Reakce, vzkazy a odezvy účastníků vzdělávacích a rozvojových aktivit v rámci projektu MAP ORP Kopřivnice II v roce 2018
Název vzdělávací akce

Termín

Technické školky,
pedagogické zaučení

19. – 20. 9.
2018

Technické školky - exkurze
MŠ Kuřim a MŠ Moravské
Knínice
Přechod dítěte z MŠ na ZŠ

27. 9. 2018

Reakce, vzkazy a odezvy účastníků
Naučila jsem se pracovat s pilkou a vrtačkou.
Děkujeme za nápady, ukázku práce s dětmi, velmi hezký a profesionální přístup k dětem
Velmi inspirativní a příjemné prostředí.
Nové inspirace pro svou práci, příjemný zážitek z akce. Nápady, které lze z balzy a dřeva vyrobit.

25. 9. 2018

Děkuji za obohacující názory.
Z naší strany pedagogů více „zapracovat“ na rodičích - spolupráce, kurzy, informovanost.

Bezpečná škola pro alergické
dítě

02. 10. 2018

Velice poutavé, poučné, srozumitelné, názorné podání, výborné návody a doporučení. Výborný seminář,
odborný, přitom srozumitelný.
Jak pomoci dětem s astmatem – anafylaktickými stavy. Spoustu informací, které využiji. Práce s alergiky,
zmapovat rizikové děti.

Výslovnost dětí

09. 10. 2018

Výstižné, srozumitelné, odborné, praktické poznatky - děkuji za vše. Návody pro praxi ve výuce žáků.

Autorita rodičů

24. 10. 2018

Autorita vnitřní a vnější

25. 10. 2018

Děkuji za podnětné myšlenky a otevření zajímavých témat k zamyšlení. Skvělá přednáška, moc dobře se
poslouchalo. Je dobře, že dělají semináře s touhle tematikou, zejména pro učitele.
Vlastní zamyšlení nad sebou. Inspirace, sebevědomí, radost.

Sluňákov - propojení
polytechnické a
environmentální výchovy ve
školách

29. – 30. 10.
2018

Velmi pěkné a velmi přínosné. Bylo to poučné, zajímavé. Hodně nápadů a výrobky. Náměty, aktivity v
přírodě, s přírodninami.
Úžasný pocit, spoustu nových podnětů a nápadů. Plno nápadů pro práci s dětmi, nové vědomosti. Příjemně
strávené dva dny. Poučení o bobrech. Spoustu nápadů do praxe. Tvoření ze dřeva super. Sladění přírody a
současné moderní výuky.
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Název vzdělávací akce

Termín

Reakce, vzkazy a odezvy účastníků

Regenerace a psychika
sportujících dětí

01. 11. 2018

Přínosné, zajímavé, příjemné. 1 s hvězdičkou. Velká motivace něco změnit. Mockrát děkuji, úžasné tipy,
využiji nejen pro dceru, ale pro celou rodinu a sebe.
Jiný a velmi užitečný pohled na trénování. Změnu myšlení. Přístup k dětem a motivaci k chuti k životu, hře a
sportu. Nekřičet!

Mluva hrou aneb
Logopedické rady pro rodiče
První pomoc pro pedagogy,
První pomoc pro rodiče

06. 11. 2018

Praktické rady a tipy, které určitě doma použiju.

23. 10. 2018
08. 11. 2018
14. 11. 2018

Naprosto dokonalý kurz, který by si zasloužil více hodin. Pěkně a vtipně vysvětlujete, díky tomu je to
zapamatovatelné.
Nové poznatky, které jsem dosud nevěděla. Schopnost zachránit život. Dobrý pocit, že v okamžiku potřeby
jsem schopná provézt 1. pomoc.

Exkurze ZŠ Provaznická 68,
Ostrava

30. 11. 2018

Moc děkuji za spoustu poznatků a skvělou inspiraci do další práce. Klidný přístup k dětem, přeji pevné
nervy! Správná cesta. Děkujeme za vstřícné prostředí a za náslechy v hodinách. Úžasné! Bylo vidět Vaše
nadšení. Méně dětem objasňovat a "napovídat", ony na to přijdou samy. Velmi příjemný pocit, nové náměty
pro práci s dětmi. Nové informace, inspirace. Zásobu nových metod a postupů. Konkrétní způsoby práce v
kolektivu nadaných dětí + předměty Logická výchova. Odhodlání nastavit změny ve své práci.

Etiketa kvíz pro žáky 8. a 9.
tříd ZŠ

10. 10. 2018
15. 11. 2018
20. 11. 2018
21. 11. 2018
27. 11. 2018
11. 12.2018
18. 12. 2018

Teď jsem si více jistá tím jak se mám chovat, děkuji.
Znalosti o dobrém chování ve společnosti. Příjemný pocit, že pro jednou byly prostředky z EU využity ve
vzdělávání na vcelku rozumný účel! Zkušenosti se skládáním ubrousků. Nové zkušenosti co se týče etikety.
Dobré chování a zkušenosti do života. Dobrý pocit. Chování. Vím, co znamená formální, vím, že mají
přednost ženy, bylo to fajn. Je toho hodně co si odnáším, např. jak se mám správně oblékat.

Moderní didaktika

Nadšení. Nová energie pro změnu v práci s žáky Nebát se být jiný. Mám chuť učit! Příjemně prožité chvíle na
semináři. Dobrý pocit ze semináře, více se zaměřit na individualitu u dětí. Změna náhledu. Individuální a
diferencovaný přístup. Dělám spoustu věcí jako vy, další se učím :-) Nadšení, chuť se všechno naučit. Kniha
Líný učitel. Velmi mě zaujalo hodnocení + klasifikace. Nemusíš naučit - nemůžu naučit všechno, učím s
radostí, předávám radost. Rozjedu to ještě více.
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