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2. IZVAJALKA/TRENERKA
5
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4. VAŠA MNENJA IN PREDLOGI
Kaj vam je bilo na delavnici posebej všeč?
 komunikativnost sodelujočih, »dalo« se je vzpostaviti dobre stike. Odprtost in v ljudi
usmerjeno moderatorka(+ostale kvalitete: znanje, komunikativnost,…)
 neposrednost, energija, izkušnje, znanje trenerke/predavateljice
 komunikacija in pristop moderatorke
 pridobljene informacije in znanja bom takoj prenesla v predavalnico, nekatere pa
izboljšala, tista ki sem jih že uporabljala
 uporabne informacije in znanja, aktivna udeležba, sproščeno in ustvarjalno vzdušje,
visoka motiviranost udeležencev
 aktivna udeležba v vsakem trenutku izobraževanja. Zato so znanja uporabna v vsakdanji
praksi, ker teorija je prerastla v prakso.
 všeč mi je, ker so vse slišane stvari ZELO UPORABNE in podprte in naučene,
predstavljene na konkreten in razumljiv način. Zares sem se ogromno naučila in zato
sem hvaležna celi skupini za delavnico.
 različnost ljudi, mnenj, izkušenj. Ena in edina Karin Elena.
 sproščenost predavateljice, zelo prijetni »sotrpini«, način podajanja znanja
 delo v skupinah, aktiviranje udeležencev
 voditeljica, prostor, pripomočki
 sodelovanje udeležencev, vzdušje
 preizkušanje metode, več zank, sproščeno vzdušje, pozitivna naravnanost
 strokovnost, prepričljivost moderatorja
 način dela, dinamičnost, prilagodljivost predavateljice
 raznolikost udeležencev, različne metode, razgibanost procesa, zgodbe, podelitev
izkušenj
 Dinamika in razgibanost, različni profili ljudi, različne izkušnje, delitev mnenj, znanj.
 Všeč mi je bilo delo po skupinah in to da smo lahko udeleženci aktivno sodelovali.
 Spontanost, izvajalka se je znašla v vseh situacijah.
 Izvedel sem veliko novega in koristnega poleg predvidenih vsebin, ki smo jih imeli v
načrtu obdelati in smo tudi jih.
 Energija Karin Elene
 Sproščenost, primeri, delo z udeleženci
 Metode dela, sproščenost, aktivnost so-udeležencev.
 Odlična pripravljenost in kompetentnost trenerke. Primerno ravnotežje med
vključevanjem udeležencev in podajanjem.
 Uporabnost v praksi, način podajanja snovi trenerke.
 Živahnost, energija predavateljice, ravnovesje med predavateljskim in moderatorskim
delom.
 Vzdušje, aktivnost udeležencev, dani bilo vse skupaj samo«predavanje«, pozitivna
energija
 Aktivno vključevanje udeležencev, možnost izmenjave izkušenj oz. povabilo k temu
 Sodelovanje in dinamika
 Vzdušje, način dela
 Trenerka
 Energija, življenjskost, razgibanost, uporabnost. Vse je bilo izjemno.
 Način dela.
 Dinamika, primeren odnos voditeljice do vseh udeležencev (imela je čas za vse), dobra
vprašanja, z ničemer ni »zablokirala« udeležencev in to zelo cenim
 Aktivno delo nas udeležencev
 da smo se učili na primerih, da smo lahko izpostavili svoja vprašanja, sproščenost
 Karin, varen prostor, udeleženci

Kaj bi lahko še izboljšalo delavnico?






Več časa, ki bi ga imeli na razpolago.
Super je in nimam predlogov.
Vse super.
Moderatorske tehnike v praksi.
Večkratno ponovitev še na druge teme
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Nimam pripomb
Manjša skupina, več aktivnih vlog
Ne bi nič izboljšala
Čokoladni in marmeladni rogljički 
Sadje
Meni je bila fenomenalna, samo prostor mi je bil nekako »sterilen«
Imela bi raje okrogle mize kot kvadratne
Še več ur.
Več kisika-zračenje
nadaljevalna delavnica
več časa
gradivo v naprej
izmenjava izkušenj in naveza stikov preko delavnice

