FORMULAR DE EVALUARE A FEEDBACK - ULUI

Răspunsul dvs. la acest chestionar este foarte util, deoarece ne ajută sa ne evaluăm mai bine
activitatea, putând astfel să aducem îmbunătățiri continue calității serviciilor noastre. De aceea nu
este necesar să-l semnați dar este necesar să răspundeți cât mai deschis și detaliat.
Vă mulțumim.
Vă rugăm să bifați cu X răspunsul cu care sunteți de acord sau să încercuiți nota potrivită de la 1 la 5.

1. Evaluarea generală a sesiunii de instruire:
□ foarte bine

□ bine

□ satisfăcător

□ slab

2. Relevanța pentru activitatea dvs. profesională
□ foarte bine

□ bine

□ satisfăcător

□ slab

3. În ce măsură considerați că subiectele abordate vă sunt utile ?
□ foarte utile

□ utile

□ indiferent

□ inutile

4. Standardul general al suportului de curs (materialul distribuit):
□ foarte bun

□ bun

□ satisfăcător

□ slab

5. Cum a fost nivelul subiectelor tratate?
□ prea avansat

□ potrivit

□ prea elementar

6. Eficiența metodelor de instruire utilizate:
(Cifra 5 reprezintă valoarea maximă iar cifra 1 reprezintă valoarea minimă a indicatorului).

Metodele de instruire utilizate au fost
potrivite pentru atingerea obiectivelor
Metodele de instruire au fost bine
utilizate si m-au ajutat foarte mult să
învăț
Atmosfera creată în grup a stimulat
foarte bine învățarea și a încurajat
participarea
Cursul a fost foarte bine structurat și
mi-a oferit o mulțime de cunoștințe noi
M-am simțit motivat să învăț mai mult
și să contribui cu experiența mea
Conținutul cursului a fost foarte bine
adaptat la componența grupului de
participanți
Standardul prezentărilor a fost ridicat
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Metodele de instruire utilizate au
fost nepotrivite pentru atingerea
obiectivelor
Metodele de instruire nu au fost bine
utilizate si nu m-au ajutat să invăț
Atmosfera creata în grup nu a
stimulat învățarea și nu a încurajat
participarea
Cursul nu a fost bine structurat și nu
mi-a oferit cunoștinte noi
Nu m-am simțit motivat să învaț mai
mult și să contribui cu experiența
mea
Conținutul cursului nu a fost bine
adaptat la componența grupului de
participanți
Standardul
scăzut

prezentărilor

a

fost

7. Care din capitolele tratate vă sunt cele mai utile? Bifați unul sau mai multe capitole.
□ Cap. 1 Situaţia studenţilor aflaţi în risc de excluziune.
□ Cap. 2 Tehnici de comunicare cu studenţii aflaţi în risc de excluziune.
□ Cap. 3 Sisteme de avertizare timpurie a problemelor studenţilor aflaţi în risc de excluziune.
□ Cap. 4 Managementul de caz - un instrument de intervenţie în retea cu care cadrul didactic
auxiliar se poate întâlni.
□ Cap. 5 Sprijinirea studenţilor aflaţi în risc de excluziune.
□ Cap. 6 Asigurarea oportunităţilor egale de acces pentru toţi studenţii aflaţi în risc de excluziune.
□ Cap. 7 Asigurarea mecanismelor de creştere a responsabilităţii sociale din serviciile sociale.
8. Propuneri de măsuri de creștere a echității la ”Universitatea 1 decembrie 1918” din
Alba Iulia.
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Data ..................

