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Kāpēc  organizēt apmācības? 
 
Apmācības nevar tikt organizētas, ja nav patiesas nepieciešamības to darīt, ka arī, ja kaut  
minimāla auditorija nevēlētos tās apmeklēt. Otrs jautājums būtu: vai iecerētais pasākums 
atbilst apmācību nodrošināšanai ar pieejamo budžetu? Sekojoši, šis projekts balstās uz 
pieņēmumu, ka iepriekš minētie jautājumi ir rūpīgi izsvērti un saņemta apstiprinoša atbilde. 
Un ņemiet vērā, ka šeit piedāvātie soļi nav jāveic viens pēc otra noteiktā secībā. Tajā pašā 
laikā - daudzi no tiem ir savstarpēji saistīti un jāveic kopā vai arī viens pēc otra. 
 
Pasākuma organizācija 
 
Lēmums par apmācību organizēšanu ir pieņemts un mēs esam gatavi sākt plānošanas procesu. 
Tas ietver vairākus soļus: 
 
Noformulējiet apmācību tēmu, rūpīgi un šauri nodefinējiet darbības, uzstādiet pasākuma 
mērķi (-us). Apmācībām būtu jāattiecas tikai uz tiem, kas var sasniegt šos mērķi (-us). Veicot 
plānošanu jau no paša sākuma, būs vieglāk veikt nākošos soļus procesā un kopumā tas 
nodrošinās lielāku iespēju tam, ka pasākums būs veiksmīgs. 
 
Plānojiet apmācības budžeta robežās. Tas varētu būt daudz grūtāk izpildāms, nekā izklausās 
īpaši, kamēr nav pieņemts lēmums par pasākuma vietu, norises ilgumu, reģistrācijas maksu 
(dalības maksa nav barjera, lai piedalītos), kā arī par lektoru skaitu, kas ir nolēmuši 
piedalīties. Budžeta sastādīšana prasa ņemt vērā dažādus faktorus. 
 
Pieņemiet lēmumu par apmācību formu- lekcijas, seminārs, darba grupas (vienas dienas? divu 
dienu? trīs dienu?), praktiskas apmācības, izbraukuma sesijas utt. Izbraukuma sesijas varētu 
būt ikviena semināra stiprā puse, jo tās piedāvā dalībnieku apmācību reālā vidē. Jebkurā 
gadījumā, ir ļoti svarīgi ņemt vērā praktisko pusi, t.sk. tuvumu apmācību vietai, satiksmes 
apstākļus paredzētajā dienā. Ir ļoti svarīgi pirms tam apmeklēt šo praktisko apmācību vietu, 
lai pārliecinātos, ka tā ir pieejama transporta līdzekļiem, kas tiks izmantoti. Šajā gadījumā 
apmācību vadītājs būs spiests sasniegt konkrētus rezultātus, izskaidrot satiksmes drošības 
aspektus. Ja apmācības ir paredzētas arī nākošajā dienā, tad apsveriet iespēju dalībniekus 
sadalīt mazākās grupās, lai konkrēto vietu izbrauktu atsevišķi un tad nākošajā dienā 
pārrunājiet gūtos novērojumus. 
 
1. Nosakiet apmācību vadītājiem mērķa grupu. Izveidojiet uzaicināmo sarakstu. Ir lietderīgi 
apsvērt apmācību vadītāju minimālo un maksimālo skaitu, dzimumu līdzsvaru dalībnieku 
vidū, kā arī apvienot dalībniekus ar līdzīgu pieredzes līmeni. 
 
2. Pieņemiet lēmumu par apmācību ilgumu (puse dienas, diena, vairāk). Rūpīgi izsveriet, cik 
daudz laika nepieciešams apmācībām- apmācības, kas garākas par vienu dienu, bieži vien ir 
grūti noorganizēt, īpaši- strādājošiem dalībniekiem. 
 
