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

70,0%

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

66,2%

3. Umím praktické dovednosti uplatnit v praxi

68,8%

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

85,5%

5. Doporučili byste kurz svým kolegům?

81,2%

6. Celkově bych úroveň kurzu hodnotil/a jako:

69,1%

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) Vynikající atmosféra, neopakovatelný zážitek.
Odnesla jsem si něco moc krásného!!

Důvody, proč byste kurz nedoporučili:
1) Pokud někdo nemá čas a má odejít dřív, tak ať
raději nechodí.

2) Ten, kdo se rád ponoří do mystiky, měl by přijít.

2) Pokud člověk nemá adventní náladu a není
ochotný přijmout legendy, není to pro něj vhodné.

3) Paní lektorka byla vynikající – adventní spirála
byla krásná a k tomu klavír, až dojemný!!

3) Není důvod! Vše je pro něco dobré. Jakékoliv
informace jsou cenné!

4) Ozvláštnění příchodu vánoc, z jiného pohledu. Má OPĚT DĚKUJI!!!
to kouzelnou atmosféru- jak se postupně rozsvěcují
4) Pro některé to může být nepochopitelné.
svíčky, do toho zpěv, moc hezké!!
5) Měla jsem jinou představu o náplni tohoto
5) Propojení svátků v celém roce, symbolika spirály.
workshopu.
6) Pocit z projití spirály byl zvláštní- ten naplnil! To,
6) Advent se podle mě dá dětem vysvětlit mnohem
co nám přednášející po teoretické stránce vykládala,
líp, než nám to podala lektorka.
teoretická část mě neuchvátila, ale závěr byl
zajímavý.
7) Kolegům, kteří se celý život honí jen za penězi a
už neumějí žít!
8) Nikdy jsem neslyšela, že existuje adventní spirála,
tento workshop mi přiblížil, co to vlastně je a myslím,
že je to krásná předvánoční tradice, o které je dobré
se něco dozvědět.
9) Moc pěkná atmosféra. Lektorka je příjemná paní.
10) Bylo to nové, netradiční!!!
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