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Zpětná vazba k seminářům Formativní hodnocení – artefiletika 

PaeDr. Vladimíra Slavíková 

 

Jana Kropáčová. MŠ Kaštánek Teplice 

1. Co ti dal tento seminář? 

Seminář mě velmi obohatil. Mohla jsem si vyzkoušet různé výtvarné čarování, spolupracovat, 

společně komunikovat, domlouvat se při kolektivní práci, ohodnotit svoji práci i ostatních dle 

daných kritérií. Artefiletika mě velice oslovila – prožitkové učení s propojením formativního 

hodnocení. 

2. Jak vnímáš jeho přínos pro svůj profesní rozvoj?  

Začala jsem artefiletiku zařazovat do činností s dětmi, někdy i jenom určité prvky. Pravidelně 

zařazuji rituály tzv. ledolamky, dávám dětem prostor k zpětné vazbě, hodnotíme situace, co 

zrovna děláme, co mě zaujalo atd. Nabízím při činnostech spoustu materiálů, které jsem si 

postupně nastřádala. 

3. Co ses tam naučila? 

 Naučila jsem se naslouchat, všímat si detailů, zamyslet se více nad plánováním činností, 

uvědomila jsem si, jak je důležité pracovat trpělivě, důsledně, nikam nepospíchat, dát dětem 

prostor se realizovat a také se dokázat sebehodnotit. Používat popisný jazyk, připravit si 

smysluplné otázky.  

4. Je něco, čemu jsi díky tomu víc porozuměla v problematice FOHO?  

FOHO je součástí každodenních činností, artefiletika přímo nabízí a vede děti 

k sebehodnocení a využití různých technik hodnocení. Pokládat otázku “Proč“. Na základě 

prožitku z artefiletiky se děti dokážou daleko lépe sebehodnotit i bez obav ze selhání. 

5. Jaký vidíš posun a efekt v učení u dětí, co to dětem přináší, jakou u nich vidíš změ-

nu? 

Efekt pro děti: rozvoj fantazie, tvůrčího myšlení, kreativity, představivosti, schopnosti spolu-

pracovat, respektovat se, sdílet své prožitky, přijímají lépe, když se něco nedaří, jsou zodpo-

vědnější, dokážou hodnotit svoji práci i ostatních, používají popisný jazyk, lépe zvládají emo-

ce, dokážou se vcítit do druhého, naslouchají… 
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6. Cokoli, co bys chtěla k semináři napsat, osobní sdělení. 

Formativní hodnocení s využitím artefiletiky je dovednost, kterou člověk může, ale i nemusí 

zvládat. Je důležité umět vytáhnout to lepší od horšího, najít cestu k nápravě. Děti jsou tvoři-

vé a vděčné za každé nápadité učení hrou. Je radost je pozorovat a na konci poslouchat po 

prožitém výtvarném čarování. 

 

Olga Uličná, MŠ Kaštánek, Teplice 

1. Co ti dal tento seminář? 

Pro začínající učitelku v mateřské škole mi tento seminář pomohl k tomu, jak s dětmi správně 

komunikovat, pracovat s nimi a řešit konflikty mezi dětmi. 

2. Jak vnímáš jeho přínos pro svůj profesní rozvoj?  

Pro svůj profesní rozvoj jsem se zaměřila na to, jak zlepšit komunikaci s dětmi, případně i jak 

dětem pokládám otázky. Největším problémem pro mě bylo, že jsem nedávala dětem prostor 

pro vyjadřování a všechno jsem měla tendenci říkat místo nich, snažila jsem se tedy toho 

vyvarovat. 

3. Co ses tam naučila? 

Jelikož v projektu Formativního hodnocení v MŠ nejsem od začátku, snažila jsem se pocho-

pit, v čem spočívá formativní hodnocení. Komunikace s dětmi, zpětná vazba, vzájemná spo-

lupráce. Nepoužívat pochvaly ve stylu “ty jsi šikulka“, pochválit dítě za konkrétní věc, nechat 

dítěti prostor se vyjádřit. Vytvářet ve třídě klidné prostředí, aby se dítě cítilo příjemně. 

4. Je něco, čemu jsi díky tomu víc porozuměla v problematice FOHO?  

Jak moc je důležitá komunikace mezi dítětem a učitelem. 

5. Jaký vidíš posun a efekt v učení u dětí, co to dětem přináší, jakou u nich vidíš změ-

nu? 

Zlepšení se ve vyjadřování nebo řešení konfliktů. Děti postupně začínaly chápat, že si své 

konflikty také mohou zkusit vyřešit samy. Pokud samozřejmě nedojde řešením k výsledku, 

kterého dítě chce dosáhnout, obrátí se na učitelku. Větší samostatnost v rozhodování a ře-

šení vzniklých situací. 

