Kokybės vadovo 6 priedas

ANKETA 11 KLASĖS MOKINIAMS
Siekiame gerinti PMC „Žirmūnai“ mokymo/ugdymo paslaugų kokybę , todėl prašome atsakyti
į anketos klausimus. Apklausa - anonimiška. Dėkojame už skirtą laiką.

1. Ar vidurinis mokymas/ ugdymas atitinka Jūsų
lūkesčius?

o Taip

o Iš dalies

o Ne

2. Ar pasirinkta profesija atitinka Jūsų
lūkesčius, poreikius?

o Taip

o Iš dalies

o Ne

Ne

Taip

Iš
dalies

3. Įvertinkite mokymo/ugdymo organizavimą Mokymo centre:

Mokytojas supažindino su vertinimo tvarka ir kriterijais
Dauguma mokytojų mokslo metų eigoje aptaria su manimi mokymosi
pažangą, pasiekimus
Dauguma pamokų įdomios, man patinka
Paskui klausti atvirą klausimą: Kas tau yra įdomi, gera pamoka?
Jei ko nors per pamoką nesuprantu, aš galiu paklausti mokytojų
Mokytojai mane skatina klausti, ieškoti informacijos, analizuoti, spręsti
problemas, kurti
Dažniausiai manau, kad mokytojų vertinimai yra teisingi

4. Kaip vertinate Mokymo centro aplinką?
Sutinku

Esu patenkinta(as) savo santykiais su mokytojais
Mokytojai elgiasi etiškai, pagarbiai
Grupėje vyrauja tarpusavio pasitikėjimo atmosfera, jaučiuosi
saugus
Esant poreikiui galiu kreiptis į specialistus (psichologą)
Esant poreikiui galiu kreiptis į specialistus (socialinį pedagogą)
Man pakanka gaunamos informacijos
Iškilus klausimams, žinau kur kreiptiss
5. Mokymo centre yra pakankamai būrelių/ renginių.
6. Ar esate patenkinti biblioteka?
7. Ar gyvenate bendrabutyje
8. Kaip vertinate gyvenimo sąlygas bendrabutyje?

Taip
Taip
Taip
o Geros

Iš dalies

Nesutinku

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

Iš dalies
Ne
Iš dalies
Ne
Ne
o Patenkinamos o Prastos

Pastabos:......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
............................................................
9. Kaip siūlytumėte gerinti vidurinio mokymo / ugdymo organizavimą (įrašykite):
.....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
10. Kaip siūlytumėte gerinti profesinio mokymo/si organizavimą (įrašykite):
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
11. Ką planuoji veikti baigęs PMC „Žirmūnai“?
o Stosiu į kitą profesinę mokyklą
o Stosiu į aukštąją mokyklą
o Išvažiuosiu į užsienį

o Eisiu dirbti pagal specialybę
o Eisiu dirbti ne pagal specialybę
o Neapsisprendžiau