3. Nosakiet apmācību datumus, atstājot pietiekoši daudz laika sagatavošanas periodam un 
iespējamai sasaistei ar kādu citu pasākumu, kas ļautu piesaistīt lielāku skaitu dalībnieku. 
Pārliecinieties, vai tajā pašā laikā nenotiek kādi citi ES pasākumi nacionālā, reģionālā vai 
vietējā līmenī atbilstoši jūsu apmācību procesā iesaitīt plānotajai mērķgrupai un tādā veidā 
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izvairoties no pasākumu pārklāšanās. Ideāli, ja apmācības notiek laikā, kad nav plānoti kādi 
citi pasākumi. 
 
4. Nosakiet vislabāko ceļu (ceļus), lai sasniegtu un iesaistītu mērķa grupu, kad vien iespējams, 
izmantojiet personīgu pieeju un arī saikni ar strādājošiem interesējošajā teritorijā. Izmantojiet 
vārda spēku verbālai aģitācijai visur,  kur un kad vien tas iespējams, kā arī apsveriet apmācību 
pasākumu reklamējošu rakstu izvietošanu mērķa grupu lasītās publikācijās un apmeklētās 
interneta mājas lapās.  
 
5. Nosakiet un kontaktējieties ar apmācību vadītāju. Viens no apmācību vadītāja pirmajiem 
uzdevumiem ir veikt apmācāmo dalībnieku vajadzību novērtējumu. Apmācību vadītājam ir 
jābūt pieredzei vai jāpārzin t.s. līdzdalības pieeja, jo kā pierāda pētījumi, tad pieaugušie 
apgūst labāk praksē nekā klausoties. 
 
6.Apmācību pasākuma struktūra. Izskatiet ļoti rūpīgi kopējo pasākuma struktūru, kā arī 
individuālās sesijas. Padomi: 
          6.1.  apskatiet sesiju un pārtraukumu laiku, 
          6.2. apskatiet katrai sesijai paredzēto laiku, ieplānojot laiku arī jautājumiem un 

atbildēm, 
          6.3.  atstājiet laiku neparedzētām novirzēm (paredziet apmēram 10 % papildlaika katrai 

sesijai), 
          6.4.  paredziet laiku savstarpējai dalībnieku iepazīstināšanai, 
          6.5. sniedziet informāciju par ēdienreižu laikiem, pasākuma aprīkojuma iekārtām, 

papildus izdevumiem (t.sk.baseinu, kokteiļiem), 
           6.6. nodefinējiet noteikumus (mobilo telefonu lietošana, punktualitāte), 
           6.7. ja iespējams, pieļaujiet elastīgumu apmācību gaitā radušos dalībnieku interešu 

ievērošanā, 
           6.8. vienmēr pajautājiet dalībniekiem, ko viņi sagaida no apmācībām un 
           6.9. apmācību procesa beigās pārliecinieties, vai viņu cerības tika apmierinātas 

(novērtējuma anketa). 
7. Izvēlieties apmācību vadītājus ar nepieciešamo pieredzi. Kopumā teorētiskajām diskusijām 
bez pārtraukuma vislabāk ir paredzēt ne vairāk kā 20 min, pretējā gadījuma zūd dalībnieku 
koncentrēšanās. Apmācību vadītājiem ir jāpārzin citu runātāju materiāls, lai izvairītos no 
iespējamas dublēšanās. Izsniedziet runātājiem vadlīnijas, kā, piemēram: 
          7.1. pārāk detalizēts stāstījums īsā laika periodā var pazudināt panākumus, 
          7.2. sagatavot prezentāciju kopijas dalībniekiem, 
          7.3. noteikt līdz 5 prezentāciju tēmām, atkārtot svarīgāko, 
          7.4. pašu svarīgāko tēmu izskatīt kā pēdējo, 
          7.5. paredzēt laiku jautājumiem un atbildēm. 
 
