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1. Splnil seminář Vaše očekávání z hlediska množství a kvality poskytnutých
informací k tématu?
ANO 6x

SPÍŠE ANO 1x

SPÍŠE NE

NE

2. Tentokrát mne na semináři nejvíce oslovilo – nejvíce se líbilo:
-

otevřenost, sdílení, výběr tématu
reakce na konflikty, diskuze na duchovní témata
téma odpuštění
diskuze, téma
diskuze, které proběhly
téma: vztahy

3. Nesedlo mi, nelíbilo se mi:
-

cvičení ne vždy podepřelo téma (kreslení vztahů)
„poznávat 2“ bylo hodně telegrafické
málo prožitkových částí, příliš mnoho „silných“ hlubokých témat

4. Na semináři mi tentokrát chybělo:
-

více aktivit pro čerstvost účastníků

5. Pro příští setkání bych navrhoval/a:
-

změna prostředí
méně informací, jedno téma + hlubší rozpracování
více aktivit
více aktivit ve skupinkách
vyhradit dostatek času společné diskuzi, myslím, že ta obohatí člověka více než teorie

5. Využitelnost tohoto setkání
a) pro mě osobně:
-

aplikace na rodinné vztahy, k dětem, k manželce
jak lépe pracovat s emocemi, hněvem
doplnilo, co jsem prožila na výcviku konstelací
slyšet názory, zkušenosti jiných
ve vztazích v rodině
velká
ujednotila jsem si spoustu myšlenek a názorů, také jsem získala další podněty, o kterých mohu
přemýšlet
- osobní rozvoj
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b) pro pracovní oblast:
-

aplikace na pracovišti, ve škole
co narušuje vztahy
potřebujeme se vzájemně
více se zaměřit na vztahy: můj – žáci
určitě ano
přiměřená
materiál, inspirace
více podpory studentům

6. Ohodnoťte body 1 – 5 (5= je nejlepší, 1= nejhorší):
Volba tématu
- průměr 5
Lektorské provedení - průměr 4,3
7. Váš osobní dodatek:
-

raději probrat méně témat, ale probrat jeden celek i se cvičeními
méně bývá více
seminář předčil mé očekávání
díky!
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