
 

 

 

Komuniťák jaro 2023 
“Vím, jak chci učit. Zvládnu to. Užiju si to.” 

 
Co nás kdy čeká? 

DATUM TÉMA SETKÁNÍ VÍCE INFORMACÍ 

24. - 26. 2. 
2023 

Výjezdní víkend  
„Jak učím a jak chci učit“ 
Míša Dobešová + Pavla 

Seidlerová 

S čím přicházím, jaká jsou moje očekávání a jakou 
učitelkou*lem chci být? Čeká nás seznámení se s 

dalšími 11 začínajícími vyučujícími, lektorkou a 
průvodkyní programu. 

Založíme si reflektivní deník, odučíme ukázkovou 
hodinu a budeme dávat i dostávat konstruktivní 

zpětnou vazbu a své zážitky reflektovat. 

6. 3. 2023 
17:00 - 18:30 

Reflektivní online setkání 
Míša Dobešová 

Zaměřené na sdílení toho, jak nám daří. Děje se ve 
třídě to, co chci a plánuji? Proč ano/ne?  

21. 3. 2023 
14:00 - 18:00 

1. workshopové setkání 
„Jak na přípravy“ 

Míša Dobešová + Pavla 
Seidlerová 

Postupně projdeme všemi částmi vyučovací hodiny, 
ujasníme si jejich roli v procesu učení, seznámíme se 
s různými metodami vhodnými pro jednotlivé části a 

vyzkoušíme si přípravu v praxi. 

31. 3. 2023 
17:00 - 18:30 

Reflektivní online setkání 
Míša Dobešová 

Zaměřené na sdílení toho, jak nám daří. Děje se ve 
třídě to, co chci a plánuji? Proč ano/ne?  

3. 4. 2023 
14:00 - 18:00 

2. workshopové setkání 
„Jak na složité situace“ 
Míša Dobešová + Pavla 

Seidlerová 

Na vlastní kůži si vyzkoušíme, jak se respektujícím 
způsobem vypořádat s konfliktními a 

komplikovanými situacemi z naší třídy. 

17. 4. 2023 
17:00 - 18:30 

Reflektivní online setkání 
Míša Dobešová 

Zaměřené na sdílení toho, jak nám daří. Děje se ve 
třídě to, co chci a plánuji? Proč ano/ne?  

11. 5. 2023 
14:00 - 18:00 

3. workshopové setkání 
„Jak se dobře ptát a 

zadávat“ 
Míša Dobešová + Pavla 

Seidlerová 

Seznámíme se s tím, kdy, jak a jaké otázky ve výuce 
můžeme klást a prozkoumáme, jak formulovat 

zadání. 

22. 5. 2022 
17:00 - 18:30 

Reflektivní online setkání 
Míša Dobešová 

Zaměřené na sdílení toho, jak nám daří. Děje se ve 
třídě to, co chci a plánuji? Proč ano/ne?  

12. 6. 2023 
14:00-18:00 

Závěrečné setkání 
Míša Dobešová + Pavla 

Seidlerová 

Kam jsme se za společný půlrok posunuli a kam dál? 
Uzavřeme společnou zkušenost, zahodíme, co už 

nám neslouží a zvědomíme to, co a proč si chceme 
nechat a ve své výuce dál používat. 

 


