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BeLL dotazník

Vážení účastníci kurzů vzdělávání dospělých,

Cílem tohoto průzkumu je sběr informací o vzdělávání dospělých. Zajímají nás všeobecné kurzy, tedy takové, které nejsou rekvalifikacemi. Takové,
které navštívíte ze zájmu o téma, dobrovolně. Takové, kde rozvíjíte svou
osobnost a uspokojujete své zájmy. Z takových kurzů nemusíte mít nutně
certifikát nebo osvědčení.
Tento průzkum je součástí evropského projektu „Benefits of Lifelong Learning“ (BeLL), (Přínosy vzdělávání dospělých), který je finančně podpořen
z EU. Jedná se o výzkumný projekt, srovnávající vzdělávání dospělých a
jeho výsledky v 10 evropských zemích.
Výsledky tohoto průzkumu budou využity k lepšímu poznání vzdělávání
dospělých. Vaše účast v průzkumu je pro nás vysoce důležitá a cenná,
nicméně dobrovolná. Zaručujeme vám anonymitu informací.
Vyplnění dotazníku vám zabere asi 20 minut: Pak ho laskavě zašlete na
níže uvedenou adresu nejpozději do 31.10.2012.

Kontaktujte nás v případě jakýchkoliv dotazů.

ATHENA - Společnost pro vzdělávání a rozvoj žen
Přemyslovců 48
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Kontaktní osoba:
Hana Danihelková
Tel.: 599 529 980
E-mail: athena.hd@seznam.cz
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1.1 Jste pozván/a k účasti na tomto výzkumu, protože jste se zúčastnil/a alespoň jednoho
vzdělávacího kurzu. Kolik takových kurzů jste navštívil/a v posledních 12 měsících?
►► Prosím, odpovězte otázky zatržením “X” do políčka, které nejlépe vystihuje vaši situaci [X] nebo
vložením své odpovědi do prázdného místa pod otevřenou otázkou.
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

jeden kurz
dva kurzy
tři kurzy
víc než tři kurzy
nezúčastnil/a jsem se takového kurzu

1.2 Prosím uveďte název, téma a celkovou délku (v hodinách) vašeho kurzu (max. 3).
►► Viz příklad v prvním řádku tabulky.

Příklad

Název kurzu

Téma kurzu

Celková
délka kurzu
v hodinách

Komunikace pro obchodníky

Komunikační dovednosti

70

Váš kurz č. 1
Váš kurz č. 2
Váš kurz č. 3

1.3 Kdo z následujících poskytovatelů organizoval vaše kurzy?
►► Je možné udat více odpovědí
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

vzdělávání dospělých při středních školách
kurzy celoživotního vzdělávání při VŠ
obce, knihovny, muzea
občanská sdružení
univerzity
soukromé instituce
zaměstnavatelé
nevládní organizace a sdružení
sebevzdělávání
jiný/ jaký: ______________________________________________
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►► Nyní se zamyslete nad poznatky z kurzů za posledních 12 měsíců, které jste uvedl/a. Na jejich základě
zkuste zodpovědět následující otázky.

2.1 Jaké okamžité výsledky a poznatky, pokud nějaké byly, jste si odnesl/a z kurzů?

2.2 Jaké další, dlouhodobější výsledky nebo změny jste zpozoroval/a?
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2.3.1 Posuďte, zda tyto kurzy způsobily následující změny ve vašem životě.
Použijte stupnici:
Velmi málo (- - -) Málo (- -) Spíše ne (-) Beze změny (0) Spíše ano (+) Hodně (+ +) Velmi mnoho (+ + +)
►► Pokud jste symbol X napsali na nesprávné místo, vložte laskavě správnou odpověď a zakroužkujte ji
takto:

--1.

Ve své práci se cítím dobře

2.

Mám motivaci se učit

3.

Zapojila jsem se do sítě kontaktů osob

4.

Zapojil/a jsem se do práce v místní
komunitě

5.

Snažím se žít zdravě

6.

S ohledem na vše, jsem šťastná/ý

7.

Jsem ochotna/ochoten se stěhovat za
novou prací

8.

Považuji vzdělávání dospělých za důležitou
příležitost

9.

Uznávám, že lidé mají různá hlediska

10. Mám možnost většího výdělku
11. Uznávám kulturu jiných národů
12. Jako účastník kurzu se cítím jistě
13. Mám alternativní práci nebo kariéru
14. Důvěřuji lidem, kteří mají moc rozhodovat
15. Jsem spokojen/á se svým životem
16. Zajímá mě politika
17. Jsem spokojen/á se svým fyzickým zdravím
18. Vím, jak se prosadit ve skupině lidí
19. Povzbuzuji ke vzdělávání další dospělé
20. Obecně důvěřuji ostatním lidem
21. Pravděpodobně se stanu dobrovolníkem/-icí
22. Seznámil/a jsem se s novými lidmi
23. Pečuji o své zdraví
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Máte-li děti mladší než 18 let:
Prosím, odpovězte následující otázky. Jestliže ne, pokračujte další otázkou.
Použijte stupnici:
Velmi málo (- - -) Málo (- -) Spíše ne (-) Beze změny (0) Spíše ano (+) Hodně (+ +) Velmi mnoho (+ + +)

