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Jaký je váš pocit z kurzu? 
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Jaký je váš pocit z kurzu? 

Vynikající 

 na kurz jsem se vždy těšila. Formát kurzu je nastaven 
výborně. Vyhovovaly mi promyšlené DÚ, které 
navazovaly na výuku. 

 ocenila bych další setkání cca po 3 měsících a sdílela, 
jak se metodu daří používat; doplňující otázky 

 praktický 

 



 



Jaké konkrétní změny ve vašich postojí a/nebo 
chování jsou výsledkem zkušeností z tohoto kurzu? 

 lépe vyslechnout lidi; lépe řešit konflikty; uvědomit si, kdo má problém; necpat jim svůj názor; 
snažit se vyvarovat komunikačních bloků 

 v některých ohledech na sebe nejsem tolik přísná, v jiných bych ráda získala mnohem větší 
jistotu (dovednosti T.E.T.) 

 dokáži snadněji určit „čí je problém“; naučila jsem se lépe naslouchat žákům a nejen jim 

 naslouchám žákům; lepší řešení konfliktů ve třídě 

 aktivně naslouchat; nepoužívat komunikační bloky; uvědomit si, „čí je to problém“;  
nepřistupovat mocensky 

 aktivní naslouchání – více myslím na potřeby druhých; nenavrhuji sama své zvolené řešení 
problému; Metoda III 

 popis chování x nálepkování – pro zpětnou vazbu; vyhodnocování, komu patří problém – 
neřeším problémy, které nejsou moje; Metoda III při mediaci – provázím řešením, ale neřeším 
cizí problém 

 budu se víc snažit neřešit problémy „zkratkou“ z pozice moci, ale více naslouchat potřebám 
ostatních a dobrat se řešení, se kterým mohou být všichni spokojeni 

 snažím se dětem více naslouchat, nepodsouvat jim řešení; říkám více Já-sdělení; snažím se o to 
i doma 

 jsem schopna rozpoznat, kdo je vlastníkem problému a podle toho pak jednat (pokusit se o to) 

 nehodnotím tolik, jako dříve, aktivně naslouchám; uvědomuji si, na čí straně je problém a dle 
toho se chovám; snažím se užívat Metodu III ve vlastním životě 



 



Jak vám zkušenost z kurzu pomůže prodloužit 
a zkvalitnit čas na vyučování? 
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Moje zkušenosti z tohoto kurzu 

 zkušenost je velmi pozitivní, doporučím dál; pro získání jistoty v dovednostech T.E.T. by 
bylo fajn, moci se zúčastnit pokračovacího kurzu (s možností sdílení dalších postřehů z 
praxe) 

 dokáži s dětmi snadněji řešit „nesnadné“ problémy v komunikaci v rámci třídy, takže to 
zlepšuje klima ve třídě; Metoda III je  pro mě nádherný objev – funguje to  

 skvělé zážitky; +++ hodnotím zkoušení situací a scénky; větší nadhled při řešení sporů 

 možnost si vyzkoušet řešit problém Metodou III 

 příjemná a bezpečná atmosféra; praktické učení – nácvik v simulovaných situacích; 
zpětná vazba 

 líbil se mi velký prostor pro sdílení konkrétních zkušeností; hodně praktických cvičení; 
rozložení práce s knihou do týdenních úseků 

 jsem ráda, že jsem se přihlásila; cítila jsem, že toto potřebuji a bylo to tak 

 příjemná atmosféra, pohodové vedení; dobrá parta kolegů; neustálé opakování již 
probraného nám pomohlo si znalosti a dovednosti upevnit; necítila jsem se nikdy blbě, 
když mi něco nešlo; ujistila jsem se, že mám dobrý přístup některé věci si moc nebrat, 
protože to není můj problém 

 dozvěděla jsem se spoustu nových věcí, které se budu snažit zakomponovat  do své 
pedagogické činnosti 

 komplikované situace se dají řešit v klidu a celkem jednoduše – doufám 



Jak hodnotíte kvalitu lektorování vašeho kurzu? 
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Jak hodnotíte kvalitu lektorování vašeho kurzu? 

Vynikající 
 Lektorka s účastníky vždy pracovala s respektem, panovala velmi 

vřelá atmosféra, děkuji! 
 Super, bylo to celkově velmi příjemné, přínosné a povzbuzující  
 Výborné vedení, empatický přístup, „bezpečné klima“ 
 Děkuji! Na kurz, na jednotlivé hodiny jsem se těšila, byly přínosné, 

dobře připravené a srozumitelné. 
 Názorná příprava – tabulky. Živý výklad (odcházela jsem plná 

energie). Diskuze, které unikaly za rámec kurzu, byly citlivě 
přivedeny zpět. 

 Katka je úžasná lektorka, vždy přesně podchytila emoce mezi 
účastníky, empaticky reagovala a vedla nás. Velmi oceňuji její 
profesionalitu, zapálení pro věc a sdílení zkušeností. 

 Strašně příjemný a otevřený člověk, moc jsem se díky Kateřině na 
pondělní setkání těšila. 


