Pedagogika v praxi a umění učit: Zvyšování atraktivity povolání učitele
Reg.č. CZ.1.07/2.2.00/15.0282

Hodnocení workshopu
Název: SPOLEČNĚ NAD FORMULÁŘEM ŽÁDOSTI O GRANT.
Datum konání 2011-10-06

Na otázky 1-7 účastníci odpověděli v %:
1. Do jaké míry kurz splnil vaše očekávání

85%

2. Do jaké míry byl kurz přínosný pro váš profesní
rozvoj?

83%

3. Umím praktické dovednosti uplatnit v praxi

73,6%

4. Získali jste v kurzu nové dovednosti nebo rozšířili do
hloubky své stávající?

95,4%

5. Doporučili byste kurz svým kolegům?

97,2%

6. Celkově bych úroveň kurzu hodnotil/a jako:

84,2%

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.
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7. Důvody, proč byste kurz doporučili svým
kolegům:
1) Tento kurz je výhradně a jedině pro kolegy, kteří
by jednou něco takového chtěli realizovat. Velkou
rolí pro pochopení tohoto workshopu je váš osobní
zájem.
2) Kdo neví nic o grantech, po tomto kurzu je,
myslím schopný uspět se svou žádostí.
3) Ujasnění všech věcí, které jsou potřeba vědět, když
chceme požádat o grant. Spousta informací, které
nám pomohou, co všechno musíme udělat, koho
požádat o finance atd. myslím, že workshop bych
doporučila hlavně proto, že nám pomůže odstranit
strach z žádosti a naopak nás motivuje k tomu,
abychom se žádosti nebáli.

Důvody, proč byste kurz nedoporučili:
1) Velký počet lidí v kurzu.
2) Hodně obecné informace.
3) Zmatený, často zdlouhavý a nudný výklad.
4) Informace na plátně byly ze zadních řad špatně
čitelné.
5) Málo informací o možnostech získávání financí z
fondů EU pro studenty - získání finančních
prostředků pro studenty - pro realizaci výzkumu.
6) Pro ty, kteří již probírali problematiku grantů, kurz
nepřinese nic nového.

4) Doporučila bych všem pedagogům- že díky grantu
mohou cokoli inovovat a snažit se zlepšit situaci
v jakékoli oblasti - učebny, pomůcky, exkurze,
olympiády….
5) Každý pedagog by měl být přínosem pro svou
školu – do budoucna dobrá výbava pro učitele ZŠ.
Velmi dobré rady od člověka, který granty stále
vypracovává.
6) Kontakt s člověkem, který dané problematice
rozumí, ví, o čem mluví a má tak bohaté zkušenosti,
které srozumitelně předává, hodnotím na 1!!!
7) Pro nadšení pro společnou věc: PROJEKT!
8) Skvělá a velmi zkušená lektorka, dobré nápady a
tipy plynoucí z osobních zkušeností.
9) Pro ty, kteří žádost o grant psali několikrát a zatím
neuspěli, by tyto informace moc pomohly.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.

