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„Sėkminga žemos kvalifikacijos suaugusiųjų įtrauktis ir integracija per švietimą“
el-vadovas, kaip organizuoti mokymus vietos bendruomenėse
3 priedas. Mokymų kokybės į(si)vertinimo forma dalyviams
Klausimynas dalyviams apie praktinių mokymų kokybę
Brangūs M-Easy praktinių mokymų dalyviai,
mums svarbi jūsų nuomonė, tad prašome užpildyti šį klausimyną, kad galėtume įvertinti ir patobulinti MEasy mokymus. Kviečiame parašyti komentarus bei siūlymus. Klausimynas anonimiškas, tad labai prašome
atvirų atsakymų.
Prisiminkite M-Easy praktinius mokymus, kuriuose dalyvavote, ir atsakykite į pateiktus klausimus

Ar jums asmeniškai šie mokymai buvo naudingi?

Ar išmokote ko nors naujo?

Ar esate motyvuotas surengti panašius mokymus savo bendruomenei?

Ar įgijote pakankamai žinių ir pasitikėjimo savimi, kad galėtumėte vesti tokius mokymus
savarankiškai?
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Ar sutinkate su šiais teiginiais?
Visiškai
sutinku


Sutinku


Neturiu
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Visiškai
nesutinku


Man patiko dalyvauti M-Easy mokymuose.











Man patiko mišrus mokymo/si būdas
(savarankiškos darbas internete prieš kontaktinį
susitikimą).











Mano lūkesčiai buvo patenkinti.











M-Easy mokymų turinys buvo naudingas.











Man užteko M-Easy mokymų vadovo/
fasilitatoriaus pagalbos.
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Man užteko laiko diskusijoms ir mokymuisi.









3. Parašykite savo asmeninę nuomonę apie sėkmės istorijas. Sėkmės istorijos gali pasitarnauti siekiant...
Visiškai
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Sutinku


Neturiu
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Nesutinku


Visiškai
nesutinku


…motyvuoti migrantus, pabėgėlius bei žemos
kvalifikacijos suaugusiuosius aktyviai įsitraukti į
vietos bendruomenes.











…skatinti juos įsitraukti į mokymosi visą gyvenimą
veiklas (programas, kursus, seminarus ir t.t.)











…suartinti naujus ir senus bendruomenių narius.











…skatinti teigiamą vietinių bendruomenių narių
požiūrį į socialinę atskirtį patiriančius žmones.











4. Kaip apskritai vertintumėte M-Easy mokymų kokybę?
Puiki

Gera

Vidutinė

Prasta

Labai bloga





















5. Jūsų komentarai
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