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ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1. Πόσο σαφείς θεωρείτε πως ήταν οι στόχοι αυτής της ενότητας;
Δεν υπήρχαν σαφείς
στόχοι


Υπήρχε σύγκρουση
στόχων και σύγχυση


Μέτρια σαφήνεια
στόχων


Οι πιο πολλοί
στόχοι ήταν σαφείς


Οι στόχοι ήταν
ξεκάθαροι


2. Πόση εμπιστοσύνη υπήρχε από μέρους σας απέναντι στο διδάσκοντα;
Δεν υπήρχε
εμπιστοσύνη


Περισσότερο
αμυντική στάση
λόγω άγνοιας


Σε μέτριο βαθμό

Αρκετή εμπιστοσύνη

Απόλυτη
εμπιστοσύνη







Δεν πρόσεχα
ιδιαίτερα

Πρόσεχα αρκετά

Δε μου ξέφευγε
τίποτα







3. Πόση προσοχή δίνατε στα όσα λέγονταν στα σεμινάρια;
Δεν πρόσεχα
καθόλου


Πρόσεχα μόνο όταν
πίστευα πως λεγόταν
κάτι που μ’
ενδιαφέρει


4. Αισθάνεστε ικανοποιημένοι/ες με την επιλογή των θεμάτων που παρουσιάστηκαν στα σεμινάρια
αυτής της ενότητας;
Δεν είμαι
ικανοποιημένος/η


Είμαι ελάχιστα
ικανοποιημένος/η,
θα μπορούσε να
είναι καλύτερη


Μέτρια
ικανοποιημένος/η

Είμαι αρκετά
ικανοποιημένος/η

Πολύ
ικανοποιημένος/η







5. Αισθάνεστε ικανοποιημένοι/ες από την επιλογή των θεμάτων των εργασιών που σας προτάθηκαν;
Δεν είμαι
ικανοποιημένος/η


Είμαι ελάχιστα
ικανοποιημένος/η,
θα μπορούσε να
είναι καλύτερη


Μέτρια
ικανοποιημένος/η

Είμαι αρκετά
ικανοποιημένος/η

Πολύ
ικανοποιημένος/η







6. Είστε ευχαριστημένοι/ες από τη μεθόδευση της διδασκαλίας στην ενότητα αυτή;
Δεν είμαι
ευχαριστημένος/η


Είμαι ελάχιστα
ευχαριστημένος/η,
θα μπορούσε να
είναι καλύτερη


Μέτρια
ευχαριστημένος/η

Είμαι αρκετά
ευχαριστημένος/η

Πολύ
ευχαριστημένος/η
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7. Είστε ευχαριστημένοι/ες από τη συνεργασία σας με το διδάσκοντα στο θέμα των εργασιών που
αναλάβατε;
Δεν είμαι
ευχαριστημένος/η


Είμαι ελάχιστα
ευχαριστημένος/η,
θα μπορούσε να
είναι καλύτερη


Μέτρια
ευχαριστημένος/η

Είμαι αρκετά
ευχαριστημένος/η

Πολύ
ευχαριστημένος/η







Μέτρια συμμετοχή

Συμμετείχα αρκετά,
όσο περισσότερο
μπορούσα

Συμμετείχα πάντα







8. Πως θα χαρακτηρίζατε τη συμμετοχή σας στο μάθημα;
Δεν συμμετείχα στο
μάθημα



Συμμετείχα
ελάχιστα και μόνο
όταν πίστευα πως
λέγεται κάτι που μ’
ενδιαφέρει


9. Πόσο καλά πιστεύετε πως ανταποκρίθηκαν οι υπόλοιποι/ες στο μάθημα;
Οι πιο πολλοί/ές
είναι σιωπηλοί/ές


Το μάθημα είναι
μόνο για τους/τις
ελάχιστους/ες που
ανταποκρίθηκαν


Πολλοί/ές
προσπάθησαν να
ανταποκριθούν αλλά
αποθαρρύνθηκαν


Ανταποκρίθηκαν οι
αρκετοί/ες

Ανταποκρίθηκαν
όλοι/ες





Μ’ εξυπηρετούν
αρκετά

Δεν έχω πρόβλημα





10. Σας εξυπηρετούν οι ώρες συνεργασίας με τον διδάσκοντα;
Δε μ’ εξυπηρετούν
καθόλου



Μ’ εξυπηρετούν
ελάχιστα γιατί έχω
και άλλες
υποχρεώσεις εκείνες
τις ώρες


Μ’ εξυπηρετούν τις
περισσότερες φορές
όταν δεν έχω κάποια
άλλη υποχρέωση
εκείνη την ώρα


11. Γράψτε τι σας άρεσε ή τι σας εντυπωσίασε περισσότερο από τα σεμινάρια της ενότητας αυτής.

12. Γράψτε τι περιμένετε ή τι θα θέλατε να γίνει στις επόμενες ενότητες που δεν έγινε σ’ αυτή.
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