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VPRAŠALNIK ZA UDELEžENCE

 

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. Program (Navedite izobraževalni program, v katerega ste vpisani ali ste ga pravkar končali.)

2. Spol (Označite izbrani odgovor.)

 1. ženski

 2. moški

3. Starost (Označite izbrani odgovor.)

 1. do 20 let

 2. od 21 do 30 let

 3. od 31 do 40 let

 4. od 41 do 50 let

 5. 51 let in več

4. Izobrazba pred vpisom v izobraževalni program (Označite izbrani odgovor.)

 1. nedokončana osnovna šola

 2. končana osnovna šola

 3. nižja poklicna šola

 4. srednja poklicna šola

 5. srednja strokovna šola

 6. gimnazija

 7. drugo (Vpišite.)

 

VPRAŠALNIK http://poki.acs.si/vprasanja2/vprasalnik_izpis.php?vprasalnik=5442

1 od 4 19.10.2012 13:34



5. Kje ste izvedeli za naš izobraževalni program? (Označite izbrani odgovor. Mogočih je več
odgovorov.)

 1. Že pred vpisom v izobraževalni program za odrasle sem bil/a dijak/inja te izobraževalne
organizacije.

 2. S programom me je seznanil sodelavec/znanec, ki je obiskoval program.

 3. Na šolanje me je napotil delodajalec.

 4. Seznanil/a sem se na spletni strani izobraževalne organizacije.

 5. Prebral/a sem razpis za vpis v izobraževalni program.

 6. Seznanila me je svetovalka na Zavodu za zaposlovanje.

 7. Seznanil/a sem se na informativnem dnevu.

 8. Seznanil/a sem se na sestanku, ki ga je na Zavodu za zaposlovanje pripravila vodja za
izobraževanje odraslih iz izobraževalne organizacije.

 9. Drugo (Vpišite.)

6. Kje ste dobili informacije o naši izobraževalni organizaciji? (Označite izbrani odgovor.
Mogočih je več odgovorov.)

 1. V časniku.

 2. V publikaciji, zloženkah naše izobraževalne organizacije.

 3. Na spletnih straneh.

 4. V organizaciji, kjer sem zaposlen.

 5. Na Zavodu za zaposlovanje.

 6. Pri zdajšnjih in nekdanjih udeležencih izobraževanja.

 7. Drugo. (Vpišite.)

 Učbeniki in učno gradivo  

   

 
Naslednja skupina vprašanj je namenjena vaši oceni kakovosti učbenikov

in učnega gradiva.

 

 

 

7. Kako je poskrbljeno za literaturo in študijsko gradivo? (Označite izbrani odgovor.
Mogočih je več odgovorov.)

 1. Na voljo je interno gradivo (skripta), ki ga dobimo vsi udeleženci v organizaciji.

 2. Za gradivo poskrbimo udeleženci sami.

 3. Gradivo dobimo na posodo za čas študija v knjižnici.

 4. Učnega gradiva nimamo, predavanja si zapisujemo.

 5. Na voljo je e-gradivo na medmrežju.

 6. Drugo. (Vpišite.)

8. Ali vas učitelji spodbujajo k uporabi učnih virov, navedenih v preglednici? (V vsaki
vrstici označite izbrani odgovor.)

 Nikoli Včasih Vedno

1. Učbeniki.  1  2  3

2. Medmrežje.  1  2  3

3. Programi za samostojno učenje na
CD-ROM-u.

 1  2  3

4. Učno gradivo (interno gradivo, ki ga
pripravi predavatelj za svoj predmet).

 1  2  3
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5. TV oddaje.  1  2  3

6. Videoposnetki.  1  2  3

9. Ali menite, da je za samostojno učenje na voljo dovolj učnih virov? (Označite izbrani
odgovor.)

 1. Pri nobenem predmetu.

 2. Samo pri nekaterih predmetih.

 3. Da, pri večini predmetov.

 4. Da, pri vseh predmetih.

10. Kakšne učne vire sami uporabljate pri učenju? (Označite izbrani odgovor. Mogočih je
več odgovorov.)

(Vir: Evalvacija Programa 5000)

 1. Svoje zapiske.

 2. Učbenik/e.

 3. Gradivo, ki so ga pripravili v izobraževalni organizaciji.

 4. Drugo (Vpišite.)

11. Kako vam učitelji pomagajo pri samostojnem učenju? (Označite izbrani odgovor.
Mogočih je več odgovorov.)

 1. Priporočajo določene učbenike.

 2. Pripravljajo gradivo za samostojno učenje.

 3. Dajo sezname različnega strokovnega gradiva.

 4. Pripravijo vprašanja za izpit.

 5. Svetujejo, naj pridobimo informacije pri drugih udeležencih.

 6. Napotijo nas na ustrezne spletne strani.

 7. Dajo informacije o bližnjih središčih za samostojno učenje.

 8. Drugo (Vpišite.)

 9. Pri samostojnem učenju nam ne pomagajo.

12. Kako ocenjujete interno učno gradivo? (V vsaki vrstici označite izbrani odgovor.
Mogočih je več odgovorov.)

 
Je

razumljivo

Obsega
vso

izpitno
snov

Vsebuje
dovolj
vaj in

praktičnih
primerov

Omogoča
samoizobraževanje
iz izpitne snovi, ki
je niste poslušali
na predavanjih

Je cenovno
sprejemljivo

Ga ne
poznam

1. razvojna
psihologija  1  2  3  4  5  6

2.
predšolska
pedagogika

 1  2  3  4  5  6

3.
kurikulum
oddelka v
vrtcu

 1  2  3  4  5  6

4. varnost
in zdravje v
vrtcu

 1  2  3  4  5  6
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5.
matematika
kot igra

 1  2  3  4  5  6

13. Kako ste zadovoljni z internim učnim gradivom, ki ste ga dobili v naši izobraževalni
organizaciji? (Označite izbrani odgovor in ga pojasnite.)

  1. Nisem zadovoljen, ker:

  2. Delno sem zadovoljen, ker:

  3. Zadovoljen sem, ker:

  4. Gradiva nisem dobil.

 

14. 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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