EVALUACE DOBRODRUŽNÉ EXPEDICE
HODNOTITEL V CÍLI PROBERE S EXPEDIČNÍM TÝMEM:
jaký mají pocit z proběhlé expedice (skupina i jednotliví členové)
• Co bylo na expedici nejlepší a na co nezapomenete?
• Co vás cestou zaujalo či překvapilo (mile i nemile) a co pro vás bylo příjemné a naopak těžké?
• Měli jste v některé z fází pocit, že už nemůžete dál? Kdy? Jak jste to překonali? Měli jste potřebu si na něco během
cesty stěžovat?
• Čeho jste se před expedicí nejvíce báli a co nakonec opravdu bylo nejslabším bodem? Co mohlo být lépe?

jak by zhodnotili průběh expedice
• Jak jste zvládli tábornické dovednosti – stavění stanů, rozdělávání ohně, vaření, balení? Co vám dělalo problémy?
• Porozuměli jste práci s mapou a byli jste ji schopni během cesty aktivně používat?
• Využívali jste plán trasy? Byl vytvořen tak, aby odpovídal realitě v terénu?
• Jak jste pracovali na účelu expedice? Získali jste všechny důležité informace? Jak probíhal jejich sběr?
• Pokud zpětně zhodnotíte expediční výcvik, udělali byste pro příště něco navíc? Co byste doporučili ostatním
expedičním skupinám před přípravou expedice?

co se při cestě naučili o sobě samém, o ostatních členech týmu i o prostředí expedice
• Co vám tato expedice dala, co jste se naučili o sobě nebo druhých?
• Objevili jste v sobě nějaké skryté dovednosti?
• Co považujete za největší přínos takovéto expedice, kdy jste mimo dosah rodičů, přátel
vymožeností?

a technických

jak se jim dařilo spolupracovat ve skupině, udržovat příjemné vztahy a řešit obtížné situace
• Jak se vám pracovalo ve skupině? Zapojili se všichni rovným dílem? Měli jste v týmu rozdělené role a striktně se
jich drželi, nebo jste je naopak sdíleli a všichni se zapojovali do všech aktivit?
• Čelili jste nějakému problému ve skupině, který bylo třeba řešit? Jak jste ho vyřešili?
• Byli jste schopni držet tempo, které bylo vyhovující pro všechny?
• Pokud jste v průběhu udělali nějakou závažnou chybu, jak jste potom řešili její následky? Jak se to projevilo na
týmu lidí?

závěrečnou zprávu:
• Jak bude vypadat vaše závěrečná zpráva? (článek, video, prezentace, přednáška….)
• Kdy bude závěrečná zpráva zhotovena a jak, kde a komu bude prezentována?

HODNOTITEL V CÍLI PROBERE SE ŠKOLITELEM:
• zda došlo k naplnění podmínek dobrodružné expedice
• hodnocení výkonu a chování týmu při cestě
• doporučení školiteli
Otázky pro evaluaci školitele s expedičním týmem v podstatě vycházejí ze stejného schématu jako hodnocení
hodnotitele. Je dobré se více zaměřit na expediční přípravu a cvičnou expedici jako předpoklady pro úspěšné
absolvování ostré expedice.

