ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO
ČRNOMELJ, Ulica Otona Župančiča 1
tel.: 30 61 390
e-naslov: info@zik-crnomelj.si

ANKETA TV U 2016
z a podi z vaj al ce
Spoštovani!
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj vas kot območni koordinator aktivnosti ob Tednu vseživljenjskega
učenja (TVU 2016), vabi k sodelovanju v kratki anketi, s katero želimo ugotoviti vaše zadovoljstvo z našim
delom in sodelovanjem v TVU.
Hvaležni vam bomo za povratno informacijo, morebitne pripombe in predloge, saj so pomemben deležnik
dviga kakovosti našega dela in sodelovanja.
1. Vrsta organizacije:
a)
b)
c)
d)
e)

Javni zavod
Vrtec
Šola
Društvo, zveza društev
Podjetje

f)
g)
h)
i)
j)

Samostojni podjetnik
Občina
Knjižnica
Zdravstvena organizacija
Drugo:_________________________

2. Vaš status v organizaciji:
a) Ravnatelj
b) Strokovni delavec

c) Koordinator aktivnosti TVU
d) Drugo: ______________________

3. Kolikokrat ste že sodelovali v TVU?
a) Prvič.
b) 1-5x
c) Več kot 5x
4. Ali ste se udeležili pripravljalnega sestanka TVU, ki je bil 13. 4. 2016 na ZIK Črnomelj?
a) Da
5. Koliko prireditev ste izpeljali v letu 2016?
a) Do 5
b) 5-10
c) Več kot 10

b) Ne

6. Ali ste se odločili za sodelovanje v skupnih akcijah TVU:
a)
b)
c)
d)

16. maj: Dan učečih se
17. maj: Učenje in kultura z roko v roki
18. maj: Parada učenja
19. maj: Radi pišemo z roko

e) 20. maj: Dan starejših – čili, zdravi,
informirani in dejavni
f) 26. maj: Slovenija – mentorska država
g) Nismo se odločili za sodelovanje.

7. Zakaj ste se odločili za sodelovanje v skupnih akcijah? Odgovorite le, če ste sodelovali v
skupnih akcijah.
________________________________________________________________________________________
8. Kakšen menite, je doprinos sodelovanja v TVU za vašo organizacijo?
________________________________________________________________________________________
9. Ste bili zadovoljni z delom koordinatorja (ZIK Črnomelj)?
a) Da, ker:___________________________________________________________________________
b) Ne, ker:___________________________________________________________________________

10. Nam želite sporočiti še kaj?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Hvala za sodelovanje!

