Custom con rmation message
Paldies par dalību aptaujā!

Novērtējuma anketa par pieaugušo
izglītotāju kompetencēm
Lūdzam Jūs veltīt 10-15 minūtes, lai aizpildītu anketu. Jūsu atbildes mums palīdzēs noteikt pieaugušo
izglītotāju vajadzības un izaicinājumus. Tāpēc mēs ļoti novērtēsim, ja Jūs aizpildīsiet šo anketu pēc
iespējas patiesi un pārdomāti. Anketā nav pareizu vai nepareizu atbilžu. Mēs aicinām sniegt Jūsu
personīgo viedokli, kas, mūsuprāt, būs ļoti noderīgi citiem pieaugušo izglītotājiem un pieaugušo
izglītības jomai kopumā.
Anketa ir anonīma. Personas vārds vai personiskā informācija nekādā veidā netiks izpausta vai
publiskota. Visi anketēšanas rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.
Paldies par dalību anketēšanā! Ja Jums rodas kādi jautājumi, lūdzu rakstiet uz e-pastu
projects.lspa@gmail.com.

Kāds ir galvenais iemesls, kāpēc kļuvāt par pieaugušo izglītotāju
(pasniedzēju)? Varat izvēlēties vairākas atbildi. *
Vēlējos iegūt pasniegšanas pieredzi, lai sagatavotos darbam formālās
izglītības jomā.
Vēlējos pamest formālās izglītības sistēmu, bet turpinot pasniegt.
Vēlējos iegūt papildus darbu savam pamatdarbam formālās izglītības
sistēmā.
Vēlējos strādāt ar pieaugušajiem, nevis ar bērniem vai jauniešiem.
Vēlējos strādāt pusslodzes darbu vadot mācības.
Vēlējos strādāt elastīgākā izglītības sistēmā.
Vajadzēja darbu.
Vēlējos palīdzēt personām, kurām tas ir vajadzīgs.
Other:

Lūdzu, novērtējiet savu motivācijas līmeni, pasniedzot
pieaugušo izglītības jomā, skalā no 1 līdz 6 (1 = gandrīz nav
motivācijas, 6 = augsts motivācijas līmenis). *
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gandrīz nav motivācijas

augsts motivācijas līmenis

Cik lielā mērā Jūs vēlaties pasniegt pieaugušo izglītības jomā
nākamo piecu gadu laikā (1 = nav vēlmes, 6 = ļoti liela vēlme)? *
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nav vēlmes
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Cik lielā mērā Jūs teiktu, ka strādāt pieaugušo izglītības jomā ir
Jūsu ilgtermiņa karjera (1 = nepavisam, 6 = pilnīgi noteikti)? *
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nepavisam

pilnīgi noteikti

Kādi būtu Jūsu galvenie iemesli, lai pārtrauktu strādāt
pieaugušo izglītības jomā? Jūs varat izvēlēties vairāk nekā
vienu atbildi. *
Vajadzība pēc pilna laika darba
Vajadzība pēc lielāka atalgojuma
Vajadzība pēc labākiem darba apstākļiem
Vajadzība pēc lielākas darba drošības
Vēlme strādāt formālās izglītības sistēmā
Vēlme izmēģināt karjeru ar pasniegšanu nesaistītā jomā
Nepieciešamība pēc lielākām iespējām profesionālai attīstībai
Vēlme strādāt augstāk novērtētā darba jomā (labāka statusa)
Other:

Lūdzu, norādiet, cik lielā mērā Jūs piekrītat sekojošiem
apgalvojumiem skalā no 1 līdz 6 (1 = pilnībā nepiekrītu, 6 =
pilnībā piekrītu). Ja neesat pārliecināts, izvēlieties 0. *
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Mana formālā
izglītība mani ir
pietiekami
sagatavojusi,
lai strādātu
pieaugušo
izglītības jomā.
Pieaugušo
izglītības joma
skolotāju
apmācības
sistēmā manā
valstī ir
pietiekami labi
pārstāvēta.
Savas
formālās
izglītības laikā
es apguvu arī
pieaugušo
apmācības
aspektu.
Skolotāju
apmācību
studiju
programmās
bērnu
apmācība un
pieaugušo
apmācība tiek
uzskatīti par
atsevišķām
studiju jomām.
Pieaugušo
apmācība bija
daļa no
manām
studijām.
Savā studiju
laikā man bija
iespēja apgūt
pieaugušo
apmācību
izvēles kursa
ietvaros.
Man bija
iespēja strādāt
ar
pieaugušajiem
savā studiju
laikā.

