Микроучење со KnowledgePulse
1.
Ви благодариме за Вашето учество во проектот за воведување на Микроучење во државната служба во
Република Македонија!
Повратната информација за користењето на KnowledgePulse што ќе ја добиеме од Ваша страна е од
особено значење за идните чекори во реализацијата на овој проект. Затоа, Ве повикуваме да го
споделите Вашето искуство, со цел успешно воведување на оваа иновативна, нова форма на учење во
државната служба во РМ.
Вашата евалуација ќе остане целосно доверлива и за неа ќе се известува единствено како дел од збирни,
анонимни резултати!
Одговарањето на 10-те прашања нема да Ви одземе повеќе од 5 минути од Вашето време. Доколку имате
дополнителни коментари, Ве молиме обратете се до Одделението за управување со човечки ресурси или до
тимот во МИОА задолжен за Микроучење на: ml_helpdesk@mioa.gov.mk .
Ви благодариме!

2.
*1. Ве молиме означете ја Вашата позиција во организацијата и Вашата возраст:
j Државен советник, Раководител на сектор, Помошник раководител на сектор, Раководител на
l
m

одделение, Советник, Виш соработник, Соработник, Помлад соработник, Самостоен референт,
Виш референт, Референт, Помлад референт

m
l
j 21-30

m
l
j 31-40

m
l
j 41-50

m
l
j 51-60

m
l
j >60

*2. Дали учествувавте во воведната презентацијата за Микроучење?
m
l
j Да, учествував
m
l
j Не, не учествував

3.
Во однос на Вашето искуство за учење во изминатиот период од ___ недели:

*3. Колку пати на ден учевте со помош на KnowledgePulse?
m
l
j повеќе од 6 пати на ден

m
l
j 2-3 пати на ден

m
l
j 4-6 пати на ден

m
l
j еднаш дневно

m
l
j не учев редовно секој ден
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*4. До кој степен успеавте да го научите курсот за ______________________________?
l
m
j

Го завршив курсот

m
l
j Звршив 3 лекции
m
l
j Завршив 2 лекции
m
l
j Завршив 1 лекција
m
l
j Не го започнав курсот

5. Ве молиме означете во колкав степен се согласувате или не се
согласувате со следните тврдења:
Во потполност се согласувам/ Се согласувам/ Не се согласувам/ Во потполност не се согласувам/ Не знам

KnowledgePulse за Windows е едноставен за употреба.
Ги променив подесувањата на KnowledgePulse
(Минути на некативност / број на картички во низа).
KnowledgePulse обезбедува добар стимулус за учење.
KnowledgePulse ми помогна да се навратам на
содржината на обуката.
Автоматското појавување на картичките за учење
НЕ ме одвлекуваше од мојата секојдневна работа.
KnowledgePulse ми помогна да научам повеќе
за содржината на обуката.

M
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6. Ве молиме означете во колкав степен се согласувате или не се
согласувате со следните тврдења:
Во потполност се согласувам/ Се согласувам/ Не се согласувам/ Во потполност не се согласувам/ Не знам

Картичките за учење беа добро формулирани.
Секогаш можев добро да го разберам прашањето.
Беше лесно да се одговараат прашањата.
Квалитетот на прашањата беше задоволителен.
Квалитетот на понудените одговори беше задоволителен.
Содржината од Контекстот ми помогна подобро да го разберам прашањето/одговорот .

7. Лекциите на курсот беа: Бр.1-_______________________, Бр.2-________________________,
Бр.3-______________________________.

Која од нив сметате дека беше најдобро креирана и зошто?

8. Лекциите на курсот беа: Бр.1-_______________________, Бр.2-________________________,
Бр.3-______________________________.

Која од нив сметате дека не беше добро креирана и зошто?

7.

9. Ве молиме означете во колкав степен се согласувате или не се
согласувате со следните тврдења:
Во потполност се согласувам/ Се согласувам/ Не се согласувам/ Во потполност не се согласувам/ Не знам

KnowledgePulse треба да се воведе како дополнителна алатка
по спроведувањето на обуките од класичен тип (лице-в-лице).
Ако немав предзнаење за содржините на обуката,
тешко ќе ми беше да одговарам на прашањата од KnowledgePulse.
Курсевите со KnowledgePulse треба да се спроведуваат самостојно,
без претходоно да има потреба да посетувам обука од класичен тип.
Учењето со KnowledgePulse беше одвишок, доволно ќе беше
само да ја следев обуката од класичен тип.
Имам намера да го користам KnowledgePulse на редовна основа,
доколку KnowledgePulse ми е достапен на работното место.
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*10. Ве молиме со свои зборови да го опишете вашето искуство со Микроучењето со
KnowledgePulse, што Ви се допадна и што сметате дека треба да се подобри?

8.
ВИ БЛАГОДАРИМЕ ЗА ВАШЕТО ВРЕМЕ!
Вашите одговори ќе останат доверливи.
Ви благодариме што ни
обезбедивте

повратна

иноформација!
Ваш Тим за Микроучење

