Hodnocení a názory studentů gymnázia( septima A, septima B, 3.A, 3.B) – 17. 6. 2013

hodnocení - 1
- stručná rychlá přednáška o co jde, zapojení do kolektivu, možnost účastnit se na projektech
možnost říct, co se nám tu líbí a co zase ne
- za hodinu jsme se dozvěděli vše, co bylo třeba, a tyto informace byly podány dostačujícím
způsobem
- Vaše přednáška byla velmi poutavá, přínosná, poučná, zábavná, motivační, výstižná, zajímavá,
- příjemná přednáška a milí lidé
- velká interaktivita
- myslím, že projekt je dobrým nápadem, prezentace je dobře udělaná
- příjemné povídání, interakce se studenty, mohlo by být více informací o organizaci
- seznámení se sdružením bylo velmi zajímavé, nad spoluprácí budu uvažovat
- dobrá komunikace, uvědomění si, co vlastně zde potřebujeme a co už máme
- přednáška se mi líbila, je mi sympatické, že se snažíte získat mladé lidi
- Vaše práce je moc užitečná a zajímavá, je zde potřeb a dělat nové věci a vymýšlet zajímavé projekty
- nevěděla jsem o činnosti takové společnosti
- zajímavý výklad
- program se mně líbí, myslím si, že pomáhá zlepšovat podmínky pro život
- určitě stojí za to zlepšovat náš region, podporovat města, vesnice, lidi
hodnocení 2
- moc věcí jsem se nedozvěděl, ale bylo to celkem zábavné
- přednáška nebyla špatná, ale bylo málo času a tak nebylo možné sdělit více informací
- bylo to poučné a docela poučné
- snaha podporovat region
hodnocení 3
- nebaví mě tohle téma
- přednáška byla moc jednostranná a monotématická
Další názory
- dnešní problémy nejsou o nás, ale o lidech na vyšších místech
- oceňuji tuto práci, ale všude jsou potřeba peníze, kdyby byla EU štědřejší, bylo by to tu také víc
vidět
- chtěli bychom větší finanční podporu strážovských hodů, protože obec na ně nedává skoro žádné
peníze
- dozvěděla jsem se o skvělé příležitosti, jak se zapojit a podpořit rozvoj regionu a své obce
- dostat nějaké názory z naší třídy je velmi obtížné a divila jsem se, co jsme vyprodukovali !!!
- myslím, že odvádíte skvělou práci
- nové informace o rozvoji našeho regionu a možnostech zlepšení podmínek
- skvěle informujete o své práci
- snad se nějaké naše náměty časem zrealizují
- líbí se mi, že máte zájem o názory studentů
- chybí mezi studenty větší informovanost o KSVP
- bylo by lepší se bavit o konkrétnějších projektech

- podpora nejen mladých, ale hlavně talentovaných lidí, kteří mají co ukázat, ale nemají k tomu
dostatečné finanční prostředky
- podporovat nejrůznější škálu kulturních akcí, ať už je to folklór, ale i rockové či bigbeatové koncerty
- je to určitě dobrý směr, jak to tady zlepšit, ale je mi jasné, že naše generace si to už neužije
- zlepšení podpory kulturním akcím (např. znovuotevření Jančovky, jediného zázemí pro rockové
kapely )
- chybí prostor, kde by mladí lidé mohli trávit páteční večery či víkendy místo vysedávání v hospodách
(alkohol, cigarety...) nebo vyhnat feťáky z parku
- pokud se aspoň některé z nápadů zrealizují, tak PARÁDA