6. Cokoli, co bys chtěla k semináři napsat, osobní sdělení  

• příjemné prostředí, ve kterém seminář probíhal 

• lektoři 

• zajímavé prezentace, zkušenosti 

 

Martina Janotková, MŠ Kaštánek Teplice 
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1. Co ti dal tento seminář? 

Seminář mi rozšířil obzory. Dal mi vhled do zajímavého směru, kterým artefiletika rozhodně 

je. Umožnil mi intenzivní prožitek při práci s dětmi. Dal mi možnost zastavit se a uvědomit si 

tvůrčí proces. 

2. Jak vnímáš jeho přínos pro svůj profesní rozvoj? (ve smyslu, zda jsi něco ve své 

práci změnila a co…kam jsi se posunula…) 

Přínos pro mě osobně je veliký. Z absolutního laika jsem se přesunula do role běžného uži-

vatele. Vnímám se již spíše jako průvodce, který nabízí, nikoliv vyžaduje. 

Další posun spatřuji hlavně v běžném (nenásilném) zařazování do východně vzdělávacího 

procesu. 

3. Co ses tam naučila? 

• využívat více technik dohromady 

• nechat se více vést a inspirovat dětmi 

• akceptovat okolí 

• běžně užívat metodu pěti schůdků 

• užívání popisného jazyka 

• respektující komunikaci 

• využívat při práci různé formy hodnocení 

• práce s portfolii 

4. Je něco, čemu jsi díky tomu víc porozuměla v problematice FOHO? (pokud ano, 

uveď jednu nebo dvě konkrétní věci…) 

Jednoznačně práce s portfolii, jeho smyslu v diagnostice dítěte.  

5. Jaký vidíš posun a efekt v učení u dětí, co to dětem přináší, jakou vidíš u nich změ-

nu? 

Změny vnímám hlavně v oblasti sebepoznání a sebereflexe. Kdy děti jsou schopny absolut-

ně reálně zhodnotit svůj výkon. Umí pracovat s vlastním neúspěchem, který ale nepovažují 

za prohru. Více mezi sebou komunikují, naslouchají, vyhodnocují a umí řešit to, co je potře-

ba. Rozšířila se slovní zásoba a téměř vytratila soutěživost. Děti chápou proces učení jako 

něco co je třeba si užít v daný okamžik. 

6. Cokoli, co bys chtěla k semináři napsat, osobní sdělení (něco, co vnímáš jako 

nej…). 

Absolvovaný seminář mi ukázal, že jsem stále na počátku dlouhé cesty. Dlouhé, ale krásné. 
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Lenka Nová, MŠ Kaštánek Teplice 

1. Co ti dal tento seminář?   

Příjemné setkání s lektorkou V. Slavíkovou, která vstřícně, trpělivě vedla celý seminář. Díky 

ní jsem získala základní povědomí o oboru artefiletika, jejich formách a principech práce. 

Bylo fajn, že jsme řešily praktické příklady ze školní praxe, dostalo se nám fundovaným od-

povědím.  

2. Jak vnímáš jeho přínos pro svůj profesní rozvoj? (ve smyslu, zda jsi něco ve své 

práci změnila a co? kam jsi se posunula…)  

Přínosem je množství námětů, ale i praktických dovedností pro začlenění artefiletických akti-

vit do vlastní pedagogické praxe v MŠ. Cítím, že mě to “nakoplo“, zaměřuji se více na komu-

nikaci, na podporu dobrých vztahů mezi dětmi, na rozvoj tvořivosti a fantazie. Posun vidím 

v přípravě a promyšlenosti k programu, který probíhá v duchu artefiletiky (reflektivní, tvořivé 

a zážitkové pojetí vzdělávání). Přínosem je doporučená literatura, knihy, které využíváme ve 

své praxi. Nápady čerpám z knihy: “Dívej se, tvoř a povídej“, která se zaměřuje na výtvarné 

aktivity s předškolními dětmi. Díky knize “Výtvarné čarování“ jsem změnila postup 

v tvořivosti, prostor pro tvořivost jsem si rozšířila k vlastnímu rozvoji a motivaci.  

3. Co ses tam naučila? 

Reflexní dialogy, které se provádí po každé umělecké činnosti, využívat artefiletické – vý-

tvarné materiály. Vnímat realitu a své zdroje, na kterých mohu stavět.  

