ATÖLYE ÖNCESİ ANKET
Sevgili katılımcılar,
Sizin hakkınızda bilgi edinebilmek, hocalık tecrübenizi öğrenmek ve belirli sporlarla ilgili konulardaki
düşüncelerinizi öğrenmek için aşağıdaki soruları cevaplamanızı rica ederiz. Atölye sonrasında ise bazı
sorulara tekrar yanıt vermenizi isteyeceğiz. Bu sayede atölyenin katılımcılara ne kadar faydalı
olduğunu ve onu nasıl geliştirdiğini izlemeyi amaçlıyoruz. Lütfen bu anketin anonim olduğunu
unutmayın ve tüm sorular kendi kişisel deneyimlerinize ve değerlendirmelerinize değinmektedir
dolayısıyla doğru veya yanlış cevap yoktur. Değişikliklerin değerlendirilmesini sağlamak için, aşağıdaki
talimatları kullanarak her bir katılımcının altı basamaklı bir kişisel kodu oluşturmasını rica ederiz.
Talimatlar, atölye sonunda kişisel kodu hatırlatmaya yardımcı olması için hazırlanmıştır:
1.İlk 2 basamak, annenizin adının ilk 2 harfini belirtir.
2.İkinci 2 basamak, ilkokul öğretmeninizin soyadının son 2 harfidir.
3.Üçüncü 2 basamak, en sevdiğiniz rengin ilk 2 harfini belirtir.
ÖRNEK: Anne adı Ayşe, öğretmeninizin soyadı Yılmaz ve en sevdiğiniz renk Mavi; bu örnekteki gibi
olursa kodunuz AY/AZ/MA şeklinde oluşacaktır.
Kişisel Kodunuzu Oluşturunuz: Kişisel kodum: _ _/_ _/_ _

Bölüm A: Biyografi
1.

Kaç yaşındasınız?

Ben _____ yaşındayım.

2.

Cinsiyetiniz nedir?

 Bayan

3.

Uyruğunuz nedir?

4.

Kendini en iyi nasıl tarif
edersin? / Mesleğin nedir?

5.

Nerede çalışıyorsunuz? (Birden
fazla seçim yapabilirsiniz)

6.

Eğitim/mezuniyet durumunuz
nedir?
Düzenli olarak hangi spor dalını
yapıyorsunuz ve ne zamandır
içerisindesiniz? (Birden fazla
seçim yapabilirsiniz)
Yukarıda bahsettiğiniz spor
türlerinden hangisini ana spor
olarak düşünüyorsunuz ve
neden?
Lütfen ana sporunuz hakkında
daha fazla bilgi verin.

7.

7A.

7B.

 Bay

 Öğretmen
 Spor Hocası
 Okul Yöneticisi
 Sosyal Hizmet Çalışanı
 Öğrenci (Bölüm): _________________)
 Diğer(leri): _________________________
 Okul
 Toplum Merkezi
 Geçici Öğrenme Merkezi
 Çoklu Hizmet Merkezi
 Sivil Toplum Örgütü
 Diğer: ___________
 İlkokul
 Ortaokul
 Mesleki Lise
 Üniversite  Diğer: ___________________
 Düzenli spor yapmıyorum. (8. Soruya geçiniz.)
 Futbol, … senedir.  Netbol, … senedir.
 Basketbol, .. senedir.  Voleybol, … senedir.
 Hentbol, … senedir.  Diğer(leri): ………..., … senedir.

Kendi branşımda … yıldır uygulama yapıyorum.
Kendi branşımda spor yapabilmek için bir kulüp veya spor
salonuna kaydoldum:
 Evet  Hayır

8.

Bir spor hocası olarak çalıştın
mı?

Uygulamalarımı düzenli/planlı olarak yapmıyorum.
(arkadaşlarla, kendi kendime):
 Yes  No
 Evet, hala çalışıyorum. (B Bölümü ile devam ediniz.)
 Evet ama şu anda değil. (C Bölümü ile devam ediniz.)
 Hayır (C Bölümü ile devam ediniz.)
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Bölüm B: Antrenörlük Biyografisi & Tecrübe
1.

Hangi spor türünde ve ne kadar
süredir koçluk yapıyorsunuz?
(Birden fazla seçim yapabilirsiniz)

2.

Antrenörlük faaliyetlerinizi
normalde nerede yaparsınız?
(Birden fazla seçim yapabilirsiniz)

3.

Ne sıklıkla sportif aktivitelere
liderlik edersiniz?

4.

Her bir spor seansında ortalama
kaç öğrenci alıyorsunuz?
Kimlere hocalık yapıyorsunuz?

5.

6.

7.

8.

Spor eğitimi verdiğiniz grubun yaş
ortalaması kaçtır? (Birden fazla
seçim yapabilirsiniz.)
Çalıştığınız katılımcılar;
Geçmişte antrenör/spor
eğitmeni/Beden Eğitimi öğretmeni
olarak görev yaptınız mı?

