PORADENSKÉ CENTRUM PRO RODINU A DĚTI „ÚSMĚV“
NA KAVČÍ SKÁLE 1695/18, 251 01 ŘÍČANY,
KORESPONDENČNÍ ADRESA A KANCELÁŘ – MASARYKOVO NÁM. 66, 251 01 ŘÍČANY

VYHODNOCENÍ EVALUAČNÍCH DOTAZNÍKŮ
Název: Vzdělávací seminář v rekreačním středisku „AERO“ v Holanech
Organizátor: Poradenské centrum pro rodinu a děti „Úsměv“
Hodnotitel:

Poradenské centrum pro rodinu a děti „Úsměv“

Lektor: Bc. Michaela Vydrová, Mgr. Zuzana Švadlenková, Ing. Robert Vacek, Mgr. Tamara
Wölfelová, JUDr. Martin Vích, Mgr. Robert Lašák.
Garant: Bc. Michaela Vydrová, Mgr. Zuzana Švadlenková
Termín semináře: 11.-14. září 2014
Místo konání: Holany, Liberecký kraj

Absolvovaný vzdělávací seminář pro pěstouny, kteří přijeli z Prahy západ, Prahy východ,
Brandýsa n/Labem, Prahy 9, Prahy 14 a Ústí nad Labem, byl hodnocen na jeho konci pomocí
evaluačních dotazníků.
Evaluační dotazníky obsahovaly dotazy s možností vyznačení číselných odpovědí (stupnice 15, známkování jako ve škole) s možností doplnění slovního komentáře a dále zaškrtnutí
hodnocení slovem nebo slovním spojením, který vyplňovali účastníci vzdělávacího semináře
(pro vyhodnocení bylo převedeno do stupnice 1-5).
Výsledek těchto dotazníků byl analyzován, hlavní zjištění jsou prezentována v tomto
vyhodnocení. Z celkového počtu přítomných dospělých osob 20 bylo odevzdáno 18 dotazníků
tj. 90 %. Dále se akce spolu s pěstouny zúčastnilo 16 dětí ve věku 18 měsíců až 17 let.

Hodnocení kurzu:
Účastníci hodnotili tyto otázky:
1. organizaci vzdělávacího semináře Poradenským centrem průměrnou známkou 1,22;
2. splnění očekávání programu vzdělávání průměrnou známkou 1,55;
3. práce lektorů průměrnou známkou 1,38;
S těmito připomínkami: 1x příliš všeobecné, 1x poukazování na problémy bez náznaku jejich
řešení, 1x známkové ohodnocení jednotlivých lektorů.
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4. zajištění péče o děti během vzdělávání průměrnou známkou 1 (3x nehodnoceno – děti
nebyly přítomny);
S těmito připomínkami: 1x děti si nestěžují, jsou nadšené a to je to nej…, 1x skutečně
výborné, 1x děkuji - jste senzační.
5. úroveň ubytování průměrnou známkou 1,88;
6. úroveň stravování průměrnou známkou 1,29 (1x nehodnoceno);
7. dostatečnou odpověď na položené otázky průměrnou známkou 1,56 (2x nehodnoceno);
8. použitelnost získaných vědomostí v pěstounské péči průměrným slovním ohodnocením 10x
ano, 2x možná ano, 4x částečně, 0 spíše ne, 1x ne, 1x nehodnoceno (1,82);
9. získání nových vědomostí průměrným slovním ohodnocením 9x ano, 4x možná ano, 2x
částečně, 1x spíše ne, 1x ne, 1x nehodnoceno (2,41);
10. zařazení dalších možných témat:
-komunikace s dětmi a jejich výchova;
-předcházení depresi dítěte ze setkání s biologickými rodiči;
-relaxační masáže;
-řešení konkrétních situací;
-seznámení i starších dětí s drogovou tématikou a dětskou kriminalitou.
11. návrhy na zlepšení:
-možnost získat odpovědi lektorů formou anonymních dotazů;
-při špatném počasí zatopit, ručníky v rámci ubytování;
-pohovor psychoterapeuta se staršími dětmi.
Hodnocení celkové užitečnosti a přínosu:
Průměrná známka z celkového hodnocení vzdělávacího semináře je 1,74. Výsledek je
sestaven z hodnocení pěti otázek (2., 3., 7., 8., 9.) z toho na dvě otázky bylo odpovězeno
formou zaškrtnutí vhodného slova/slovního spojení.
Průměrná známka z úrovně poskytnutých služeb Poradenským centrem ˇÚsměv“ je 1,11.
Výsledek je sestaven z hodnocení dvou otázek (1., 4.). Průměrná známka z úrovně
poskytnutých služeb za ubytování a stravování je 1,58. Výsledek je sestaven z hodnocení
dvou otázek (5., 6.). Z celkových výsledků lze hodnotit vzdělávací seminář souhrnnou
známkou 1,57 jako užitečný a přínosný pro zúčastněné osoby pečující (pěstouny) a jejich děti.
Zpracoval: Ing. Pavel Vydra – místopředseda a projektový manažer
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