Akademie rozvoje klíčových kompetencí pedagogů
Evaluační dotazník - shrnutí
setkání týmu 19. – 20.4. 2009, Stará Voda
téma: Energie pro každý den
……………………………………………………………………………………………………..

1. Na semináři mě nejvíce zaujalo – líbilo se:
- prostor a čas pro přemýšlení o vlastních vizích
- „bezpečný“ prostor pro sdílení
- praktické tipy v oblasti rituálů
- zajímavé téma
- možnost praktických cvičení vztahujících se k tématu
- odkazy a propojenost s vírou v Boha a křesťanskými hodnotami
- seminář mě příjemně nutil pojmenovávat věci, které člověk někdy pouze podvědomě cítí
- přátelské prostředí
- otevřenost účastníků, vzájemné porozumění, vzájemná propojenost duchovna
s praktickými návody
- líbí se mi, že nás donutí zamyslet se nad sebou a svým životem a poradí co
s tím
- téma - dobře vybrané, aktuální
- lektorské zajištění – odborník, nasazení, profesionálnost
- prostor pro přemýšlení v samotě, možnost přemýšlet o změnách, které bych
chtěl ve svém životě uskutečnit, na což si neumím udělat dost času v běžném
pracovním dni
- společenství kolegů
- prostředí salesiánské chaloupky na Staré Vodě s kaplí, mší, ranními chválami
- prostor pro vlastní prožitek

2. Nejméně se mi líbilo:
- mrzí mne, že jsme téma nestihli probrat celé, zvláště pak oblast rituálů
- konec byl trochu ukvapený
- nic konkrétního mě nenapadá
- jen malá poznámka- nevím, jestli to, abych byla vždy plná energie chce po mě i Pán,
aby to nesklouzlo, že je to mé přání a já vlivem této mé touhy a následných stavů bych
třeba přeslechla nebo nevnímala vůli Boží. To je ale můj osobní dojem, který ještě
zpracovávám
- nedokážu říct
- pondělní odpoledne uspěchaný program, nedotažené
- bolí nedělní odpoledne – čas pro rodinu – ale vím, že za vše se platí… Abychom
to vůbec zvládli zařadit do programu školy, nevím, jak časově lépe
- nestihlo se vše, co bylo naplánováno
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3. Pro příští setkání bych si přál/a změnit:
- nic konkrétního mě nenapadá
- možná malý prostor pro procházku, ale chápu, že z časových důvodů to asi není možné
- vyhovuje tento způsob a nemám zkušenosti na to, abych řekla, co by mělo být jinak
- večerní chvály - doplnit
- napravit bod 2 (tj. nestihlo se vše, co bylo naplánováno)

4. Prosíme, vyjádřete se k následujícím bodům:
Téma a obsah semináře:
- zajímavé, praktické pro život, žádná suchá teorie, podloženo skutečnými životními příběhy
- téma mě znovu vyprovokovalo zamyslet se nad životními hodnotami, které chci
upřednostňovat jak v rodině, tak na pracovišti
- zajímavý, podnětný, obohacující
- skvělé
- výborné
- bez výhrad

Využitelnost a) pro mě osobně:
- informace a tipy z tohoto semináře určitě využiji
- některé podněty mne oslovily natolik, že jsem je realizoval a realizuji ve své rodině a se svými
dětmi
- potvrzení mých praktik o dobíjení energie, že skutečně fungují, další návody a
povzbuzení do dalších dnů
- pro mne nesmírně důležité, protože často se cítím úplně vyždímaná a
potřebuji to nějak změnit
- přiznám se, že spíše motivace pro práci. Potřeboval bych se k některým bodům
vracet, znovu o nich přemýšlet – neumím si zatím na to udělat čas.
- uvědomění si některých chyb a možnosti nápravy

b) pro pracovní oblast:
- využiji jej, jak sama ve své práci (organizace pracovních příležitostí), tak v práci se
studenty
- rozhodl jsem se pro některé kroky, které bych chtěl uskutečnit na svém úseku práce ve škole
- potvrzení mých praktik o dobíjení energie, že skutečně fungují, další návody a
povzbuzení do dalších dnů
- věřím, že budu užitečnější pro studenty, když budu mít víc energie, budu víc
znát a mohu víc předat
- ano – sblíží kolegy podobného založení
- využití krátkých aktivit pro regeneraci
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5. Váš osobní dodatek:
- seminář se mi líbil – těším se na další
- velmi jsem ocenil možnost důvěrnějšího se sdílení s ostatními, což bylo jistě také důsledkem
malého počtu účastníků
- je to pro mne hezká a účinná forma, jak rozvíjet a prohlubovat přátelství v rámci pracovního
kolektivu
- seminář byl moc fajn, vnímám to jako velký dar pro osobnější sblížení a poznání se
s ostatními
- jsem ráda, že se mohu zúčastnit
- nejsem si úplně jist, zda lektor přednáší vždy to, co má opravdu zažito a
vyzkoušeno dlouhodoběji ve svém denním rozvrhu
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