4. Je něco, čemu jsi díky tomu víc porozuměla v problematice FOHO? (pokud ano, 

uveďte jednu nebo dvě konkrétní věci) 

Je důležité děti více povzbuzovat, aby našly pro vyjádření svých pocitů a zkušeností odpoví-

dající výraz. Z počátku měly potíže s pozorností, sebekontrolou. Často jsem slýchávala reak-

ce (Já to neumím, nevím, jak to udělat). Trvalo nějakou dobu, kdy na otázky, jak se při tvoře-

ní cítily, začaly odpovídat jinak než jednoslovně (dobře, nevím). Díky FOHO si děti více věří, 

nevyjadřují pocit nejistoty, strachu ze selhání. Pěkně umí popisovat své emoce slovy, umí 

rozlišovat a pojmenovat to, co cítí.  

5. Jaký vidíš posun a efekt v učení u dětí, co to dětem přináší, jakou vidíš u nich změ-

nu?  

Dokážou při reflexi sdělovat své nejvýraznější zážitky. Posun je, že většina dětí předškolního 

věku umí sdílet své postřehy, pocity a prožitky. Přínosem je, že si uvědomují silné emoce, 

jako je například hněv, smutek. Změna je, že dokážou s emocí pracovat nejen u sebe, ale i u 

kamaráda.  
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6. Cokoli co bys chtěla k semináři napsat, osobní sdělení (něco, co vnímáš jako nej..)  

Jsem ráda, že jsem absolvovala právě tento seminář artefiletiky. ARTEFILETIKA rozvíjí tvo-

řivost dítěte, spojuje dítě s uměním, nejen výtvarným, ale i hudebním, literárním a dramatic-

kým. Povzbuzuje duševní sílu dítěte, dítě má svobodu tvorby a díky artefiletice může vyjádřit 

své pocity, přání, vzpomínky, radost ale i smutek, prostě veškeré emoce a pocity skryté 

v dětském nitru. To vnímám jako nej.  

 

Pavla Holá 

1. Co ti dal tento seminář? 

Pochopila jsem “hodnotu“ a význam hodnotících procesů při vzdělávání a výchovy dítěte. 

Pomocí systému pěti schůdků se změnil přístup v řešení konfliktů mezi dětmi. 

Efektivní zpětná vazba, která dítě posunuje vpřed. Učím se s dětmi komunikovat věcně, cíle-

ně a účelně/ne obecně. 

2. Jak vnímáš jeho přínos pro svůj profesní rozvoj? (ve smyslu, zda jsi něco ve své 

práci změnila a co.. kam jsi se posunula..)  

Uvědomila jsem si pozici “záchranáře“ a postupně jí v seberozhodování sebeobsluze, 

v sebehodnocení dítěte opouštím. Díky FOHO se hodnocení i sebehodnocení stává součástí 

vzdělávání dítěte. To se na něm významně podílí.  

Efektivně pracuji se zpětnou vazbou. Dokáži si hlouběji uvědomovat co říkám, co dělám. 

3. Co ses tam naučila? 

Metodu pěti schůdků. Pochopit pojem a význam formativního hodnocení. Používat techniky 

FOHO/ nejvíce hlasování různou formou na detektivy. Nechválit za to, co by mělo být samo-

zřejmé. Vytvářet smysluplné portfolio, užívat ho – dítě = dítě, dítě = učitelka, dítě = rodič. 

Uvědomovat si, vnímat co a jak říkám. 

4. Je něco, čemu jsi díky tomu víc porozuměla v problematice FOHO? (pokud ano, 

uveď jednu nebo dvě konkrétní věci..) 

Zakládání portfolií dítěte za jeho účasti, účasti rodiče. Vést portfolio i s malými dětmi. Efekti-

vita autonomního hodnocení ze strany samotného dítěte = pomoc v jeho pozitivním rozvoji / 

v začátku projektu jsem nevěřila. 
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5. Jaký vidíš posun a efekt v učení u dětí, co to dětem přináší, jakou vidíš u nich změ-

nu? 

Vyšší úroveň vyjadřování komunikace. Zodpovědnost za to, co dělá se stává přirozenější, je 

součástí jeho učení a vzdělávání. 

Větší samostatnost v rozhodování a řešení vzniklých situací. 

Děti začínají chápat “proces zlepšování“ (posun). Lépe přijímají zkušenost, chápou a učí se 

porozumět vývoji a odpovědnosti. Dokáží se samy za sebe rozhodovat při praktikovaní hod-

notících forem. 

6. Cokoli co bys chtěla k semináři napsat, osobní sdělení (něco, co vnímáš jako nej..) 

• kvalita a přístup lektorů 

• prostředí 

• účelné a kvalitní materiály, záznamy 

• seznámení s diagnostickou iSophi 

• blok určený nám učitelkám 

 

 


