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Ποσοτική διερεύνηση με συλλογή ανώνυμου online ερωτηματολογίου
5ος κύκλος, Ιούλιος 2016 (ποσοστό απόκρισης: 79%)

Πως θα περιγράφατε συνολικά το επιμορφωτικό
πρόγραμμα;
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Το 100% των επιμορφούμενων βρίσκουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα από Πολύ
καλό ως Εξαιρετικό.

Πως θα περιγράφατε το εύρος των γνωστικών
αντικειμένων που καλύπτει η επιμόρφωση;
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Το 97% των επιμορφούμενων βρίσκουν το εύρος των γνωστικών αντικειμένων που
καλύπτει η επιμόρφωση από Πολύ ικανοποιητικό ως Πάνω από τις προσδοκίες τους.

Πόσο απαιτητικό σας φαίνεται το επιμορφωτικό
πρόγραμμα;
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Το 88 % των επιμορφούμενων βρίσκουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα μέτριας δυσκολίας.

Πως θα περιγράφατε την προσαρμογή σας στη
χρήση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης;
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Το 66 % των επιμορφούμενων βρίσκουν την προσαρμογή τους στην πλατφόρμα
τηλεκπαίδευσης του επιμορφωτικού προγράμματος Πολύ εύκολη, ενώ ένα 30 % τη
χαρακτηρίζουν Εύκολη.

Πως βρίσκετε την ανταπόκριση του/της
Συμβούλου Επιμόρφωσης του τμήματός σας στις
εκπαιδευτικές σας ανάγκες;
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Το 95% των επιμορφούμενων βρίσκουν την ανταπόκριση του Συμβούλου Επιμόρφωσης
από Πολύ ικανοποιητική ως Εξαιρετική.

Πως βρίσκετε την ανταπόκριση της Γραμματειακής
Υποστήριξης του προγράμματος;
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Το 97% των επιμορφούμενων βρίσκουν την ανταπόκριση της Γραμματειακής Υποστήριξης
από Πολύ ικανοποιητική ως Εξαιρετική.

Πως βρίσκετε την ανταπόκριση της Τεχνικής
Υποστήριξης του προγράμματος;
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Το 98% των επιμορφούμενων βρίσκουν την ανταπόκριση της Τεχνικής Υποστήριξης από
Πολύ ικανοποιητική ως Εξαιρετική.

Ποια είναι η γνώμη σας για το κόστος του
προγράμματος σε σχέση με τις γνώσεις και
δεξιότητες που σας προσφέρει;
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Το 50 % των επιμορφούμενων βρίσκουν το κόστος αντίστοιχο με το περιεχόμενο.

