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ASSESS 
s11 

Spätná väzba a reflexia                D + T 
Objavovanie - teória - zdieľanie 

plán lekcie 
EQF úroveň 5 
Jednotka vzdel.výst. 

ASSESS 1 
Ciele	
• Poznať rozdiel medzi hodnotením, spätnou väzbou a reflexiou 
• Poznať a vedieť používať prvky reflexívneho cyklu  
• Vyjadrenie pocitov, pozorovaní a postrehov a pochopenie rozdielov 
• Poznať rozdiel medzi slučkami pozitívnej a negatívnej spätnej väzby 
• Poznať nástroje a metódy na zhromažďovanie spätnej väzby alebo na reflexiu 
Metódy	
• Ohliadnutie sa späť na skúsenosti z predchádzajúcich dní alebo týždňov 
• Zdieľanie medzi účastníkmi 
• Prezentácia a prehľad poskytnutý školiteľom 
• Reflexívny cyklus a úvaha 

Školiteľ  
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ČO SÚ SPÄTNÁ VÄZBA A REFLEXIA 
- Spätná väzba v živých systémoch, slučky pozitívnej a negatívnej spätnej 

väzby 
- Spätná väzba pri tréningu ako plynutie dvoma spôsobmi 
- Prvky reflexného cyklu 
PREČO POUŽIŤ SPÄTNÚ VÄZBU A REFLEXIU VO ŠKOLENÍ 

podpora učenia študentov a školiteľov, kvalita a zlepšenie, zvládanie 
konfliktov, spolupráca, rovnosť, začlenenie... 

AKO 
- Typy spätnej väzby: individuálna-kolektívna, písomná-ústna, s otázkami 

a dotazníkmi (formuláre, prieskumy) alebo bez, ... 
- Nástroje: dotazníky, obrázky, kresby, terč, rámy, hry, MCQ, semafory, 

smajlíky, Likertove váhy atď. 
- Záverečné kolo a otváracie alebo zatváracie kruhy, rekapitulácia 

stretnutí 
- Celkové rámce spätnej väzby 
- Hĺbková reflexia a úvahy (klasické písomné alebo kreatívne) 

Dokumenty 
 
 
 
 
 
 
Vybavenie 
- flipčart 
- fixky 
- stoly 
 
nástroje spätnej 
väzby 
napr. farebné 
lepiace bodky, 
obrázky, … 
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1. Školiteľ vyzýva účastníkov, aby: 
- sa ohliadli za kurzom, vymenovali sa spätnej väzbe a reflexii aktivity, 
ktorú už zažili, a spravili krátky prehľad 
- zdieľali informácie o svojich vlastných postupoch spätnej väzby, 
úspechoch a ťažkostiach, doplnili prehľad 
- hra (6 klobúkov alebo tanec s ceruzkami) 

2. Tréner predstavuje: 
- spätnú väzbu v živých systémoch, pozitívne a negatívne slučky v 
biológii 
- reflexný cyklus 
- nástroje a metódy v paneli nástrojov 

3. Lektor vedie hĺbkovú reflexiu a žiada kreatívne úvahy, napríklad: 
zamyslite sa nad vzťahom medzi spätnou väzbou a učením 

4. Skupina pripravuje cvičenie (s12) 
účastníci si vyberú, ktorý proces / nástroj by chceli viesť / zažiť, prípadne 
vytvoria skupiny, stanovia časový rámec 

Príprava 
-  


