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

Hodnocení workshopu
Název: AROMATERAPIE
Datum konání: 13. – 14. 4. 2013

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

96,7%

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

88,0%

3. Umím praktické dovednosti uplatnit v praxi

78,7%

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

100,0%

5. Doporučili byste kurz svým kolegům?

98,9%

6. Celkově bych úroveň kurzu hodnotil/a jako:

95,4%

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) Zajímavé a inspirující informace jak pro praxi, tak
pro osobní život
2) Dozvěděla jsem se spoustu nových informací o
smyslech, vůních, bylinách, zdraví atd. Aromaterapie
je zajímavé téma samo o sobě. Jelikož jsem v období,
kdy bych chtěla změnit svůj životní styl – tento kurz
mi hodně dal.

Důvody, proč byste kurz nedoporučili:
1) Přemíra esencí, plus někdy zmatek.
2) Kurz bych nedoporučila alergikům, astmatikům,
epileptikům, kterým EO nemusí dělat dobře.
3) Pokud je někdo odpůrcem nových pomocných
metod léčení, ať sem zbytečně nechodí.

3) Přehlednou formou předané informace, nejen do
profesního života.
4) Vyzkouší si praktické dovednosti.
5) Každý si z kurzu může odnést něco pro sebe! Kurz
dokáže otevřít oči nám všem v mnoha ohledech.
Praktické poznatky.
6) Skvělá paní lektorka, zajímavé informace, parádní
kolektiv.
7) Nové, zajímavé informace, výborná, kvalitní
lektorka, intenzivní zážitek.
8) Už téma aromaterapie je velice zajímavé. Kdo se
chce dozvědět víc, začít jiný životní styl a víc se
přiblížit přírodě, tento kurz bych mu doporučila. Nic
tímto neztratí a hodně získá!!
9) Výborný relax, zajímavé věci, vhodné do života,
příjemní lidé a skvěle strávený čas.
10) Obohatí o zajímavé poznatky, začne si více
všímat vlastních smyslů. Má možnost ovonět si různé
silice, vyzkoušet je.
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