Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ & ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Ονοματεπώνυμο:…………………………………………………… …………….

φωτογραφία

Διεύθυνση κατοικίας:………………………………………………..……………..
Τηλ……… ....……….………..φαξ…….………………………….
Κινητό………………………….………..
Ηλεκτρονική διεύθυνση:……………………………………………………
Ηλικία: ……………………… Οικογενειακή κατάσταση:
Παιδιά: Κανένα 
Εργασία: πλήρης απασχόληση 

Έγγαμη/ος 

Ένα 

Άγαμος/η

Δύο 

Ημιαπασχόληση 

τρία 


Άνεργη/ος

ως………………………………………………………………………………………………………….
Σπουδές:…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
1. Έχετε κάποια επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο σπουδών της ΔΕΟ;
Ναι 

Όχι 

Αν ναι, τι είδους…………………………………………………………………………………...
2. Κατά πόσο ήταν για σας σημαντικό ότι εγγραφήκατε στη Θεματική ενότητα ΔΕΟ;
5

4

3

2

1

(πάρα πολύ)

(πολύ)

(αρκετά)

(λίγο)

(ελάχιστα) σημαντικό

3. Πόσο σημαντικοί είναι για σας οι παρακάτω στόχοι, σε ό,τι αφορά την απόφασή σας να εγγραφείτε σε αυτή
τη Θ.Ε.;

(5 = πάρα πολύ, 1 = ελάχιστα)
5

ΣΤΟΧΟΙ

4

3

2

1

¾ Να έχετε προσωπική ικανοποίηση / Σας αρέσει το
διάβασμα
¾ Να μάθετε περισσότερα για το αντικείμενο αυτό
¾ Να αξιοποιήσετε επαγγελματικά όσα θα μάθετε
¾ Να αποκτήσετε το συγκεκριμένο πτυχίο
¾ Να αποκτήσετε ΕΝΑ πτυχίο
¾ Να κάνετε γνωριμίες
¾ Να ξεφύγετε λίγο από τα τετριμμένα
¾ Να θέσετε στον/ην εαυτό/ή σας μια νέα πρόκληση
και να τα καταφέρετε
¾ Να βρείτε μετά το πέρας των σπουδών σας
καλύτερη δουλειά
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¾ Να εξελιχθείτε στη δουλειά σας και/ή να ανεβάσετε
τις απολαβές σας
¾ Να αναπτύξετε την ικανότητά σας να μελετάτε, να
διερευνάτε προβλήματα, να χρησιμοποιείτε πηγές
¾ Να αποκτήσετε περισσότερες γνώσεις γενικά

4. Ποια θεωρείτε ως «δυνατά σας σημεία» προκειμένου να επιτύχετε τους στόχους που θεωρείτε
σημαντικούς; (γράψτε ως τρία με σειρά προτεραιότητας)
α)………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
β)………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
γ)………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
5.

Ποια θεωρείτε ως «αδύνατα σημεία» σας προκειμένου να επιτύχετε τους παραπάνω στόχους σας; (έως
τρία με σειρά προτεραιότητας)
α)………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
β)………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. ….
γ)………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...

6.

Ποιες δυσκολίες είναι πιθανό να έχετε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας φέτος;
α)………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
β)………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
γ)………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

7.

Τι είδους υποστήριξη θα περιμένατε από την καθηγήτρια-σύμβουλό σας;
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
...….………………………………………………………………………………………………

8.

Από τις εμπειρίες που είχατε έως σήμερα ως εκπαιδευόμενος/η (στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, σε
επιμορφωτικά προγράμματα, σεμινάρια κλπ), ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι που σας βοήθησαν
περισσότερο να «μάθετε»;
α)………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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β)………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
γ)………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
9.

Ποιες από τις παρακάτω δραστηριότητες, που είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των
Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων, σας ενδιαφέρουν περισσότερο; (βάλτε στα κουτάκια τους
αριθμούς 1, 2, 3 (μια φορά τον καθένα, δηλ σύνολο τρεις επιλογές) κατά σειρά προτεραιότητας, όπου 1 το
πιο σημαντικό)


Παρουσιάσεις εργασιών από συμφοιτητές………………………………… 

¾ Εισηγήσεις από την καθηγήτρια-σύμβουλό σας……………………………
¾

¾ Συζητήσεις με την καθηγήτρια και τους συμφοιτητές και συμφοιτήτριες για την πορεία των σπουδών για


Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την καλύτερη εκπόνηση γραπτών εργασιών…... 
ανταλλαγή εμπειριών………………………………………...

¾

¾ Σχολιασμός / ανατροφοδότηση από την καθηγήτρια-σύμβουλο σχετικά
με τις γραπτές εργασίες που έχετε εκπονήσει……………………………
¾ Απαντήσεις από την καθηγήτρια-σύμβουλο σε συγκεκριμένα ερωτήματα
πάνω στην ύλη που έχουν υποβληθεί πριν τη συνάντηση…………………...
10.




Ποια χαρακτηριστικά πιστεύετε ότι πρέπει να έχει η καθηγήτρια-σύμβουλός σας; (Βάλτε νούμερα από 1
έως 5 (μια φορά τον κάθε αριθμό) κατά σειρά προτεραιότητας, όπου 1 το πιο σημαντικό)


Να γνωρίζει καλά το αντικείμενο…………………………………………. 
Να κατανοεί τις ανάγκες των φοιτητών / φοιτητριών……………………… 
Να είναι μεταδοτική………………………………………………………
Να είναι ανοικτή και ικανή στην επικοινωνία………………………………
Να κάνει εποικοδομητική κριτική…………………………………………
Να επιβραβεύει τις προσπάθειες………………………………………….. 
Να έχει ικανότητα οργάνωσης……………………………………………. 
Να είναι αντικειμενική και ακριβοδίκαια………………………………….. 

¾ Να υποκινεί και να ενεργοποιεί τους φοιτητές και φοιτήτριες………………
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
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11.

Ποια είναι η μέχρι τώρα αίσθησή σας από τις σπουδές σας στο ΕΑΠ;

12.

Υπάρχει κάποια ιδιαίτερη πληροφορία που πιστεύετε ότι θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζει η ΚαθηγήτριαΣύμβουλός σας για να μπορέσει να συνεισφέρει πιο αποτελεσματικά στη διαδικασία μάθησής σας (όσον
αφορά π.χ. μαθησιακές ιδιαιτερότητες, ιδιαιτερότητες κινητικότητας κ.ά.);

13.

Σημειώστε ό,τι άλλο θεωρείτε σημαντικό για την επιτυχή περάτωση των σπουδών σας και ειδικότερα
σχετικά με τη ΘΕ ΔΕΟ 10 (αρχές δικαίου και διοίκησης)
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