
 

                                      „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“ 
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523 

 

11. setkání - leden 2018                                            1 

 
 

11. Setkání - leden/2018 
 

Místo konání: Centrum kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti 

                                   MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Dr. E. Beneše 694, Kralupy nad Vltavou, 

příspěvková organizace 

  

Datum konání: 25. 1. 2018 

 

Vedoucí pracovnice CKP: Mgr. Pavla Kicková, Bc. Eva Staňková 

 

Téma:  „Reflexe a sebereflexe “ 

 

Cíl:                          Zhodnotit co nám rok práce v CKP přinesl a jak může člověk reflektovat 

nejen svou práci, ale i sám sebe. 

 

 

Čas konání   : 15.00 – 18.00 hod. (3 hod.) 

 

Forma setkání: prezentace, diskuze 

 

Počet podpořených osob na setkání: 11 
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Zápis ze setkání: 

Dne 25. 1. 2018 proběhlo setkání v našem Centru kolegiální podpory o celkovém počtu 

účastníků 13 (11 podpořených osob + 2 vedoucí pracovnice CKP). Toto setkání bylo 

zdokumentováno fotografiemi a zápisem. 

 

Obsah setkání:                                                 

1. Přivítání zúčastněných kolegyň  

Seznámení s programem setkání. – 1. hodina – sebehodnocení a sebereflexe 

                                                          2. hodina – aktivity 

 

2. Sebereflexe teorie – otázky k zamyšlení v praxi – prezentace Bc. Evy Staňkové 

 
2.1. Sebehodnocení jako součást učitelské profese - každý den pedagog reflektuje svou 

pedagogickou činnost 

2.2. Nálepkování – vnímání horšího chování, výraznější vnímání změn od lepšího 

k horšímu, sebepodceňování 

2.3. Metody sebereflexe 

2.4. Swot analýzy v rámci celé školy, swot analýza v rámci sebereflexe 

2.5. Diskuze na téma užívání cizích termínů – evaluace, sebereflexe, swot – proč se 

nepoužívají české výrazy 

2.6. Klíčové otázky sebereflexe učitele 

2.7. Otázky k zamyšlení v rámci sebereflexe 

2.8. Příklady k procvičení sebereflexe 

2.9. Psychohygiena a relaxace -  oddělení soukromého života od práce, vytvoření 

struktury týdne, záměrné všímání si drobných věcí, relaxační techniky 

2.10. Příklad protistresové relaxace podle J. Lokše a I. Lokšové 

2.11. Motivace – motivační faktory, komunikace, cvičení 

2.12. Motivační citát: „Nezapomínejte na lásku k sobě.“ 

 

 

 

      3. Výsledky dotazníku 

 účastnice mají zájem spíše o přednášky 

 nejlépe hodnocené bylo Desatero dobrého interpreta M. Světlíkové 

                                       Čtenářská pregramotnost E. Rybárová 

                                       Pohádkový kufřík E. Svobodové 
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4. Aktivity  - dílna – Mgr. Pavly Kickové 

 

4.1. Těkej, štronzo, dvojice – při těkání a štronzu se naleznou dvojice, dvojice si sdělí 

nějakou informaci, následuje interpretace toho, co říkal druhý z dvojice. 

4.2. Galerie  

4.3. Třífázové učení – V-Ch-D- vím - chci vědět – dozvěděl jsem 

4.4. Náměty na pomůcky – víčka, provázky, dixitové karty 

 

Víčka: Pokládání víček do kruhu ke komunikaci, zajištění přehledu o tom, kdo mluví, 

kdo chce mluvit a kdo kolikrát mluvil. 

 

Provázek: Náhodný výběr dvojic pomocí provázků (držím provázky s volnými konci 

z pěsti, děti si vybírají konce provázků a tím utvoří náhodné dvojce). 

 

Galerie - kartičky s textem či obrázky: Rozložení karet po třídě, lidé si karty prohlédnou. 

Skupiny dostanou obrázky a popisy, popisy se přiřazují k obrázkům. Poté se přiřazuje 

konkrétní obrázek s popisem s textem na kartičce rozložené ve třídě. 

 

5. Diskuze 

5.1. Bezpečnost dětí – sebereflexe – nic se nestalo – pochválím se 

5.2. Hodím se na tu profesi? Schopnosti a dovednosti učitele MŠ 

5.3. Zkušenosti ze studia a praxe ve škole 

5.4. Profesní příprava předškolního pedagoga – středoškolská, vysokoškolská 

5.5. Pedagogická praxe – součást profesní přípravy pedagoga 

5.6. Otázky komunikace s rodiči 

5.7. Otázky stravování 

5.8. Problematika rodinné x institucionální výchovy 

5.9.  Motivace dětí k poslechu knihy 

 

      6. Materiály  

6.1. Příklady protistresové relaxace J. Lokše a I. Lokšové (2000) 

6.2. Klíčové otázky sebereflexe a otázky k zamyšlení v rámci sebereflexe 

           

V Kralupech nad Vltavou 25. 1. 2018           Zapsaly:     Mgr. Pavla Kicková 
                                                                                                      Bc. Eva Staňková                                


