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

84,3%

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

80,0%

3. Umím praktické dovednosti uplatnit v praxi

66,4%

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

87,7%

5. Doporučili byste kurz svým kolegům?

94,9%

6. Celkově bych úroveň kurzu hodnotil/a jako:

83,3%

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) Velmi vhodný pro učitele ZŠ – získají v něm
mnoho cenných rad, poutavá přednáška, vtipná,
zkušená lektorka, zajímavé nejen pro učitele.

Důvody, proč byste kurz nedoporučili:
1) Možná chybělo více teorie, pro někoho, kdo se
tímto oborem přímo nezabývá.

2) Paní lektorka odbíhala hodně od tématu a celkově
mi to vyznělo tak, že kontakt s jakýmkoli dítětem s
2) Velice záživné a vše z praxe. Takže to nebylo jako postižením je neštěstí, ne-li, aby se mi takové dítě
narodilo, což mi přijde dost demotivující a špatné.
chodící kniha! Děkuji.
3) Hrne se na nás vlna integrací těchto dětí a nikdo
nás na to nepřipravuje!!!

3) Lektorka se vyjadřovala dost neprofesionálně.
Také málo mluvila k tématu.

4) Velice mě to obohatilo, dozvěděla jsem se
zajímavé a nové věci a pochopila stávající znalosti.
Lektorka je velice příjemná, upřímná, což oceňuji,
taktéž příklady z praxe.

4) Nelíbil se mi negativní postoj k narození dítěte
s postižením. Je to to nejhorší, co se vám může stát.

5) Přiblížení jednotlivých postižení, osobní
zkušenosti lektorky z praxe s postiženými, jak se
připravit na integraci postiženého žáka, jak připravit
zdravé žáky a jejich rodiče.
6) Pro budoucího učitele důležité informace, které ve
svém povolání určitě užije. Zajímavé slyšet člověka
z praxe.
7) Přednášející není pouze chodící učebnice, mluví
z praxe- výklad byl velice inspirativní a přínosné.
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