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Klar til at knække læsekoden (259191)

Vælg det kursus du vil evaluere.

Hvad har været brugbart ved kurset? (fx teorien, konkrete øvelser, oplægsholderens evne til formidling m.m.)

Både teorien og oplægsholderens underholdende formidlingsevne.
Fik en masse nye ideer til undervisningen.
Det hele. Både teori, øvelser og materiale. Meget dygtig foredragsholder.
Fin kobling mellem teori og praktiske eksempler.
teorien og gennemgang af materialet.
Teorien og høre hvordan det gik med implementeringen af det.
De konkrete øvelser, og det materiale som på forhånd er lavet, klartil at printe. Fin, god og inspirerede kursus dag. Til at gå i gang med hjemme
på skolen.
Både teori og praksis virker til at kunne bruges
Kurset er baseret på helt lavpraktisk undervisningsforløb i børnehaveklassen. Det er meget brugbart og lige til at gå til. Der var enkelte øvelser
undervejs hvilket var fint. Oplægsholder var presset på tid, da der var mange ting der skulle formidles.
Teori super brugbart. Stor erfaring og hands on blik for diffrentiering Stor formidlingsevne
Alle gode ide'er og noget gratis materiale tilbrug i klassen,
Mange konkrete øvelse

Hvordan svarede kurset til dine forventninger i forhold til kursusopslaget?

Meget fint.

Det var det jeg havde håbet på

Kurset levede i den grad op til mine forventninger.

Meget fint 
Mere levende og insp. end ventet

godt.

Det levede op til forventningerne.

Helt fint.

Fik meget ud af det så alt blev indfriet
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Det var præcist som jeg havde tænkt

Mere teoretisk end forventet, ret presset program

Helt fint.

Hvad vil du gerne have mere af?

Ideer og hvad kan lade sig gøre i et klasse lokale

Man kunne sagtens lave det i 2 dele. Og så mere fokus på det praktiske.

Praktiske eksempler

tilfreds

Gerne i praksis prøve de konkrete øvelser, så husker jeg dem bedre hjemme. Lejlighed til at gennemgå øvelserne og spørge ind til dem.

Tis så der var bedre tid til at stille spørgsmål og prøve tingene af

Jamen det var så fint

Vil gerne have haft et to-dags kursus..

Hvad er din samlede vurdering af kurset?
Krydset med: Vælg det kursus du vil evaluere.


