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Moje myšlenky
Co mi přinesl projekt FOHO do mého profesního života, co mě nejvíce obohatilo, co jsem se naučila a
základě toho ve své práci změnila a teď to dělám jinak (lépe...).
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Projekt FOHO mi v první řadě přinesl nové
kolegyně a spoustu nových poznatků
týkajících se problematiky formativního
hodnocení. Snažím se dávat větší prostor
dětem při sebevyjádření, více dbám na
zpětnou vazbu od dětí (respektující
komunikace) . Děkuji za obohacující projekt
a mnoho přínosných informací. Markéta
Kofrová

Projekt formativního hodnocení mě opravdu
velmi obohatil. Získala jsem zde mnoho
znalostí, osvojila jsem si techniky a formy
hodnocení a zavedla je ve své praxi, které
jsou přínosné jak pro mě, tak pro děti. V
neposlední řadě mě FOHO obohatilo právě
proto, že jsem poznala skvělé lidi a mohli
jsme navzájem sdílet naše postřehy,
zkušenosti a navzájem se inspirovat.
Přestože tento projekt končí, cítím se tímto
projektem obohacena a zkušenosti, které
jsem si z něho odnesla budu využívat i
nadále. Alena Bozděchová

Projekt formativního hodnocení mě celé tři
roky podporoval v mé denní pracovní
činnosti. Díky němu jsem se dostala ke
spoustě užitečných informací, které by mi
pravděpodobně jinak unikly. Velkým
přínosem bylo také sdílení zkušeností s
kolegyněmi. Možnost si poslechnout jiný
názor na vzdělávání v mateřské škole díky
rozličným skupinkám dětí, které každá z nás
ve školce máme. Vidět na nás všech ty
ohromné posuny v přístupu ke vzdělávání
předškolních dětí. Úžasné bylo také zažít
příjemnou atmosféru seminářů a okamžitě
informace z nich uvést do praxe. Věřím, že
projekt FOHO každou z nás velmi obohatil a
posunul v pedagogické činnosti. Děkuji
především Janě Smolkové za vedení a
neustálé poskytování nových a nových
informací. Šárka Rubešová

Projekt FOHO mě obohatil v náhledu na mou dosavadní praxi.
Rozklíčoval mi pravou podstatu portfolií dětí, jejich důležitost a
přínos. Také jsem vděčná za poznání, kdy změna přístupu a
vzájemné komunikace přináší okamžité pozitivní výsledky. Díky
principu FOHO panuje ve třídě mnohem větší pohoda,
nevynucený klid a atmosféra bez zbytečného napětí a tlaků.
Děkuji Lada Kleinerová

Projekt Formativní hodnocení byl pro mě přínosem. Získala jsem
zde mnoho nových  znalostí, které jsem měla možnost
praktikovat během průběhu FOHO v praxi a následně
konzultovat s ostatními kolegynemi zpětnou vazbu. Diky FOHO
jsme s kolegyní zavedly ve třídě nové techniky hodnocení děti,
které jsou jak pro nás, tak pro děti velkým přínosem. Tímto bych
ješte jednou chtěla poděkovat za zůčestení se na tomto projektu. 
Barbora Kučerová 
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Projekt FOHO mi po tři roky přinášel mimo
důležitých pedagogických informací,
inspirace i příjemné zážitky ze společného
sdílení. Přestože končí, zůstává pocit
profesního obohacení, posunutí a chuti
předávat získané informace. Děkuji za
možnost účastnit se projektu. Věra
Portužáková.

Díky projektu FOHO jsem pronikla do
problematiky formativního hodnocení při
činnostech s dětmi v předškolním
vzdělávání. Osvojila jsem si techniky a
formy hodnocení, které jsem doposud
neznala a zavedla je do své praxe. Vytvořila
jsem soubor diagnostických pracovních
listů, na kterých je vidět postup dětí od
neosvojeného k zvládnutému. Zavedla jsem
dětem portfolia a využívám je pro další
činnosti dětí a spolupráci s rodinou. Díky
sdíleným příkladům dobré praxe jsem
zjednodušila třídní pravidla. Pracovala jsem
na komunikaci s dětmi a při sebereflexi u
natočených videí s činnostmi dětí jsem
mohla odstranit některé zakořeněné
nedostatky ve svém projevu. Projekt FOHO
celkově pozitivně posunul úroveň mé práce
s dětmi, jsem za to vděčná a děkuji jeho
tvůrcům, že jsem se tohoto projektu mohla
zúčastnit.
Michaela Žižlavská

Projekt Foho mě výrazně motivoval ke
změnám v mé pedagogické praxi, kdy jsem
metody Foho začala hojně využívat, také
jsem si stanovila reálné cíle, které chci ve
své práci dosáhnout a velmi si vážím
spolupráce s jinými kolegyněmi v rámci
Foho a sdílení našich zkušeností na
společných setkáních. Eva Pelikánová

FOHO mi do osobního i profesního života
přineslo spoustu nových skvělých lidí. Dále
také zamyšlení se nad celkovou situaci v
naší MŠ, změnu forem, metod a způsobů
hodnocení, způsobů komunikace s dětmi,
nový způsob řešení konfliktů, úplně jiný
pohled a rozměr mého povolání učitelky
vůbec.....Díky projektu už vím, že fungovat s
dětmi "jinak", respektovat, nechat děti
rozhodovat, hodnotit, více zasahovat a
ovlivňovat dění ve školce přináší změnu k
lepšímu pro všechny zúčastněné.....Hana
Suchá

FOHO mi do profesního života učitelky
přineslo mnoho nových nápadů, inspiraci,
zamyšlení se a uchopení profese učitelky za
jiný konec, než jsem měla ve zvyku dříve,
zamyslet se nad každým dítětem, jeho
potřebami, nechat děti více se vyjádřit a
rozhodovat o sobě i dění v MŠ. Hana Faixová

Projekt FOHO mi ukázal, jak moc je důležité nejen to, co dětem
předáváme, ale hlavně, jakým způsobem jim to předáváme.
Děkuji za cenné zkušenosti a náměty.  
Eva Čermáková, MŠ Libušín

Projekt FOHO mi umožnil zamyslet se nad
sebou jako nad učitelkou a přehodnotit
některé zažité stereotypy především v
komunikaci s dětmi. Dostala jsem také plno
podnětů a inspirace do další pedagogické
práce a poznala zajímavé kolegyně. Děkuji
Olga Krátká

Projekt mi přinesl vidět na dětech to nejlepší a rozvíjet je. Také
myslet pozitivně. Poskytovat pozitivní ZV dětem, protože děti
mají pak chuť se dále učit.  Věřit dětem, pozorovat je a
naslouchat jim. Moc děkuji Alena Rejhová



※※※※※※

Projekt FOHO mi přinesl 3 roky příležitostí
zastavit se a zamyslet se nad myšlenkami
ze setkání, nad knihami, sdílet s
kolegyněmi. To je to nejcennější, protože v
běžném frmolu na tahle zastavení nezbývá
čas. To, co člověka posouvá dál je
každodenní nepozorovatelný růst a ten
projekt FOHO výrazně podpořil - tím jsem si
jistá. Jana Udatná