Kurus no sekojošiem apgalvojumiem Jūs izvēlētos kā TRĪS
svarīgākos, attiecībā uz sākotnējo izglītību un apmācību
pieaugušo izglītības jomā Jūsu valstī? Lūdzu, izvēlieties tikai trīs
atbildes. *
Nepietiekama pieaugušo izglītības jomas atzīšana kā atsevišķa izglītības
joma
Vienlīdzīga attieksme pret pieaugušo un bērnu izglītību
Nepietiekams skolotāju izglītības programmu obligātais saturs saistībā ar
pieaugušo apmācību
Izvēles kursu trūkums par pieaugušo izglītību
Trūkst iespēju strādāt ar pieaugušajiem studiju laikā
Par maz laika tiek veltīts kompetenču un prasmju attīstībai, kuras ir
nepieciešamas strādājot pieaugušo izglītības jomā.
Other:

Kā pasniedzējs pieaugušo izglītības jomā, lūdzu novērtējiet
skalā no 1 līdz 6 cik ļoti Jums nepieciešams (1 = nav
nepieciešams, 6 = ļoti nepieciešams) attīstīt sekojošās
prasmes, kompetences un zināšanas. Ja neesat pārliecināts,
izvēlieties 0. *
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Saprast, kā
mācās
pieaugušie
Sasaistīt
mācīšanu ar
praktiskiem
piemēriem
Mācību
programmas
izstrādāšana
Stundu
plānošana
Didaktikas
materiālu
izstrādāšana
Datorprasmes
Mācīšanās
rezultātu
noteikšana un
izvērtēšana
Pieaugušo
izglītošanas
metodika
Starpkultūru
zināšanas un
prasmes
Mācību
dalībnieku
sasniegumu
novērtējums
Nepārtraukta
mācību
dalībnieku
progresa
novērošana
Svešvalodu
zināšanas
Zināšanas par
darba tirgu
Darbs ar
cilvēkiem ar
īpašām
vajadzībām
Savstarpējo
attiecību
prasmes
Konsultēšanas
prasmes
Komunikāciju
prasmes
Organizatoriskās
prasmes
Administratīvās
prasmes
Strādāt ar
cilvēkiem no
dažādiem
sociāliem
līmeņiem
Zināšanas par
dažādiem
pasniegšanas
stiliem
Kon iktu
risināšanas
prasmes
Motivācijas
prasmes
Rādīt mācību
dalībniekiem, kā
mācīties
Zināšanas par
savu priekšmetu
Zināšanas par
citām mācīšanas
stratēģijām
Zināšanas par
citām mācīšanas
tehnikām
Spēja strādāt
komandā
Menedžmenta
prasmes
Kritiskā
domāšana

Lūdzu norādiet, kuras prasmes, kompetences un zināšanas, kas
nepieciešamas, strādājot pieaugušo izglītības jomā, pietrūkst
visvairāk. Lūdzu, miniet trīs izvēles. *

Lūdzu, novērtējiet skalā no 1 līdz 6, vai Jūs uzskatāt sevi par
labu pieaugušo izglītotāju. (1 = neesmu labs pasniedzējs, 6 = ļoti
labs pasniedzējs) vai, ja neesat pārliecināts, izvēlieties 0. *
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(1 = neesmu
labs
pasniedzējs,
6 = ļoti labs
pasniedzējs)

Lūdzu, aprakstiet pēc Jūsu ieskatiem, kāds ir labs pieaugušo
izglītotājs. *

Dzimums: *
Sieviete
Vīrietis

Vecums: *
20 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
61 +

Jūsu formālā izglītība:
Vidusskolas izglītība
Augstākā izglītība

Kāda ir Jūsu šī brīža pasniegšanas pieredze? Varat izvēlēties
vairākas atbildes. *
Bērnudārza skolotājs
Sākumskolas skolotājs
Vidusskolas skolotājs
Pilna laika pieaugušo izglītības jomas pasniedzējs
Pusslodzes pieaugušo izglītības jomas pasniedzējs
Universitātes pasniedzējs
Brīvprātīgais
Other:

Cik gadus esat strādājis pieaugušo izglītības jomā? *
Mazāk par vienu gadu
1-2 gadus
3-5 gadus
5-10 gadus
10-15 gadus
15-20 gadus
Vairāk kā 20 gadus

This content is neither created nor endorsed by Google.

Forms

