VPRAŠALNIK ZA UČITELJE
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.
Hvala za sodelovanje!
Komisija za kakovost

Spol:
Moški
Ženski

V katero starostno skupino spadate? (Označite izbrani odgovor.)
do 30 let
od 31 do 40 let
od 41 do 50 let
51 let in več

Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba? (Označite izbrani odgovor.)
Srednja šola
Višja strokovna šola
Visoka strokovna šola
Univerzitetna izobrazba
Magisterij, doktorat
Drugo:

Zanima nas, kakšne delovne izkušnje ste si pridobili v izobraževanju odraslih? (Označite izbrani odgovor.)
Nimam izkušenj v poučevanju odraslih.
Imam izkušnje v poučevanju odraslih.
Drugo:

Vpišite število let delovnih izkušenj, zaokrožite na polovico leta:__________

Če ste se pripravljeni za andragoško delo z odraslimi dodatno usposabljati, katero dodatno znanje bi
potrebovali? (V vsaki vrstici označite izbrani odgovor.)

Ne potrebujem

Potrebujem

Zelo potrebujem

Sodobne oblike in metode poučevanja in učenja.
Ugotavljanje prejšnjega znanja udeležencev.
Individualizacija in diferenciacija
izobraževalnega procesa.
Uporaba sodobnih virov znanja.
Psihologija učenja odraslih.
Motivacija odraslih za izobraževanje.
Mentorstvo odraslemu pri samostojnem učenju.
Svetovanje v izobraževanju odraslih.
Sodobne oblike preverjanja in ocenjevanja
znanja.
Različne metode (samo) evalvacije.
Drugo:

Ali ste se pripravljeni vključevati v oblike individualnega dela z odraslimi udeleženci izobraževanja, navedene
v preglednici? (V vsaki vrstici označite izbrani odgovor.)

Ne

Da

Osebni pogovor z udeležencem ob učnih
težavah.
Sodelovanje z mentorjem učne pomoči.
Spremljanje napredka udeležencev.
Svetovanje o uspešnih učnih tehnikah.
Svetovanje o dodatnem učnem gradivu.
Drugo:
Kako ste pri delu z odraslimi v naši izobraževalni organizaciji zadovoljni z naslednjim? (V vsaki vrstici
označite izbrani odgovor.)

Zelo
Nezadovoljen Niti niti Zadovoljen
Zelo
nezadovoljen
zadovoljen
S prostorskimi razmerami.
Z opremljenostjo učilnic.
Z možnostmi za udeležbo na strokovnem
spopolnjevanju s področja izobraževanja
odraslih.
Z možnostmi za samoizobraževanje (npr.
središče za samostojno učenje, dostop do
medmrežja, ustrezen prostor).
Z obiski institucij, podjetij v okolju, v
okviru izobraževalnega programa.
Z urnikom.
Z obsegom ur, ki jih imate na voljo za svoj

Zelo
Nezadovoljen Niti niti Zadovoljen
Zelo
nezadovoljen
zadovoljen
predmet.
Z vplivom, ki ga imate na določanje obsega
ur pri vašem predmetu.
Z možnostmi, ki jih imate za individualno
delo z odraslimi udeleženci (konzultacije,
svetovanje, učna pomoč ipd.).
S sodelovanjem med učitelji, ki poučujejo
sorodne predmete.
S sodelovanjem z direktorico.
S sodelovanjem z organizatorjem
izobraževanja.
Kaj bi bilo v naši organizaciji v zvezi z delom učiteljev treba spremeniti ali izboljšati? (Navedite.)

S čim ste pri nas najbolj zadovoljni? (Navedite.)

S čim ste pri nas najmanj zadovoljni? (Navedite.)

Ali nam želite sporočiti še kaj?

