Kwestionariusz kontekstowy - Zawody opiekuńcze :
Opiekun medyczny /Asystent osoby niepełnosprawnej.
Drodzy uczniowie,
Na kolejnych stronach znajdziecie szczegółowe pytania dotyczące kształcenia.
Kwestionariusz ten jest częścią wspólnego Europejskiego Projektu Leonardo da Vinci
zudziałem szkół pielęgniarskich z Hiszpanii, Niemiec, Polski i Norwegii. Chcielibyśmy
zapoznać się z czynnikami determinującymi opinię na temat nauki i pracy.
Proszę przeczytać każde z pytań bardzo dokładnie i odpowiedzieć w ustalonej kolejności.
Proszę mieć na uwadze, że jest to ankieta, a nie badanie, tj. odpowiedzi nie będą
rozstrzygane w znaczeniu: "poprawne" lub "fałszywe" Liczy się Twój osobisty pogląd i
szczera opinia dotycząca nauki.
Jeśli znajdziecie pytanie, które nie ma zastosowania do Waszej sytuacji, pomińcie ten
problem iprzejdźcie do następnego pytania. Nie należy zaznaczyć odpowiedź w stylu "ani
jednej anidrugi" w tym przypadku, ponieważ takie odpowiedzi mogą prowadzić do
nieporozumień. Twoje dane będą traktowane całkowicie poufnie. Nasze analizy będą
dokonywane wyłącznie na zasadzie anonimowości.
Jeśli jesteś zainteresowany wynikami, proszę spojrzeć na stronę podaną w późniejszym
terminie, gdzie będziemy publikować nasze pierwsze wyniki.
Bardzo dziękuję za pomoc.
Zespół projektu
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1. Na początek kilka pytań na Twój temat i instytucji, w której uczysz się
Wiek:
Płeć:
Poziom szkolny: ___________________________________
(Wpisz krajowy, potem będziemy je porównywać)
Uczę się ______a semestrze _______

Jestem uczniem w roku ________________

Instytucja, w której kształcę się w zakresie opieki zdrowotnej to
_______________________
Gdzie odbywa się
cześć praktyczna?

na oddziale szpitalnym
w różnych szpitalach
w innych instytucjach opiekuńczych
w ośrodku szkoleniowym
inne miejsca (gdzie?) _________
(Czy ma zastosowanie? Czy są inne opcje?)
Czy ktoś z Rodziny studiował pielęgniarstwo lub coś podobnego?
Nie ___
Tak Jeśli tak, to co: ______________________________________

Zdecydowani

Nie zgadzam

Neither

enie

się

Zgadzam się

zgadzam się

Zgadzam się

Zgadzam się

nor Nie
zgadzam się

jest zainteresowana

1

Moja Rodzina
nauka

2

Moja rodzina wspiera mnie w nauce /
zdobywaniu zawodu

Zdecydowanie

2

1. Why do you study nursing?

Zdecydowani

Nie zgadzam

Neither

enie

się

Zgadzam się

e Zgadzam

nor Nie

się

zgadzam się

Zgadzam się

Zdecydowani

zgadzam się
3

To jest zawód, którego chciałem się
nauczyć

4

Chciałem uczyć się w tej szkole

5

Chciałem uczyć się czegoś innego, ale
tylko tutaj się dostałem

6

Tak naprawdę nie wiedziałem/łam,co
robić - wtedy zdecydowałem/łamsię na
opiekuna/asystenta. Byćmoże później
zrobię coś innego

7

Chciałem/łam studiować medycynę, ale
się nie dostałem/łam

2. Here are some statements on your attitude towards studying nursing:

Zdecydowani

Nie zgadzam

Neither

enie

się

Zgadzam się

e Zgadzam

nor Nie

się

zgadzam się

Zgadzam się

zgadzam się
8

W sumie jestem zadowolony z nauki W
zawodzie opiekuńczym

9

Postępuję zgodnie z instrukcjami
przełożonych bez dodatkowych dyskusji
- nawet, jeśli nie mają dla mnie sensu.

10

Praktyczne zadania .które dostaję są
dopasowane do moich umiejętności
izdolności.

11

Zajęcia praktyczne nie są dla mnie
wyzwaniem.

12

Nakład pracy podczas nauczania
praktycznego koliduje z nauczaniem
teoretycznym.

13

W praktycznym nauczaniu, o wiele
częściej otrzymuję pojedyncze zadania
(kontrolowanie czynnościżyciowych,
rozdawanie posiłków, itp.), niż
kompleksową opiekę nadpacjentem.

14

Na początku nauki byłem/łam bardziej
zaangażowany niż teraz.

15

Wykonuję swoje zadania tak dobrze jak
wykwalifikowane pielęgniarki.
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Zdecydowani

Zdecydowani

Nie zgadzam

Neither

enie

się

Zgadzam się

e Zgadzam

nor Nie

się

zgadzam się

Zgadzam się

Zdecydowani

zgadzam się
16

Jeśli czegoś nie rozumiem, to szukać
potrzebnych informacji.

17

Pracownicy pomagają sobie nawzajem.

18

Wśród pracowników panuje dobra
atmosfera.

29

Jeśli mam problemy, to zawsze mam z
kim porozmawiać.

