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VPRAŠALNIK ZA RAVNATELJA / DIREKTORJA

 

Pozdravljeni.

Ker nam ni vseeno, kako poteka izobraževanje v naši ustanovi in ker sta nam

kakovost izobraževanja ter zadovoljstvo naših udeležencev in učiteljev še kako

pomembni, smo se odločili, da o kakovosti našega dela povprašamo tudi vas.

Vljudno vas prosimo, da si vzamete nekaj časa in izpolnite anketo. S pomočjo

rezultatov  ankete  bomo  analizirali  obstoječe  stanje.  Hkrati  nam  bodo

ugotovitve služile tudi pri uvajanju sprememb in izboljšav.

Navodila  za  izpolnjevanje:  Prosimo  vas,  da  pri  vsakem vprašanju  označite

ustrezno številko pri izbranem odgovoru oziroma odgovor vpišete.

Hvala za sodelovanje.

SKUPINA ZA KAKOVOST

 

 Splošni podatki  

   

 
Prosimo, da nam najprej zaupate nekaj splošnih podatkov.

 
 

 

1. Spol (Označite izbrani odgovor.)

 1. ženski

 2. moški

2. Starost (Označite izbrani odgovor.)

 1. do 30 let

 2. od 31 do 40 let

 3. od 41 do 50 let

 4. 51 let in več
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3. Izobrazba (Označite izbrani odgovor.)

 1. srednja šola

 2. višja strokovna šola

 3. visoka strokovna šola

 4. univerzitetna izobrazba

 5. magisterij, doktorat

 6. drugo (Vpišite.)

4. Ali imate pedagoško-andragoško izobrazbo? (Označite izbrani odgovor.)

 1. Ne.

 2. Jo pridobivam.

 3. Da.

5. Ali imate strokovni izpit? (Označite izbrani odgovor.)

 1. Ne.

 2. Ga pridobivam.

 3. Da.

6. Kateri predmet poučujete? (Navedite ime predmeta ali več predmetov.)

7. Kakšne delovne izkušnje imate v izobraževanju otrok in mladine? (Označite

izbrani odgovor. Mogočih je več odgovorov.)

 1. Ne, nikoli nisem bil(-a) zaposlen(-a) v šolstvu.

 2. Da, imam izkušnje. V osnovni šoli sem poučeval(-a)  let. (Vpišite število
let delovnih izkušenj, zaokrožite na polovico leta.)

 3. Da, imam izkušnje. V srednji šoli sem poučeval(-a)  let. (Vpišite število
let delovnih izkušenj, zaokrožite na polovico leta.)

 4. Drugo. (Vpišite.)

8. Zanima nas, kakšne delovne izkušnje ste si pridobili v izobraževanju

odraslih? (Označite izbrani odgovor.)

 1. Nimam izkušenj v poučevanju odraslih.

 2. Odrasle sem poučeval(-a)  let. (Vpišite število let delovnih izkušenj,
zaokrožite na polovico leta.)

 3. Drugo (Vpišite.)
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9. Za delo pri nas ste se odločili (Označite izbrani odgovor. Mogočih je več

odgovorov.)

 1. zaradi lastnega zadovoljstva

 2. zaradi drugačnega načina dela

 3. zaradi honorarja

 4. na povabilo naše izobraževalne organizacije

 5. zaradi izziva

 6. zaradi dela z drugačno ciljno skupino

 7. iz drugih razlogov (Vpišite.)

 Učbeniki in učno gradivo  

   

 
Naslednja  skupina  vprašanj  je  namenjena  vaši  oceni  kakovosti

učbenikov in učnega gradiva.

 

 

 

10. Kakšna je preskrbljenost z učbeniki in učnim gradivom za programe, ki

potekajo v naši izobraževalni organizaciji? (Navedite.)

11. Ali so učbeniki in učno gradivo udeležencem dostopni (cena, čas nakupa ali

izposoje itn.)? (Navedite.)

12. Ali v izobraževalni organizaciji pridobivate mnenja udeležencev o

ustreznosti učnega gradiva in učbenikov in kakšna so ta mnenja? (Navedite.)

13. Ali učitelji že napisano učno gradivo dopolnjujejo, posodabljajo? (Navedite.)

14. Ali so učitelji seznanjeni s postopki in metodologijo priprave učnega

gradiva? (Navedite.)

15. Ali je učno gradivo oblikovno poenoteno? Ali imamo izdelan vzorec za

pripravo učnega gradiva? (Navedite.)