Katere vrste (vsebine) izobraževanj si želite v prihodnosti?
 Oblikovanje miselnih vzorcev, druge oblike dela z skupinami
 usposobljenost na tematikah, ki smo jih spoznali skozi to delavnico
 Miselni vzorci, hitro branje, čustvena inteligenca
 Miselni vzorci, hitro branje, čustvena inteligenca
 Miselni vzorci
 VAKOG
 Glede na nekatere teme, ki so se odpirale tekom delavnic bi se rada še več naučila o
miselnih vzorcih, izgorelosti, morda o metodah ki so nem zmanjkale.
 vedno in povsod
 učenje z miselnimi vzorci, vodenje delavnic
 Bolj poglobljeno o študiju primerov
 Javno nastopanje
 Komunikacijske tehnike, poučevanje, učni stili, miselni vzorci
 NLP, coaching
 skupine: ljudi s posebnimi potrebami, kako jih kakovostno vzgajati, izobraževati, …
specifike
 Metode in tehnikeizobraževanja, motivacije
 še ne vem – se mora najprej to vsesti. Po tem pa sigurno še kaj.
 Miselni vzorci
 Moderatorske tehnike v globino
 Izobraževanja o komunikaciji
 Moderatorske tehnike
 Vse »mehke« vsebine so vedno dobrodošle
 Brainstorming
 Tehnike modeliranja (bolj podrobno), tehnika brainstorminga, tehnika coachinga,
tehnika miselnih vzorcev
 še kaj podobnega
 NLP coaching
 želim poglobiti znanje NLP
 komunikacija
 tehnike odločanja, uporaba miselnih vzorcev, stik s sabo-kako reči ne
 projektno vodenje
Kako boste uporabili pridobljeno znanje?
 Mnogo pridobljenega bom lahko uporabila, prenesla v delo (pa tudi ogromna vzpodbuda
za nadaljne učenje)
 pri svojem delu
 pri predavanjih, v službi
 V praksi, v predavalnici
 Pri svojem predavateljskem delu
 V vsakem trenutku življenja.
 Pri delu in v vsakdanjem življenju
 na predavanjih bom vključevala moderatorski pristop
 pri svojem predavateljskem delu
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na delovnem mestu pri projektnem delu
pri izobraževalnem delu
pri izvedbi predavanj in vaj
pri svojem delu pri izvajanju rednih delovnih nalog
v delovnem okolju, pri prostovoljstvu in tudi v vsakdanjem življenju
v vsakdanjem življenju in poklicnem
korak po korak tako v službi kot doma
pri svojem poslu
pri delu (poučevanju)
pri izvajanju coachingov in implementaciji rešitev podjetja
vključila bom vse tehnike, upoštevala VAKOG, skratka popravila predstavitve, način
predavanja
v življenju, kot izhodišče za nadaljno izobraževanje
Pri vsakodnevnih projektih
delno pri vodenju delavnic in tečajev in v privatnem življenju
v praksi z udeleženci in tudi privat življenju
skrajšala bom prezentacije, rekla bom NE (potegnila meje)
pri vsakdanjem življenju-trud za večjo pozornost/budnost

5. MNENJE O DELAVNICI
Opišite v stavku ali dveh vaše mnenje o delavnici.
 Zelo sem zadovoljna, da sem si vzela čas.
 zelo koristno, zanimivo
 Delavnica je bila odlična. Ne bi bilo slabo, če bi bila še nadgradnja teh znanj, ki smo jih
pridobili v teh 2 dnevih. Skratka Karin opravlja svoje delo z srcem in dušo. Čestitam.
 Odlična izvedba, ogromno energije izvajalke sem pridobila tudi od posameznikov v
skupini.
 Izjemna energija izvajalke je zelo navdušujoča. Čestitke. Pravi vzor, kako mora
moderator s svojim znanjem, energijo in izkušnjami poskušati navdušiti udeležence.
Hvala.
 Uporabno, kreativno, učinkovito.
 ODLIČNO. Hvala za vse.
 Delavnica je bila pravočasno skomunicirana/objavljena, primerno časovno locirana.
Predavateljica je bila primerna in je odala snov na zanimiv in inovativen način.
 Prednost je bila pestra sestava, ljudje iz različnih področij in različnih starosti
 Kreativna, zabavna, pozitivno vzdušje, zanimiva od začetka do konca.
 bilo=super
 Z delavnico sem zadovoljna, Dobila uporabno znanje.
 Odlična izkušnja. Super ljudje.
 Prava stvar v pravem času.
 Bilo je prijetno in poučno
 Razgibana, strokovno izvedena; skratka odlično, super.
 Dbest. Poučno, zabavno, odlična energija, pestrost, razgibanost, uporabno!
 Odlična
 Niti minuto ni bilo dolgčas. Hvala vam!
 Super. Karin Elena pa sploh.
 Delavnica je izpeljana s strani strokovnjakinje, ki je z metodami in znanjem potegnila
največ iz nas.
 Odlično!
 Sem izredno vesela, da sem bila udeleženka na delavnici. Sem dobila ogromno zanimivih
in uporabnih znanj. Hvala.
 PERFEKTNO!
 Odlična delavnica.
 Odlično. Bravo Karin.
 Izvrstno, poučno, zabavno; zdaj vem v katero smer si želim in grem.
 Zelo zanimiv pristop k izvedbi delavnice, ki deluje.
 Odlična. Na primeren način je predavateljica spodbujala aktivnost, dobro vodenje, bolj
zanimiva tema, kot sem pričakovala.
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Delavnica je bila izjemno prisrčna in uporabna v vsakem projektu in vsakdanjem
življenju.
Pohvalila bi način dela, usposobljenost in strokovnost predavatelja.
Uživala sem. Lepo je biti kdaj na drugi strani.
Veliko koristnih informacij, spoznala sem sebe in svoje veščine ki jih nevede vedno
uporabljam in naredijo prijetno vzdušje v skupini. Hvala.
Všeč so mi bili ljudje, vsebine in koristnost. Želim si še več.
Fantastično! Navdušujoče!

Pripravil:
Luka Žgur, sekretar združenja
Ljubljana, 3. decembra 2012
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