20

Byłbym/abym szczęśliwy/wa, mogąc
spędzić resztę moich dni w tym Domu
czy szpitalu.

3. Some statements on working in the practical phases:

Zdecydowani

Nie zgadzam

Neither

enie

się

Zgadzam się

e Zgadzam

nor Nie

się

zgadzam się

Zgadzam się

zgadzam się
21

Mogę się wiele nauczyć od doradców
praktycznych.

22

Czuję motywację niezależnie od moich
zadań.

23

Czuję się jak w "domu" w szpitalu (lub
innej placówce, w której odbywam
praktyki).

24

Chciałbym/abym opowiedzieć innym o
moim szpitalu.

25

Nie czuję się bardzo przywiązany/a do
mojego miejsca praktyk..

26

Po dyplomie, nadal chcę pracować dla
mojej placówki - nawet jeśli mam
możliwość pracy gdzie indziej.

27
28

"Pasuję" do tej placówki.
Dbam o przyszłość tej placówki.

29

Bycie profesjonalnym oznacza bycie
kompetentnym.

30

Jestem zainteresowany tym, jak moja
praca wpływa na ogólną organizację
pracy w placówce .
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Zdecydowani

Zdecydowani

Nie zgadzam

Neither

enie

się

Zgadzam się

e Zgadzam

nor Nie

się

zgadzam się

Zgadzam się

Zdecydowani

zgadzam się
31

Wiem jakie zadania muszę wykonywać
odnośne mojego zawodu.

32

Czasami myślę o sposobach poprawy
mojej pracy i jej jakości.

33

Chcę mieć coś do powiedzenia na temat
mojej pracy.

34

Chciałbym/abym mieć takie same
zadanie - odpowiedzialność, jak moi
dyplomowani koledzy/koleżanki

35

Personel w większości ignoruje
praktykantów uczniów

36

Słuchacze uczą się pełnego zakresu
umiejętności zawodowych.

37

Uczniowie poznają różnorodne zadania
innych pracowników.

38

Uczniowie wykonują zadania, które są
istotne dla pracy na oddziale.

39

Uczniowie są zaangażowani w opiekę
nad pacjentami wymagającymi
intensywnej opieki.

40

Relacje i współpraca interdyscyplinarne
funkcjonuje dobrze.

41

Słuchacze uczą się również od siebie.

zbyt niski

42

Trochę
niski

Odpowied
ni

Trochę
wysoki

Zbyt
wysoki

Co sądzisz o poziomie wymagań?
(Practical part of training)
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4. And now some statements on the theoretical part of your studies and cooperation between
learning venues
Zdecydowani

Nie zgadzam

Neither

Zgadzam

Zdecydowanie

enie

się

Zgadzam się

się

Zgadzam się

zgadzam się

nor Nie
zgadzam się

43

Mogę się wiele nauczyć od doradców
praktycznych.

44

Czuję motywację n ieza leżn ie od
moich zadań.

45

Niektórzy słuchacze często zakłócają
zajęcia.

46

Uczniowie nawzajem się szanują.

47

Zajęcia są w większości ciekawe.

48

Czuję się dobrze w mojej Szkole

49

Jestem pewien, że rozumiem zajęcia.

50

Jestem pewien, że mam dobre wyniki
w nauce .

51

Jestem w stanie zrozumieć nawet
najbardziej skomplikowane treści/
umiejętności

52

Cześć teoretyczna jest ważna dla
umiejętności zawodowych.

53

Badania teoretyczne i praktyczne
współgrają ze sobą.

54

Nasi nauczyciele mają na uwadze
dobro słuchaczy,

55

Nasi wykładowcy prowadzą ciekawe
Zajęcia.

56

Nasi nauczyciele mają dobry ogląd na
praktyczną część pracy opiekunów.

57

Nasi nauczyciele współpracują z
instruktorami praktycznymi w
placówkach lub innych instytucjach.

58

Nasi nauczyciele koordynują ich zajęcia.

59

Nasi nauczyciele są ekspertami w
zakresie opieki medycznej i pomocy i
mają najnowszą – najświeższą wiedzę.
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zbyt niski

60

Trochę
niski

Odpowied
ni

Trochę
wysoki

Zbyt
wysoki

Zgadzam się

Zdecydowan

Co sądzisz o poziomie wymagań
(theoretical part of training)?

5. Finally, some statements on your general attitude towards your occupation:

Zdecydowan

Nie

Ani się

ienie

zgadzam się

zgadzam,

ie Zgadzam

ani nie

się

zgadzam się

zgadzam
61

"Pasuje" do opieki medycznej I
społecznej .

62

Chcę kontynuować pracę w zakresie
opieki medycznej po uzyskaniu
dyplomu zawodowego.

63

Jestem dumny z bycia opiekunem
/asystentem.

64

Nie jestem, aż tak bardzo
zainteresowany/a zawodem.

65

Czuję się w opiece, jak w domu .

66

Chciałbym opowiedzieć innym o moim
zawodzie.

67

Mój zawód ma dobrą reputację w
społeczeństwie.

68

Mój zawód cieszy się dobrą opinią
wśród moich przyjaciół I rówieśników.

69

Będę w stanie uzyskać odpowiednie
wynagrodzenie w moim zawodzie.

Dziękujemy za rzetelne wypełnienie ankiety!
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