Επιλεγμένα σχόλια των συμμετεχόντων

 Εξαιρετικό περιεχόμενο, επίκαιροι προβληματισμοί σε θέματα λογοτεχνίας και τεχνολογίας, πλούσια χρήση
υπερσυνδέσμων, παραδειγμάτων, ιστοτόπων και ιστοσελίδων.
 Το υλικό επιμόρφωσης ήταν πλήρως ενημερωμένο με τα νέα δεδομένα της διδασκαλίας.
 Το περιεχόμενο του προγράμματος ανταποκρίνεται στις εξαγγελίες, είναι εύληπτο- χωρίς να στερείται
επιστημονικότητας- και διαβαθμισμένης δυσκολίας.
 Η παρουσίαση πολλών χρησιμότατων για εκπαιδευτικούς σκοπούς ιστοτόπων και οι εργασίες που μας
ανατέθηκαν για την αξιοποίησή τους.
 Το εβδομαδιαίο υλικό είναι άκρως κατατοπιστικό και ενδιαφέρον, βοηθάει στην εμπέδωση του περιεχομένου της
κάθε ενότητας με τη συμπλήρωση των εβδομαδιαίων τεστ. Η άμεση απάντηση των συμβούλων σε ενδεχόμενη
απορία των επιμορφουμενων προσδίδει αμεσότητα και κύρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 Η καλή οργάνωση και διάρθρωση της ύλης και η ευρύτητα των πληροφοριών.
 Έμαθα για νέα εργαλεία και δυνατότητες που μπορούν να με βοηθήσουν στο επάγγελμά μου.
 Η ενημέρωση γύρω από τις νέες μορφές διδασκαλίας
 Καινούργιοι ορίζοντες, νέες ιστοσελίδες με πολύτιμο υλικό, που μπορεί να αξιοποιηθεί κατά την εκπαιδευτική
διαδικασία.
 Θεωρώ ότι πρόκειται για ένα πολύ αξιόλογο και υψηλού επιπέδου πρόγραμμα, μέσα από το οποίο έχεις τη
δυνατότητα να αποκτήσεις μια πληθώρα γνώσεων γύρω από το αντικείμενο 'Νεοελληνική Λογοτεχνία και
Ψηφιακές Τεχνολογίες'.
 Το συστήνω ανεπιφύλακτα σε κάθε Φιλόλογο - και όχι μόνο -, ο οποίος θέλει να προετοιμάσει το μάθημά του,
κάνοντας χρήση των νέων τεχνολογιών. Νιώθω πολύ τυχερή που παρακολούθησα το εν λόγω πρόγραμμα.
 Θερμά συγχαρητήρια στους δημιουργούς του!
 Θα ήταν καλό να γίνουν και άλλα τέτοια προγράμματα με την ίδια παροχή υπηρεσιών και με παρόμοιο κόστος που
δεν είναι απαγορευτικό για όσους θέλουν να συμμετάσχουν σε επιμόρφωση.
 Τα περισσότερα είναι θετικά και αποκόμισα μια σπουδαία εμπειρία. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα μου προσέφερε
ουσιώδεις γνώσεις σε ένα πεδίο, στο οποίο δεν ήμουν εξοικειωμένη και αναβάθμισε την επαγγελματική μου
υπόσταση και κατάρτιση ούσα εκπαιδευτικός.
 Πολύ υψηλό επίπεδο του προγράμματος. Δύσκολο αλλά ταυτόχρονα πολύ ενδιαφέρον .
 Είμαι πλήρως ευχαριστημένος!
 Το υλικό του προγράμματος είναι πολύ χρήσιμο καθώς δεν προσφέρονται κάπου αλλού όλες αυτές οι πληροφορίες
για το αντικείμενο.
 Βρήκα το πρόγραμμα πολύ ενδιαφέρον και πολύ χρήσιμο. Νομίζω ότι γίνεται εξαιρετική δουλειά.
 Αξιόλογη προσπάθεια όλων των μελών που συμβάλλουν στη δημιουργία κι οργάνωση του εξ αποστάσεως
προγράμματος κι εμπεριστατωμένη παροχή υλικού που ξεπέρασε τις προσδοκίες μου. Ανάλογες μελλοντικές
προσπάθειες εκ μέρους σας, θεωρώ πως καθίστανται επιτακτικές, ώστε να προβάλλεται αδιαλείπτως η
σπουδαιότητα της λογοτεχνικής παιδείας και δη η σύζευξή της με τις ψηφιακές τεχνολογίες.
 Μου προσέφερε γνώσεις για τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση και τη δυνατότητα να τις χρησιμοποιήσω
για την καλύτερη διδασκαλία της λογοτεχνίας.
 Μου άρεσε πολύ η διάρθρωση των τεστ αξιολόγησης των ενοτήτων, που συνόψιζαν τα κύρια σημεία κάθε ενότητας
και καθοδηγούσαν τη μελέτη μου και την έρευνά μου στο διαδίκτυο.
 Νομίζω πως το πρόγραμμα είναι άρτια δομημένο. Η αντιστοιχία στην ποιότητα και στις προσφερόμενες υπηρεσίες
είναι δεδομένη και αξιόλογη. Προσωπικά, βρίσκω σε αυτό το διαδικτυακό ταξίδι ανεξερεύνητες περιοχές που είμαι
σίγουρη πως χωρίς τη συμβολή του προγράμματος δε θα κατάφερνα να προσεγγίσω. Σας ευχαριστώ πολύ και
εύχομαι να συνεχίσετε την αξιόλογη προσπάθεια και να έχετε πάντοτε πολλούς ταξιδιώτες σε αυτό το όμορφο ταξίδι
στη γνώση.
 Θεωρώ ότι η επιμόρφωση ήταν ένα πολύ πρωτοποριακό βήμα για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο μέλλον
εύχομαι να ακολουθήσουν ανάλογες πρωτοβουλίες.
 Αυτό το επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι εξαιρετικό. Είναι πολύ εύκολη η χρήση και περιήγηση στην διαδικτυακή
πλατφόρμα. Το περιεχόμενο είναι πλούσιο σε παραδείγματα και παραπομπές σε υπερσυνδέσμους και καλύπτει
πλήρως τη διδακτική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην λογοτεχνία.
 Είμαι παρά πολύ ευχαριστημένη και ευγνώμων για τα νέα δεδομένα που έμαθα πάνω στον τρόπο διδασκαλίας. Σας
ευχαριστώ !

