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Zpětná vazba k synergogickému kurzu
„Komunikace, sebeprosazení, vyjednávání a týmová spolupráce“
10. – 11. 10. 2012
Zadání kurzu:
Kurz byl organizován v krátkém časovém horizontu; jeho přesné zadání vznikalo postupně ve
spolupráci s lektorem – v této oblasti bych ráda ocenila profesionalitu a kvalitní vstřícný přístup pana
ing. Korbela.
Část účastníků byla na poslední chvíli změněna, takže struktura skupiny nebyla možná až tak ideální.
Nicméně i tento faktor byl lektorem využit pozitivním způsobem.

Použité metody:
Synergogická metoda byla pro účastníky zcela nová.
Většina z nich se již v minulosti účastnila řady různých kurzů na různá témata, nicméně tento kurz byl
zcela odlišný.
Z jejich pohledu byla nejvýznamnější intenzita kurzu, míra zapojení účastníků, jejich aktivita.
Účastníci oceňují možnost vnímat své vlastní chování, poučit se z toho a příště to zkusit jiným
způsobem = mohli vidět různé výsledky týmové práce na základě různých typů chování.
V rámci použité metody hrála významnou roli osobnost lektora – jeho lektorské dovednosti.
Efektivita vzdělávacího kurzu
Z krátkodobého hlediska bylo školení velice úspěšné.
Dle vyjádření účastníků: „Pokud by někdo chtěl změnit něčí chování, postoje a způsoby myšlení, tak
právě tímto způsobem“.
Zpětná vazba z dlouhodobějšího hlediska
S odstupem 4-6 týdnů od data konání kurzu znovu oslovím účastníky s cílem získat od nich
dlouhodobější zpětnou vazbu; v případě potřeby se rozhodneme na dalších krocích.
Děkujeme za uskutečněný seminář a těšíme se na další spolupráci.
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