
 
 

 

To be led more by Jesus, to lead more like Jesus, to lead more to Jesus 

Reactia de 
raspuns 
(Feedback) 
Ne propunem sa desfasuram 
programul  Growing Leaders 
(Dezvoltand lideri) pe 
parcursul a mai multor ani. 
Va rugam sa ne ajutati sa-l 
imbunatatim pentru 
urmatorul grup de cursanti 
prezentand evaluarea 
propriei dumneavoastra 
experiente legate de acest 
curs. Acest lucru va face 
diferenta pentru cei care vor 
veni dupa dumneavoastra.  
 
V-am fi foarte recunoscatori 
daca ne-ati trimite sugestiile 
dumneavoastra ca reactie de 
raspuns la curs, in urmatorul 
mod: 

 Fiti pozitivi si critici in 
acelasi timp.     Am vrea 
sa stim ce a mers bine si 
ce trebuie sa fie 
schimbat. 

 Fiti sinceri si onesti 
Acesta este singurul mod 
prin care vom putea 
invata din parerile 
dumneavoastra. 

 Fiti concreti. Va rugam sa 
dati exemple concrete. 

 Fiti clari in exprimare.  
Ne veti fi de mare ajutor 
daca noi vom putea citi 
ceea ce ce ne-ati scris! 

 
 
Va rugam de asemenea sa 
raspundeti la intrebarile de 
mai jos pentru a ne ajuta sa 
apreciem corect reactia de 
raspuns fata de acest curs. 
 
Varsta: _____________ 
 
 
Barbat/Femeie: ________ 
 
 
Pozitia de conducere: 

Sesiunea 9 – Ramai proaspat 
Va rugam sa apreciati aceasta sesiune de curs pe o scara de la 0=foarte slab pana la 
5=foarte bine, adaugand comentariile dumneavoastra sub fiecare intrebare.  
 
   0 1 2 3 4 5 
 
Va rugam sa raspundeti la urmatoarele intrebari: 
 
1. Care a fost singurul cel mai important lucru din aceasta sesiune de curs? 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Care este unul din lucrurile pe care dumneavoastra l-ati schimba? 
 
 
 
 
 
 
 
3. Scrieti orice comentariu privind continutul cursului, al structurii lui, privind notele 
sau prezentarea PowerPoint? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Care este unul din lucrurile pe care il veti face ca rezultat al participarii la acest 
curs? 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Orice alt comentariu (puteti scrie si pe verso). 

Formular al reactiei de raspuns 
Sesiunea 9 – Nota nr. 4 