8.  Nosakiet apmācību pasākuma norises vietu (pilsētu un/vai adresi), ja iespējams-  
apvienojot to kopā ar kādu citu pasākumu, un arī apsverot iespējamu kopīgu pasākuma 
sponsorēšanu. Rezervējiet pasākuma norises vietu un pārbaudiet, vai tā ir piemērota. 
Pārliecinieties, vai tā ir atbilstoša mērķa grupai. Ir jābūt pieejamam transportam, nodrošinātai 
nokļūšanai uz/no pasākuma vietu, pretējā gadījumā- noorganizējiet transportu. Ja ir iesējams, 
apvienojiet apmācības ar kādu citu konferenci. Ja kopējā pasākuma programmā nav iespējams 
integrēt visas apmācību dienas, tad centieties integrēt vismaz viena pusdienas sesiju.  
 
9. Uzaiciniet uzstāties vai kā citādi piedalīties kādu labi pazīstamu personību. Uzaiciniet mēru 
sveikt dalībniekus apmācību pasākuma pirmās dienas rītā. 
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10. Izveidojiet uzdevumu sarakstu, nosakiet atbildīgo par to izpildi un sagrupējot uzdevumus 
prioritārā secībā. Daži piemēri: 
             a) 8 nedēļas (minimums) pirms pasākuma: 

          i. sagatavojiet un izsūtiet ielūgumus, mērķa grupas dalībniekiem pievienojot arī 
plānoto darba kārtību un informāciju par to, kā nokļūt uz pasākuma norises vietu, 
kur palikt utt., 

          ii. uzaiciniet kādu ekspertu vai speciālu ziņotāju. 
    b) 8 nedēļas pirms pasākuma: 
         i. sazinieties ar ziņotājiem, 
         ii. nosūtiet pieprasījumus tulkošanai, 
         iii. rezervējiet pasākuma vietu. 
    c) 4 nedēļas pirms pasākuma: 
         i. veiciet viesnīcas rezervāciju apmācību vadītājiem, ziņotājiem, ārpus pilsētas 

dzīvojošiem dalībniekiem, 
         ii. sazinieties ar tranporta kompāniju par pakalpojuma sniegšanu nokļūšanai uz 

vietu, kas atrodas ārpus apmācību pasākuma norises vietas, 
         iii. apstipriniet dalībniekiem paredzētos izdales materiālus. 
    d) 2 nedēļas pirms pasākuma: 
         i. apstipriniet pasākuma rezervācijas vietu un viesnīcu, 
        ii. apstipriniet transporta līdzekļu rezervāciju, 
      iii. apstipriniet ziņotājus un izsūtīt viņiem darba kārtību un pasākuma atrašanās 

vietas adresi, 
       iv. sazinieties ar apmācību dalībniekiem un izsūtīt viņiem darba kārtību un 

pasākuma atrašanās vietas adresi (ieskaitot informāciju par nokļūšanu un 
viesnīcu), 

        v. uzaiciniet pasākuma dalībniekus paņemt materiālus, kas varētu būt interesanti arī 
pārējiem, 

        vi. apmācību vadītājs apmeklē izbraukuma apmācību vietu, 
        vii.sakopējiet apmācību materiālus un  sagatavojiet apmācību dalībnieka mapi. 
e) 1 nedēļu pirms pasākuma: 
        i.pārliecinieties, ka sēdvietas ir ērtas un pāvietojamas, piemēram, pa apli, 
       ii. pārliecinieties, ka visi apmācībām nepieciešamie materiāli ir pieejami (tāfeles, 

pildspalvas utt.), 
      iii. pārbaudiet stāvvietu jautājumu, 
      iv. pārbaudiet atspirdzinājumu pieejamību (tēja, kafija, pusdienas...). 
f) Iepriekšējā vakarā pirms pasākuma: 
       i. pastaigājieties kopā ar apmācību dalībniekiem, 
       ii. pārliecinieties, ka sēdvietas ir ērtas un pāvietojamas, piemēram, pa apli, 
      iii. izvietojiet visas norādes, banerus, 
      iv. pārbaudiet vai tāfeles ir novietotas, vai ir pietiekošs daudzums papīra lokšņu un 

