
  
 

 

Podsumowanie wyników ankiety oceniającej szkolenie nauczycielskie 

rekomendowane przez  Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce 

 

Stowarzyszenie po raz pierwszy przygotowało ankietę mającą na celu poznanie opinii uczestników 

szkoleń nauczycielskich na temat ich poziomy. Ankietę wypełniło 45 osób, co w perspektywie ilości 

osób biorących udział w kursach nauczycielskich wydaje się liczbą bardzo niewielką. Ankieta została 

przygotowana przez członków Stowarzyszenia, nie przez profesjonalistów. Zdajemy sobie wiec sprawę 

z jej niedoskonałości i tego,  że nie poddaje się ilościowej analizie danych ze względu na charakter 

niektórych pytań. Nie mniej jednak analiza jakościowa komentarzy respondentów, wraz z danymi 

liczbowymi pozwalają wysnuć ogólne wnioski nt. poziomu szkolenia nauczycieli. Jednocześnie widzimy 

potrzebę regularnego powtarzania podobnych akcji oceniających szkolenia nauczycielskie i system 

mentoringu,  w trosce o poziom przygotowania nauczycieli jogi Iyengara do kontaktu z uczniami i 

rozwijania swojej praktyki. Wyobrażamy sobie, że kolejne edycje ankiety i szerszy nań odzew, pozwolą 

na bardzie wnikliwą analizę danych. 

Większość respondentów odbyła swoje szkolenie nauczycielskie w ciągu ostatnich 6-7 lat. Większość z 

nich z powodzeniem podeszła po szkoleniu do egzaminu. Organizacja szkoleń co do zasady oceniana 

jest pozytywnie. Największym problemem z punktu widzenia uczestników jest wielkość grupy, która 

utrudnia indywidualny kontakt z prowadzącym, oraz nie do końca rozplanowany na czas szkolenia 

materiał. Zdarzają się też niekonsultowane z grupą zmiany, takie jak przedłużenie trwania kursu, lub 

łączenie grup, które jak można sądzić wpływają na morale grupy oraz poziom merytoryczny kursu 

negatywnie.  

Wyraźnym problemem jest formułowanie i przekazywanie informacji zwrotnej podczaszy kursu. Nie 

zawsze jest ona przekazywana na bieżąco w jasny sposób. Nagminnie zdarzają się przypadki 

przekazywania jej na forum grupy. Uczestnicy także mają wrażenie, że informacja zwrotna nie zawsze 

odzwierciedla rzeczywisty poziom ich praktyki/uczenia. Wynika to z dużej rozbieżności między tym co, 

słyszą od prowadzących a tym, czego dowiadują się na egzaminie. Informacja zwrotna również nie 

zawsze przekazywana jest w wyważony sposób, czasem zależny jest on od humoru prowadzącego. Nie 

każdy uczestnik ma taki sam do niej dostęp – ze względu na faworyzowanie niektórych uczestników 

przez prowadzących. Zaangażowanie prowadzących również nie zawsze pozwala na otrzymanie 

informacji zwrotnej- respondenci podnoszą, że dużą część informacji o uczeniu dostawiali od 

współuczestników kursu, od prowadzącego dowiadywali się niewiele. W kwestii postawy 

prowadzących względem uczniów niepokój budzą informacje o zachowaniach nieodpowiednich, w tym 

seksistowskich, upokarzających gestach, wdawaniu się w romanse oraz nierównym traktowaniu 

uczestników.  

Główne problemy do zaadresowania i pracy: 

- Zbyt duże grupy na szkoleniu 
- Niewielkie zaangażowanie asystentów 
- Pogodzenie roli szkolenia w spełnianiu wymogów egzaminacyjnych z jego rolą nadrzędną, 
czyli rozwojem i pogłębieniem zrozumienia praktyki 



  
 

 

- Możliwość uzyskania i poziom informacji zwrotnej 
- Postawa etyczna szkolących 
- Zapewnienie zajęć z anatomii i filozofii na wysokim poziomie 
- Jasny zakres materiału i sposób jego realizacji w ramach kursu. 
 


