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1. Splnil seminář Vaše očekávání z hlediska množství a kvality poskytnutých
informací k tématu?
ANO 4 x

SPÍŠE ANO 1 x

SPÍŠE NE

0x

NE

0x

2. Tentokrát mne na semináři nejvíce oslovilo – nejvíce se líbilo:
- jazyky lásky – pro mne nová věc
- pohybový projev přednášejícího, obrazová prezentace
- otevřenost
- atmosféra
- že jsme mohli spolu vůbec jet
- společenství
- lektor
- společenství, zázemí, program, večerní programy, možnost být s partnerem, sdílení
- rozbor jazyků lásky
- testy a aktivity pro páry, sdílení
- společně strávený sobotní večer
3. Nesedlo mi, nelíbilo se mi:
- časté změny v tématech, trochu neucelené, předesílání témat a aktivit, k nimž nakonec
nedošlo
- celkem kvapík
- „domácí úkoly“ – je-li třeba vyplnit dotazník, tak se má dělat ve chvíli „přednášek“ a
ne na to hledat volný čas
4. Na semináři mi tentokrát chybělo:
- více skupinové práce, aktivit, praktické využití tématu
- více volného času
- více kolegů
- vydržet
- podobný program nabídnout všem pracovníkům školy
- víc času…ale víkend nelze prodloužit…
5. Pro příští setkání bych navrhoval/a:
- více skupinové práce
- pokračovat
- snad více praktických cvičení na základě testů a povídání o tom v užší skupince
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6. Využitelnost tohoto setkání
a) pro mě osobně:
- ano
- 100-procentně
- poznání a ověření sebe sama a partnera
- velká
b) pro pracovní oblast:
- pohoda doma -- >> vyšší pracovní nasazení
- ano
- uvidí se
- částečně
- 50-procentně
- aplikace do vztahů se spolupracovníky
- lepší odhad a jednání s lidmi
7. Ohodnoťte BODY 5 – 1 (5je
Volba tématu
Lektorské provedení

nejlepší, 1je nejhorší):

průměr 5,0
průměr 4,6

8. Váš osobní dodatek:
- velmi příjemné prostředí i příroda, přátelská a bezpečná atmosféra, skvělá sestava
- bez připomínek
- Díky
- Velké díky
- Děkuji
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