Příloha č. 1: Dotazník

Výzkum metod v práci s dětmi v
organizaci Junák – český skaut
Ahoj, jmenuji se Pavla Kafková, studuji obor Pedagogika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
a píši bakalářskou práci o spolupráci mezi dětmi na skautských družinových schůzkách. Ráda
bych prostřednictvím tohoto dotazníku získala představu o tom, jak je ve vybraných oddílech
pracováno s motivací, hodnocením, soutěžemi a spoluprací a plánováním cílů pedagogické
činnosti.
Prosím, udělej si na vyplnění dotazníku čas a pohodlí a popiš mi důkladně svoji praxi s dětmi. Po
vyplnění
dotazníku tě
budu kontaktovat
s
případnými
doplňujícími
dotazy.
Výsledky tohoto online rozhovoru využiji v rámci svojí bakalářské práce. Při publikování dat z
tohoto dotazníku ve své bakalářské práci budu dbát na anonymitu dat.
* Povinné

Nejprve prosím o vyplnění informací o tobě:
Tvoje jméno (které používáš na Facebooku): *

Město, ve kterém je tvůj oddíl: *

Věk: *

Jaké je tvoje odborné vzdělání (vystudovaný obor)? Jaké jsi
absolvoval/a vzdělávací kurzy? *

Nyní budou následovat otázky zaměřené na tvoji praxi s dětmi:
Věkové rozpětí dětí ve tvém oddílu: *

Motivace dětí: Jak jsou děti na družinových schůzkách motivovány?
Jak povzbuzuješ děti k účasti na aktivitách? *

Hodnocení dětí: Jsou děti nějak hodnoceny (body, ceny, sladkosti,
pochvaly...)? Popiš mi, prosím, systém odměn, jestli nějaký
používáš. *

Soutěže: Jak pracuješ se soutěžemi? (Jako soutěž vnímám
jakoukoli aktivitu, během níž mohou děti vzájemně porovnávat své
výsledky. Primárně jde o aktivity, kde je srovnávání explicitní a dává
aktivitě smysl („Kdo první doběhne do cíle?“), uvažuj ale i nad
aktivitami, během kterých se děti mohou srovnávat bez tvého vedení
(„Vyluštil jsem první šifru, jsem první!“). Pokud se děti ve tvojí
družině srovnávají tímto způsobem, popiš mi, jak na to reaguješ. *

Spolupráce: Využíváš aktivity, během kterých dochází mezi dětmi ke
spolupráci? Pokud ano, jak často? Jak takové aktivity (hry)
vypadají? *

Vztahy mezi dětmi: V souvislosti se soutěžemi či jinými typy her a
programů (učení se novým dovednostem, individuální práce,
vyrábění), jak se k sobě děti vzájemně chovají, jak na sebe reagují,
jaké mají mezi sebou vztahy? *

Cíle: K čemu svoje působení v oddíle směřuješ, k čemu děti vedeš?
Formuluješ si předem cíle svojí práce s dětmi? *

Reflexe: Využíváš reflexí po aktivitách? Pokud ano, jak často a po
jakých aktivitách? Jak na reflexe děti reagují? *

Osobní motivace: Používáš aktivity, ve kterých děti spolupracují,
cíleně? Co tě k tomu přivedlo? Kde získáváš inspiraci? Kde jsi k tomu
načerpal/a motivaci? *

Chceš ještě něco dodat? Něco, co se nevešlo do předchozích
otázek? Nějaký svůj osobní názor na problematiku soutěžení a
spolupráce? *

Děkuji za vyplnění dotazníku!

