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Kurz: Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání nejen žáků se SVP
Zařazení do kurzu
Garantující pracoviště
Odborný garant kurzu
Lektor
Kurz určen pro

Požadavky k přijetí
Rozsah / celková
kurzu
Místo konání kurzu

Cíl kurzu

Formy práce

Obsah kurzu

Sociální znevýhodnění
Varianty, Člověk v tísni, o.p.s.
Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Mgr. Lenka Felcmanová, Mgr. Petra Skalická, Mgr. Olga
Daşkın, Mgr. Jana Šulová, Nina Rutová
Kurz je určen pro pedagogy základních a středních škol,
pedagogické pracovníky poradenských zařízení (SPC,
PPP), zástupce místní správy, zástupce státních a
neziskových institucí, speciální pedagogy, psychology.
Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke studiu,
prohlášení účastníka kurzu dle potřeb projektu
financovaných ESF programu OPVK.
Výkon praxe ve výše uvedených oborech v regionech ČR
mimo území hl. m. Prahy.
délka 8 hodin
Česká republika
Cílem kurzu je seznámit účastníky kurzu prostřednictvím
interaktivních přednášek a zážitkových aktivit s efektivními
metodami hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků v
rámci inkluzivního vzdělávání; představit efektivní způsoby
hodnocení ve vztahu k metodám umožňujícím diferenciaci a
individualizaci výuky.
Kombinace frontální i skupinové výuky s využitím postupů a
forem: brainstorming, simulace s praktickým výcvikem
účastníků v metodách hodnocení, interaktivní přednáška
s využitím powerpointové prezentace a pracovních listů,
workshop.
 Možnosti hodnocení v prostředí heterogenní třídní
skupiny.
 Koncepty formativního hodnocení jako nástroje k
rozvoji sebehodnocení žáků, dynamické diagnostiky a
práce s chybou.
 Hodnocení výsledků činností žáků se specifickými
poruchami učení se zaměřením na rozlišení
specifických a nespecifických chyb.
 Hodnocením individuálního vzdělávacího pokroku
žáků a efektivními metodami průběžného zjišťování
míry osvojení učiva v průběhu výuky.
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Požadavky k ukončení
Aktivní účast v plném rozsahu výuky, vyplnění evaluace.
Počet účastníků (min. / 15-20
max.)
Osvědčení o absolvování kurzu (cyklu kurzů), v souladu se
Doklad
o
absolvování
zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a
studia
o změně některých zákonů.
Kurz bude uzpůsoben tak, aby mohl být realizován nezávisle
na prostorách, ve kterých probíhá.
Požadavky na učebnu
Jakékoliv prostory s uspořádáním sezení v kruhu s možností
manipulace s židlemi a možností využití dataprojektoru.
Vymezení teoretických výstupů v kontextu praktických
Poznámka
cvičení.
Kontakty
Koordinátorka kurzu

Klára Doudová
Mail: klara.doudova@clovekvtisni.cz
Tel: 605 179 009
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