Hodnocení otevřeného
tréninkového programu

Trénink:

Vedení lidí a motivace

Termín:

14. - 15. 4. 2016

Místo konání:

školicí místnost POSITIVE

Lektor:

Mgr. Lenka Bílková

7 Hodnocení
Ohodnoťte každou otázku podle stupnice 1 – 5. (1 = výborně, 5 = nedostatečně) Prosíme Vás také o
komentář k jednotlivým bodům a psaní hůlkovým písmem. Děkujeme.

1. Jak Vás zaujal obsah tréninku?
Oceňuji/doporučuji změnit:

-

Velmi obsáhlý, výborně připravený.

-

Oceňuji – zajímavá náplň, příklady ze života, vtípky.

-

Velmi mě zaujal. Bude určitě z čeho čerpat.

-

Oceňuji, přínosné, určitě v praxi využiji.

-

Různorodá aktivita, dialog, otevřená komunikace.

-

Oceňuji – praktické případy.

2. Jak hodnotíte práci trenéra?
Oceňuji/doporučuji změnit:
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-

Úžasný přístup.

-

Oceňuji – přátelský přístup a lidskou a zajímavou formu sdělení.

-

Lektorka srší neskutečnou energií, která se přenáší na všechny zúčastněné :-)

-

Svou práci umí a má ji ráda – perfektní výkon.

-

Člověk dle mých představ, důvěryhodná.

-

Oceňuji – schopnost reagovat na aktuální potřeby účastníků.

3. Jak jste byl/a spokojen/a s organizací tréninku?
Oceňuji/doporučuji změnit:

-

Oceňuji – načasování, dobré občerstvení a pěkné prostředí.

-

Byla jsem spokojena.

-

Byla jsem spokojená.
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4. Jak Vám vyhovoval způsob práce v průběhu tréninku?
Oceňuji/doporučuji změnit:

-

Oceňuji – zajímavé, kvalitně naplánované.

-

Oceňuji – jasné příklady, příběhy, situace.

-

Nemám žádnou výtku.

-

Vyhovovaly mi praktické případy.

-

Příklady z praxe střídaly scénky, uvolněná atmosféra.
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Na co byste se rádi zaměřili v pokračovacím programu? Jaká témata byste chtěl/a probrat
podrobněji?

-

Komunikace s nadřízenými, zlepšení vztahů na pracovišti, zejména ve větším ženském kolektivu.

-

Komunikace, koučink.

-

Komunikace odlišných typů osobností.

Volné vyjádření k tréninku:

-

Naprosto super.

-

Pro mě to bylo velmi příjemně a přínosně strávené dva dny.

-

Byla jsem velmi spokojená, splnilo to moje očekávání zcela nad míru.

-

Maximální spokojenost.

