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Datum obhajoby : 09.01.2018 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Studentka představila téma své práce. Uvedla hlavní témata, který

zpracovala v teoretické části práce. Zdůvodnila volbu pedagogického
projektu Rodina spolu. Představila metody uplatněné v projektu
(pozorování, dotazníkové šetření s rodinami, volný rozhovor, analýza
rodinných knih). 
Dále studentka zodpověděla následující otázky komise:
1) Účastnily se projektu všechny děti ve třídě? Připojovaly se rodiny
k projektu v průběhu roku?
2) Co jste uplatnila v nové verzi projektu za změny?
3) Jakým způsobem by bylo možné motivovat rodiny, aby se jich
více zapojilo do Vašeho projektu?
4) Projekt se jmenuje Rodina spolu, jak byly rodiny spolu s
předškolním zařízením, jaký vliv měl projekt na prohloubení
spolupráce rodiny a školy?
5) Jaká jsou specifika práce v komunitním rozměru u MŠ a ZŠ?
Studentka velmi dobře reagovala na dotazy položené komisí.
Dokázala reflektovat otázky, nahlédnout je odborně a z vyšší
perspektivy.
Všichni přítomní členové komise hlasovali o klasifikaci a shodli se
na výsledku 1.

Výsledek obhajoby: výborně
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