dažādu krāsu marķieru, 
      v. pārbaudiet projektorus, datorus utt. Ir daudz labāk risināt tehniskos  jautājumus 

tagad nekā gaidīt līdz rītam pirms pasākuma. 
g) Pasākuma diena:  
      i.ierodieties vismaz 1 h ātrāk, 
      ii. veiciet pēdējās pārbaudes, 
     iii.pārbaudiet reģistrācijas galdu pie ieejas, 
     iv. pārbaudiet apmācību dalībnieka mapi, t.ks.rakstāmos un piezīmju papīra esamību, 
     v. apģērbieties atbilstoši. 
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11. Nosakiet atbildības sfēras un atbildīgos, nosakot iepriekš minēto uzdevumu izpildes 
termiņus. 
 
12. Nodefinējiet pasākumam nepieciešamos materiālus- drukātie materiāli, ekrāns, tāfele, 
skaņu iekārta, tulkotāji, fotogrāfs utt. Visiem izdales materiāliem ir jābūt viegli uztveramiem 
un saprotamiem. Pasūtiet pietiekošā dauzumā tāfeles papīru un dažādas krāsas marķierus. 
 
13. Sazinieties ar iespējamo pasākuma norises vietu, t.sk. viesnīcu, un izrunājiet 
vajadzības/budžetu, vienojieties! 
 
14. Uzaiciniet atbilstošus masu mediju pārstāvjus, lai atspoguļotu gan pasākuma norisi, gan 
sagatavošanas periodu. 
 
15. Ja nepieciešams, sagatavojiet preses relīzi pirms un pēc pasākuma, ja iespējams, uzsverot 
galvenos „karstos” jautājumus, kā piemēram, klimata izmaiņas. Informējiet masu medijus, ja 
pasākumā ir paredzams kas ļoti vērtīgs. 
 
16. Noorganizējiet iepriekš pasākuma rezultātu publicēšanu, ieskaitot ziņojumus, gan papīra 
formā, gan projekta mājas lapā. 
 
17. Plānojiet efektīvu pasākuma novērtējumu, t.sk. apmācību dalībnieku anketēšanu (gan par 
individuālajām sesijām, gan pasākumu kopumā), aicinot sniegt atpakaļsaiti gan pozitīvajos, 
gan negatīvajos aspektos. 
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Apmācību pasākuma norise 
 
Ja organizēšanas process ir bijis labi saplānots, izvēlēti pieredzējuši apmācību vadītāji, 
iespējams, ka apmācību pasākums noritēs gludi. Nodrošiniet, lai vienmēr ir pieejama tehniskā 
palīdzība, ja gadījumā rodas kādas problēmas. Pasākuma norise tagad ir apmācību vadītāja 
rokās.  
 
Padomi apmācību vadītājiem: 

1. vislabākā ir divpusēja komunikācija: klausieties uzmanīgi ikvienu, kas runā, mēģinot 
jūs saprast (vai uzdod jautājumus, ja jūs to nedarāt), 

2. esiet emocionāls, 
3. respektējiet viedokļus, kuriem jūs varat arī nepiekrist, 
4. atbildiet pieklājīgi uz visiem jautājumiem, 
5. uzdodiet atvērtus jautājumus, lai veicinātu piedalīšanos diskusijā, uzdodiet 

uzvedinošus jautājumus, prasiet precizēt dalībnieku jautājumus, 
6. iepazīstiniet ar sevi un lūdziet to darīt arī dalībniekiem, 
7. apdomājiet par savstarpējo attiecību ”ledus laušanu” apmacību sākumā pirms pārejat 

pie darba kārtības  jautājumiem, 
8. iedodiet katram dalībniekam kartīti un lūdziet uzrakstīt, ko viņš/viņa sagaida no šī 

pasākuma, apmācību vadītājs savāc šīs kartītes, 
9. ievērojot pasākumam paredzēto laiku, cik vien tas iespējams. 

