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Evalvacija regijskega srečanja v Velenju (12. marec 2009)

1. Kdaj ste izvedeli, da se boste udeležili današnjega srečanja?

Response Average Total

Nekaj dni

prej.

12% 1

Teden dni

prej.

38% 3

Več kot

teden dni

prej.

50% 4

Total 100% 8/8

2. Pred vami je nekaj trditev, s katerimi boste ocenili pravkar zaključeno srečanje. Prosimo vas, da pri vsaki trditvi

označite stopnjo strinjanja s trditvijo, pri čemer 1 pomeni vaše nestrinjanje, 4 pa vaše popolno strinjanje (označite
krogec pri izbrani številki).

Average rank

1 2 3 4

Ob začetku srečanja je bil jasno razložen cilj

in namen.

3.6

Večino časa so govorili le organizatorji; skoraj

nam niso dali do besede.

1.5

Imeli smo možnost aktivnega sodelovanja in

izražanja svojih misli in vprašanj.

4.0

Na srečanju sem postavil nekaj konkretnih

vprašanj, na katera sem dobil odgovore.

2.2

Vsi predlogi so bili korektno obravnavani. 3.6

Predstavljeni primeri mi bodo v pomoč pri

delu na šoli.

3.6

Srečanje je potekalo skladno s pričakovanji. 3.6

Na srečanju smo se izogibali problematičnim

temam.

1.8

Svoje dosedanje znanje in izkušnje sem med

srečanjem koristno uporabil.

3.5

Na srečanju je bilo vzpodbudno vzdušje. 4.0
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Imel sem možnost, da sem lahko razvil lastne

ideje.

3.6

Na srečanju sem pridobil uporabno znanje. 3.6

3. Danes predstavljene smernice za pripravo Poročila o kakovosti mi bodo v pomoč pri nadaljnjem delu.

Response Average Total

Deloma. 25% 2

V celoti. 75% 6

Total 100% 8/8

4. S predlaganimi elementi spletnih strani za kakovost sem zadovoljen.

Response Average Total

Deloma. 12% 1

V celoti. 88% 7

Total 100% 8/8

5. Današnje srečanje je bilo zame koristno.

Response Average Total

Deloma. 12% 1

V celoti. 88% 7

Total 100% 8/8

6. Pridobljena znanja bi želel še nadgrajevati na naslednjih srečanjih.

Response Average Total

Ne vem. 50% 4

Da. 50% 4

Total 100% 8/8

7. Kaj vam je bilo na srečanju najbolj všeč?

# Response

1 izmenjava izkušenj

1 izmenjava izkušenj in mnenj, primeri dobre prakse

1 odprtost vseh poročevalcev

1 Poročila posameznih šol o njihovem delu na tem področju.

1 predstavitev konkretnih primerov poročila za kakovost in smernic za delo

1 razprava

1 vključitev nas

8. Kaj vas je na srečanju motilo in kaj bi v prihodnje spremenili?

# Response



1 -

4 nič

1 nič me ni motilo

1 več primerov samoevalcije
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