SSU 1 ALB

Të dhënat rreth pjesëmarrësit në qendrën e mësimit vetjak
Organizata:
Data e regjistrimit në qendër: (futni datën e vizitës ose bisedës së parë me pjesëmarrësin)
1. Numri i serisë i pjesëmarrësit
2. Emri dhe mbiemri
3. Emri i rrugës dhe numri i shtëpisë
4. Kodi postar
5. Posta

Vendi

Rezidencë e përkohshme
6. Numri i telefonit

□ Nuk kam adresë emaili

7. Adresa e emailit
8. Gjinia

M

F

9. Nënshtetësia
10. Datëlindja
11. Arsimi
Shkollë fillore e papërfunduar
A
Shkollë fillore e përfunduar
B
Shkollë e mesme profesionale, arsim i
C
mesëm profesional
Č
D
12.
A
B
C

E
F
G

Arsim 4-vjeçar i mesëm profesional ose
H
k ik i mesëm, shkollë e mesme e
Arsim
ji h h
Statusi
I punësuar
Fermer
Č
I papunë
Shtëpiake
D
Në pension
Student
E

Kolegj profesional
Arsim i lartë
Specializim, gradë Master ose Doktoraturë
Tjetër, specifikojeni:

F
G

Fëmijë nën 15 vjeç
Tjetër, specifikojeni:

13. Sa larg është qendra e mësimit vetjak nga vendi ku banoni?
Më pak se 1 kilometër
6–10 kilometra
A
Č
1-2 kilometra
11-20 kilometra
B
D
3-5
kilometra
Më shumë se 20 kilometra
C
E
14. Ku mësuat rreth qendrës së mësimit vetjak?
Në institucionin ku u regjistruat në qendër
A
D
Nga një fletëpalosje reklame
B
E
Në
gazetë,
specifikoni
se
cila:
C
G
Nga miqtë apo të njohurit
Č
F
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Në radio, specifikoni se cila:
Në televizion, specifikoni kanalin:
Në internet
Nga burime të tjera, specifikojeni:
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15. Pse vendosët për mësimin vetjak të organizuar pranë qendrës së mësimit vetjak të organizuar?
Zgjidhni përgjigje që përshkruajnë më mirë arsyet pse zgjodhët këtë formë të mësuari.
A
B

Dua të shtoj njohuritë që marr në shkollë, në kurs ose diku tjetër.
Dëshiroj të fitoj njohuri për të gjetur më lehtë punë të re, për ngritje në detyrë në vendin e punës,
në zanat, në profesion etj.

C
Č
D
E

Më pëlqen të mësoj dhe të fitoj informacione të reja.

F

Personeli i SDLC do të më ndihmojë të zgjedh materialet e mësimit dhe në studimin tim (ndryshe
nga mësimi vetjak në shtëpi).

G

Arsye të tjera (nëse nuk ju përshtatet asnjë nga përgjigjet e mësipërme, shkruani arsyen këtu):

Mund të zgjedh kohën/ritmin/përmbajtjen e mësimit tim dhe mund t’i përshtas ato sipas njohurive të mia.

Ky lloj mësimi/arsimi është shumë më i lirë ose falas.
Nuk ka formë të organizuar mësimi/arsimi (shkollë, program, kurs, etj.) nga njohuria që dëshiroj
të fitoj.

16. A merrni pjesë në forma të tjera të organizuara arsimi (programe, kurs, seminar, shkollë, etj.)
A brenda organizatës ku jeni regjistruar në qendrën e mësimit vetjak?
PO
JO
B jashtë organizatës ku jeni regjistruar në qendrën e mësimit vetjak?
PO
JO
17. Si i keni aftësitë në kompjuter?
○ Të shkëlqyera ○ Të mira ○ Mesatare ○ Të dobëta ○ Nuk kam asnjë aftësi në kompjuter
18. Vetë-vlerësimi i aftësive në gjuhë të huaja
Gjuha dhe niveli (Futni gjuhën dhe nivelin A1 deri në C2)

Legjenda e njohjes së gjuhës
A1: Nivel fillestar
B1: Nivel komunikimi
C1: Nivel efikasiteti

A2: Nivel i mesëm
B2: Nivel i lartë
C2: Nivel zotërimi

19. Ju lutemi, siç tregon shembulli më poshtë, të shkruani të paktën 3 (ose 2) përmbajtje mësimore
që ju interesojnë si pjesëmarrës i studimit autodidakt të organizuar në qendrat e studimit
autodidakt.
Shembull: Fusha e përmbajtjes 1: “Excel”, përpunimi i të dhënave në “Excel” me tabela strumbullare
Fusha e përmbajtjes 2: një dietë e shëndetshme në veganizëm
Më interesojnë përmbajtjet mësimore si më poshtë:
Fusha e përmbajtjes 1:
Fusha e përmbajtjes 2:
Fusha e përmbajtjes 3:
Fusha e përmbajtjes 4:
Fusha e përmbajtjes 5:
Jam dakord që të dhënat e mia personale të përdoren sipas nevojës për funksionimin e qendrës së
mësimit vetjak dhe për nevojat e zhvilluesit të projektit, Institutit Slloven për Arsimin e të Rriturve,
si dhe e konfirmoj vërtetësinë e tyre me nënshkrimin tim.
Nënshkrimi i pjesëmarrësit:
Të dhënat u shqyrtuan nga:
Nënshkrimi:
Faleminderit për të dhënat tuaja. Ne do t’i trajtojmë ato me kujdes dhe konfidencialitet.
Të dhënat do të përdoren vetëm për qëllime kërkim-zhvillimi të projektit.
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