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Παράρτημα 1. 

Έντυπο ανατροφοδότησης για την παρουσίαση των σχολίων των 
εκπαιδευομένων για τη Σειρά των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων 

 

Όνομα εκπαιδευόμενου  

Υπογραφή  

 

 

Παρακαλώ εκφράστε τη γνώμη σας για κάθε έναν από τους 24 Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους 
(OERs) χρησιμοποιώντας τα κριτήρια που δίνονται πιο κάτω. 

Τίτλος 
του ΑΕΠ 

Κριτήρια (Παρακαλώ 
αξιολογήστε τους ΑΕΠ σύμφωνα 

με αυτά τα κριτήρια) 

Σύντομο σχόλιο που 
θα παρουσιαστεί και 

θα συζητηθεί στην 
συνάντηση πρόσωπο 

με πρόσωπο 

 

Πώς αξιολογείτε την 
επίδραση αυτού του 

ΑΕΠ στον 
εκπαιδευόμενο με 

λιγότερες ευκαιρίες; 
(1-χαμηλό μέχρι 5-
υψηλό). Σχόλια για 

τη βαθμολογία 

ΑΕΠ 1 

{Τίτλος} 

Είναι σαφές το περιεχόμενο των 
ΑΕΠ; 

  

 Θα το κατανοήσουν εύκολα οι μη 
προνομιούχοι νεαροί 
εκπαιδευόμενοι; 

  

 Το περιεχόμενο καλύπτει τους 
προκαθορισμένους στόχους 
αυτού του ΑΕΠ; 

  

 Ο χρόνος υλοποίησης του ΑΕΠ 
ορίζεται σωστά; 

  

 Πιστεύετε ότι οι μη προνομιούχοι 
νέοι εκπαιδευόμενοι ίσως 
χρειαστούν περισσότερο ή 
λιγότερο χρόνο για την υλοποίηση 
αυτού του ΑΕΠ; Παρακαλώ 
διευκρινίστε. 

  

 Γενική εκτίμηση: ο ΑΕΠ 
παρουσιάζεται με ελκυστικό 
τρόπο και σε συνοχή με τον σκοπό 
του έργου. 
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 Παρακαλώ, σχολιάστε τις 
δηλώσεις: 

  

 Αυτός ο ΑΕΠ θα μπορούσε να 
ενθαρρύνει τους μη 
προνομιούχους νεαρούς 
εκπαιδευόμενους να μάθουν και 
να ξεκινήσουν την 
Επιχειρηματικότητα ως Τρόπο 
Ζωής. 

  

 Αυτός ο ΑΕΠ θα μπορούσε να 
βοηθήσει στη διευκόλυνση της 
κοινωνικής καθοδήγησης για την 
Επιχειρηματικότητα ως Τρόπο 
Ζωής στη διάρκεια του 
σεμιναρίου κατάρτισης SELF-E. 

  

ΑΕΠ 2 

{Τίτλος} 

Είναι σαφές το περιεχόμενο των 
ΑΕΠ; 

  

 Θα το κατανοήσουν εύκολα οι μη 
προνομιούχοι νεαροί 
εκπαιδευόμενοι; 

  

 Το περιεχόμενο καλύπτει τους 
προκαθορισμένους στόχους 
αυτού του ΑΕΠ; 

  

 Ο χρόνος υλοποίησης του ΑΕΠ 
ορίζεται σωστά; 

  

 Πιστεύετε ότι οι μη προνομιούχοι 
νέοι εκπαιδευόμενοι ίσως 
χρειαστούν περισσότερο ή 
λιγότερο χρόνο για την υλοποίηση 
αυτού του ΑΕΠ; Παρακαλώ 
διευκρινίστε. 

  

 Γενική εκτίμηση: ο ΑΕΠ 
παρουσιάζεται με ελκυστικό 
τρόπο και σε συνοχή με τον σκοπό 
του έργου. 

  

 Παρακαλώ, σχολιάστε τις 
δηλώσεις: 
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 Αυτός ο ΑΕΠ θα μπορούσε να 
ενθαρρύνει τους μη 
προνομιούχους νέους 
εκπαιδευόμενους να μάθουν και 
να ξεκινήσουν την 
Επιχειρηματικότητα ως Τρόπο 
Ζωής. 

  

 Αυτός ο ΑΕΠ θα μπορούσε να 
βοηθήσει στη διευκόλυνση της 
κοινωνικής καθοδήγησης για την 
Επιχειρηματικότητα ως Τρόπο 
Ζωής στη διάρκεια του 
σεμιναρίου κατάρτισης SELF-E. 

  

ΑΕΠ Χ 

{Τίτλος} 

Είναι σαφές το περιεχόμενο των 
ΑΕΠ; 

  

 Θα το κατανοήσουν εύκολα οι μη 
προνομιούχοι νεαροί 
εκπαιδευόμενοι; 

  

 Το περιεχόμενο καλύπτει τους 
προκαθορισμένους στόχους 
αυτού του ΑΕΠ; 

  

 Ο χρόνος υλοποίησης του ΑΕΠ 
ορίζεται σωστά; 

  

 Πιστεύετε ότι οι μη προνομιούχοι 
νέοι εκπαιδευόμενοι ίσως 
χρειαστούν περισσότερο ή 
λιγότερο χρόνο για την υλοποίηση 
αυτού του ΑΕΠ; Παρακαλώ 
διευκρινίστε. 

  

 Γενική εκτίμηση: ο ΑΕΠ 
παρουσιάζεται με ελκυστικό 
τρόπο και σε συνοχή με τον σκοπό 
του έργου. 

  

 Παρακαλώ, σχολιάστε τις 
δηλώσεις: 

  

 Αυτός ο ΑΕΠ θα μπορούσε να 
ενθαρρύνει τους μη 
προνομιούχους νέους 
εκπαιδευόμενους να μάθουν και 
να ξεκινήσουν την 
Επιχειρηματικότητα ως Τρόπο 
Ζωής. 
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 Αυτός ο ΑΕΠ θα μπορούσε να 
βοηθήσει στη διευκόλυνση της 
κοινωνικής καθοδήγησης για την 
Επιχειρηματικότητα ως Τρόπο 
Ζωής στη διάρκεια του 
σεμιναρίου κατάρτισης SELF-E. 

  

 


