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Do jaké míry byl pro Vás workshop přínosný?
Učebna č. 1 - Přijímací pohovor, dopravní služby
3 zástupci
zcela
z větší části

z poloviny

Učebna č. 2 - Základy obchodování
Bc. Kučerová
zcela

z poloviny

TQM

jen v některých
ohledech

vůbec

jen v některých
vůbec
ohledech
Učebna č. 3 - Alianční partneři ČP, s. p. - Poštovní spořitelna, komunikace s klienty
jen v některých
Mgr. Kudělová
zcela
z větší části
z poloviny
vůbec
Poštovní spořitelna
ohledech
Učebna č. 5 - Prezentace, marketing prodeje
jen v některých
video – marketing
zcela
z větší části
z poloviny
vůbec
SŠ PaLS
ohledech
Učebna č. 6 - Základy prezentace, profesionální jednání s klientem pošty, nestand. situace, zvládání kritiky
jen v některých
Mgr. Carbolová
zcela
z větší části
z poloviny
vůbec
Česká pošta
ohledech
Učebna č. 7 - Manipulace v komunikaci při zakládání půjček (nebezpečí dluhové pasti)
jen v některých
Mgr. Vehovská
zcela
z větší části
z poloviny
vůbec
Charita Opava
ohledech
Česká pošta

z větší části

Byl workshop jasně a logicky strukturován, uspořádán?
Učebna č. 1 - Přijímací pohovor, dopravní služby
3 zástupci
ano
spíše ano

z 50 procent

spíše ne

ne

Učebna č. 2 - Základy obchodování
Bc. Kučerová
ano

z 50 procent

spíše ne

ne

Učebna č. 3 - Alianční partneři ČP, s. p. - Poštovní spořitelna, komunikace s klienty
Mgr. Kudělová
ano
spíše ano
z 50 procent
spíše ne

ne

Učebna č. 5 - Prezentace, marketing prodeje
video – marketing
ano
spíše ano

ne

TQM

Česká pošta

spíše ano

Poštovní spořitelna

SŠ PaLS

z 50 procent

spíše ne

Učebna č. 6 - Základy prezentace, profesionální jednání s klientem pošty, nestand. situace, zvládání kritiky
Mgr. Carbolová
ano
spíše ano
z 50 procent
spíše ne
ne
Česká pošta

Učebna č. 7 - Manipulace v komunikaci při zakládání půjček (nebezpečí dluhové pasti)
Mgr. Vehovská
ano
spíše ano
z 50 procent
spíše ne
Charita Opava
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Lektor/ka (lektoři) dokázal/a(i) látku předávat:
Učebna č. 1 - Přijímací pohovor, dopravní služby
3 zástupci
zajímavě
spíše zajímavě

spíše nezajímavě

nezajímavě

Učebna č. 2 - Základy obchodování
Bc. Kučerová
zajímavě

spíše nezajímavě

nezajímavě

TQM

Česká pošta

spíše zajímavě

Učebna č. 3 - Alianční partneři ČP, s. p. - Poštovní spořitelna, komunikace s klienty
Mgr. Kudělová
zajímavě
spíše zajímavě
spíše nezajímavě
nezajímavě
Poštovní spořitelna

Učebna č. 5 - Prezentace, marketing prodeje
video – marketing
zajímavě
spíše zajímavě
SŠ PaLS

spíše nezajímavě

nezajímavě

Učebna č. 6 - Základy prezentace, profesionální jednání s klientem pošty, nestand. situace, zvládání kritiky
Mgr. Carbolová
zajímavě
spíše zajímavě
spíše nezajímavě
nezajímavě
Česká pošta

Učebna č. 7 - Manipulace v komunikaci při zakládání půjček (nebezpečí dluhové pasti)
Mgr. Vehovská
zajímavě
spíše zajímavě
spíše nezajímavě
nezajímavě
Charita Opava

Celkové hodnocení projektového dne
Celkově hodnotím organizaci projektového dne známkou:
1,66

výborná

chvalitebná

dobrá

dostatečná

nedostatečná

dobrý

dostatečný

nedostatečný

Můj celkový pocit z projektového dne lze vyjádřit známkou:
1,56

výborný

chvalitebný

Zpracoval: Michal West, SŠ PaLS

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

