
 

 

 

Hodnotící zpráva ze vzdělávací akce 

 

 

Název příjemce MAS Lípa pro venkov z.s. 

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008613 

Název projektu MAP rozvoje vzdělávání SO ORP Kutná Hora 

Termín realizace vzdělávací akce 11. 2. 2021 

Zaměření/téma vzdělávací akce Chyba nebo místo ke zlepšení? 

Stanovený cíl vzdělávací akce 

 
 Hledat odpovědi na otázku Jak pracovat s chybou, 

aby to podpořilo další učení dětí? 
 Ukázat si různé způsoby označování chyb, 

pojmenovat výhody a nevýhody těchto způsobů. 
 Diskutovat o tom, co dalšího můžeme udělat, aby 

byla chyba vítaným společníkem. 
 

Cílová skupina Rodiče žáků 1. a 2. stupně ZŠ 

Počet účastníků 78 

Termín zpracování hodnotící zprávy 
(ne dříve než 3 měsíce od realizace 
vzdělávací akce) 

11. 5. 2021 

 

 



 

 

Popis realizace vzdělávací akce 

 

V úvodu webináře se účastníci zamýšleli nad chybou a svým 
vlastním postojem k ní. Hledali odpovědi na otázky: Co to je 
chyba v procesu učení? Jak na chybu reagovat, aby to 
podpořilo učení dětí? Kdy chybám věnovat/nevěnovat 
pozornost? Atd. V další části se prostřednictvím textu 
seznámili s přístupy odborníků, kteří těmto otázkám věnují 
pozornost a poté je porovnávaly s vlastními zkušenostmi, 
postoji a názory.  

Speciální pozornost byla věnována moderaci nad 
opravenými žákovskými pracemi a odhalování příčin chyb. 
V závěru měli účastníci možnost seznámit se s více jak 
desítkou různých možností, jak reagovat v písemných 
pracích na chyby a diskutovali nad výhodami a nevýhodami 
těchto možností. 

 
 

Popis přínosů pro cílovou skupinu 
ve vazbě na tvorbu MAP 

 
Webinář z cyklu Rodiče, děti a podpora učení přináší 
účastníkům více informací o příležitostech pro rozvoj dětí 
nejen ve škole, ale zejména mimo školu. 
Zároveň poskytl prostor k vzájemnému sdílení a výměně 
zkušeností napříč ORP. 
 

Popis dopadů pro cílovou skupinu ve 
vazbě na tvorbu MAP 

 
Webinář má v konečném důsledku dopad na děti, kterým 
prostřednictvím rodičů přináší motivující, bezpečné a 
komunikující prostřed, podporuje rozvoj osobnosti a 
osobního potenciálu. 
 

 
 
 

 
Datum: 11. 5. 2021     Podpis: Iva Vopěnková 


