Zpětná vazba ze semináře pro pedagogy ZŠ Kunratice a ZŠ Šeberov
Kdy: 13. a 14. února 2015
Kde: Základní škola, V Ladech 6, 149 00 Praha 4 – Šeberov
V semináři pro mě bylo nejdůležitější:
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že se ukázalo, že opravdu někam zapadám. 
poznání typů osobností a velmi příjemným způsobem poznat svou osobnost.
poznat sama sebe, ale také jaké ostatní typy lidí se v mém okolí vyskytují. Uvědomení si, že mohu žákům ve škole
nabídnout větší škálu možností, aby všichni mohli prožívat úspěch. Ráda bych pokračoval v navazujícím kurzu,
abych se dověděla více. Také poznat sama sebe – porozumět si.
spolupráce s ostatními a uvědomování si sama sebe.
dozvědět se fakta a princip teorie MBTI.
to, že nyní lépe chápu vztahy v rodině i mezi kolegy.
vysledovat, kam patřím a pocit, že je to v souladu s mým dosavadním působením.
uvědomit si sama sebe, zařadit se do svého typu a ztotožnit se s ním. Pozorovat ostatní, jak se projevují a sdílet
s nimi jejich pocity.
připomenout si to, co jsem slyšela před 6ti lety. Více jsem nyní pochopila.
že jsem získala přehled o další typologii MBTI a dozvěděla se něco o sobě.
„POZNAT SÁM SEBE“, utvrdit se ve svém přístupu k ostatním, rodině, dětem, které učím. Otevřelo mi to oči i v roli
matky a manželky a našich mnohých střetů. Možná budu schopna se v určitých okamžicích na danou věc jinak dívat
– v ohledu temperamentu a typu osobnosti.
poznání, že někam – do nějaké skupiny - patřím, že jsem poznala nejen své slabé, ale i silné stránky.
zařadit svou osobu do typologie a odcházet domů s pocitem, že kurz pro mě byl přínosný.
poznání sama sebe a poznání rozdílů ostatních typů osobností. Tím doufám dokážu zlepšit komunikaci s nimi.
že jsem alespoň trochu pochopila sama sebe. Ale ještě důležitější, že budu na své blízké (i vzdálené) lidi pohlížet
s pochopením (nebo se budu alespoň snažit).
Ujištění, že jsem taková, jaká jsem, a nejsem v tom sama . A také to, proč jsem taková, a proč jsem taková byla i
jako dítě .
že jsem nebyla nucena sdílet nahlas, když jsem necítila potřebu.
ujasnit si svou identitu (ve smyslu mých specific, tendency apod.)
poznat typ své osobnosti a osobnosti druhých a vnímat jejich „odlišnosti“.
Že se mi trochu vyjasnilo, co znamená které písmenko, že jsem pochopila nebo si hlouběji uvědomila, že lidé jsou
různí a když je někdo jiný, tak to fakt nemusí být „jeho vina“ a já se mám snažit to chápat a nějak s tím pracovat. Že
jsem víc pochopila sebe sama, ale také víc poznala kolegy + se seznámila s fajn lidmi. Že vím, že každý typ je
normální – takže i já .
možnost seznámení s typologií MBTI, která je komplexní , výstižná, ne schematická a postavená na objevování toho,
na čem lze stavět, z čeho máme radost.
že jsme nikam nespěchali, na všechno byl dostatek času.
připomenout si a zopakovat si pojmy a najít mezi nimi nové souvislosti, konkrétní příklady ze života, nový úhel
pohledu na jednotlivé typy, situace ve stresu, poznávání sebe sama.
Uvědomění si sama sebe!
Dostat se do „tajů“ MBTI.

Chtěl/a bych ocenit:
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že jsem „zbytečně“ nemusela mluvit před ostatními, když jsem nechtěla.
Velmi milý, vstřícný a empatický přístup lektora. Bylo skvělé střídat aktivity, a díky nim poznat sám sebe.
příjemnou atmosféru.
Naprosto profesionální přístup lektora. Uvádění pojmů do praxe.
Hodně materiálů, aktivity vedoucí k pochopení teorie, vlídný přístup, lidskost.
Kvalitní výklad, mnoho ilustrativních příkladů ze života.
Vstřícný, empatický přístup. ochotu k osobnímu vysvětlování nejasností.
aktivní přístup všech přítomných a společné rozhodnutí pokračovat v MBTI 2. Neskonale obdivuhodně profesní
vedení Jiřiny k přítomným, jejich vedení, empatii a živost kurzu.
přípravu a příjemné vystupování lektorky. Jiřino – díky.
strukturu semináře a reakce lektorky na podněty.
množství praktických a konkrétních informací a řadu materiálů, ze kterých mohu dále čerpat.
lektorku semináře. Vedla ho skvěle, zábavně. Došla jsem k poznání.
velmi příjemný přístup paní lektorky.
milý a trpělivý přístup lektorky.
Chtěla bych ocenit, Jiřino, Tvé velice příjemné vystupování, umění udělat po 2 dny fajn atmosféru. Také oceňuji
konkrétní ukázku toho, jak mluvit a jak se chovat k lidem s různým temperamentem .
Metodiku práce – dynamičnost práce ve skupinách, krátké teoretické vstupy, spoooooustu příkladů ze života,
empatii. Super !
Jiřinu, její práci a pohodu po celou dobu semináře. Je pro mne neuvěřitelné, jak MBTI ovlivňuje nás všechny, a že na
všechny otázky jsme dostali odpovědi.
Líbí se mi způsob, kterým byl seminář uspořádán – kombinace teorie a praxe, byl interaktivní, s hodně příklady,
výborně strukturovaný, plný informací, zábavný. Přál bych si, abych mohl mluvit česky…
vedení semináře. Bylo zajímavé a obohacující.
Vaši trpělivost, prostor pro názory, připravenost. Že dokážete učit, fungovat 9 hodin v kuse po 2 hodinách spánku a
3 hodinách řízení, výborné koláčky .
organizační formu semináře, která naplno zaujala a umožnila „vstřebat“ náročné téma.
strukturu semináře, postupně jsme se dostávali do hloubky. Moc mi pomáhaly různé příklady a sdílení s kolegy.
Děkuji za mnoho materiálů! Kolektiv a prostředí mi byl také příjemný.
klidné a příjemné vedení semináře, péči ze strany školy v Šeberově, přehledné materiály.
Váš skvělý přístup.
Připravený materiál, skvělou lektorku , atmosféru, přístup – celý seminář.

