Program Dom Kultury+. Edukacja artystyczna
Ankieta dla uczestnika zajęć

1. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
2. Wiek ………
3. Typ szkoły1:
Podstawowa
Gimnazjum
Liceum Ogólnokształcące
Liceum Profilowane
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum
Szkoła Policealna o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku
Szkoła specjalna
4. Klasa: ……
5. Rodzaj zajęć w jakich ankietowany uczestniczył:
Warsztaty
Dyskusje
Spotkania
Forma lekcyjna
Inne……………

6. Przedmiot, z którym zajęcia były związane
Plastyka
Muzyka
Wiedza o kulturze
Historia muzyki
Historia sztuki
Zajęcia artystyczne
7. Czy były to zajęcia:
W ramach lekcji
Po lekcjach w szkole, dla chętnych
8. Jak ankietowany/a opisałby/ałaby swój udział w zajęciach:
Byłem/am tylko odbiorcą/słuchaczem
Uczestniczyłem/am w opracowywaniu przebiegu zajęć
Zajęcia miały charakter praktyczny (malowanie, granie, przygotowywanie spektaklu etc.)
Czułem/am, że wywieram wpływ na to, co dzieje się na zajęciach, czułem/am się
współautorką zajęć
1

Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r., rozdział 1, artykuł 9.1
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9. Z punktu widzenia uczestnika najistotniejsze w zajęciach było:
To, że odbywały się w domu kultury i w związku z tym umożliwił wykorzystanie
sprzętów, rekwizytów, narzędzi niedostępnych w szkole
Pozwolił na kontakt i spotkanie z ciekawymi ludźmi
To, że w ramach zajęć mógł sprawdzić się w nowych działaniach, np. jako wykładowca,
malarz, muzyk, aktor, scenograf etc
To, że pozwolił zobaczyć siebie i kolegów w nowych rolach, pozwolił na zaprezentowanie
talentów i umiejętności, dla których nie ma miejsca w szkole
Miały formę zabawy
Pozwoliły spojrzeć na kulturę nie tylko od strony odbiorcy, ale też twórcy
10. W jaki sposób opisałbyś/ałabyś wrażenia z zajęć:
Ciekawe
Inspirujące
Wciągające
Fajnie było zrobić wspólnie z klasą coś innego niż zwykle w szkole
Zaskoczyły mnie umiejętności i talenty innych osób
Nudne
Chaotyczne
Zupełnie nie rozumiem, dlaczego te zajęcia nie mogły się odbyć w szkole

11. Czy po zajęciach ankietowany wróci do domu kultury na jakieś inne prowadzone w nim
zajęcia, np. warsztaty, nauka gry na instrumencie etc?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Trudno powiedzieć
Raczej nie
Zdecydowanie nie
12. Czy wziąłbyś/ wzięłabyś udział w podobnych zajęciach w przyszłości?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Trudno powiedzieć
Raczej nie
Zdecydowanie nie
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