Hodnocení dosud proběhlých programů v rámci
projektu „Pedagog 2014“
(na základě zpětných vazeb účastníků a garantů jednotlivých programů)

Hodnocení hospitačních exkurzí 1. etapy Podzim 2013:
3. 10. 2013
7. 11. 2013
7. 11. 2013

MŠ Praha 6, Sbíhavá II 2/360
Mladá Boleslav, Dukelská 1112
Gymnázium Nymburk, Komenského 779

Hospitační exkurze v MŠ, ZŠ i SŠ byly hodnoceny velmi kladně. Účastníci
ocenili především příjemnou atmosféru akcí, vřelé přijetí hostitelských škol,
získání nových námětů. Výběr hospitovaných předmětů na ZŠ i SŠ byl
proveden v maximálním možném souladu možností škol a požadavků
účastníků. Jako nejpřínosnější části exkurze byly uvedeny účast na
hospitacích, seznámení s chodem školy a předávání zkušeností. Pokud se
objevily připomínky (doprava, občerstvení, kritika vyučujícího), bude snaha
je maximálně eliminovat v další etapě.

Hodnocení hospitačních exkurzí 2. etapy Jaro 2014:
2. 4. 2014 ZŠ Ivančice – Řeznovice
2. 4. 2014 SSPOS Brno, Charbulova 106
27. 5. 2014
MŠ Úsměv, Ostrov, Palackého 1045
Zpětné vazby účastníků hospitačních exkurzí MŠ, ZŠ a SŠ byly převážně
kladné, celkově se pohybují v rozmezí 80%-100%. Akce byly hodnoceny
jako přínosné a dobře zorganizované. Připomínky k přílišné vzdálenosti
vybraných škol budou brány v úvahu v další etapě projektu. Účastníci
ocenili přirozenost a nestrojenost hospitovaných aktivit, možnost náslechů
v teoretické i praktické výuce, prohlídky škol a jejich zázemí, rozbory hodin
a volné diskuse. Organizátoři se budou snažit v další etapě projektu ještě

efektivněji propracovat výběr a harmonogram hospitací ve spolupráci
s hostitelskou školou i při větším počtu účastníků.

Hodnocení Výjezdních kurzů pro MŠ a ZŠ Jaro 2014:
15. – 17. 5. 2014VKMŠ, Chata Na Vyhlídce, Merklovice 109
29. – 31. 5. 2014VKZŠ, Chata Na Vyhlídce, Merklovice 109
Kurzy byly účastníky hodnoceny jako velmi přínosné, ocenili kvalitní
přípravu lektorů, vhodný výběr místa konání i bezchybné organizační
zajištění. Ve zpětných vazbách nejlépe hodnotili profesionalitu lektorů,
připravenost témat a pomůcek, možnost seznámit se s jinými
pedagogickými postupy (Montessori), vysokou úroveň obou částí programu
– pedagogické i psychohygienické, množství praktických informací a
námětů pro každodenní praxi, příjemnou atmosféru během celé akce.
Připomínky se týkaly dalších námětů do programu (více praktických
ukázek, seznámení s dalšími pedagogickými směry, zařazení pohybových
aktivit) a požadavku větší časové dotace na psychologická témata. Tyto
připomínky se realizátor pokusí zohlednit v období udržitelnosti.
Výjezdní kurz pro SŠ proběhne ve 3. etapě Podzim 2014.

V Hradci Králové dne 10. července 2014

