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Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Εκπαίδευσης _ Ενότητα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σκοπός της παρούσας αξιολόγησης είναι να επιβεβαιωθεί ότι η ενότητα είναι αποτελεσματική, καθώς
έχει διανεμηθεί και προσφερθεί ευρέως. Η αξιολόγηση βοηθάει να προσδιοριστεί ποια τμήματα του
μαθήματος είναι αποτελεσματικά και ποια τμήματα πρέπει να ενισχυθούν. Η διαδικασία περιλαμβάνει
μια συνολική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της χρησιμότητας της επιγραμμικής και πρόσωπο
με πρόσωπο κατάρτισης για την επίτευξη των στόχων κατάρτισης του μαθήματος. Οι πληροφορίες που
συλλέγονται από τα ερωτηματολόγια χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση και τη βελτίωση του
περιεχομένου του μαθήματος, των υλικών και των στρατηγικών παράδοσης στο επόμενο στάδιο του
έργου.
Όνομα και Επώνυμο (προαιρετικό)
Χώρα
Ελλάδα
Ιταλία
Ισπανία

Ποια ενότητα παρακολουθήσατε;
Χειροτεχνία
Πολιτιστική Κληρονομιά
Τέχνες του Λόγου
Οπτικοακουστικές Τέχνες και Πολυμέσα
Παραστατικές Τέχνες
Εικαστικές Τέχνες

Κατανοήσατε τους σκοπούς της εκπαίδευσης;
Καθόλου
Οι στόχοι είναι ξεκάθαροι

Σε μια κλίμακα από ένα έως πέντε (το πέντε αντιστοιχεί στο εξειδικευμένος), ποιο θεωρείτε ότι είναι το
επίπεδο ικανότητάς σας στο θέμα πριν να παρακολουθήσετε το μάθημα;
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Σε ποιο βαθμό αποκτήσατε εμπιστοσύνη στα ακόλουθα θέματα;
Πλήρης κατανόηση των βασικών στοιχείων της διοίκησης
Καθόλου
Όχι καλή
Ουδέτερη
Καλή
Πολύ καλή

Σχεδιασμός και οργάνωση προσωπικής εργασίας και επιχείρησης
Καθόλου
Όχι καλή
Ουδέτερη
Καλή
Πολύ καλή

Πλήρη κατανόηση των κύριων στοιχείων χρηματοδότησης
Καθόλου
Όχι καλή
Ουδέτερη
Καλή
Πολύ καλή

Πώς να διαχειριστείτε ένα επιχειρηματικό σχέδιο
Καθόλου
Όχι καλή

3

Skills for the Creative Economy - 2014 – 3174 / 001 – 001

Ουδέτερη
Καλή
Πολύ καλή

Η έννοια της διαχείρισης και πώς λειτουργεί η διαδικασία της
Καθόλου
Όχι καλή
Ουδέτερη
Καλή
Πολύ καλή

Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτήν την ενότητα ή να σας υποστηρίξουμε; (έως 500 χαρακτήρες)

Οι εκπαιδευτές γνώριζαν καλά το θέμα.
Διαφωνώ έντονα
Διαφωνώ
Ουδέτερη στάση
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα

Οι εκπαιδευτές έδωσαν σαφείς εξηγήσεις για τα θέματα
Διαφωνώ έντονα
Διαφωνώ
Ουδέτερη στάση
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα
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Η ταχύτητα της εκπαίδευσης πρόσωπο με πρόσωπο ήταν η κατάλληλη.
Διαφωνώ έντονα
Διαφωνώ
Ουδέτερη στάση
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα

Οι εκπαιδευτές ήταν δεκτικοί στις ερωτήσεις και απαντούσαν καταλλήλως.
Διαφωνώ έντονα
Διαφωνώ
Ουδέτερη στάση
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα

Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο (έως 500 χαρακτήρες)

Πώς θα βαθμολογούσατε το περιεχόμενο αυτής της ενότητας από απόψεως πληρότητας;
Πολύ ελλιπές
OK
Πολύ καλό

Έχετε επιπλέον σχόλια;

Πώς θα βαθμολογούσατε το περιεχόμενο αυτής της ενότητας όσον αφορά την παρουσίαση - π.χ.
στοιχεία, διαφάνειες;
Πολύ ελλιπές
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Μέτριο
Πολύ καλό

Έχετε επιπλέον σχόλια;

Πώς θα βαθμολογούσατε το περιεχόμενο αυτής της ενότητας όσον αφορά τη γλώσσα, που
χρησιμοποιείται; (είτε από άποψη πολυπλοκότητας είτε ορθότητας)
Πολύ ελλιπές
OK
Πολύ καλό

Έχετε επιπλέον σχόλια;

Πώς θα βαθμολογούσατε τη διάρκεια της ενότητας από άποψη του χρόνου, που διατέθηκε για το
παρουσιαζόμενο υλικό;
Ανεπαρκή
Αναλόγως σωστή
Υπερβολική

Έχετε επιπλέον σχόλια;

Πώς θα περιγράφατε τη χρήση των εργαλείων εκμάθησης (μελέτες, παραδείγματα κ.λπ.);
Ανεπαρκή
Ποικιλία θεμάτων αλλά όχι δύσκολη να παρακολουθηθεί
Υπερβολική παρουσία θεμάτων - δυσκολία στην παρακολούθηση

Έχετε επιπλέον σχόλια;
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Πόσο καλά πιστεύετε ότι το περιεχόμενο αυτής της ενότητας πέτυχε τους στόχους της;
Καθόλου
Μέτρια
Επαρκώς

Έχετε επιπλέον σχόλια;

Πώς θα περιγράφατε την πολυπλοκότητα του υλικού που παρουσιάστηκε;
Πολύ απλοϊκή
Ισορροπημένη
Πολύ σύνθετη

Έχετε επιπλέον σχόλια;

Πόσο θα λέγατε ότι αυτή η μονάδα σας ώθησε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
το υλικό που καλύπτεται;
Καθόλου
Μέτρια
Πάρα πολύ

Έχετε επιπλέον σχόλια?

Πώς θα περιγράφατε την εμφάνιση / σχεδίαση της συγκεκριμένης ενότητας;
Καθόλου ελκυστική
OK
Πολύ ελκυστική
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Έχετε επιπλέον σχόλια;

Πώς θα βαθμολογούσατε τη συνολική ποιότητα αυτής της ενότητας;
Ελλιπή
OK
Πολύ καλή

Έχετε επιπλέον σχόλια?

Πόσο χρήσιμο/σχετικό θα θεωρούσατε το περιεχόμενο της ενότητας αυτής σε σχέση με τους
Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς;
Καθόλου σχετικό
Μέτρια σχετικό
Πολύ σχετικό

Έχετε επιπλέον σχόλια;
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