DRUHÝ SEMINÁRNÍ DEN – 30.10.2013
SNÍDANĚ 7:30 – 8:00 ZAHÁJENÍ 8:00 – 8:15 ............... 15:45 – 16:00 SPOLEČNÉ ZAKONČENÍ
HODNOCENÍ A PLÁNOVÁNÍ VÝUKY
Jana Kargerová a Mirka Škardová

Cílem semináře je seznámit účastníky s kontextem vzniku dokumentu „KOMPETENTNÍ UČITEL 21. STOLETÍ. Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA“ a vyzkoušet si práci s
dalšími evaluačními nástroji, které tento dokument dotvářejí (videa, sebehodnotící archy) s důrazem na oblast HODNOCENÍ A PLÁNOVÁNÍ VÝUKY. V rámci semináře si učitelé
zmapují rozvoj svých dovedností v této oblasti a budou na základě videí reflektovat postupy, které vedou k rozvoji sebehodnocení i k hodnocení práce druhých.

UČÍME SE POSKYTOVAT ZPĚTNOU VAZBU
Květa Krüger

Dílna je určena učitelům a vychovatelům, kteří se chtějí naučit poučeně sledovat hodiny a práci žáků, kteří se potřebují naučit zformulovat viděné jevy, aby dokázali časem
poskytovat kolegům nebo žákům popisnou zpětnou vazbu, a kteří věří, že zpětná vazba je účinný nástroj pro učení dětí i dospělých.
Součástí dílny budou praktické úkoly k poskytování ZV žákům na základě pozorování videa a písemných prací žáků z I. i II. stupně.
Otázky, na které byste měli získat odpověď: Jak zformulovat ocenění, ze kterého se žák nebo kolega něco podstatného dozví? Čeho se vyvarovat, když s někým rozmlouváme
o jeho práci? Na co je dobré nezapomenout? Je možné se něčeho držet? Co vlastně je a není zpětná vazba?
AHOJ po prázdninách
Jana Kargerová a Mirka Škardová, Květa Krüger
a Vítek, Jitka a Olga
SNÍDANĚ
7:30 – 8:00

ZAHÁJENÍ
8:00 – 8:15

PŘESTÁVKA
8:15 – 8:30

I..skupina
II..skupina
ZAHÁJENÍ JE V AULE – 8:00 HODIN

8:30 – 12:00
HODNOCENÍ A PLÁNOVÁNÍ VÝUKY

SEMINÁRNÍ DEN 30.10.2013
12:00 - 13:00
13:00 – 15:45
15:45 – 16:00
OBĚD
UČÍME SE POSKYTOVAT ZPĚTNOU
VAZBU

UČÍME SE POSKYTOVAT ZPĚTNOU
OBĚD
VAZBU
8:30 – 11:15
11:15 – 12:15

HODNOCENÍ A PLÁNOVÁNÍ VÝUKY
12:15 – 15:45

15:45 – 16:00

