
SLOVNÍ HODNOCENÍ
Webinář i prezenční forma.

Kurz je akreditován MŠMT dle § 25 a § 26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Cíle a hodnocení žáků v praxi účastníků
Klasifikace a slovní hodnocení
Co je slovní hodnocení? 
Co předchází samotnému psaní? 
Jaká jsou rizika a přednosti slovního hodnocení? 
Identifikace formativních prvků hodnocení
Formativní přístup k učení v kontextu současné školy
Seznámení s konceptem map učebního pokroku pro vybrané vzdělávací oblasti
Využití map učebního pokroku pro poskytování průběžné zpětné vazby a sledování individuálního pokroku
Praktické ukázky slovního hodnocení

Co se na kurzu dozvíte:

Cena: 1790,-Kč (možno též realizovat na míru ve vaší škole)

8 hodin

Zajímá vás, jak žáky hodnotit slovně, a to nejen sumativně na konci určitého časového úseku? Pracovali byste rádi se slovní zpětnou
vazbou průběžně, aby žákům pomáhala při dalším učení a s vaší pomocí se posouval každý dle svých maximálních možností?
Praktický webinář se zaměří na různé formy a metody hodnocení žáků a jejich pozitivní dopad na práci žáků, především na jejich
motivaci. 

Cílem webináře je zvýšit kompetence pedagogů v používání různých forem hodnocení s důrazem na vytváření funkčního slovního
hodnocení. Seznámí se se současnými pedagogickými teoriemi hodnocení a klasifikace žáků. 

Kurz bude realizován interaktivní formou, v rámci které lektorka představí poznatky z praxe, využije diskuse, řešení modelových situací a
další formy lektorování jako jsou rozhovor, práce s textem, aktivizující metody, popř. brainstorming.

Kurz je vhodný pro vedoucí pracovníky a učitele SŠ, MŠ, ZŠ, asistenty pedagoga, speciální pedagogy,
vychovatele školních družin, školních klubů a pedagogy volného času.

Lektoruje Mgr. Ivana Chramostová, Ph.D., MBA

PŘIHLÁŠKU A TERMÍNY KURZŮ NAJDETE NA 
WWW.VZDELAVANINAMIRU.CZ/DVPP

Vystudovala jsem PdF Ostravské Univerzity, studium pro vedoucí pedagogické
pracovníky na Univerzitě Karlově v Praze. Po praxi vychovatelky školní družiny a školního
klubu jsem pracovala jako učitelka 1. i 2. stupně základní školy. Později jsem absolvovala
studium Executive MBA na CEMI MBA Studies Praha a nyní dokončuji 4. ročník
doktorandského studia pedagogiky na Dolnoslezské vysoké škole ve Wroclavi.

Mám zkušenosti jako inspektorka České školní inspekce a dvanáctiletou praxi jako ředitelka
malotřídní i úplné základní školy. Pracuji jako lektorka dalšího vzdělávání, vyučuji na VŠ ve Wroclawi a
Katowicích, 10. rokem hodnotím projekty OPVK a OP VVV, publikovala jsem několik učebnic pro
základní školy. Mezi má oblíbená témata patří příprava školy na inspekční činnost a zavedení systému
hodnocení a tvorba objektivně měřitelných ukazatelů. Při vedení kurzů dávám velký prostor
účastníkům k vyjádření jejich názorů a potřeb. Preferuji individuální přístup, přátelskou pracovní
atmosféru s přiměřenou mírou humoru a vysokou koncentrací na výkon.

http://www.vzdelavaninamiru.cz/dvpp

