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ZPÈTNA VAZBA JAKo ESENcÉLNí ELEI\,1ENT
FORIVATIVNiHO HODNOCFNí
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FORMATIVNi VS, SUMATIVNi HODNOCENÍ

ZPÈTNA VAZBA V PRoCESU FORMATIVNíHò
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EFEKTIVNíZPÉTNA VAZBA

. by ln_èlo,bf uómèh.i o smystuptnó. aolró I vaGnó, togtckynqvcrho tD.èdvidovó

. bl _m-èlo. véd ke-.ùiièní iebevédomi Íóko, él k ,ehoseDeregutoct - reo|kìckému sebehodnocehi,

. mélo by 3e drÌe, pr@tdét efekflvní komuntkoce,

. nemélo by !e vrtohovot kc stobthíll| vtqstno3tem ióko,

. 
l9Plly _ iozyk .beu nesotivìího hodnocèní .-- emoèní
tdoden --. hodnoceni romèiené no 5ttuoct _.. no <úvóriizoKc ..- nd o3obu iokd iCozotro 20 B).

FH A SEBEHODNOCENí

' je..lnteroklÌvním zpélnovozebním procesem mez
ucrre,e.n _o zokem, kdy uèitel veoe 2oko k
fgllogîni .. vto*ního. uèeni k piebírdní
oopovednoti zo sve uèent o k tozvojl
sebehodnocení.

. seb-ahodnocení:,.menlólnl rèprezènloce emoèního
v:ro.ng .k 1ob9, nebo-li piedstovo sebe u htedisko
vrornt hoonoty o kompèfence. {B.olî1; e{ ot. 2oìo
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ZPÈTNA VAZBA

. pomúcko no cesté k poznóní
' posbduié informocì o okluótním stovu uÈení
. stvnuJe koky úspèSné, koriguJe úkoky o zochózky

svìimi doporuèeníml
. vedé k porozumèní vldstnlmu uèení,5vé úspéanosli i

sobè somému
. ideólné by mèto podporovot jeho osobnostni

lociólnf o vèdeckf rozvoj
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VíZNAM ZP.ÉTNE VAZBY PRo RoZVoJ!ryZNA[/ ZPÉTNE VAZBY PRO ROZVOJ
SEBEHODNOCENiZAM OPTIKOU UÓITELÚ EXPERTÚ

l. 4Hil llferé momenty své protesní dróhy povoruJl

il;X;roèce;l?erri 
zo klíèové pii vyrvdrení svého poíerí

2. chorokledzovol pojeÍ zpétné vozby u uèllelúpovozovon)7chv télooblosti zo exóeÉy,

3. d,ozv-édèt se, joktnlzpúsobem reflektují uèIetévtosni zkusenosll pit vytvóienítohoto dojetí

VYZKUMNÉOTAZKY

. 
JF_ré..m:m:ryJ své.proresní dróhy povozure uéfièteexpè pn utuóiení svého pojetí o hodnocèníro k[èové?

. Jokpodte uéltete experto vypodd kvo tní zpètnd vdzbd.
Jez vede k co nèJobjehtvnèJiímu sebehodnocení ,ó ko ?

. Jqkou.zkuienost md uélet erped sè rpèrnou varbou
,oKo nosrojeln pro rozvoj sebohodnoceni idko?

.J-ok.,vhímd uéttèt expèrt vihom své rkusenosfl prokvotttr, zpètné vozby. Kerou tdkúm ddvó?

Víècîrrozl-ovo",/ bLoo! oop,ovo?er\ p,úoèt-ou eb-,er.e*) zt jhild.
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ROZLOUCENÍ

Dékuji Vóm zo pozornosf!
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