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Sınıf :

Talimat: Aşağıdaki ifadeleri size uygun olan ibarenin karşısına X işareti koyarak doldurunuz.

1. Genel olarak, bu okulda eğitim vermekten ne kadar zevk alıyorsunuz?
Bir hayli zevk alıyorum
Çok zevk alıyorum
Orta derecede zevk alıyorum
Biraz zevk alıyorum
Hiç zevk almıyorum
2. Dersiniz için kaynak bulmak sizce ne kadar zor?
Son derece zor
Çok zor
Orta derecede zor
Biraz zor
Hiç zor değil
3. Bu okuldaki öğretmenlerin birbirleriyle işbirliği ne kadar iyi?
Son derece iyi
Çok iyi
Orta derecede iyi
Kısmen iyi
Hiç iyi değil
4. Bu okulda eğitim verirken kendinizi ne kadar güvende hissediyorsunuz?
Son derece güvende hissediyorum
Çok güvende hissediyorum
Orta derecede güvende hissediyorum
Kısmen güvende hissediyorum
Hiç güvende hissetmiyorum
5. Sizce öğrencilerinizin ebeveynleri sizi ne kadar destekliyor?
Son derece fazla destekliyor
Çok destekliyor
Orta derecede destekliyor
Biraz destekliyor
Hiç desteklemiyor
6. Ebeveynler çocuklarının notlarını değiştirmeniz için size ne sıklıkta baskı yapıyor?
Son derece sık
Çok sık
Orta sıklıkta
Bazen
Hiç
7. Sizce idareciler sizi ne kadar destekliyor?
Bir hayli
Çok
Orta derecede
Biraz
Hiç
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8. Bu okulun müdürünün size verdiği geri bildirimler ne kadar faydalı?
Son derece faydalı
Çok faydalı
Orta derecede faydalı
Biraz faydalı
Hiç faydalı değil
9. Sizden beklenenler ne kadar makul?
Son derece makul
Çok makul
Orta derecede makul
Biraz makul
Hiç makul değil
10. Bu okulun standartlaştırılmış sınavlara gösterdiği dikkat çok mu fazla, çok mu az, yoksa kararında mı?
Çok çok fazla
Çok fazla
Biraz fazla
Kararında
Biraz az
Çok az
Çok çok az
11. Burada bir öğretmen olarak profesyonel gelişiminiz için ne kadar fırsat buluyorsunuz?
Bir hayli
Çok
Orta derecede
Biraz
Hiç
12. Profesyonel gelişim fırsatları için bu okul size ne kadar maddi destek sağlıyor?
Bir hayli
Çok
Orta derecede
Biraz
Hiç
13. Başka bir yorumunuz, sorunuz veya endişeniz var mı?
Eğitim ve eğitimciler hakkında eklemek istediğiniz görüşleriniz ve önerileriniz varsa kutucuğa yazabilirsiniz..

