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Monitorimi i përkohshëm i kënaqësisë 
së pjesëmarrësve në qendrën e mësimit vetjak 

 
I nderuar pjesëmarrës i qendrës së mësimit vetjak, 
Në qendrën e mësimit vetjak, ne dëshirojmë të mbajmë nën monitorim kënaqësinë që ju 
keni me aktivitetet tona. Pas vizitës tuaj të pestë në qendrën tonë, ju lutemi të plotësoni 
një pyetësor anonim të shkurtër. Përgjigjet do të shërbejnë për të na udhëzuar për 
zhvillimin dhe funksionimin e mëtejshëm të qendrës së mësimit vetjak. Faleminderit për 
bashkëpunimin tuaj. 

 Pjesëmarrësit e Qendrës së Mësimit Vetjak 
 
Organizata në të cilën merrni pjesë në qendrën e mësimit vetjak? 
          
 

1.  Gjinia    
 

 

2. Mosha 
A deri në 15 vjeç Č 40–49 vjeç F nuk ka të dhëna 
B 16-26 vjeç D 50-64 vjeç 

 
C 27-39 vjeç E më shumë se 65 vjeç 

 
 

3. Arsimi 
A Shkollë fillore e papërfunduar E Kolegj profesional 

B Shkollë fillore e përfunduar F Arsim i lartë 

C Shkollë e mesme profesionale, arsim i mesëm profesional G Specializim, gradë Master ose Doktoraturë 

Č Arsim 4-vjeçar i mesëm profesional ose teknik H Tjetër, specifikojeni: 

D Arsim i mesëm, shkollë e mesme e përgjithshme 
 

 

4. Statusi 
A   I punësuar Č   Fermer F  Fëmijë nën 15 vjeç 
B   I papunë D   Shtëpiake G 

 
 Tjetër, specifikojeni: 

C   Në pension E   Student 
 
 
5. Ju lutemi vlerësoni kënaqësinë tuaj në qendrën e mësimit vetjak. 
Ju lutemi, vlerësojeni kënaqësinë tuaj në një shkallë prej 1 në 5, ku 1 është vlerësimi më i ulët dhe 5 
vlerësimi më i lartë.  

 Sa të kënaqur jeni 5 4 3 2 1 
1.  me punën e personelit tonë      
2.  me materialet      
3.  me mjetet      
4.  me mjedisin mësimor      

 
 
 
 
 
 

M 
 

F 
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6. Ju lutemi përshkruani përvojën tuaj me mësimin në qendrën e mësimit vetjak. 
Me fjalët tuaja, përshkruani përvojën tuaj me mësimin në qendrën e mësimit vetjak. Mund të shkruani 
çfarëdo mesazhi që dëshironi që ne të marrim. 
 

 
 
 

 

 
7. A merrni pjesë në ndonjë formë të organizuar arsimi (shkollë, kurs, etj.) 
Zgjidhni PO ose JO për të dyja pjesët e pyetjes 

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 

 
 
 
8. Cilat nga më poshtë keni fituar duke studiuar në qendrën e mësimit vetjak? 

Zgjidhni një përgjigje që e përshkruan më së miri situatën tuaj. 

A Njohuri të reja shtesë 
B Konsolidim i njohurive të mëparshme ose fitim i njohurive më të thella 
C Keni mësuar të përdorni kompjuterin dhe programet e kompjuterit 
Č Më shumë pavarësi në të mësuar dhe përgjegjësi për njohuritë tuaja 
E Keni fituar dhe konsoliduar zakonet e të mësuarit 
F Keni mësuar mënyra efikase dhe më të mira për të mësuar 
G Tjetër, specifikojeni: 

 
 
 
 
 
 

 
 

9. Në cilat fusha përmbajtjesh do të dëshironit të mësonit akoma, por nuk i gjetët në qendrën e 
mësimit autodidakt që po vizitoni? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Faleminderit për kohën tuaj. 
 

Përgjigjet tuaja do të na ndihmojnë me 
zhvillimin dhe planifikimin e mëtejshëm të mësimit vetjak të organizuar në Slloveni. 
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