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Λογότυπο και στοιχεία επικοινωνίας του οργανισμού αποστολής  

 

 

Ενδιάμεση αυτό-αξιολόγηση 

 

Πληροφορίες εκπαιδευόμενου 

Ονοματεπώνυμο 
 
 

 

Περίοδος εκπαίδευσης Από   ......./......./............                                    
Έως   ......./......./............ 

E-mail  

 

Πληροφορίες φορέα υποδοχής 

Όνομα οργανισμού 
 

 

Χώρα 
 

 

Διεύθυνση  

Στοιχεία επικοινωνίας Τηλ.: 
E-mail: 

Όνομα εκπαιδευτή  

Επώνυμο εκπαιδευτή  

 

 

 



 

Ενδιάμεση αυτό-αξιολόγηση 

 
 

Έργο ECWORK. Αρ. Συμφωνίας : 2016-1-HR01-KA202-022214 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτήν την έκδοση  δεν συνιστά  πράξη αποδοχής 
των περιεχομένων, τα οποία αντικατοπτρίζουν μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή 
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για κάθε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται. 

 
 

1. Παρακαλώ αξιολογείστε τα παρακάτω: 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

 Άριστα Καλά Μέτρια Ανεπαρκώς 

Σύνδεση μεταξύ της πρακτικής άσκησης καιτων 
συμφωνιών μάθησης 

    

Επάρκεια δομής της πρακτικής άσκησης στα 
μαθησιακά αποτελέσματα 

    

Σύνδεση μεταξύ συμφωνιών μάθησης και 
ανατεθειμένων καθηκόντων, ρόλων και ευθυνών 

    

Επάρκεια προηγούμενων γνώσεων, ικανοτήτων, 
δεξιοτήτων 

    

Επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων     

Βαθμός εφαρμογής προηγούμενων ικανοτήτων 
μου 

    

Ευκαιρίες μάθησης     

Εργασιακό περιβάλλον 

Υποστήριξη εκπαιδευτών     

Εποπτεία εκπαιδευτών και ανατροφοδότηση     

Τυπική / ανεπίσημη κατάρτιση που 
πραγματοποιήθηκε (εφόσον υπάρχει) 

    

Βαθμός σύνδεσης των εργασιακών καθηκόντων με 
τις δεξιότητές μου και τα μαθησιακά 
αποτελέσματα 

    

Αλληλεπίδραση με συναδέλφους     

Εργασιακό περιβάλλον και ατμόσφαιρα     

Γενική οργάνωση της πρακτικής άσκησης 

Γενική οργάνωση της πρακτικής άσκησης     

Λογιστική υποστήριξη από τον φορέα υποδοχής     

Υποστήριξη του φορέα στην επίλυση προβλημάτων 
(εφόσον υπήρχαν) 

    

Υποστήριξη του φορέα αποστολής στην αναζήτηση 
φορέα υποδοχής (π.χ. έρευνα του ιδρύματος, 
διαμονή κ.λπ.) 

    

Υποστήριξη επόπτη του φορέα αποστολής     

Βαθμός ενσωμάτωσης στη χώρα υποδοχής     

Γλωσσική προετοιμασία     

Γλωσσική προετοιμασία που παρήχθη (εφόσον 
υπάρχει) 

    

 

 

 

 

 



 

Ενδιάμεση αυτό-αξιολόγηση 

 
 

Έργο ECWORK. Αρ. Συμφωνίας : 2016-1-HR01-KA202-022214 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτήν την έκδοση  δεν συνιστά  πράξη αποδοχής 
των περιεχομένων, τα οποία αντικατοπτρίζουν μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή 
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για κάθε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται. 

 
 

1. Παρακαλώ αναφέρετε σε ποιο βαθμό αποκτήσατε ή εξελίξατε τις παρακάτω δεξιότητες:  

Μαλακές δεξιότητες – Soft skills 

 Άριστα Καλά Μέτρια Ανεπαρκώς 

Οργανωτικές δεξιότητες     

Διαχείριση χρόνου     

Ομαδική εργασία     

Αυτονομία και υπευθυνότητα     

Διαπροσωπικές δεξιότητες     

Επικοινωνιακές δεξιότητες     

Συγκεκριμένες δεξιότητες 

Τεχνικές δεξιότητες     

Δεξιότητες ICT     

Γλωσσικές δεξιότητες     

 

2. Προσθέστε οποιοδήποτε επιπλέον σχόλιο ή πρόταση θα θέλετε να μοιραστείτε. 

 
 
 
 
 
 

 


