Pedagogika v praxi a umění učit: Zvyšování atraktivity povolání učitele
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Hodnocení workshopu
Název: MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE
Datum konání: 11. 11. 2010

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

72%

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

75,8%

3. Umím praktické dovednosti uplatnit v praxi

73,7%

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

86,8%

5. Doporučili byste kurz svým kolegům?

88,1%

6. Celkově bych úroveň kurzu hodnotil/a jako:

68,7%

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.
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Důvody, proč
kolegům:

byste

kurz

doporučili

svým Důvody, proč byste kurz nedoporučili:

1) Čekala jsem více informací o mentální anorexii a
1) Kvůli sebevědomí, myslím, že v hodnělidech je bulimii nepochopila sem souvislost vyprávění z
stále ukotvený názor rodičů:hlavně nevyčuhuj! A to historie k mentální anorexii-nesouvislé povídání.
dnes není dobře.
2) Chyběla mi tam praxe a lidé semálo zapojovali.
2) Základem zdravého sebevědomí je šťastné dětství,
pokud si to neuvědomují rodiče, musíme 3) Nic nového jsem se nedozvěděla.
myrozpoznat, co se děje a umět zasáhnout.
4) Chyběla mi např. názorná ukázka člověka, který se
3) Pohádkové pojetí, poutavé vypravování, s touto nemocí vyrovnal.
životnímoudrost, slunce v duši, které si odnáším5) Nedozví se zde tolik faktů.
ideální přístup k dětem.
4) Protože by se divili, kolik chybnevědomky můžou 6) Hodně se odbíhalo od tématu, nechápala jsem
souvislosti.
napáchat!
5) Zjistíte, jak se peče chleba.
6) Velice zajímavé téma, které je v naší moderní době
hodně aktuální, poutavý a zasvěcený výklad lektorky.
7) Jen kvůli paní psycholožce, ale chtělo by to více
praxe.
8) Pro uvědomění si skutečné krásy.
9) Pro všeobecně zdravý pohled na svět.
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