SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY
 DOTAZNÍK  vyhodnocení projektu
PROJEKT ČOS  SPORTOVNÍ VŠESTRANNOST, 2017
(zaslat nejpozději do 20. 5. 2017 na email akujanova@sokol.eu)

1. Župa, kraj:

2. T. J. :

3. Vedoucí cvičitel/ka:

4. Datum zahájení projektu:
Example: December 15, 2012
5. Předpokládané datum ukončení projektu:
Example: December 15, 2012
6. Počet cvičitelek/ů, který se v T. J. projektem
zabýval:

7. Počet oddílů, které byly do projektu
zapojeny:

8. Počet dětí, které byly do projektu přihlášeny:

9. Počet dětí, které projekt dokončily:

10. Z toho bylo ve věkové kategorii  do 4 let:

11. Z toho bylo ve věkové kategorii  4  5 let:

12. Z toho bylo ve věkové kategorii  5 a více let:

HODNOCENÍ PROJEKTU
Obsah projektu  část Manuál pro cvičitele:
Zaškrtněnte vždy nejvhodnější odpověď
13. Po přečtení manuálu mohu s jistotou říci, že:
Mark only one oval per row.
Ano Spíše ano Spíše ne

Ne

Věděl/a jsem přesně, co mám
dělat
Orientoval/a jsem se v úkolech a
věděl/a jsem, kdy a pro koho jaký
úkol je
Vím, jak správně úkoly provádět
14. Uvítali byste možnost metodického semináře před zahájením projektu?
Mark only one oval.
ANO
NE
15. Pokud jste u otázky o metodickém semináři zaškrtli ANO, pak byste volili raději:
Mark only one oval.
Termín o víkendu
Termín ve všední den
16. Kromě startovacího semináře bychom Vám rádi nabídli i stálou metodickou podporu
během roku. Uvítali byste ji formou:
Mark only one oval.
emailové adresy
telefonní linky
stránky projektu na sociální síti

17. Vaše připomínky k manuálu a náměty pro případné úpravy:

Obsah projektu  část Sešity pro děti
18. Mark only one oval per row.
Ano Spíše ano Spíše ne
Dětem se se sešitem dobře
pracovalo.
Děti díky sešitu lépe pochopily
smysl cvičení se zvířátky.
Samolepky přímo v sešitě jsou
praktické.
Počet úkolů je přiměřený věku a
schopnostem dětí
Úkoly se daly časově zvládnout i
v rámci běžné plánované činnosti.

Obsah projektu  část obecná
19. Mark only one oval per row.
ANO

NE

Projekt obohatil naši běžnou
činnost nejen v oblasti TV.
Byl projekt součástí Vašeho
celoročního plánu
Splnili jsme všechny části
projektu.
20. Pokud jste nesplnili všechny úkoly, uveďte proč:

21. Uveďte, jak jste se o projektu dozvěděli:

Ne

22. Byli byste ochotní se spolupodílet na nákladech projektu? (jednalo by se cca o 10
Kč/dítě/cvičební rok)
Mark only one oval.
ANO
NE
23. Plánujete, že se zúčastníte 2. ročníku projektu?
Mark only one oval.
ANO
NE
24. Máte jakoukoliv další připomínku či pochvalu k projektu?
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