 
Apmācību pasākuma noslēgums: ja viss ir izdevies labi, noslēguma sesij apmācību 
dalībniekiem ir iespēja novilkt robežu starp apmācībām un darba atsākšanu.  Apmācību 
vadītājs skaļi nolasa ‚ procesa sākumā aizpildītās kartītes par dalībnieku cerībām saistībā ar  
apmācībām. Apmācību vadītājs jautā, vai tās ir attaisnojušās (ja grupa ir maza, sastājieties aplī 
un sadodieties rokās). Tas ir īstais brīdis grupas fotogrāfijai. 
 
Nobeigumā dodiet dalībniekiem 20 min laika, lai aizpildītu kopējā apmācību pasākuma 
novērtējuma anketas. 
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Pasākuma dokumentācija 
 
Pēc pasākuma izdariet divas lietas: 

1. Veiciet pēc-pasākuma novērtējumu, pieaicinot visus, kas bija iesaistīti tā organizēšanā 
un izvērtējiet, kas izdevās, kas nē un kas turpmāk būtu jāmaina.  Apkopojiet to visu 
nelielā ziņojumā. 

2. Saglabājiet visus pasākuma dokumentus. Tie varētu būt: 
• Saņemto pakalpojumu rēķinu kopijas. 
• Pasākuma datumi, laiki, norises vietas. 
• Izmantotais plānošanas laika grafiks. 
• Ziņotāju uzvārdi, kontaktinformācija, priekšlikumi ziņotājiem. 
• Ielūgumu kopijas, reklāmas materiāli utt. 
• Dalībnieku saraksts. 
• Pēc-pasākuma novērtējuma ziņojums. 
• Visa veida informācija, kas jūsuprāt, var noderēt nākošajiem līdzīga rakstura 

pasākumiem, t.sk., vai bija pietiekoši (vai par daudz) pārtikas, stāvvietu, vai 
laika plānojums bija par garu utt. 

 
Glabājiet visu šo dokumentāciju mapē, kura būtu viegli pieejama nākošajai grupai vai 
cilvēkiem. Jūs varat to visu saglabāt arī elektroniskā veidā uz kopīgi lietojama diska. Ja jūs to 
izdarīsiet, tad varat būt pilnīgi pārliecināti, ka jūs tādā veidā palīdzat nākošajiem 
organizatoriem un būsiet pateicīgi iepriekšējiem, kas to izdarīja priekš jums! 
 
Pasākums būtu jāatspoguļo informatīvā izdevumā ar fotogrāfijām un elektroniski jāizsūta 
atbilstoši organizatoru sagatavotajam e-mail adrešu sarakstam. Finansētāji un atbalstītāji 
saņem tādu pašu materiālu. Apmācību materiāls jāievieto organizatoru mājas lapā. 
Individuālās prezentācijas jāizvērtē, vai tās būtu izmantojamas kā profesionālas publikācijas 
vai cita veida mediju informācijai. Visos materiālos pieminiet sponsorus un atbalstītājus, 
ievietojot viņu logo, kā arī izmantojiet PRO.MOTION izstrādātos paraugus, t.sk. IEE banerus, 
visos materiālos. 
 
