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1. Na semináři mě nejvíce zaujalo – líbilo se:
-

-

praktické aktivity
setkání se všemi kolegy mimo školu
jídlo!!! ☺ 3x
líbila se mi připravenost lektorů, skvělá kuchyně
pořádné společné aktivity
osobní poznání kolegů
ucelený formační program školy
zaujaly mě vaše aktivity, které děláte pro vaše studenty
líbila se mi prezentace aktivit, nadšení a nasazení pro studenty
dobrá příprava lektorů na seminář, zajímavé aktivní činnosti, získání nových poznatků
aktivity přispívající poznání jednotlivých rolí a charakterů v kolektivu
vize, kterou máte pro vaši školu, jasně formulovaná a propracovaná do detailů,
a jak ji konkrétně naplňujete
hry na uvolnění atmosféry
konkrétní nápady
pohybové aktivity, oživující aktivity
SOR ve výuce – aktivity
aktivity, kamarádský přístup
nástin fungování CMG, výklad a popis výuky SOR a etické výchovy
společné aktivity
lidskost školícího týmu
aktivity, jídlo, pohoštění
ukázka cílů, kam je možné se dostat, pokud mám směr
přístup nás coby účastníků >> šli jsme do toho, i očekávání byla naplněna

2. Nejméně se mi líbilo - nesedlo:
-

délka semináře
dlouhé představování samotného gymnázia
počasí
nesedla mě aktivita s penězi
aktivity končící známými a relativně prázdnými frázemi ( změna světa, kdo jsi…), místy
zahlcení teorií
aktivita John Goddard
teoretizování, teoretické přednášky
počasí
povídání o duchovních obnovách
zbytečně dlouhá a teoretická prezentace CMG

-

možná mohly být kratší ukázky ze seminářů u vás, většina se nedá použít na I.stupni
prezentace SOR – pro naši školu zbytečné

3. Na semináři mi chybělo:
-

v některých částech více praktických zkušeností, konkrétních příkladů
čas na procházku
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-

dokumentace fotografiemi z jednotlivých akcí pořádaných školou
konkrétní výstup, návaznost, spolupráce, shrnutí, evaluace
byla jsem spokojená
konkrétnější metody výuky využitelné v mých předmětech
trochu mi chyběla možnost podívat se ven do okolí, ale to jste vy nemohli ovlivnit (počasí)
lepší počasí a vycházka
použitelnost pro praxi
volný čas a chvilky
nic
teoretické-praktické probírání problémů ve škole řízeno od lektorů
konkrétní ukázky a akcí CMG (foto, videa,…)
některé výklady byly příliš teoretické a tím nicneříkající

4. Využitelnost tohoto setkání
a) pro mě osobně:

-

- využiji ho rozhodně ve výuce (praktické aktivity semináře)
- to ukáže čas
- použití aktivit k osobnímu využití s přáteli
- oživení motivace osobního rozvoje
stmelení kolektivu
poznání vlastních nedostatků, chuť na sobě pracovat
stanovení konkrétních cílů – práce na sobě, na mém rozvoji
sebereflexe
na rovině spolupráce s kolegy
obrovská – poznání kolegů
relaxace, zábava
motivace do další práce
načerpání nové energie z toho, že dá dělat něco i jinak
setkání se všemi kolegy, udělání si času a prostoru pro sebe navzájem

b) pro pracovní oblast:
- pokusím se rozvoj osobnosti žáka nějakým způsobem aplikovat na 1. stupně (i
výjezdy)
- to ukáže čas
- inspiraci v určitých oblastech při práci s dětmi
- využití her, zamyšlení se nad možnými změnami ve škole inspirovanými
- využiji tyto aktivity a našimi žáky
- aktivní činnosti – práce ve dvojicích a skupinách
- vztahy na pracovišti, vytýčení pracovních cílů
- mnohé aktivity se budu snažit použít ve výuce
- aktivity do výuky
- minimální
- množství námětů z oblasti animátorství
- při výuce
- příklady společných aktivit využitelných ve třídě
- možnost využití aktivit na mimoškolních akcích
- profilace

5.Ohodnoťte čísly lektorské provedení: (6 = nejlepší, 1 = nejhorší)
-

průměr 5,2

6.Váš osobní dodatek:
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-

profesionálně podané, zážitkové, inspirující, skvělá kuchyně, nenásilné
děkuji za váš čas, podněty a za velmi dobré jídlo
více nových poznatků a nových návrhů
ráda jsem poznala nové lidi, ráda jsem nahlédla do nového kolektivu
děkuji
překonalo to mé očekávání!
díky
děkuji za příjemné osobní nasazení
děkuji za váš laskavý přístup
děkuji
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