SSU 1 MAD

Az Önálló Tanulás Központja látogatójának adatai
Szervezet
A Központba való beiratkozás napja (írja be a látogató első látogatásának vagy a vele folytatott első
beszélgetésnek a dátumát)
1. A látogató sorszáma
2. Kereszt- és családnév
3. Utca vagy helység és házszám
4. Posta száma
5.

Posta

Ország

Ideiglenes tartózkodási hely
6. Telefonszám

□ Nincs e-mail-címem

7. E-mail
8. Neme

F

N

9. Állampolgársága
10. Születési ideje
11.
A
B
C
Č
D

Iskolai végzettsége
befejezetlen általános iskola
befejezett általános iskola
szakmunkásképző iskola, szakiskola
négyéves szakközépiskola, szakképzettség
gimnázium

12.
A
B
C

Státusza
foglalkoztatott
munkanélküli
nyugdíjas

Č
D
E

E
F
G
H

főiskolai végzettség
egyetemi végzettség
specializáció, mesterfokozat, doktorátus
egyéb, mégpedig?

mezőgazdasági őstermelő
háztartásbeli
egyetemi, főiskolai hallgató/tanuló

F
G

15. életévét be nem töltött gyermek
egyéb, mégpedig?

13. Milyen messze van lakóhelye az Önálló Tanulás Központjától?
A 1 kilométernél közelebb
Č 6 - 10 kilométerre
B 1 - 2 kilométerre
D 11 - 20 kilométerre
C 3 - 5 kilométerre
E 20 kilométernél messzebb
14.
A
B
C
Č

Hol szerzett tudomást az Önálló Tanulás Központjáról?
abban az intézményben, ahol a Központot
D a rádióból, melyik csatornán?
lá
j
egy szórólapról
E a televízióból, melyik csatornán?
egy folyóiratból, melyikből?
G az interneten
a barátaitól vagy ismerőseitől
F máshol, mégpedig?

obrazec SSU 1 MAD, podatki o udeležencu
projekt Razvoj organiziranega samostojnega učenja, januar 2004, januar 2016 – september 2018

1

SSU 1 MAD

15. Miért döntött úgy, hogy az Önálló Tanulás Központjában akar szervezett formában önállóan
tanulni? Jelöljön meg három választ, ami leginkább motiválta abban, hogy a tanulás ezen formáját
választotta!
A ki akarom egészíteni az iskolában, tanfolyamon, másutt szerzett tudásomat
B 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 szeretek tanulni és új információkat gyűjteni
Č önállóan választhatom meg és a saját igényeimhez szabhatom a tanulás idejét/ritmusát/tartalmát
D e tanulási vagy képzési forma ingyenes ill. sokkal olcsóbb
E mivel az általam elsajátítani kívánt tudást nem tanítják más szervezett képzési formában (iskola,
program, tanfolyam, ...)
F Personeli i SDLC do të më ndihmojë të zgjedh materialet e mësimit dhe në studimin tim (ndryshe
nga mësimi vetjak në shtëpi).
G egyéb indokok (ha a fenti válaszok között nincs megfelelő, akkor írja be saját indokát):

16. Részt vesz-e más szervezett képzésekben is (program, tanfolyam, szeminárium, iskola, ...)?
A annál a szervezetnél, ahol az Önálló Tanulás Központját látogatja
IGEN NEM
B azon a szervezeten kívül, ahol az Önálló Tanulás Központját látogatja
IGEN NEM
17. Milyen tapasztalata/tudása van a számítógéppel végzett munkával kapcsolatban?
○ jó
○ közepes
○ rossz
○ nem értek hozzá
○ kitűnő
18. Értékelje idegennyelv-tudását!
Nyelv és szint (nyelv megadása és A1 és C2 szint)

A nyelv ismeretének legenda
A1: minimumszint
B1: küszöbszint
C1: haladó szint

A2: alapszint
B2: középszint
C2: mesterfok

19. Kérjük, hogy az alábbi példa alapján írjon hozzá még legalább 3 (vagy 2) tananyagot, amelyek
Önt, mint az önálló tanulási központban szervezett önálló tanulás részvevőjét még érdekelnének.
Példa: Tárgykör 1: Excel, adatfeldolgozás Excel-ben pivot táblákkal
Tárgykör 2: egészséges vegán táplálkozás
A következő tartalmak érdekelnek:
Tárgykör 1:
Tárgykör 2:
Tárgykör 3:
Tárgykör 4:
Tárgykör 5:

Egyetértek személyes adataimnak az Önálló Tanulás Központja és a Szlovén Köztársaság
Felnőttképzési Központja, mint projektvezető intézmény céljaira való felhasználásával, és
aláírásommal igazolom az adatok valódiságát.
A résztvevő aláírása:
Az adatok áttekintése:
Aláírás:
Köszönjük, hogy megadta személyes adatait, melyek titkosságát és védelmét garantáljuk.
Adatait kizárólag a projekt kutatási és fejlesztési céljaira használjuk fel.
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