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On-line seminář

Hodnocení žáků Chcete posílit svoji dovednost v
hodnocení žáků a získat nové podněty pro pojetí
hodnocení jako procesní cesty vedoucí k celkovému
rozvoji žáka?
Hodnocení žákům dává informace o nich samých, o jejich úspěších a neúspěších, je vodítkem a ukazatelem, kam mají
nasměrovat svou pozornost a píli. A právě proto by hodnotící dovednost učitele měla obsáhnout i jiné aspekty, než na jaký je
on (i jeho žáci) zvyklý. Cílem interaktivního webináře je pomoci účastníkům při tvorbě hodnotících kritérií, která vedou ke
správnému pochopení evaluačního procesu v současné škole.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv
On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete
kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz
prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex, Adobe Connect nebo MS Teams. Odkaz pro
přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor
Mgr. Marika Kropíková
Speciální pedagožka se zaměřením na logopedii, psychopedii a etopedii. V současné době se věnuje vzdělávání dospělých, i
pedagogů. Od roku 2016 je soudní znalkyní pro oblast školství a školské legislativy.

Termíny a přihláška
Datum

Čas

Místo

Cena
Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte

29.11.2021

13:00 15:00

On-line

1 490,- Kč

nám prosím na sebe [link]kontakt[/link].
Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace
Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem.
Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na

29.11.2021 15:58

semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.
Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat
předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.
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