Implementace MAP KV II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008557) – Paměť a efektivní učení

Popis implementační aktivity „Paměť a efektivní učení“
Školní rok 2020/2021
Lektor: Ing. Aleš Procházka
Organizační zajištění: MAS Sokolovsko o.p.s. (manažer implementace, asistent týmu, hlavní manažer
projektu) – organizace aktivity, komunikace se školami, komunikace s lektorem, supervize.
Cíl aktivity: Aktivita bude ve školním roce 2020/2021 zaměřena na pedagogy formou dvoudenních
seminářů. V předchozích školních letech probíhaly workshopy pro žáky, kterých se účastnili
pedagogové nejen jako dozor, ale měli se také naučit techniky tréninku paměti a práce s pozorností.
Semináře pro pedagogy umožní prohloubit získané poznatky a lépe je implementovat do praxe ze
strany pedagogů. Pedagogové se seznámí s moderními vědeckými poznatky o mozku a paměti a
způsobech jejich využití pro snadnější učení, včetně efektivních poznámek.
Cílové skupiny: Pedagogové zapojených škol. Jejich prostřednictvím následně také žáci a děti škol.
Zapojené subjekty: Zapojenými subjekty jsou MAS Sokolovsko, lektor Ing. Aleš Procházka a zapojené
školy.
Seznam škol:


Základní škola a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace (předběžný zájem 6
pedagogů).



Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace (předběžný zájem 5
pedagogů).



Základní škola a mateřská škola Kyselka, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace
(předběžný zájem 4 pedagogové).



Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace (předběžný zájem 15
pedagogů).



Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace
(předběžný zájem 2 pedagogové)



Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková
organizace (celý pedagogický sbor)



Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace (předběžný zájem 10
pedagogů)



Základní škola Bochov, okres Karlovy Vary



Mateřská škola Šikulka Nová Role, příspěvková organizace (předběžný zájem 1 pedagog)



Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace
(celý pedagogický sbor)



Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace
(celý pedagogický sbor)
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Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov (předběžný zájem 3
pedagogové)



Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková
organizace (předběžný zájem 2 pedagogové)

Průběh: Pro pedagogy budou připraveny dvoudenní semináře. Přesné termíny a místa realizace
seminářů budou domluvena dle potřeb škol, které projevily zájem o zapojení do této aktivity. Je
možné uspořádat seminář pro celý pedagogický sbor jedné školy nebo v otevřené formě pro
pedagogy z různých škol. Otevřených seminářů se mohou být do naplnění kapacity účastnit i další
zájemci mimo původně přihlášené školy. Přihlašování na otevřené semináře zajišťuje MAS
Sokolovsko.
Popis: Pedagogové se seznámí s moderními vědeckými poznatky o mozku a paměti a způsobech
jejich využití pro snadnější učení, včetně efektivních poznámek. Naučí se paměťové techniky a práci s
myšlenkovými mapami. Získají kompetence pro lepší využívání vhodných způsobů, metod a strategií
učení. Seznámí se s metodikou členění hodiny z hlediska udržení pozornosti žáků a efektivního
opakování v hodině. Naučí se lépe pracovat s žáky, aby žáci uměli třídit informace, propojovat je a
systematizovat pro efektivní učení, rozvinout kompetence tvořivosti a kreativity pro snadnější učení a
řešení problémů. Dále získají kompetence pro lepší soustředění u svých žáků a efektivnější učení. V
neposlední řadě se účastníci seznámí s vhodnou psychohygienou pro udržení zdraví a výkonu,
zpomalení stárnutí mozku a možnostmi prevence Alzheimerovy nemoci.
Kurz je vhodný pro začínající i zkušené učitele.
Aktivita je vhodné i pro vlastní rozvoj pedagogických pracovníků, např. trénink paměti a prevence
zapomínání.
Zhodnocení: Po realizaci seminářů proběhne zhodnocení formou evaluace (vyhodnocení
zpětnovazebních dotazníků, zhodnocení aktivity na jednání některé z pracovních skupin projektu).
Cílem je provést zhodnocení aktivity implementace, diskutovat možnosti využití získaných poznatků
v pedagogické praxi a sdílet náměty na další využití získaných poznatků, příp. možnostech
pokračování aktivity v rámci MAP i mimo projekt MAP.
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