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ZPĚTNÁ VAZBA 

PEDAGOG MENTOREM 
 
 
ZŠ Speciální a praktická, Vysoké Mýto 
 
S kurzem pedagog mentorem, kterého se účastním, jsem velmi spokojená! První nadšení bylo 
hned na prvním setkání - nejprve z prostředí (vůbec jsem netušila, že skoro "za humny" je tak 
nádherný objekt) a pak i ze všeho ostatního. Organizace je skvělá, vždy máme jasné, včasné a 
přesné instrukce o dalším setkání v Libchavách. Naši průvodci kurzem (učitelé, mentoři - jak 
chcete) Jana a Jirka jsou úžasní. Pod jejich vedením každý den kurzu velmi rychle uteče. Jsou 
vždy připraveni, jejich výklad má "hlavu a patu", má spád, je jasný a věcný. Jsou vždy ochotni 
každému vše objasnit a vysvětlit, věnují se nám na 100%. Hlavně jsou ve svém oboru velcí 
odborníci a profesionálové, kteří se své práci věnují s nadšením a naplno. Tento kurz bych 
doporučila každému!  
 
ZŠ Jiráskova, Vysoké Mýto 
 
Moje hodnocení tohoto kurzu je velmi kladné - kurz je zaměřen na vnitřní motivaci, je přínosem 
hlavně pro Vás, ukazuje Vám, že každý člověk má jiný pohled na určitou věc či skutečnost, a 
že je to tak správně, milá je i výměna názoru s ostaními pedagogy, nebo naopak prostor pro to, 
jak oni řeší problémy, jak se s nimi vyrovnávají,.. Za sebe velmi doporučuji a ráda tam jezdím 
- příjemně stráveny den s milými lidmi.  
 
MŠ Kaštánek, Choceň 
 
Kurz pedagog mentorem hodnotím velice kladně a pozitivně. Moc se mi líbí lektorka Jana. Je 
to energická a vzdělaná žena, která má spoustu poznatků. Lektor Jirka mě přijde velice 
profesionální a kvalifikovaný. Přitom lidský a příjemný. Profesně mi kurz pomáhá v kladení 
otevřených otázek, které nám pomáhají při komunikaci s dětmi i jejich rodiči. Zvyšuje moji 
profesionalitu, mám možnost si uvědomovast svou expertnost..., kompetence aj. Osobnostně 
mi otázky, které vyplývají z tohto kurzu posouvají dopředu a pomáhají mi uvědomit si moji 
konfortní a nekonfortní zónu. Velice příjemné je i prostředí kurzu a zajištěné občerstvení, stejně 
tak i pí. Kočová, která se o naší skupinu stará. Jedinou nevýhodou kurzu je, že se musí přemýšlet 
:)  
 


