Souhrnné evaluace absolventů vzdělávacího programu projektu Integrace
na druhou
CZ.1.07/1.2.00/08.0131
Číslo:
Název:
Termín a místo:
Lektor:

1005101150
Jak efektivně sestavit individuální vzdělávací plán pro žáka I. stupně ZŠ
11. 11. 2011, KVIC, odloučené pracoviště Ostrava

Počet evaluací:

19

Komárová Marie, Mgr., Sohrová Šárka, Mgr.

Zhodnoťte prosím zakřížkováním jednoho □ v každém řádku:
+
Organizační zajištění akce:
Lektor – odbornost;působení v kurze:
Obsah - tématické zaměření, úroveň:
Místo konání:
Celkově kurz hodnotím:

-

19x
17x
15x
16x
16x

2x
4x
3x
3x

Zpětná vazba účastníků k doplňujícím otázkám:
Naučil/a jsem se:
Ujasnění si informací, které mají být v IVP
Kroky reed. péče
Ujasnila jsem si některé vědomosti
Praxe při tvoření IVP
Odlišovat typy dysortografie, jak postupovat při vypracování IVP, jak postupovat při
vyhodnocování čtení, na co se zaměřit před tvorbou IVP
Získání informací k problematice
Jak vytvořit IVP, jak pracovat s dětmi VPU, na co si dávat pozor při práci s IVP
Jak vytvořit IVP nově, dle novelizace v zákoně
Jak sestavit IVP
Jak na tvorbu IVP
Jak vypracovat IVP
Jak psát IVP, orientovat se v projevech – potřebách – úpravách, metodách
IVP – mentální mapa
Jak lépe zformulovat myšlenky při tvorbě IVP
Lépe promýšlet IVP
Jak pracovat s dětmi, které mají VPU jaké potřeby mají tyto děti, jaké úpravy musím udělat,
abych sestavila IVP
Nejvíce využiji (co, jak, kde):
Získané informace a materiály při tvorbě IVP, jako předlohu a oporu
Vše, praktické rady + strukturovaný přehled projevů a opatření
Nové náměty, co ještě doplnit do IVP
Všechno, přehled, pomůcky pro učitele, do příštího IVP

Strukturovanou tabulku VPU, objasnění struktury IVP
Informace a návody k tvorbě IVP
Konkrétní rady pro tvorbu IVP, v které přihlášce co najdu, jak konkrétně postupovat při
reedukaci dané VPU
Konkrétní návrh reeduk. péče
Přehled projevů, potřeb, úprav a metod VPU
Metody a způsoby práce s dětmi s SPU
Metody a úpravy při práci s žákem VPU
Dodané materiály a získané informace pro předání dalším vyučujícím
Všechny získané poznatky při tvorbě IVP i ve výuce
Praktické ukázky – schéma, systém při tvorbě IVP, další doplňující informace
Strukturu IVP, doporučení, projevy – potřeby, úpravy
Struktura IVP, diagnostika žáka, na co se zaměřit
Podrobněji mě ještě zajímá:
Dyskalkulie – diagnostika na ZŠ, tvorba IVP, IVP pro žáky s jiným druhem postižení
SPCH
Práce s ADHD a IVP na něj zaměřený
Rozbor dalších SPU
Další prostředky z reedukační péče + vhodná opatření, metody
Jak efektivně pracovat s dětmi s dyskalkulií
Dyskalkulie
Oceňuji:
Odbornost lektorek
Obětavost lektorek
Jasné stručné, přehledné, konkrétní
Odbornost lektorů, podrobnost vysvětlování všech kroků při tvorbě IVP
Utřídění, věcnost, přehlednost
Odbornou erudovanost lektorek, informace aplikovatelné do praxe
Elán a znalosti lektorek
Erudovanost lektorek, konkrétnost semináře
Připravenost lektorek
Odbornost lektorek, příjemnou atmosféru
Motivační přístup, poskytnuté materiály
Způsob vedení semináře, předání informací lektorkami, velmi oceňuji předání praktických
informací a vysvětlení, odpovědi na otázky
Profesionalitu
Praktické doplňování a systém tvoření IVP, strukturu, erudovanost lektorek
Osobní nasazení lektorů
Lektorky se nezaměřily pouze na IVP, ale také na diagnostiku, reedukaci
Mám otázku:
Bude další kurz lektorek (dyskalkulie)?
Připomínky mám:

Vzkazy organizátorům:
Oceňuji přenos z praxe a přístup lektorek, jejich odbornost (je potřeba přenést na školy)
Děkuji
Bylo to výborné, více takových školení, které jsou spíše pracovními schůzkami
Příjemná atmosféra díky lektorkám „SUPER“
Tohle jsou lektorky a typ kurzu, které byste měli organizovat častěji
Prosím a ocením informace, které zde zazněly v knižní podobě
Velmi děkuji za výběr lektorek a velmi přínosný seminář
Děkuji za poskytnutí praktického návodu
Těším se na další případné školení

