7 Příloha: Otázky k rozhovoru
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Úvod
V jakých oblastech lektorujete?
Jak dlouho máte certifikaci Lektor dalšího vzdělávání?
Jak dlouho působíte jako lektor celkově?
Můžete charakterizovat, jakou cílovou skupinu běžně lektorujete?
Kolik hodin týdně/měsíčně obvykle lektorujete?
Jste zaměstnanec nebo máte živnostenský list?

(2) Identifikace nejčastějších škodlivých aspektů doprovázejících lektora dalšího vzdělávání při
výkonu jeho profese z pohledu duševního zdraví.
7. Co Vám ve Vašem působení způsobuje stres?
8. Co Vám způsobuje vyčerpání a únavu při výkonu práce?
9. Co Vás při výkonu povolání demotivuje?
10. Zažíváte nějaká zklamání či nenaplnění, pokud ano, jaká?
11. Popište situaci, kdy jste se cítil/a na dně (duševně unaven/a) v rámci lektorování?
12. Jak Vás zatěžují administrativní procesy ve vzdělávacím procesu a plánování?
13. Jak hodnotíte náročnost komunikace se zadavatelem vzdělávací akce?
14. Jak Vás ovlivňuje konkurence a tlak trhu?
15. Jak na Vás působí podpůrné práce lektorství – marketing a sociální média?
16. Jak na Vás působí nutnost neustálé potřeby se vzdělávat, dále existence množství zdrojů a
inspirace, nebo neustálé nové trendy v oboru?
17. Jaký má na vás dopad vzdělávání dospělých jako specifické cílové skupiny vzdělávání?
18. Jaký je ideální počet skupiny pro efektivní průběh a vlastní náladu a počet odlektorovaných
hodin týdně?
19. Existují nějaká specifika účastníků, která Vás negativně ovlivňují?
20. Jak na Vás působí motivace účastníků a podpora dynamiky vzdělávané skupiny?
21. Jak vnímáte hodnocení účastníků a poskytování zpětné vazby?
22. Jak na Vás působí získávání a hlavně vyhodnocování evaluací, analýza chyby?
23. Jak na Vás působí volba metod a přizpůsobování se obsahu výuky?
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Identifikace preventivních opatření v rámci psychohygieny
Zajímáte se o psychohygienu, co o ní víte?
Jaká jsou Vaše záchranná lana v případě „špatného dne“?
V čem nalézáte motivaci pro lektorskou práci?
Co za metody považujete za efektivní v rámci osobní psychohygieny?
Co byste poradil/a ostatním jako zásady psychohygieny?
Jak dbáte na správnou životosprávu?
Co je pro Vás relaxace?
Co děláte jinak nyní, než jste dělal/a před tím?
Co byste poradil/a ostatním jako zásady psychohygieny?
Je něco, co byste rád/ráda dodala?
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