Pro svou práci bych ještě potřeboval/a:
1.
2.

více klidu a ticha, míň prodlev.
promítnout hlouběji do jednotlivých typů osobností. Pochopit jak s nimi pracovat. A proto chci absolvovat seminář
MBTI II.
3. Pro svou práci bych ještě uvítala, jak pracovat a rozpoznat žáky – MBTI II.
4. Pořádně se orientovat v písmenech, zažít si je, přiřadit si ke konkrétním osobám, se kterými spolupracuji.
5. Vidět ukázkovou hodinu a analyzovat ji dle MBTI – kurz MBTI II. DĚKUJI.
6. Zajímalo by mě nějaké potvrzení, že jsem správně určila svůj typ. Mám zájem o 2. díl kurzu pro využití ve školství.
7. Dostatek osob různých typologií, abych je mohl pověřit úkoly, pro které mají vhodnější dispozice než já.
8. Strážcem jsem a strážcem budu. Díky 
9. pokračování kurzu – nejlépe 2, 3.
10. potřebovala absolvovat kurz MBTI II. a MBTI III.
11. další metodické pokyny, pomůcky, rady, jak to využít v rámci hodin. Že by seminář č. 2?

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

zjistit, jak s těmito poznatky pracovat ve výuce. DĚKUJI .
absolvovat navazující kurz MBTI II., abych byla schopna tyto nové vědomosti ještě více aplikovat na své žáky.
absolvovat kurz MBTI 2.
Projít seminářem MBTI II.
Rozhodně MBTI 2 .
pracovat sama na sobě.
tento seminář je hodně informativní a zajímavý, má rozhodně praktický dopad. V této chvíli mám dost informací a
potřebuji více času pro reflexi.
MBTI 2 a ráda bych i MBTI 3.
Více vzduchu, více klidu a méně projevů extrovertů = více je tlumit, na některé činnosti více času.
zažít a zvnitřnit si daná „písmenka“, aplikovat poznatky na práci s dětmi.
seminář MBTI 2, těším se na něj.
Potřebovala bych – pokračování 2, 3.
Více praxe a využití.
MBTI 2.

Jakýkoliv komentář k semináři:
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Moc děkuji, bylo to pro mne velmi přínosné. Myslím, že nám tento seminář pomohl i k prohloubení vztahů na
pracovišti, „lepšímu“ pohledu na druhé kolegy, celkově většímu pochopení.
Děkuji za velmi příjemný a přínosný seminář.
Děkuji a šťastnou cestu.
Děkuji, těším se na pokračovací kurz.
I přes charakter skupiny bych preferoval/a: 1) striktnější dodržování časů a více klidu na práci, 2) rychlejší tempo
kurzu
Děkuji 
Děkuji a těším se na MBTI II.
–
Každý, kdo pracuje s dětmi, by měl takový seminář absolvovat. Díky, bylo to bezva.
Moc děkuji za příjemné a přínosné objevování dalšího. Těším se na další setkání.
Děkuji !!! Bylo to nejen milé, záživné, ale zejména OBOHACUJÍCÍ – DĚKUJI ZA VÁŠ ČAS ! JSTE SKVĚLÁ !!!
Děkuji. 
Moc děkuji, jsem nadšená. 
Seminář byl moc zajímavý a přínosný pro život. Po celou dobu tu vládla příjemná atmosféra a pohoda. Děkuji.
Velice děkuji. Byl to pro mě asi nejlepší seminář. Také děkuji za radu.
Moc děkuji, vážně, máte můj obdiv, kterak dokážete vést, přednášet, koordinovat, oceňovat. Jste člověk na pravém
místě , také mě (vskutku) dostalo, jak jste byla schopná za tak krátký čas odhadnout, jaký typ příjmu informací
jsem , že spíš než Se budu Ne . DĚKUJI! Jeden z nejlepších seminářů, na jakém jsem kdy byla
Komentář? Mockrát děkuji za krásně a příjemně strávené dny. Jiřino, jsi skvělá !
Děkuji za viditelný příklad profesionality a přátelskosti.
Moc děkuji za přínosný, zajímavý, pestrý, odhalující a informacemi propojující kurz. DĚKUJI .
Moc děkuji, velmi mě to obohatilo a moc mě to pobavilo.
–
Jiřinko, děkuji za příjemné dva dny, bylo přínosné tě pozorovat jako lektorku! MBTI jsem si oprášila a dostala se více
do hloubky.
Děkuji, jsem ráda, že jsem tu mohla být.
Bylo to velice zajímavé a jsem ráda, že mě KONEČNĚ někdo dokázal zařadit.
Děkuji .

