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Vážené kolegyně, kolegové,
na Monínci jste vyplnili dotazník Odyssey, která nám předá zpracované výsledky. V tomto dotazníku
prosím odpovězte na další otázky. Pokud najdete otázku podobného znění, omlouvám se. Mějte prosím
trpělivost se svými šéfy. Máte-li cokoli dalšího na srdci, vypište se prosím v poslední odpovědi.
Děkuji za vyplnění a hlavně za práci s dětmi.

Vážení,
děkuji za vyplnění dotazníku a zdravím skvělý pozdní sběr ročníku ´62 a stejně dobré starší výběry z bobulí
i mladší kabinetní :-)
Krásné prázdniny! Jaroslav Nádvorník

 

Číselný, procentuální a grafický sumář

(Otázek, kde již byly předdefinovány odpovědi)
 

| 01. Takto koncipovaný pobyt, hrazený z prostředků ESF tedy střídání OSV a TIP, se
osvědčil

určitě ano (12) 92.31%

spíše ano (1) 7.69%

spíše ne (0) 0%

určitě ne (0) 0%

nelze posoudit (0) 0%

bez odpovědi (0) 0%

(výběr pouze jedné odpovědi)

 

| 02. Tyto studijní výjezdy pokládám za celkem zbytečné.

určitě ano (0) 0%

spíše ano (0) 0%

spíše ne (1) 7.69%
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určitě ne (12) 92.31%

nelze posoudit (0) 0%

bez odpovědi (0) 0%

(výběr pouze jedné odpovědi)

 

| 03. Myslíte si, že bychom měli do posledního výjezdu zaplatit odborné placené lektory na
SPU?

určitě ano (1) 7.69%

spíše ano (5) 38.46%

spíše ne (2) 15.38%

určitě ne (5) 38.46%

nelze posoudit (0) 0%

bez odpovědi (0) 0%

(výběr pouze jedné odpovědi)

 

| 04. Odborný seminář během pobytu byla vhodným doplňkem.

určitě ano (10) 76.92%

spíše ano (2) 15.38%

spíše ne (1) 7.69%

určitě ne (0) 0%

nelze posoudit (0) 0%

bez odpovědi (0) 0%

(výběr pouze jedné odpovědi)

 

| 05. Lektorky semináře byly profesionálky sdělovaným obsahem a formou.

určitě ano (13) 100%

spíše ano (0) 0%

spíše ne (0) 0%

určitě ne (0) 0%

nelze posoudit (0) 0%

bez odpovědi (0) 0%

(výběr pouze jedné odpovědi)

 

| 06. Myslím, že praktické rady ze semináře použiji ve své práci.
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určitě ano (10) 76.92%

spíše ano (3) 23.08%

spíše ne (0) 0%

určitě ne (0) 0%

nelze posoudit (0) 0%

bez odpovědi (0) 0%

(výběr pouze jedné odpovědi)

 

| 07. Žáci se na Monínci snažili pracovat lépe než ve škole.

určitě ano (6) 46.15%

spíše ano (7) 53.85%

spíše ne (0) 0%

určitě ne (0) 0%

nelze posoudit (0) 0%

bez odpovědi (0) 0%

(výběr pouze jedné odpovědi)

 

| 08. Někteří žáci mohli konečně poznat pocit školního úspěchu.

určitě ano (8) 61.54%

spíše ano (3) 23.08%

spíše ne (0) 0%

určitě ne (0) 0%

nelze posoudit (2) 15.38%

bez odpovědi (0) 0%

(výběr pouze jedné odpovědi)

 

| 09. Chování žáků bylo celkem dobré.

určitě ano (3) 23.08%

spíše ano (10) 76.92%

spíše ne (0) 0%

určitě ne (0) 0%

nelze posoudit (0) 0%

bez odpovědi (0) 0%

(výběr pouze jedné odpovědi)
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| 10. Myslím, že žáci udělali na Monínci určitý pokrok.

určitě ano (1) 7.69%

spíše ano (11) 84.62%

spíše ne (0) 0%

určitě ne (0) 0%

nelze posoudit (0) 0%

bez odpovědi (1) 7.69%

(výběr pouze jedné odpovědi)

 

| 11. Odměna za moji práci je přiměřená.

určitě ano (4) 30.77%

spíše ano (7) 53.85%

spíše ne (1) 7.69%

určitě ne (0) 0%

nelze posoudit (0) 0%

bez odpovědi (1) 7.69%

(výběr pouze jedné odpovědi)

 

| 12. Obsahovou náplň celého grantu pokládám za zbytečnou

určitě ano (1) 7.69%

spíše ano (0) 0%

spíše ne (1) 7.69%

určitě ne (9) 69.23%

nelze posoudit (0) 0%

bez odpovědi (2) 15.38%

(výběr pouze jedné odpovědi)

 

| 13. Informace o pobytu byly pro mě dostatečné

určitě ano (5) 38.46%

spíše ano (8) 61.54%

spíše ne (0) 0%

určitě ne (0) 0%

nelze posoudit (0) 0%
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bez odpovědi (0) 0%

(výběr pouze jedné odpovědi)

 

Texty jednotlivých odpovědí

(Otázek, kde bylo potřeba napsat odpověď)
 

| 14. Chci ještě dodat, že (anonymní vzkazy šéfům, Odyssee či do Sedlčan):

to bylo pěkné!

Díky moc a vzhůru do dalších podobných akcí! Lektoři byli profesionálové. Zázemí pěkné, seminář
přínosný a budu se těšit na další setkání stímto skvělým kolektivem učitelů a lektorů.

Díky moc a vzhůru do dalších podobných akcí! Lektoři byli profesionálové. Zázemí pěkné, seminář
přínosný a budu se těšit na další setkání s tímto skvělým kolektivem učitelů a lektorů.

přesně jsem nerozuměla otázce č.3-zda učitele nebo lektory na přednášku?

Skvělá příležitost poznat kolegy z jiných škol - všichni byli skvělí profesionálové!

ubytování, strava bez chyby, málo místa pro volný čas dětí a pro aktivity Odyssey.

Děkuji, hezké prázdniny :o)

Taktéž děkuji, a přeji hezké prázdniny. :o)

na pobytu chybělo hřiště pro děti, jinak vše bezvadné, děkuji

chybělo hřiště pro děti pro bezpečný pohyb,lepší by bylo ubytování pod jednou střechou,jinak moc
fajn,děti spokojené i ty,které byly poprvé,děkuji
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