 Futbol, __ senedir.
 Netbol, __ senedir.
 Basketbol, __ senedir.
 Voleybol, __ senedir.
 Hentbol, __ senedir.
 Diğer(leri): __________, __ senedir.
 Sınıf içerisinde
 Okul bahçesinde
 Halka açık spor salonda
 Kamuya açık olmayan organizasyona ait spor alanı
 Diğer: ______________________________
 Günlük
 Haftada 2 kez
 Haftada 1 kez
 Ayda 2 kez
 Ayda 1 kez
 Sadece tatillerde
 Asla
 1 -20
 21- 40
 41- 60
 61- 80
 81-100
 100’den fazla
 Sadece kızlar
 Daha çok kızlara
 Kız ve erkek aynı oranda
 Daha çok erkeklere
 Sadece erkeklere
 10 yaş ve altında
 11-14 yaş arasında
 15-18 yaş arasında
 18 yaş üzerinde
 Sadece Suriye geçmişi/vatandaşlığı olan gruplar
 Sadece Türkiye geçmişi/vatandaşlığı olan gruplar
 Türk ve Suriyeli katılımcıların karışık olduğu gruplar
 Hayır
 Evet
Evet ise eğitim/çalışma hakkında kısa bir açıklama
yapınız. (sağlayıcı, konu, tarih):

9.

10.

Yandaki konu başlıkları bir spor
hocası olarak çalışmanızla alakalı
mı? Alakalıysa hangileri? (Birden
fazla seçim yapabilirsiniz)
Daha önce spor gelişimi eğitimi
aldınız mı?

 Yüksek performans sporu
 Cinsiyet eşitliği
 Sağlık
 Yaşam becerileri
 Şiddetin önlenmesi
 İş becerileri
 Diğer: _________________________
 Hayır
 Evet
Evet ise eğitim/çalışma hakkında kısa bir açıklama
yapınız. (sağlayıcı, konu, tarih):
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Bir antrenör veya öğretmen olarak günlük işlerinizdeki ana zorluklar nelerdir?
Her zaman

Sıklıkla

Bazen

Ara sıra

Asla

1.

Cinsiyet ve cinsiyete dayalı şiddet











2.

İnanç ve inanca bağlı şiddet











3.

Etnik köken ve etnik kökene bağlı
şiddet
Saha veya sahadaki oyunla ilgili
çakışmalar
Saha veya sahadaki kişisel
çatışmalar
Diğer katılımcılara karşı şiddet





























































9.

Antrenöre/öğretmene karşı saygısız
davranış
Kültürel veya geleneksel
uygulamalar
Ekipman veya spor alanı eksikliği











10.

Dakiklik ve katılımcı varlığı











11.

İdari personel desteği











12.

Diğer sebepler (varsa tanımlayınız):
______________________











______________________











______________________











4.
5.
6.
7.
8.
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Bölüm C: Açıklamalar/İfadeler
Aşağıdaki ifadelere katıldığınızı/katılmadığınızı ne ölçüde ise belirtiniz.

Kesinlikle
katılmıyorum


Katılmıyorum


1.

Spor rekabet ve kazanma ile ilgilidir.

2.



Spor kültürlerarası alışveriş için
uygun bir araçtır.


Bence erkekler ve kızlar beraber
eğitilebilir.(spor için)


Bence kız ve cinsiyet konularını
eğitim oturumlarına entegre etmek
önemlidir.


Bir koç/eğitici olarak çocuklar veya
gençler için bir rol modelimdir.


Sahadaki çatışmalar ile nasıl başa
çıkacağımı biliyorum.


Kültürel farklılığı olan gruplarla nasıl
çalışacağımı biliyorum. (örneğin;
mülteciler ve yerli halk).


Ekipmanım olmadığı zaman, ben bir
şeyler uydurabilirim.


Çocuk veya gençler için spor
turnuvası oluşturma ve liderlik
etmeyi biliyorum.


Yaşa uygun spor eğitimini nasıl
planlayacağımı ve yönledireceğimi
biliyorum.


Karışık gruplar (örneğin; yerli halk
ve mülteciler) ile spor yapmanın
daha yararlı olduğunu
düşünüyorum.


Çevre konularını spor oturumuna
nasıl entegre edeceğimi biliyorum.


Katılımcılarıma nasıl eğitsel oyunlar
sağlayacağımı biliyorum.


Spor eğitiminde öğrendiklerini
gerçek hayat durumlarına nasıl
aktaracağını katılımcılarla
tartışarak, kendimi güvende
hissediyorum..


Bir antrenör olarak, katılımcılara
sadece saha içinde değil, saha
dışında da gelişmelerine yardım
ederim.


Günlük işlerimde bir
antrenör/eğitmen olarak
karşılaştığım zorlukların farkındayım
ve bunun nasıl üstesinden
geleceğimi biliyorum.
CEVAPLARINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜRLER!

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.


Emin
değilim


Katılıyorum



Kesinlikle
katılıyorum
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