ATÖLYE SONRASI ANKET
Sevgili katılımcılar,
Aşağıdaki soruları yanıtlamanızı rica ederiz. Atölye başlangıcında önceki ankette Bölüm A’da verilen
ifadelere zaten yanıt verdiniz. Bölüm B’de ise atölye ve öğrendiklerinizden memnuniyetinizi öğrenmek
istiyoruz; bu bilgilendirmeniz sonraki zamanda atölyeyi geliştirmekte bize yardımcı olacaktır. Aklınızda
bulunsun, tüm sorular kendi kişisel deneyimlerinize ve değerlendirmelerinize dayanır dolayısıyla doğru
veya yanlış cevap yoktur ve atölye öncesi ankette olduğu gibi bu anket de anonimdir. Atölye öncesi ve
bu anket arasındaki değişikliklerin doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak için her bir
katılımcının atölye öncesi anketlerdeki kişisel kodları belirtmesini rica ederiz. Hatırlatma, kişisel kod
aşağıdaki talimatları kullanarak oluşturuldu ve aşağıdakiler gibi olmalıdır;
1.İlk 2 basamak, annenizin adının ilk 2 harfini belirtir.
2.İkinci 2 basamak, ilkokul öğretmeninizin soyadının son 2 harfidir.
3.Üçüncü 2 basamak, en sevdiğiniz rengin ilk 2 harfini belirtir.
ÖRNEK: Anne adı Ayşe, öğretmeninizin soyadı Yılmaz ve en sevdiğiniz renk Mavi; bu örnekteki gibi
olursa kodunuz AY/AZ/MA şeklinde oluşacaktır.
Kişisel Kodunuzu Oluşturunuz: Kişisel kodum: _ _/_ _/_ _

Böüm A: Açıklamalar/İfadeler
Aşağıdaki ifadelere katıldığınızı/katılmadığınızı ne ölçüde ise belirtiniz.

1.

Spor rekabet ve kazanma ile ilgilidir.

2.

Spor kültürlerarası alışveriş için
uygun bir araçtır.
Bence erkekler ve kızlar beraber
eğitilebilir.(spor için)
Bence kız ve cinsiyet konularını
eğitim oturumlarına entegre etmek
önemlidir.
Bir koç/eğitici olarak çocuklar veya
gençler için bir rol modelimdir.
Sahadaki çatışmalar ile nasıl başa
çıkacağımı biliyorum.
Kültürel farklılığı olan gruplarla nasıl
çalışacağımı biliyorum. (örneğin;
mülteciler ve yerli halk).
Ekipmanım olmadığı zaman, ben bir
şeyler uydurabilirim.
Çocuk veya gençler için spor
turnuvası oluşturma ve liderlik
etmeyi biliyorum.
Yaşa uygun spor eğitimini nasıl
planlayacağımı ve yönledireceğimi
biliyorum.
Karışık gruplar (örneğin; yerli halk
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Kesinlikle
katılmıyorum


Katılmıyorum
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değilim


Katılıyorum



Kesinlikle
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12.
13.
14.

15.

16.

ve mülteciler) ile spor yapmanın
daha yararlı olduğunu
düşünüyorum.
Çevre konularını spor oturumuna
nasıl entegre edeceğimi biliyorum.
Katılımcılarıma nasıl eğitsel oyunlar
sağlayacağımı biliyorum.
Spor eğitiminde öğrendiklerini
gerçek hayat durumlarına nasıl
aktaracağını katılımcılarla
tartışarak, kendimi güvende
hissediyorum..
Bir antrenör olarak, katılımcılara
sadece saha içinde değil, saha
dışında da gelişmelerine yardım
ederim.
Günlük işlerimde bir
antrenör/eğitmen olarak
karşılaştığım zorlukların farkındayım
ve bunun nasıl üstesinden
geleceğimi biliyorum.



















































Bölüm B: Memnuniyet ve Görünüm
1.
Atölyenin en çok hangi bölümlerini
sevdiniz?

2.

Neyi kaçırdın? Gözden kaçan konu
veya bilgilendirme neydi? Daha fazla
açıklanması gereken bir konu var
mıydı?

3.

Neyi değiştirmek veya geliştirmek
isterdiniz?

4.

Başka yorum veya öneriniz var mı?

5.

Başka sporlarla ilgili eğitimle ilgilenir
misiniz?

 Hayır
 Emin Değilim
 Evet
Evet ise hangi alanlarda olabilir? Lütfen açıklayınız.

6.

Atölye, bir eğitmen olarak sizin
yaptığınız işlerde karşınıza çıkan

 Evet
Evet ise nasıl? Açıklayınız.
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zorlukların üstesinden gelmenizde
size yardımcı oldu mu?
 Hayır
Hayır ise neden? Zorlukların üstesinden gelmek için hangi
tür desteği daha fazla isterdiniz? Lütfen açıklayınız.

7.

Yeni kazanılan becerileri (bilgi, atletik
aktiviteleri) spor faaliyetlerinize
kolayca entegre edebiliyor musunuz?

 Evet
Evet ise nasıl? Açıklayınız.

 Hayır
Hayır ise neden? Bunu yapmak için neye ihtiyacınız var?
Lütfen açıklayınız.

8.

Ne sıklıkla ‘Çocuk Atletizmi’
aktivitelerini kendinizle ilgili kurum
veya topluluklarda kullanabileceğinizi
düşünüyorsunuz?

 Günlük
 Haftada 1 kez
 Sadece tatillerde

 Haftada 2 kez
 Ayda 1 kez
 Kararsızım/Bilmiyorum

Aşağıdaki ifadelere katılıyor veya katılmıyorsanız, belirtir misiniz?

9.
10.
11.
12.

13.

Eğitmen atölye için iyi
hazırlanmıştı.
Tercüman tarafından
kullanılan dil uygundu.
Pratik bölümlerin seviyesi
uygundu.
Katılımcılar atölye
süresince aktif olarak
katılma fırsatı buldular
Atölye benim beklentilerimi
karşıladı.


Kesinlikle
katılmıyorum
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CEVAPLARINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜRLER!
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