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

Hodnocení workshopu
Název: PROTEKTORÁT OČIMA ŽIDOVSKÝCH DĚTÍ.
Datum konání: 4. 11. 2011

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

88,1%

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

82,0%

3. Umím praktické dovednosti uplatnit v praxi

75,9%

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

85,7%

5. Doporučili byste kurz svým kolegům?

97,2%

6. Celkově bych úroveň kurzu hodnotil/a jako:

88,5%

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) Nedoporučila bych ho někomu, kdo má slabší
1) Utřídění informací, které jsou mi známy ze školy – povahu
mnoho nápadů na zpracování tohoto tématu ve škole.
2) Některé informace jsou bez materiálů z výstavy
2) Přesto, že už o tomto tématu bylo napsáno a řečeno zbytečné, ale i tak – SUPER.
hodně, šlo o jiný, neobvyklý pohled – nová perspektiva,
rozhodně blízká dětem – vysoká využitelnost pro praxi, 3) Doporučila bych více dokumentů a více dopodrobna
škoda, že nebylo víc času, jinak zajímavý a chytlavý informovat o životě v táborech.
nápad.
4) Jednostranně zaměřený.
3) Téma, které lze a je nutno předávat dalším
5) Pro citlivější to není dobré (hlavně obrázky).
generacím.
4) Velmi inspirativní workshop,
zpracovaný – skvělí přednášející.

velmi

dobře

5) SKVĚLÝ WORKSHOP.
Spousta nových a vyčerpávajících informací, skvělá
paní přednášející s obrovskými znalostmi ohledně
holocaustu.
6) Autentické životní příběhy dětí a poté již dospělých
lidí. O tomto tématu je potřeba se bavit, i když to není
vždy příjemné, dívat se na utrpení nevinných lidí.
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