RAPORT Z EWALUACJI WYNIKÓW DZIAŁAŃ PRZEDSZKOLA

w roku szkolnym 2017/2018

1. Ewaluacja celu
Cel zaplanowany: zwiększyć aktywność fizyczną dzieci, rodziców, nauczycieli i innych
pracowników przedszkola.
Kryterium sukcesu: 50% osób stwierdzi po roku prowadzonych działań, że zwiększyło
swoją aktywność fizyczną.
Jak sprawdzono, czy osiągnięto cel: ewaluacja została przeprowadzona przez Zespół
Przedszkola Promującego Zdrowie, który stosując odpowiednie narzędzia sprawdził
całoroczne efekty podejmowanych działań. W maju 2018 roku przeprowadzono
badania ankietowe skierowane do rodziców, nauczycieli, personelu
niepedagogicznego oraz wywiady z dziećmi dotyczące działań związanych ze
zwiększeniem aktywności ruchowej.
W jakim stopniu osiągnięto kryterium sukcesu (czyli osiągnięto cel)?
Analizując wyniki badań ankietowych można wywnioskować, iż objęci badaniem
pracownicy przedszkola, rodzice oraz dzieci mają większą świadomość, że działania
prozdrowotne to czynnik decydujący o naszym zdrowiu. Jednym z elementów
zdrowego stylu życia jest aktywność ruchowa. Aktywny tryb życia powinien
prowadzić każdy niezależnie od wieku. Ruch wywiera bowiem zbawienny wpływ na
funkcjonowanie naszego organizmu, dzięki czemu czujemy się lepiej. Uprawianie
sportu czy jakiejkolwiek aktywności ruchowej to znakomity sposób na spędzanie
wolnego czasu. 80% ankietowanych twierdzi, że w ciągu roku zwiększyło swoją
aktywność ruchową.
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3. Wnioski (podsumowanie i interpretacja wyników ewaluacji)
1. Korzyści z naszych działań:
- zwiększenie wiedzy na temat dobroczynnego wpływu aktywności ruchowej na
organizm człowieka
- ograniczenie siedzącego trybu życia np. przed komputerem,
- spędzanie przez dzieci i ich rodziny czasu wolnego w sposób czynny: na
spacerach, wycieczkach rowerowych i zabawach na powietrzu,
- utrzymanie przez dzieci prawidłowej postawy w czasie różnorodnych czynności
oraz podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.