Ir ļoti svarīgi veikt dalībnieku aizpildīto pasākuma kopējā novērtējuma anketu analīzi. 
Anketas jāaizpilda gan katras sesijas, gan pasākuma beigās. Atpakaļsaite no dalībniekiem ir 
apsveicama un nav uzskatāma par formālu jautājumu. Saņemtās anketas ir jāanalizē- vai 
dalībnieku cerības ir attaisnotas un viņu tehniskās zināšanas ir paaugstinājušās. Atcerieties, ka 
komentāri bieži vien ir ar labiem nodomiem, bet daži var būt neatbilstoši iepriekš 
nospraustajam mērķim. Izlasiet anketas rūpīgi un pievērsiet uzmanību tēmai. Koncentrējieties 
uz galveno, bet ņemiet vērā arī mazākuma komentārus, kaut arī tie bieži vairāk raksturo pašu 
dalībnieku nevis pasākumu. Izveidojiet „gūto atziņu” sarakstu. Saglabājiet to nākošajiem 
apmācību pasākumiem kā arī PRO.MOTION novērtējumam un ziņojumam. Pārliecinieties, ka 
novērtējums atbilst visiem rezultatīvajiem rādītājiem. 
 
Apmācību sesiju novērtējuma formas nav domātas anketas aizpildītāja identifikācijai, bet gan 
anketas aizpildītāja viedokļa noskaidrošanai. Dodiet dalībniekiem pietiekoši daudz laika 
anketas aizpildīšanai. 
 
Jautājiet: 

• Kura no apmācību kursa sadaļām bija vissvarīgākā un kura vismazāk nozīmīga? 
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• Aprakstiet, kādu kopēju labumu guvāt. 
• Kā apmācības jums palīdzēs turpmākajā darbā? 
• Ko jūs domājat par pārējiem dalībniekiem? Vai viņi bija atsaucīgi un aktīvi? 
• Kurš no dalībniekiem bija visautsaucīgākais? 
• Kāds ir jūsu viedoklis par izsniegtajiem materiāliem? Kā tie varētu tikt uzlaboti? 
• Kādas ir jūsu domas par (galveno) apmācību vadītāju? Pārējiem vadītājiem? 
• Kā varētu uzlabot semināru? 
• Kādu turpinājumu/uzraudzību jūs vēlētos redzēt no mūsu puses? 
• Vai jums ir kādi komentāri par pasākuma loģistiku? 
• Vai jums ir kādi citi komentāri? 
• Vai jums ir kādas idejas/priekšlikumi nākošajiem apmācību pasākumiem? 

 
Papildus lūdziet arī apmācību vadītājus aizpildīt novērtējuma anketu par apmācību sesijām un 
pasākumu kopumā. Būtu iespējams arī lūgt viņiem aizpildīt aptaujas anketas par viņu 
apmācības procesā gūtajām atziņām turpmākajam darbam. Šo apmācību vadītāju aptauju 
varētu veikt 6 mēnešus pēc pasākuma beigām. 
 
 
Aptaujas anketas formas paraugs ir pievienots pielikumā. 

 
 
 
 
 

  

 
Apmācību novērtējuma aptauja 
       
Kurss:             
Sesija:             
Vieta:             
Datums:             
       
Atzīmējiet atbilstošo kvadrātiņu, kas atbilst jūsu viedoklim   
       
Novērtējuma skala: Izcili (5)    
  Ļoti labi (4)    
  Labi (3)     
  Apmierinoši (2)    
  Slikti (1)     
       
 
Šī aptauja mums palīdzēs veikt apmācību sesiju novērtējumu un uzlabot to kvalitāti turpmāk.  
       
       
       
       
Tiks novērtēti sekojoši apmācību sesiju aspekti:   
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Kopējais novērtējums      
Tēmas nosaukums     
Tēmas nosaukums     
Izbraukuma sesija     
       
       
   

 

 

    
       
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tēmas nosaukums 
         

Tēmas saturs      
        
Cik interesanta bija tēma?     
   
Izcili Slikti  
 

     

  
   
        
Inovācijas tēmā      
   
Izcili Silkti  
 

     

  
        
Sesijas satura pielietojamība    
   
Izcili Slikti  
 

     

  
   
        
Sesijas ilgums (atbilstoši būtiskuma un labuma līmenim) 
 
         
        
        

5 4 3 2 1

5 5 5Too short  Good  Too long

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 5 5Too short  Good  Too long

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1
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Atbilstība starp teorētisko un praktisko sesijas daļu 
 
         
        
        
        

Sesiju laikā veiktie praktiskie darbi 
Kā jūs novērtējat šos praktiskos darbus? 
        
