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

91,1%

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

86,7%

3. Umím praktické dovednosti uplatnit v praxi

81,5%

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

100%

5. Doporučili byste kurz svým kolegům?

96,3%

6. Celkově bych úroveň kurzu hodnotil/a jako:

92,6%
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7. Důvody, proč byste kurz doporučili svým
kolegům:

Důvody, proč byste kurz nedoporučili:

3) Jedná se o aktuální téma, představující
společenskou hrozbu. Přednášející byl zajímavá
osobnost, která rozumí svému oboru. Myslím si, že
jeho přednášky by měly být zahrnuty do základního
pedagogického modulu.

3) Mnoho teorie, až moc statistik.

1) Špatně čitelná prezentace. V satanismu se lektor
1) Pro mě jeden z nejpřínosnějších programů v rámci trochu zamotal a zněl jako reklama na český
PVP. Dobré varování před plakáty, které visí kolem
satanismus.
kolejí opravdu všude.
2) Některé části byly nezáživné, málo příkladů
2) Zjistíte, že v tomto tématu je spousta stereotypů.
z reálného života.
4) Lehké přehlcení materiály.

4) Kurz informačně na dobré úrovni. Chyběl mi
pedagogický přínos- jak pracovat se žáky, členy sekty
ve třídním klimatu. Jak se chovat k člověku, který je
závislý či manipulovaný sektou.
5) Člověk se tu dozvěděl „A“ i „B“.
6) Skvělé filmové ukázky, spousta doporučené
literatury, zajímavé historky z praxe.
7) Rozšíření obzoru v oblasti sekt, jak se k těmto
lidem chovat- jaké pocity mají lidé, kteří jsou jejich
částí.
8) Některé zajímavé poznatky z praxe, nové
informace o sektách „třeba“ změní názor na sekty.
9) Lektor dokázal zaujmout.
10) Aby si rozjasnili rozum a začali přemýšlet o
věcech kolem sebe- sekty totiž najdeme všude.
11) Poznání zákulisí sekt, informace od člověka,
který zná členy sekt. Získání informací, že i
nenápadná organizace může být sekta (nenápadné
lákání ke vstupu).
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