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Π/δ 1.9: 
Δημιουργία ερωτηματολογίων 
αξιολόγησης 

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ στο Τμήμα Γερμανικής 

Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

εκπονήθηκαν τα ακόλουθα ερωτηματολόγια αξιολόγησης του Προγράμματος, τα οποία 

συμπληρώνονται από τους ασκούμενους και από τον επόπτη του φορέα υλοποίησης, 

προκειμένου η επεξεργασία των αξιολογήσεων αυτών να οδηγήσει σε βελτίωση του 

όλου Προγράμματος. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

(Συμπληρώνεται από τον φοιτητή / την φοιτήτρια) 

 

Ακαδημαϊκό έτος: ……………………………. 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………………………………………… 

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………………………………………….. 

ΤΗΛ. ……………………………………………………………………………… 

e-mail: …………………………………………………………………………. 

1. Ποιοι παράγοντες συνετέλεσαν στην απόφασή σας να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα 

Πρακτικής Άσκησης; 

 εμπειρία εργασιακού περιβάλλοντος 

 εμπλουτισμός του βιογραφικού μου 

 εμπειρία απόκτησης επαγγελματικών γνώσεων και διξιοτήτων 

 άλλοι παράγοντες (παρακαλούμε προσδιορίστε): 

 ………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………. 

 

2. Θεωρείτε ότι η χρονική διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης υπήρξε: 

  

 μεγάλη 

 σύντομη 

 ικανοποιητική 
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3. Οι εργασίες που σας ανατέθησαν ήταν συναφείς με το αντικείμενο των σπουδών σας 

 Ναι 

 Όχι 

 Εν μέρει 

4. Η ενημέρωσή σας κατά την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης ήταν 

 Μη ικανοποιητική 

 Ικανοποιητική/επαρκής 

 Εξαίρετη 

5. Η υποστήριξη που σας παρείχε το τμήμα κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ήταν 

 Μη ικανοποιητική 

 Ικανοποιητική/επαρκής 

 Εξαίρετη 

6. Η υποστήριξη που σας παρείχε ο φορέας απασχόλησης κατά την διάρκεια της Πρακτικής 

Άσκησης ήταν 

 Μη ικανοποιητική 

 Ικανοποιητική/επαρκής 

 Εξαίρετη  

7. Μετά την εμπειρία σας στο συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον, θεωρείτε ότι θα 

ενδιαφερθείτε να εργαστείτε στον χώρο/κλάδο αυτό; 

 Ναι 

 Όχι 

 Ίσως 

8. Αξιολογήστε συνολικά την εμπειρία σας από την Πρακτική Άσκηση (συνυπολογίζοντας 

επαγγελματικό όφελος, προσωπικό όφελος, γνωριμίες, αυτογνωσία …) 
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 Καμία 

 Ελάχιστη 

 Ικανοποιητική/επαρκής 

 Μεγάλη 

 Σχολιάστε την απάντησή σας 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Υποδείξεις – Προτάσεις 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ημερομηνία ……………………………. 

 

Υπογραφή ……………………………… 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ  

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΗΣ 

 

Στοιχεία συνεργαζόμενου φορέα: 

Ονομασία Φορέα: ……………………………………………………………………………… 

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου:……………………………………………………………………………………. 

 

Στοιχεία ασκούμενου φοιτητή / ασκούμενης φοιτήτριας 

Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ / ΤΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗΣ 

 

1. Συνέπεια του ασκούμενου/ της ασκούμενης σχετικά με την τήρηση του ωραρίου   

      μη ικανοποιητική 

      ικανοποιητική /επαρκής 

      εξαίρετη 

2. Προσαρμοστικότητα και ευελιξία του/της  στον χώρο εργασίας 

 μη ικανοποιητική 

      ικανοποιητική /επαρκής 

      εξαίρετη 

3. Συνεργασιμότητα  του/της 

     μη ικανοποιητική 

     ικανοποιητική /επαρκής 

     εξαίρετη 

 

 

4. Ικανότητα / δυνατότητά του/της αφομοίωσης νέων γνώσεων και διαδικασιών 

          μη ικανοποιητική 

      ικανοποιητική /επαρκής 

      εξαίρετη 

5. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών  του/της 

      μη ικανοποιητική 

      ικανοποιητική /επαρκής 
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      εξαίρετη 

6. Αποδοτικότητα (αναφορικά με την ποιότητα των εργασιών που ολοκληρώθηκαν)    

      μη ικανοποιητική 

      ικανοποιητική /επαρκής 

      εξαίρετη 

7. Πρόοδος (σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατέθηκαν)    

      μη ικανοποιητική 

      ικανοποιητική /επαρκής 

      εξαίρετη 

8. Εν γένει παρουσία στην εργασία 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 

 

 

1. Η συνεργασία με το Τμήμα ήταν…  

     μη ικανοποιητική 

    ικανοποιητική /επαρκής 

    εξαίρετη 

 

2. Θα συνεχίσετε την συνεργασίας σας με το Τμήμα στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης 
φοιτητών; 
 

 Ναι 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Όχι 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ημερομηνία Συμπλήρωσης:                                                Υπογραφή: 

 


