Textová příloha č. 1 – Dotazník pro metodiky a lektory AC
Vážená paní, vážený pane,
jmenuji se Michaela Máchová a jsem studentkou Speciální pedagogiky na
Univerzitě Karlově v Praze. Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který bude
součástí mé diplomové práce zaměřující se na celoživotní vzdělávání dospělých osob
s mentálním postižením v rámci Aktivačních center (AC). Cílem výzkumné části práce je
provést analýzu tohoto pilotního projektu.
Získaná data budou sloužit pouze pro účely této diplomové práce. Jeho vyplnění
Vám nezabere více jak 10 minut.
Předem děkuji za Vaši ochotu a čas věnovaný vyplňování tohoto dotazníku!
Bc. Michaela Máchová
Na úvod prosím o vyplnění údajů viz níže.
Název školského zařízení, město:
Vaše konkrétní pracovní pozice v AC:
Kurzy pořádané v našem AC (označte zaškrtnutím):
o

Kurz A/I základní – Výtvarné a umělecké činnosti

o

Kurz A/II rozšiřující – Výtvarné a umělecké činnosti

o

Kurz B/I základní - Obsluha mutimediálních přístrojů

o

Kurz B/II rozšiřující - Obsluha mutimediálních přístrojů

o

Kurz C/I základní - Základy přípravy pokrmů

o

Kurz C/II rozšiřující – Základy přípravy pokrmů

o

Kurz A/I základní - Technické práce

o

Kurz A/II rozšiřující - Technické práce

o

Kurz B/I základní - Lidová řemesla

o

Kurz B/II rozšiřující - Lidová řemesla

o

Kurz C/I základní - Svět kolem nás a orientace v něm

o

Kurz C/II rozšiřující - Svět kolem nás a orientace v něm

1. Ideální věkové rozpětí žáků/ studentů AC je podle Vás:
a) 18- 26 let
b) 18- 30 let
c) 18 a výše (bez horního limitu)
d) jiné/ uveďte jaké/: ........................................................................................

2. Největší zastoupení v kurzech AC mají:
a) absolventi ZŠ speciální
b) studenti/absolventi praktické školy jednoleté
c) studenti/absolventi praktické školy dvouleté
c) jiné /uveďte jaké/: ........................................................................................

3. Kolik účastníků průměrně navštěvuje jeden kurz AC ve Vašem zařízení?
a) 3-5
b) 5-7
c) 7-10
d) jiné /uveďte/: .......................................................................................

4. Potýkáte se během realizace kurzů AC s nějakým problémem?
a) ano
b) ne
Pokud ano, jmenujte konkrétně: ………………………………………………………...…….
…………………………………………………………………………………………………...

5. Způsob vedení dokumentace kurzů AC je podle mého názoru:
a) přehledný a dostačující (mi vyhovuje)
b) přehledný, ale nedostačující (mi až na výjimky vyhovuje)
c) nepřehledný a nedostačující (mi nevyhovuje)

6. Shledáváte časovou dotaci kurzu 2 hodiny/týden jako dostačující?
a) Ano
b) Ne
Pokud ne, odůvodněte: …………………………...……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

7. Prostorové podmínky pro výuku jsou v našem případě:
a) zcela dostačující
b) dostačující s výhradami
c) nedostačující
d) zcela nedostačující
Uveďte případné nedostatky: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...………………
…………………………………………………………………………………………………..

8. Jaké je podle Vašich zkušeností ideální zázemí pro výuku? (místnost, vchod, prostorové
řešení, možnosti….)
…..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

9. Finance na materiální vybavení získává naše AC primárně prostřednictvím:
a) grantu
b) sponzorů
c) vlastních zdrojů
d) jinak (uveďte jak) ....................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………………...

10. Vyhovuje Vám současná koncepce kurzů AC?
a) ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) ne
Pokud ne, napište, co konkrétně byste upravili/ změnili: ……………..……………………....
…………………………………………………………………………………………………..

11. Přivítali byste rozšíření nabídky kurzů AC?
a) ano
b) možná
c) ne
Pokud ano, o které kurzy konkrétně: …………………………….……………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

12. V čem Vy osobně spatřujete největší přínos AC (vzdělání žáků, integrace, zlepšení kvality
života…)?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

13. V čem spatřujete největší riziko činnosti AC?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...

14. Co vnímáte jako největší úspěch?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

15. Přijde Vám smysluplné plošné zavedení tohoto typu vzdělávání?
a) ano
b) ne
c) nejsem si jistý/á
Pokud ne, zdůvodněte: ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...

16. Přivítali byste zakotvení AC do legislativy a tím jejich zařazení do vzdělávací soustavy?
a) ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) ne

Prostor pro Vaše podněty a připomínky:

Děkuji mnohokrát za Váš čas!

Textová příloha č. 2- Seznam otázek pro interview s účastníky AC

•

Jak jsi se dověděl/a o aktivačním centru?

•

Chtěl/a jsi sem chodit sama nebo tě nebo tě někdo nutil?

•

Znáš školu, ve které kurzy AC probíhají?

•

Jak na kurzy dojíždíš?

•

Navštěvuješ i nějaké jiné kurzy?

•

Baví tě kurzy v AC?

•

Chtěl/a bys chodit i nadále/častěji?

•

Jak se Ti líbí místo, ve kterém kurzy probíhají?

•

Co se Ti tady nejvíce líbí?

•

Je něco, co se ti naopak nelíbí?

•

Co Tě v AC baví nejvíc?

•

Navázal/a jsi zde nová přátelství?

•

Baví Tě učit se nové věci? Myslíš si, že je to důležité?

•

Co všechno už jsi se v kurzech naučil/a?

•

Povídáš někomu o tom, co se v AC naučíš?

•

Zkoušíš, co jsi se v AC naučil/a i doma?

•

Co by ses v kurzech ještě chtěl/a naučit?

•

Přemýšlel/a jsi o tom, co budeš dělat, až kurzy AC skončí?

•

Máš představu, čemu se budeš v budoucnu věnovat?

•

Myslíš si, že Ti navštěvování AC může nějakým způsobem pomoct?

•

Doporučil/a bys AC dalším kamarádům nebo spolužákům?

•

Doplňující otázky dle potřeby.
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