Palīdzēja nostiprināt iegūtās zināšanas   
   
Izcili Slikti  
 

     

  
        
Palīdzēs manam turpmākajm darbam    
   
Izcili Slikti  
 

     

  
        
Palīdzēs gūt jaunas idejas turpmāk   
   
Izcili Slikti  

 

     

  

        

Apmācību vadītāja novērtējums     
Novērtējot apmācību vadītāja darbu:  Ierakstiet vārdu  
        
Tehniskās zināšanas      
   
Izcili Slikti  
 

     

  
Spēja mācīt       
   
Izcili Slikti  
 

     

  
Spēja motivēt grupu      
   
Izcili Slikti  
 

     

  
Oriģinalitāte       
   
Izcili Slikti  
 

     

  
Audio vizuālā aprīkojuma izmantošana     
   
Izcili Slikti  
 

     

  
      

Lūdzu dodiet kopējo apmācību 
vadītāja darba novērtējumu  

Ierakstiet vārdu  
 

        
Tehniskās zināšanas      

3215 5 5Too theoretical  Good  Too practical

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 5 5 5 55 4 3 2 1

5 5 5 5 55 4 3 2 1

5 5 5 5 55 4 3 2 1

5 5 5 5 55 4 3 2 1

5 5 5 5 55 4 3 2 1

3215 5 5Too theoretical  Good  Too practical

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 5 5 5 55 4 3 2 1

5 5 5 5 55 4 3 2 1

5 5 5 5 55 4 3 2 1

5 5 5 5 55 4 3 2 1

5 5 5 5 55 4 3 2 1
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Izcili Slikti  
 

     

  
Spēja mācīt       
   
Izcili Slikti  
 

     

  
Spēja motivēt grupu      
   
Izcili Slikti  
 

     

  
Oriģinalitāte       
   
Izcili Slikti  
 

     

  
Audio vizuālā aprīkojuma izmantošana     
   
Izcili Slikti  
 

     

  
        

 
 
 
 
 
 
 

  

Apmācību novērtējuma aptauja 
       
       

Grupu darbs (iesaistes līmenis)  
  
Izcili Slikti 
 

     

 
       
       

Kopējais iespaids par mācību sesijām   
  
Izcili Slikti 
 

     

 
       
  

Vispārējie 
komentāri       

       
Kas jums patika visvairāk?     
       
       
       

5 5 5 5 55 4 3 2 1

5 5 5 5 55 4 3 2 1

5 5 5 5 55 4 3 2 1

5 5 5 5 55 4 3 2 1

5 5 5 5 55 4 3 2 1

5 5 5 5 55 4 3 2 1

5 5 5 5 55 4 3 2 1

5 5 5 5 55 4 3 2 1

5 5 5 5 55 4 3 2 1

5 5 5 5 55 4 3 2 1

5 5 5 5 55 4 3 2 1

5 5 5 5 55 4 3 2 1

5 5 5 5 55 4 3 2 1

5 5 5 5 55 4 3 2 1

5 5 5 5 55 4 3 2 1

5 5 5 5 55 4 3 2 1

5 5 5 5 55 4 3 2 1

5 5 5 5 55 4 3 2 1

5 5 5 5 55 4 3 2 1

5 5 5 5 55 4 3 2 1

5 5 5 5 55 4 3 2 1

5 5 5 5 55 4 3 2 1
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Kas jums nepatika visvairāk?     
       
       

       
Kur jūs saskatāt iespējas uzlabojumiem?   
       
       
       
       
       

       
Kādi priekšlikumi jums ir nākošajām apmācībām/programmām? 
       
       
Citi komentāri:      
       
    
     

 
 


