
 

 

 

Hodnotící zpráva ze vzdělávací akce 

 

 

Popis realizace vzdělávací akce 

 

Účastníci se v rámci webináře seznámili s účinky i 
dlouhodobými dopady vnitřní a vnější motivace. Diskutovali 
nad tím, kdy může být vnější motivace užitečná a kdy 
naopak destruktivní. 
 
Jak s vnitřní motivací pracovat se rodiče dozvěděli díky 
pochopení 3 základních prvků: smysl (“na tom, co dělám mi 
záleží”), autonomie (“mám prostor dělat věci po svém”) a 
mistrovství (dělám věci jak nejlépe dovedu, ale zároveň 
vidím popravdě, kde jsem). V další části webináře se rodiče 
učili, jak pracovat s jednotlivými prvky a jak modifikovat 
používané odměny a mnoho dalších tipů. 
 
Webinářem provedly lektorky Mgr. Jana Stejskalová a Mgr. 
Hana Žežulová. 
 

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 24. 3. 2021 

Zaměření/téma vzdělávací akce Jak mohu jako rodič podporovat vnitřní motivaci u dětí? 

Stanovený cíl vzdělávací akce 

 
 Porovnat pilíře vnitřní a vnější motivace k učení. 
 Prozkoumat projevy a důsledky využívání různých 

motivačních pobídek na výsledky našich dětí. 
 Seznámit se s konkrétními nástroji a strategiemi pro 

podporu vnitřní motivace dětí k učení. 
 

Cílová skupina Rodiče žáků 1. a 2. stupně ZŠ 

Počet účastníků 89 

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

24. 6. 2021 

 

 



 

 

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: 24. 6. 2021     Podpis: Iva Vopěnková 