---

--

-

o

+

++

+++

++

+++

24. Důvěřuji si jako rodič
25. Podporuji učení svých dětí

VŠICHNI: Prosím, posuďte, zda v následujících dvou oblastech nastaly změny:

Neholduji

---

--

-

o

+

26. Kouřím…
27. Piji alkohol…

2.3.2 Následující otázky jsou zaměřeny na vás jako člověka. Rádi bychom se dozvěděli, zda účast
na vašich kurzech během posledních 12 měsíců nějak ovlivnila různé prvky v této oblasti. Přečtěte
si pozorně otázky a vyberte možnost, která nejlépe vystihuje změnu ve vaši situaci.
Použijte stupnici:
Velmi málo (- - -) Málo (- -) Spíše ne (-) Beze změny (0) Spíše ano (+) Hodně (+ +) Velmi mnoho (+ + +)

--28. Plánuji-li, jsem si jist/a, že mohu své plány

uskutečnit

29. Vím, co chci od života
30. Jsem přesvědčen/á o svých rozhodnutích
31. Umím ovlivnit věci kolem sebe
32. Je pro mě snadné trvat na svých záměrech

a dosáhnout svých cílů

33. Důvěřuji ve svou schopnost vypořádat se

účinně s neočekávanými věcmi

34. Oponuje-li mi někdo, umím najít cestu a

prostředky, jak dosáhnout svého

35. K životu se stavím kladně
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2.3.3 Prosím, zvolte pro každý výrok jednu odpověď, která nejlépe vystihuje vaši osobní situaci.
Použijte stupnici od (1) “Velmi nesouhlasím“ po (6) “Velmi souhlasím“.
Velmi
nesouhlasím
(1)

Nesouhlasím
(2)

Trochu
nesouhlasím
(3)

Trochu
souhlasím

Souhlasím

Velmi
souhlasím

(4)

(5)

(6)

36. Bylo by pro mě těžké

měnit své zvyky

37. Nikdy nelituji svých

rozhodnutí

38. Důvěřuji svým úsudkům
39. Pokud jsem se již jednou

rozhodl/a, ostatní lidé
mohou jen stěží změnit
můj názor

2.4 Nyní pojďme zpět k vaší zkušenosti se vzděláváním v posledních 12 měsících. Odhadněte, jak
byly důležité následující prvky ve vzdělávání pro výše zmíněné výsledky.
Použijte stupnici (1) “Nepodstatné“ až (5) “Velmi důležité“.
Nepodstatné

Málo důležité

(1)

(2)

Trochu
důležité
(3)

Důležité

Velmi důležité

(4)

(5)

Učitel je osoba
Vzdělávací metody
Další účastníci vzdělávání ve
skupině
Skupinové činnosti
Příležitost dělat něco
vlastníma rukama
Individuální podpora a vedení
Skutečnost, že se umím učit
nové věci
Moje příležitost být aktivním
členem skupiny

2.5 Prosím, uveďte jeden nebo dva příklady, ukazující, proč a jak byly tyto prvky důležité pro shora
uvedené výsledky.
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Děkujeme za vaše dosavadní odpovědi.
A nakonec bychom se rádi zeptali na doplňující informace:
3.1 Pohlaví:
[ ] muž [ ] žena
3.2 Stáří: ____ (v počtu let, např. 43)
3.3 Jaké nejvyšší úrovně vzdělání jste dosáhl/a? Prosím zakroužkujte.
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]

Nedokončené základní vzdělání
Základní vzdělání
Vyučen/a nebo dvouletá střední škola
Maturita nebo učební obor s maturitou
Vysoká škola
Jiné – uveďte, jaké: __________________________

3.4 Která z následujících možností nejlépe popisuje váš současný stav v zaměstnanosti?
[
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]
]

Práce na plný úvazek
Práce na částečný úvazek
OSVČ nebo na volné noze
Práce z domu, Home Office
Student denního studia
Student při zaměstnání
Důchodce/předčasný důchod
Nezaměstnaná/ý
Další, specifikujte: ____________

3.5 Jakou profesní nebo zaměstnaneckou činnost vykonáváte nebo jste vykonával/a naposled?
Prosím, popište, jak nejpřesněji umíte. (Příklad: “prodejce aut” ne pouze “prodejce“):

3.6 Která z následujících možností nejlépe popisuje vaši situaci:
[ ] Jsem občanem své země
[ ] Jsem občanem jiné evropské země
[ ] Jsem občanem jiné než evropské země
3.7 Je jazyk, kterým mluvíte doma odlišný od oficiálního jazyka země svého pobytu?
[ ] ano
[ ] ne
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4. Chcete dodat něco o svých zkušenostech ze vzdělávání nebo k tomuto dotazníku?

Děkujeme za vaši laskavou účast v tomto průzkumu. Vaše odpovědi jsou pro
nás velmi cenné.

Budete ochoten/ochotna zúčastnit se interview o vašem kurzu a vzdělávání v případě, že budete
vybrán/a pro interview?
[ ] ano

[ ] ne

Pokud ano, prosím, sdělte své jméno a kontakt.
Jméno: _______________________________________________________________________
e-mail nebo telefon: ___________________________________________________________

Vaše odpovědi v tomto dotazníku budou analyzovány anonymně a nebudou spojovány s vašimi
kontaktními údaji.
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