10. september 2014

Izobraževanje

Poročamo

Ali ste vedeli

V okviru izobraževanj iz Kataloga
programov nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja
strokovnih delavcev v vzgoji in
izobraževanju za šolsko leto 2014/15
bo ADP izvedel izobraževanje s
področja uporabe družboslovnih
podatkov, namenjeno srednješolskim
učiteljem in učiteljicam. Štirje sklopi
predavanj in vaj se bodo odvili 13.
in 14. ter 28. in 29. novembra 2014.
Vabljeni, da se čim prej prijavite.
več »

V ADP smo v sodelovanju z
Zavodom za šolstvo RS organizirali
izobraževanje za srednješolske
učitelje sociologije, s ciljem
predstaviti jim možnosti dostopa do
kakovostnih podatkovnih virov in
orodja za izvajanje osnovnih
statističnih analiz. Izobraževanja se
je udeležilo 27 učiteljev in učiteljic iz
vse Slovenije.
več »

V ADP hranimo več kot 60 različnih
serij raziskav. Nekatere med njimi se
neprekinjeno izvajajo že več
desetletij. Velik nabor raziskav
pokriva različna tematska področja:
slovensko javno mnenje, mladina,
internet, kakovost življenja,
vrednote, promet, korupcija…
več »

Uporaba razpoložljivih
družboslovnih podatkov
v srednjih šolah

Delavnica: Družboslovni
podatkovni viri za delo s
srednješolci

... da v ADP hranimo
serije najpomembnejših
družboslovnih raziskav?

V ADP so na voljo tudi naslednje raziskave:
Raziskave Slovenski utrip 2012

Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene
študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj
900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete,
demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na
srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih
tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.
več »

Raziskava o navadah ljudi pri uporabi zdravil, 2004

Namen raziskave je bilo preveriti, kakšne so navade slovenskih gospodinjstev pri uporabi in varnem ravnanju z
zdravili. Informant (anketiranec) je bila praviloma tista oseba v gospodinjstvu, ki doma ponavadi skrbi za zdravila
('skrbnik'). Raziskava je osredotočena predvsem na skrb za zdravje, zdravstvene navade, založenost gospodinjstva z
zdravili in raba zdravil, shranjevanje zdravil, nasveti glede ravnanja z zdravili in viri informiranja o zdravilih. več »

Družbena prehrana, 1981 - 1983

Raziskava prehrambenih navad v Sloveniji obravnava predvsem dejavnike, ki vplivajo na odnos do prehranjevanja v
delovnem okolju. V prvem delu so se zbirali statistični podatki o organizaciji in razširjenosti prehranjevanja v
delovnem okolju, v drugem delu pa so se preučevala stališča in mnenja uporabnikov o organizaciji in kvaliteti
prehranjevanja v delovnem okolju in deloma tudi bivalnem okolju. Posebno vrednost daje raziskavi to, da povezano
obravnava organizacijske, tehnološke in sociološke vidike prehranjevanja na delovnem mestu. več »

Arhiv družboslovnih podatkov
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
T: 01 5805 292, 01 5805 293, E: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

