®

Cesta ku šťastiu
Dotazník pre vyučujúceho

Nadácia Cesta ku šťastiu by chcela získať vašu spätnú väzbu o používaní tejto
pedagogickej príručky. Po zrealizovaní programu podľa Plánov vyučovacích hodín
Cesta ku šťastiu vyplňte prosím dotazník, ktorý sa nachádza nižšie a zašlite ho na
adresu, ktorú nájdete na www.cestakustastiu.sk.

Meno: __________________________________________________________
Škola: __________________________________________________________
Adresa školy: ____________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
Telefónne číslo do školy: ___________________________________________
Vaše telefónne číslo: ______________________________________________
Stupeň (-ne), na ktorom učíte: _______________________________________
Predmet(-y), ktorý(é) učíte: ___________________________________________

1.

Poskytnite nám prosím nejaké informácie o škole, v ktorej pracujete:
Približný počet študentov: _____________________________________
Aký stupeň (-ne) sa na škole vyučuje (-jú): _________________________

C ESTA KU ŠŤASTIU – P RÍRUČKA PRE VYUČUJÚCEHO

Oblasť, v ktorej sa škola nachádza (zakrúžkujte jednu):
mestská prímestská vidiecka
Úroveň príjmu v oblasti, kde sa škola nachádza (zakrúžkujte jednu):
nízka stredná vysoká
Pre aké percento študentov je slovenčina ich prvým jazykom? __________
Akými inými jazykmi sa na škole hovorí? __________________________
__________________________________________________________
2.

Ako hodnotíte predstavenie morálnych hodnôt v programe Cesta ku šťastiu?
slabé uspokojivé dobré výborné

3.

Ktoré z nasledujúcich tvrdení najlepšie opisuje spôsob, akým ste používali
Cestu ku šťastiu a s ňou súvisiace materiály?
o a. Študentom som z knihy čítal/a.
o b. Študentom som rozdal/a brožúrky, aby ich používali.
o c. V triede som používal/a Plány vyučovacích hodín.
o d. Využitím materiálov som naštartoval/a projekt v triede alebo škole.

4.

Čo bolo pre vás to najužitočnejšie v Príručke pre vyučujúceho Cesta ku šťastiu?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

5.

Aké boli tie najlepšie výsledky používania knihy Cesta ku šťastiu, ktoré ste
pozorovali? (Podľa potreby priložte samostatný opis ku každému príkladu.)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

C ESTA KU ŠŤASTIU – D OTAZNÍK

6.

PRE VYUČUJÚCEHO

Ohodnoťte zlepšenia v každej kategórii (vzostupne od 1 po 10) na základe
vášho subjektívneho hodnotenia.
Na začiatku

Na konci

i. Disciplína

____________

____________

ii. Postoje a správanie

____________

____________

iii. Aktivita v triede

____________

____________

iv. Pomoc, ktorú študenti
poskytovali iným

____________

____________

v. Vzťahy

____________

____________

vi. Výkonnosť pri štúdiu

____________

____________

Priložte prosím všetky konkrétne informácie.
7.

Aké doplnkové materiály by vám pomohli pri výučbe hodnôt založených na
zdravom rozume?
__________________________________________________________

8.

Potrebujete nejakú inú pomoc?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

9.

Povedali ste nejakému inému učiteľovi o programe Cesta ku šťastiu?
oÁNO

10.

Potvrďte prosím, či ste ochotný podeliť sa s ostatnými o vaše výsledky alebo
pripomienky prostredníctvom publikácií Nadácie Cesta ku šťastiu.
oÁNO

11.

oNIE

oNIE

Pripomienky:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Pošlite nám prosím tento vyplnený dotazník na našu adresu. Ďakujeme!

