PMI för Projektledarutbildning inom Leader, 20/9 2008
(Siffror inom parentes anger antalet personer som svarat ungefär likadant)

Plus
Bra/kunnig ledare (7)
Härlig omgivning/trevlig miljö (4)
Träffat nya personer/kontakter, utbyte av våra tankar (2)
Engagerad kursledare (2)
Föreläsaren, intressant, lätt att förstå
Mycket ärlig, saklig, rolig, tuff föreläsare
Hon lyckas fånga vårt intresse och det blir aldrig tråkigt
Struktur för projekt
Målbilden: vikten av en accepterad och konkret målbild
Bra med förväntningar (utvärdering) från början
Bra lokal för ändamålet
Få med till egna projekt
Nya möjligheter
Maten
Fikapauserna
Nya idéer
Nya nätverk – kontakter
Att denna utbildning finns/erbjuds
DFU-metoden
Bra innehåll och framförande
Deltagarna
Diskussionerna
Massa matnyttig information
Tydligt och lärande genomgångar
Bra struktur
Pedagogiskt upplagt
Att vi fått så mycket information
Mycket att applicera till sin ansökan
Massor av ny kunskap
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Minus/Utvecklingsmöjlighet
Vackert väder ute/vi satt inne… (3)
Behövt sovmorgon/tidigt på (lör)dagen (2)
Stillasittandet
Flyttandet i rummet (ser OH mindre bra)
Att höra mer från andra
Eftersom jag inte varit i arbetslivet så länge så har jag inte mycket koll på grejer och då blir
mycket nytt och jag hänger inte med på riktigt allt
Lite för långt att köra
Är detta något för mig? Kan jag göra detta? Blev ngt skraj, skall jag fortsätta?
Kryddningen av maten
Mycket teori, verkar krångligt, lite avskräckande, men det har ej med föreläsaren att göra utan
byråkratin
Jag har svårt att förstå hur Leader-strukturen fungerar, informationen behöver sättas i en ram
Skulle varit mer förberedd själv
Att jag inte har något färdigt projekt att applicera infon på
Går för fort fram, fler konkreta exempel för att ”förstå verkligheten”
Hade gärna haft åhörarkopior i förväg
Många nya begrepp
Inget minus

Intressant
Möta nya människor (3)
Olika människor, mycket skilda idéer och förutsättningar (3)
Sammansättningen av folk/spännande kreativa kursdeltagare (2)
Lära sig nytt och vart man ska höra av sig om man undrar olika saker
Ja, det tyckte jag. Fick med mig nya idéer och tankar. Fick svar på mina tankar
Fin plats, bra tidsupplägg, pauser
Bra sammanfattning i slutet med repetition
Se nya möjligheter
Flytta runt och prata med olika människor
I princip allt
Intressanta frågeställningar från kursledaren
Upptäcka nytt sätt att arbeta
Att så många olika organisationer/personer ska blandas i processen
Att höra allas olika projekt
Att höra exempel av olika projekt
Erfarenhetsutbyte

Övrigt
Tack för en givande dag!
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