1. Jak oceniacie Państwo wartość merytoryczną szkolenia
(w tym sposób podania wiedzy przez trenerów).

 Super, szkolenie godne polecenia
 Bardzo dobrze, wiedza obszerna. Przyjemny, przejrzysty przekaz.
 Panie w sposób bardzo płynny, zwięzły przedstawiły metdy pracy.
 Szkolenie prowadzone bardzo atrakcyjnie, fachowo i w sposób merytoryczny.
 Wiedza przekazana w sposób przystępny, ciekawe ćwiczenia.
 Wiedza przekazana w sposób prosty, fajny na licznych przykładach.
 Bardzo przydatne do pracy. Szkolenie zorganizowane bardzo dobrze.
 Przygotowanie metytoryczne bardzo dobre.
 Rzetelny. Teoria poparta praktyką.
 Jasno i ciekawie.
 Oceniam b. wysko na 6! (skala szkolna).
 Bardzo dobrze, fachowo, duży nacisk na przykłady z życia, masa materiałów,
przykładów. Super!!!
 Prowadzące świetnie przygotowane

2. Jak oceniacie Państwo przydatność narzędzi TOC
w edukacji.
 Wszystko jest do wykorzystania w pracy. Chętnie z nich skorzystam.
 Dobrze wiedzieć o takich narzędziach, wiem, ze mogę je wykorzystać.
 Można w ciekawy sposób pracować z grupą.
 Bardzo przydatne w prowadzeniu lekcji. Wydają się dość proste.
 Pozwalaja nauczycielowi przekazać część odpowiedzialności za prowadzenie lekcji
uczniom. Uczą kreatywności.

 Otwieraja nowe możliwości.
 Wspaniale.
 W bardzo dużym zakresie. Jest możliwość zastosowania w kazdej klasie.
 Przydatne w wielu sytuacjach edukacyjnych i wychowawczych.
 Do natychmiastowego wykorzystania.
 Daje do ręki mocne narzędzie pracy aktywizujace dzieci, uczące kreatywności,
twórczego myśleniai umiejętności rozwiazyawania konfliktów.
 Przydatne w 100%
 Szkolenie pomoże mi w pracy z klasami młodszymi, szczególnie w przypadku dzieci z
trudnościami edukacyjnymi.
 Myślę, że narzędzia TOC są niesamowite w rozwijaniu w dziecku kreatywności,
samodzielności, umiejetności poszukiwania informacji – tak ważne w XXI wieku.

3. Jak oceniacie Państwo przydatność pakietu "Kuferek
Tajemnic" do natychmiastowego zastosowania w pracy
z dziećmi.
 Bardzo przydatny do pracy z dziećmi.
 Bardzo przydatne.
 Jest idealny. Można go zastosować w pracy szczególnie z małymi dziećmi.


Bardzo przydatny.

 Jestem otwarta i postaram się zastosować zaraz na początku roku.
 Duża pomoc dla nauczyciela o różnym stażu pracy.
 Gotowe materiały.
 Jest idealny.
 Mam nadzieję wdrożyć poznane techniki od września.
 To uniwersalne materiay do wykorzystania w różnych sytuacjach problemowych.
 Będzie przydatny nawet w planowaniu pracy.
 Szczególnie przydatny w sytuacjach konfliktowych.
 Przydatny, rozwijający, atrakcyjny, stwarzający możliwości rozwoju.

 Łatwość wykorzystania przez wszystkich po odbytym szkoleniu.
 Materiały są na pewno bardzo przydatne i niezwykle ułatwiajace pracę.

4. Jaka była atmosfera szkolenia i czy pomogła/ przeszkodziła
w pracy.
 Atmosfera serdeczna i przyjazna. Panie prowadzące bezposrednie.
 Bardzo miło, sympatycznie. W takich szkoleniach warto brać udział.
 Atmosfera bezstresowa.
 Atmosfera bardzo dobra, szkolenie było przez to bardzo ciekawe.
 Atmosfera była bardzo przydatna, pomogła w pracy.
 Bardzo miły nastrój. Wielkie zaangażowanie w prowadzenie zajęć. Duża wiedza
merytoryczna.
 Wspaniała, ułatwiała prace.
 Fantastyczna i profesjonalna.
 Sprzyjała aktywności podczas wykonywania ćwiczeń.
 Atmosfera rewelacyjna.
 Atmosfera świetna. Wiadomości przekazane w atrakcyjny sposób.

