Avaliação do curso Treino Social ToT – POST
Prezado(a) participante, este é um questionário anônimo. Por favor, responda às perguntas como descrito abaixo:
A sua resposta deve ser marcada com o X:
Nos espaços com linhas você pode escrever a sua resposta: ___________
Nas perguntas com escala, você pode escolher um quadrado entre “não estou de acordo” e “estou
completamente de acordo”. Quanto mais próximo de um ou de outro, significa o seu nível de aceitação à
informação. Por exemplo:
Não estou
nada de
acordo

Não estou de
acordo

Não sei

Estou de
acordo

Estou
completament
e de acordo

ABCDEFG...
No caso de você ter perguntas, por favor, contate alguém da nossa equipe.

Seção 1 – O/A participante
1) O meu code: _______________________
Seção 2 – O curso
2) Escolha um quadrado para indicar se você está de acordo.
Não estou
nada de
acordo

Não estou
de acordo

Não sei

Estou de
acordo

Estou completamente
de acordo

Eu sei a estrutura metodológica da Treino Social.
Eu sei as categorias dos diferentes jogos.
Eu sei como transmitir as competências socio
emocionais pelo esporte.
Não tenho qualquer problema em implementar
um curso TS para crianças.
Não tenho qualquer problema em implementar
um capacitação TS para treinadores.
Eu sei o quais são os aspectos importantes para
organização e logística de uma capacitação TS.
Eu sei uma variedade de estratégias de
facilitação/ métodos de ensino motivacionais e
sei como aplica-los.
Eu sei qual é a diferença entre uma pergunta
aberta e uma pergunta fechada.
Eu sei como avaliar sessões de treino de outros
treinadores.
Eu me sinto seguro em dar feedback construtivo
para outros treinadores.
Estou ciente de responsibilidade especial de um
facilitador.
Eu me senti seguro(a) resolver um conflito no
grupo de treinadores de uma organização.
Eu sei como mobilizar pessoas e instituições para
apoiar a disseminação do TS.
Eu acho que cada facilitador deve ter habilidades
basicas sobre monitoramento e avaliação.
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3) Respeito á organização do curso: Escolha um quadrado para indicar se você está de acordo.
Não estou
nada de
acordo

Não
estou de
acordo

Não
sei

Estou
de
acordo

Estou completamente
de acordo

O curso atingiu as minhas expectativas.
Eu gostei do trabalho dos facilitadores.
O local do curso foi adequado.
O curso meu ofereceu a oportunidade de participar
ativamente.

Seção 3 – O futuro
4) Que apoio além de material você precisa para poder aplicar o uma capacitação TS?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5) Descreva brevemente: Quando e como você fará sua primeira capacitação TS?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6) Outros Commentarios:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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