Zpětná vazba na seminář 20. 11. 2013, místo: ZŠ Zdice, lektoři Květa Krüger, Jakub Svatoš
1. Zaznamenejte do terče:
* jak přesně se lektoři trefili do Vašich představ o lekci
♥ jak celkově seminář hodnotíte
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2. Co bylo pro Vás dnes největším přínosem? Co konkrétně můžete využít v praxi?
1. Milý, neformální projev, nové metody reflexe a sebereflexe.
2. Celou přípravu – učím 4. ročník. Reflexe.
3. Nové nápady pro zpětnou reflexi. Určitě využiji.
4. Možnost být žákem, různé druhy nápadité, sebehodnocení žáků
5. Celá modelové hodina Čj. Postupně vyzkouším. Nápady pro sebehodnocení dětí.
6. Další informace o přístupu ke svým žákům. Možnosti práce se třídou (a chybou). Způsoby
reflexe.
7. vlastní praxe, možnost být žákem
8. rozpis po daných aktivitách, organ., …
9. V praxi bych chtěla využít hlavně nástroje pro reflexi. Největším přínosem pro mne bylo
to, že jsem se něco naučila.
10. sebehodnocení žáků
11. Další metoda pro práci v hodinách. Pomocí prezentace = oživení hodiny.
12. Nástroje pro reflexi – využiji některé náměty.

3. Jaká otázka Vám vrtá hlavou?
1. –
2. Hrozně jsem toužila po int. Tabuli, teď už nevím.
3. –
4. –
5. Jestli zvládnu sebekontrolu a dám prostor dětem
6. Nevrtá.
7. –
8. Vždy pouze abych stíhala časově.
9. –
10. –
11. –
12. Pořád bojuji s nedostatkem času – efektivita příprav (některá zabere i dvojnásobek a více
než odučená hodina)
4. Vzkaz lektorům:
1. Díky za váš čas, velkou práci s přípravou. Květě děkuji za cenné rady.
2. Méně mluvit. Více nápadů – nutí mě to vyzkoušet, když jsou dobré.
3. Děkuji za váš milý přístup.
4. Děkuji za váš milý přístup, milé chování.
5. Veliký :-)
6. Děkuji.
7. Moc děkuji za vaše milé chování a vstřícný přístup
8. Děkuji za příjemné nestresující prostředí a spousty nových nápadů k reflexím.
9. Skvělé, jako vždy! :-)
10. Děkuji za slova, že každý máme možnost volby. Hnací motor mám být já a tlačit sama
sebe.
11. Jste skvělí :-)
12. Vyhovuje mi modelování konkrétních hodin
5. Jakýkoliv komentář:
1. Příjemné odpoledne, konkrétní, systematické.
2. Možná by se stihly ukázkové hodiny dvě. Díky. :-)
3. –
4. –
5. Děkuji!
6. –
7. –
8. –
9. –
10. Velice pěkná atmosféra. Vlídný, klidný a milý přístup.
11. –
12. DÍKY a velikánský :-)

