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VSTUPNÝ DOTAZNÍK PRE ÚČASTNÍKA KURZU : LEKTOR
Vážená / vážený záujemca o vzdelávanie,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie povinného anonymného dotazníka, ktorého cieľom je zistenie Vašich
postojov a očakávaní k výučbe kurzu Lektor. Všetky získané informácie sú dôverné a budú slúžiť len pre
„nastavenie“ procesu vzdelávania. Prosíme Vás, aby ste dotazník vyplnili pravdivo, úprimne a zodpovedne,
otvorene i kriticky a vyjadrili len svoj vlastný názor. Vaše odpovede nám pomôžu pri skvalitňovaní procesu
vzdelávania. Dotazník prosíme doručiť / zaslať ešte pred začiatkom kurzu, inak bude realizovaný pri úvodnom
stretnutí. Ďakujeme Vám za dôveru, pochopenie a spoluprácu.
Akadémia vzdelávania Zvolen
Dotazník obsahuje rôzne typy otázok. Pri väčšine z nich odpovedzte označením vybranej možnosti krížikom. Pri
otvorených položkách máte možnosť sa vyjadriť.

1/ Vek :

□ menej ako 20

□ 20 – 29

□ 30 – 44

□ 45 a viac rokov

2/ Najvyššie dosiahnuté vzdelanie /záujemca o kurz musí mať min stredoškolské vzdelanie/ :
Stredoškolské :

□ s maturitou

□ bez maturity

□ iné..................................

Vysokoškolské :

□ I. stupňa

□ II. stupňa

□ III. stupňa

3/ Zameranie vzdelania /technické, učiteľské, umelecké,../ ............................................................
4/ Aktuálne zamestnanie /napíšte názov funkcie – manažér,maliar,učiteľ, bez zamestnania a pod./ :
....................................................................................................................................................
5/ Pôsobil /-la ste počas svojho profesijného života ako lektor : □ áno
Ak áno : □ dospelí

□ deti

□ nie

oblasť prednášok................................................................

6/ Pokúste sa stručne charakterizovať ideálneho lektora kurzu Lektor, ktorý by spĺňal
všetky Vaše predstavy a požiadavky. /Aké by mal mať osobnostné charakteristiky, ako by mal vyučovať, ako by
sa mal správať apod. ?/

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
7/ Čo očakávate od kurzu „LEKTOR“ ?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Za čas, ktorý ste venovali vyplneniu dotazníka a za Vaše úprimné odpovede Vám ešte raz ďakujeme.
Priestor na Váš komentár:
.......................................................................................................................................................

www.akademiavzdelavania.sk

www.avzvolen.sk