16. Ali spodbujamo povezovanje učiteljev istega predmeta pri pripravi

enotnega učnega gradiva za odrasle? (Navedite.)

17. Ali se povezujemo z drugimi izobraževalnimi organizacijami pri pripravi

enotnega učnega gradiva za odrasle? (Navedite.)
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18. Ali menite, da učitelji spodbujajo udeležence k uporabi sodobnih učnih

virov (medmrežje, programi za samostojno učenje na CD-ROM-ih)? (Navedite.)

19. Ali so udeležencem v naši izobraževalni organizaciji na voljo medmrežje,

središče za samostojno učenje s programi za samostojno učenje? (Navedite.)

20. Ali pripravo učnega gradiva honoriramo? (Navedite.)

21. Ali so se učitelji kdaj pritožili (pohvalili), da so za pripravo učnega gradiva

premalo (odlično) nagrajeni? (Navedite.)

 Sodelovanje pri pripravi in razvoju učnega gradiva za

odrasle
 

   

 
V  nadaljevanju  nas  zanima,  kakšno  je  pri  nas  sodelovanje

učiteljev pri pripravi in razvoju učnega gradiva za odrasle.

 

 

 

22. Kako so naši učitelji motivirani za pripravo učnega gradiva za odrasle?

(Navedite.)

23. Koliko učitelji doslej že sodelujejo pri pripravi učnega gradiva za odrasle?

(Navedite.)

24. Katere so poglavitne ovire za sodelovanje učiteljev pri pripravi učnega

gradiva za odrasle? (Navedite.)

25. Kako so učitelji usposobljeni za pripravo učnega gradiva za odrasle?

(Navedite.)

26. Kako nagrajujete učitelje za pripravo učnega gradiva za odrasle? (Označite

izbrani odgovor. Mogočih je več odgovorov.)

 1. Denarno.

 2. S seminarji.

 3. Z možnostjo izbire vsebine in obsega poučevanja v izobraževalni organizaciji.

 4. Z možnostjo za zaposlitev.

 5. Z možnostjo, da bi postalo gradivo učbenik.

 6. Z dopustom.
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 7. Drugo (Vpišite.)

27. Kakšne so še možnosti za nagrajevanje učiteljev za pripravo gradiva v

prihodnje? (Navedite.)

 

28. Ali so se učitelji kdaj pritožili, da so preslabo nagrajeni za pripravo gradiva

za odrasle? So kdaj nagrajevanje pohvalili? (Navedite.)

29. Ali so učitelji sami predlagali način nagrajevanja priprave gradiva za

odrasle? (Navedite.)

30. Kaj bi učitelje najbolj spodbudilo k pripravi in posodobitvi učnega gradiva

za izobraževanje odraslih? (Navedite.)

31. Ali so možnosti, ki jih ponujamo v naši izobraževalni organizaciji učiteljem

za pripravo kakovostnega učnega gradiva, ustrezne? (Navedite.)

32. Ali menite, da so naši učitelji ustrezno nagrajeni za pripravo učnega

gradiva za odrasle? (Navedite.)

 Samoizobraževanje za andragoško delo  

   

 
Zanima nas kako ocenjujete pogoje, ki jih imajo pri nas učitelji za

samoizobraževanje za andragoško delo.

 

 

 

33. Koliko se učiteljem zdi pomembno, da se samoizobražujejo za delo z

odraslimi? (Navedite.)

34. V kakšnih oblikah učitelji najpogosteje spopolnjujejo svoje pedagoško-

andragoško znanje (organizirane oblike, samoizobraževanje s pomočjo

strokovne literature ipd.)? (Navedite.)
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35. Katere oblike spopolnjevanja učiteljev za andragoško delo so

najprimernejše? (Navedite.)

36. Kako učitelje v naši izobraževalni organizaciji spodbujamo k

samoizobraževanju za andragoško delo? (Navedite.)

 

37. Ali nam želite sporočiti še kaj? (Navedite.)

 

Hvala za sodelovanje.

 

Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za
šolstvo  in  šport.  Projekt  se  izvaja  v  okviru  Operativnega  programa  razvoja
človeških  virov  za  obdobje  2007-2013,  razvojne  prioritete  »Razvoj  človeških
virov  in  vseživljenjskega  učenja«  in  prednostne  usmeritve  »Izboljševanje
kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.«
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