PŘÍLOHY

 Dotazník „Děti s rizikovým chováním v MŠ“    

     Vážená kolegyně, kolego,
jsem učitelkou MŠ a studentkou 5. ročníku Pedagogické fakulty UK, obor Předškolní pedagogika. Ráda bych Vás požádala o pomoc při vyplnění dotazníku, který se týká problematiky rizikové skupiny dětí předškolního věku, kterou zpracovávám ve své Diplomové práci. Označte, prosím, podtržením správnou variantu; otevřené odpovědi uveďte v širším rozsahu.
                                                         

                                                                     Děkuji Vám za Váš čas a ochotu
                                                         Jana Bezděková, MŠ Bajkalská, Praha 10

1) Jste žena – muž

2)	Patříte do věkové skupiny:

      a) 18-25let           
      b) 26-35let          
      c) 36-50let              
      d) 50-více let

3)	Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

    a) středoškolské všeobecné
    b) středoškolské pedagogické
c) vysokoškolské – bakalářské (PedF)
d) vysokoškolské – magisterské (PedF)
     e) jiné (uveďte, prosím, jaké)
4)	Vaše pedagogická praxe:

        a) do 5ti let             
        b) 6-10let            
        c)11-20let
        d) více (uveďte, prosím, kolik let)

5)	O kolik dětí se zvýšenou individuální péčí jste zhruba během své praxe pečovali (uveďte kvalifikovaný odhad)?




6)	Jaké typy problémů se ve Vaší MŠ objevují u dětí nejčastěji? Pokuste se stručně definovat co nejvíce případů, či konkrétních skupin problémů.





7)	Navštěvuje Vaši třídu integrované dítě? Uveďte, prosím, o jaký typ integrace se jedná?




8)	Mohl(a) byste se, prosím, pokusit v bodech vystihnout odlišnost chování rizikových dětí oproti normě?



9)	S kým řešíte problémové dítě nejčastěji?

     a) s rodiči
     b) ředitelem školy
     c) s kolegyní na třídě
d) PPP (SPC)
     e) s někým jiným (uveďte příklad)


10)	 Jaké jsou dle Vás nejčastější příčiny výskytu problematického chování u dětí  v MŠ?






11)	 Popište, prosím, způsob, jakým provádíte pedagogickou diagnostiku v situaci, kdy se vyskytuje odlišné chování dítěte od Vámi stanovené normy.






12)	 Jak si představujete prevenci výskytu rizikového chování, co by dle Vás měla obsahovat?





13)  Uveďte, prosím, Vaši oblíbenou a osvědčenou metodu, kterou používáte k prevenci  či nápravě rizikového chování dítěte?









14) Jakou odbornou literaturu ke své práci používáte? Uveďte, prosím, své oblíbené a osvědčené tituly.





	




                                


                                 Děkuji Vám za vyplnění tohoto dotazníku a přeji příjemný den 




