KLIENTA VĒLMJU ANALĪZE

1. Vārds, Uzvārds, tālrunis:

.

2. Profesija, darba pienākumu apraksts:
.
.
.

3. Vai Jūs līdz šim esat mācījies

valodu? Jā  Nē 

4. Ja atbilde ir «JĀ», lūgums precizēt (kur, kad, cik ilgi?)
=
=
=

5. Kas Jums patika, kas nepatika, runājot par iepriekšējo mācību kursu apmeklēšanu?
=
=
=
Atbildiet, lūdzu , uz tālāk minētajiem jautājumiem pēc iespējas padziļinātāk:

1. Jūs vēlaties apgūt angļu valodu, jo (izvēlieties vienu atbildi):
A 

Tā man ir vajadzīga darbam , kurā es šobrīd strādāju;

B

Tā man ir vajadzīga darbam, kurā es vēlos pieteikties;



C 

Tā man ir nepieciešama pašizaugsmei;

D 

Tā man ir vajadzīga, lai sazinātos ar radiniekiem/draugiem ārzemēs;

E 

Tā man ir nepieciešama, lai spētu mācīties ārzemēs;

F

Cits variants, aprakstiet



.

Ja iepriekšējā jautājumā Jūs izvēlējāties atbilžu variantu A vai B:
Kā Jūs pielietojat/gribētu pielietot angļu valodu darbā?







Darbā man ir nepieciešamība komunicēt ar kolēģiem par kopīgām tēmām;
Darbā man ir nepieciešamība komunicēt ar kolēģiem par profesionālām tēmām;
Darbā man ir nepieciešamība komunicēt ar klientiem par profesionālām tēmām;
Darbā man ir nepieciešamība komunicēt ar partneriem par profesionālām tēmām;
Mans pienākums ir komunicēt tikai rakstiskā veidā (veicot sarakstes);
Cits variants / aprakstiet:
.
.

2. Kad Jūs pielietojat minēto valodu ar kādām problēmām Jūs saskaraties visbiežāk?








Es neprotu ne rakstīt ne runāt šajā angļu valodā;
Es praktiski ar grūtībām saprotu, ko man stāsta;
Es visu saprotu, bet atbildēt nevaru;
Es lieliski pārvaldu rakstīšanas prasmes, bet runāt es bieži vien izvairos;
Man ir plašs vārdu krājums. Es varu runāt izmantojot atsevišķus vārdus, bet nevaru tos sasaistīt vienā
teikumā;
Es rakstu un runāju samērā brīvi, bet man trūkst vārdu dažādība vai zināšanas par gramatiskajiem
likumiem, kas palīdzētu man veidot gramatiski pareizus teikumus.
Cits variants:

Aprakstiet

.
.
.
.

Aprakstiet Jūsu mērķi, ko Jūs vēlaties iegūt no šī mācību kursa:





Man ir nepieciešamība iemācīties runāt angļu valodā;
Man ir nepieciešamība iemācīties lasīt un rakstīt angļu valodā;
Man ir nepieciešamība saprast un atbildēt uz jautājumiem;
Labākajā gadījumā, man nepieciešamas visas iepriekš minētās prasmes.

Cik ilgu laika periodu Jūs varat veltīt pašmācībai/mājas darbu izpildei?:

stundas nedēļā.

Uzdodiet pasniedzējami divus jautājumus, kuri Jums būtu aktuāli un interesanti saistībā ar kursiem, kuros Jūs
plānojat piedalīties.
1..

.
.

2.

.
.

Pasniedzējam (piezīmes/komentāri):
.
.
.
.
.
.
.

