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1. Na semináři mě nejvíce zaujalo – líbilo se:
- místo konání, atmosféra – domácí prostředí a přítomní lidé
- kreativní a akční
- téma bylo jak do života osobního, tak do praxe – profese
- pěkné vzájemné diskuze – názory, beru to jako obohacení
- kroky od teorie k praxi
- společná práce skupiny
- rovnice spokojenosti, význam radosti
2. Nejméně se mi líbilo:
- nevím
- množství teorie, menší sepětí s pedagogickou praxí
- nedodržování termínů – začátky apod.
3. Doporučení či navrhnutí změny pro příští setkání:
- více prostoru klíčovým pojmům, hledání obsahů
- rozdělení – informace pro pedagogickou praxi, informace pro vlastní rozvoj
- začít dříve
- držet se časového harmonogramu
4. Prosíme, vyjádřete se k následujícím bodům:
Téma a obsah semináře:
- zajímavý, líbil se mi, obohacení, přínos, teď už jen ta praxe ☺
- líbilo se mi, více bych dosadila osobní obsahy zúčastněných
- ano, přínosný osobně i pracovně
Využitelnost a) pro mě osobně:
- má, jsem za to vděčný
- některé věci už jsem začal aplikovat
- určitě využiji, předám i dětem
- ano, uvědomil jsem si důležitou věc
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b) pro pracovní oblast:
- asi bude mít, potřebuji mít na to více času, abych si to mohl více promyslet a
rozvrhnout
- určitě, již využívám
- - určitě
5. Váš osobní dodatek:
- díky za kurz, za ty, kteří ho připravovali, za ty, kteří tam byli
- ze své zkušenosti doporučuji zavést modelové nejlépe prožitkové situace
- jsem rád, že tyto semináře jsou a uvědomuji si báječnost toho, že
spolupracujeme s panem Voráčem
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