I N V E S T I C E

D O

R O Z V O J E

V Z D Ě L Á V Á N Í

Akademie rozvoje klíčových kompetencí pedagogů
Evaluační dotazník
Realizátor: Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově
Název klíčové aktivity 03: Realizace pilotního vzdělávacího programu pro pracovníky CMG
Téma: Umění udržovat vnitřní oheň
Datum: 12. – 13.3. 2009
Místo: Bystré

Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.13/01.0059
1. Co se Vám nejvíce líbilo, co Vás zaujalo
- naprostá profesionalita
- zajímavý výklad, prezentace, myšlenky k zamyšlení
- problematika rituálů, možnost pozitivně změnit svůj život, praktické návody
- člověk si uvědomil, že jeho nadšení např. pro předmět, který učí, má opravdu cenu, líbilo se mi,
že jsme vytvořili dobré společenství
-co všechno může člověk dokázat a neměl by to být problém
- celkově mě zaujalo téma, bazén byl super ☺
-přínos do oblasti nejen pracovní, ale i osobní, porozumění sama sobě, dodání nadšení a chutě
něco na sobě změnit, vybočit ze zajetých kolejí, citlivý a vnímavý přístup lektora ( nenutí nás do
něčeho, co by nám nebylo příjemné )
-praktické rady a cvičení, téma rituály, nadchl jste mě pro akci, že prostě udělám to a to,
(nebo spíš, obnovím to, co už mi někdy pomáhalo), takže opravdu děkuju
-zjištění : je dobré i na krátko vypínat, zapojit rituály, mít řád, nutné cvičit se v sebedisciplině, poznatky o srdci
-znovuobjevování něco o sobě samé
-podívala jsem se zcela novým způsobem na své postoje v profesním a osobním životě, zdroji
energie, některé věci jsem si musela pojmenovat, podívat se z nového úhlu, objevila jsem, kde
mohu začít rozdmýchávat jistoty, kapitola o vášni byla objevná
-příjemná atmosféra, podklady
-myšlenka „být jedineční“
-volba tématu, zvláště oblast rituálů, tradic, praktická cvičení pro uvolnění a získání energie
-profesionální uchopení tématu z vaší strany
-téma i informace byly skvělé – dá se z toho vybrat něco pro život obyčejného člověka ☺,
jednoduchá cvičení, večerní posezení, bazén
-rituály – jejich důležitost pro mne, nakopnutí, že je potřeba s nimi začít, bazén
-jak relaxovat a nabíjet se, určitě to zkusím
-funkčnost rituálů
-nic
2. Co se Vám líbilo nejméně ?
- nezakládat seminář na názorech a tvorbě současných psychologů z USA, zmínit tradiční
spirituální praktiky starých myslitelů z různých částí světa a dob
- zajímavý výklad, prezentace, myšlenky k zamyšlení
- večerní program
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pocit, že si občas na své rituály zřejmě nebudu umět najít dost pevné vůle i času
že jsem zjistila, že si spoustu problémů dělám sama a že mi nevyhovuje slovo disciplína
krátký čas, 2 noci by byly lepší … samozřejmě chápu, že z jiných důvodů to nelze
snad více konkrétních příkladů (životní příběhy lidí, aby se v tom třeba člověk našel )
když je to příliš obecné, člověku nedojde, že je to o něm samém
večerní práce ve skupině, ale za to mohla z velké části únava, byl to takový nátlak, který
nás nevybudil, ale utlumil, náročné na začátek setkání
příliš moc teorie než praxe
to, co jsem o sobě objevila
asi bych něco našla, ale jsem teď příliš plná toho pozitivního, a tak si to nechci narušovat
příliš mnoho informací, málo aktivit
hodně látky, málo možnosti promyslet až na konkrétní aplikace do vlastního života
někdy příliš mnoho informací, téma discipliny na mě působila hodně teoretizovaně
málo času na zpracování „úkolů“ (např. rozhodnutí …)
některé informace pro mne byly dost složité
příliš mnoho „osobností“ – zde přínos nevidím
spoustu nedokončeného, spoustu otázek bez odpovědí, nedořešeno, bez konkrétního
řešení
všechno

3. Co byste si příště konkrétně přáli, aby bylo jinak ?
-

není třeba jezdit tak daleko, stačí pronajmout sál v Olomouci a na noc jít domů
ubytování do 1 hodiny cesty vlakem nebo autobusem od Prostějova
délka semináře
mít víc času na přemýšlení a konzultaci (rozbor), po semináři cítím potřebu dalšího provázení –
posila, uvítala bych večer nějakou konkrétní aktivitu ) hru aj.)
nevím, snad víc praktických návodů, jak se např. uklidnit atd.
vyhovuje mi tento způsob, může být i více praktických aktivit
šla bych do zážitkového učení
více praktických cvičení, aktivit, nácviků chování, příkladů, teorie hned uvést do praxe
rozšíření semináře na celé dva dny, informací a podnětů na jeden den je velmi mnoho, příklady a
nácviky, praktické techniky – dovoluji
vy určitě na něco přijdete, já jsem vždy vděčná za každou věc, kterou někdo pro mě dělá
více aktivit, méně faktů
méně technik, více je promyslet, co, jak , kdy aplikovat do života, je škoda, aby zůstalo u
informace
při náplni, která je taková, jaká je očekávaná, nic
více zaměřit do naší praxe (praktická cvičení by byla fajn, jen sama nevím, ani sama za sebe, jak by
to v této skupině šlo), možná více diskuze
méně teorie, více praxe a příkladů
více aktivit
obejdu se bez zážitkových technik
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Ohodnoťte čísly 1 – 5 následující kategorie: (5 je nejlepší, 1 nejhorší)
1. Volba tématu

4, 5, 4, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 3, 4, 5, 4, 4, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 2,

2. Lektorské provedení

5, 3, 2, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 1,

3. Přínos pro Vás osobně

2,3, 1, ?, 5, 5, 5, 4, 5, 4, 3, 4, 4, 3, 3, 5, 2, 4, 5, 5, 2, 1,

4. Místo pobytu pro seminář

3,stejné,1, místo pěkné, ale daleko, 2, 5, 5, 3, 5, 4, 4, 4, 4, 3, 2, 5, 5,
5, 5, 5, 4, 2,

Vaše osobní sdělení :
-

prosím, zážitkovou formu příště NEEE!
praktická cvičení NE!
díky za Vaše vedení a praktické rady
díky za motivaci znovu se sebou začít něco málo dělat !
děkuji, buďte na nás přísnější, tato setkání nám chybí disciplina
díky
vždy je toto setkání motivující, podnětné a důležité pro uvědomování si sebe sama, vztahů, partnera
atd.
všechna má vyjádření byla osobní, vítám otevřenost, vstřícnost, děkuji
díky, jsem rád, že jsme seminář absolvovali, potřeboval bych týden v tichu a přemýšlet o tom
oceňuji, že tento samotný seminář mě zapálil pro změnu, touhu předávat to dál
myslím, že se na příští setkání docela těším
jinak super a jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit, i když mi doma děti zvrací
nenechat se ubíjet
nejsem přesvědčena, že rady, nápady, tréninky, cvičení, myšlenky na papírcích apod…..vyřeší to, že
ve škole mi má práce nebude připadat zbytečná a studenti o ni budou stát.
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