
Sebereflexe učitele Jméno:

A SA SN N Důvod

Vedu si své profesní portfolio?
Dokážu tvořit sebereflexi?

Já jako učitel
Mám nějakou oblast, kam bych chtěl/la směřovat svůj profesní rozvoj?
Jaká pro mě tato práce vlastně je? Čím pro mě je?
Mám potřebné odborné znalosti a dovednosti?
Dokáži si svoji práci správně naplánovat?

Já ve vztahu k žákům
Umím žáky povzbuzovat?
Umím žáky motivovat?
Umím žákům předávat informace?
Umím žákům vybrat vhodné metody práce?
Umím s žáky opakovat učivo?
Umím žáky hodnotit?
Umím práci žáků prezentovat?

Daří se mi vést žáky ve třídě ke vzájemné spolupráci?
Já ve vztahu ke skupině žáků (třídě)

Umím ostatním učitelům pomoct?

Daří se mi vést žáky ve třídě ke vzájemné diskuzi?

Daří se mi udržet kázeň při vyučování?
Daří se mi žáky vést ke skupinové a kooperativní práci?

Daří se mi udržet kázeň o přestávkách, v jídelně, při mimoškolních akcích …?
Daří se mi realizovat další činnosti pro třídní kolektivy?

Já ve vztahu k ostatním učitelům
Umím komunikovat s ostatními učiteli?
Umím se s ostatními učiteli domluvit na společném postupu práce?
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Umím se s asistentem pedagoga domluvit na společném postupu?

Já ve vztahu ke svému asistentovi pedagoga (pokud mi je přidělen)

Já ve vztahu k obci
Pomáhám propojovat dění ve škole se životem v obci?
Komunikuji s partnery školy, hledám další možnosti spolupráce?

Řídím se podle ŠVP?

Já ve vztahu k rodičům žáků
Informuji rodiče o dění ve škole v souladu se ŠVP?
Dokážu s rodiči komunikovat?

Umím s asistentem pedagoga komunikovat?

Dodržuje asistent pedagoga moje požadavky?

Já ve vztahu ke škole
Snažím se napomáhat chodu školy?

Další:

Dokážu si nechat poradit od odborníků?
Navštěvuji kurzy dalšího vzdělávání vzdělávání?

Já ve vztahu ke společnosti
Sdílím své zkušenosti s učiteli z ostatních škol?

Záleží mi také na žácích, které přímo neučím?
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