
Değerlendirme Takımları Görev ve Sorumlulukları Eğitimi 
Değerlendirme Anketi 

 

 

 

 

Sayın Katılımcı; 
Bu çalışmamızın amacı TPD-Psikoloji Programları Akreditasyon Birimi tarafından Dış Değerlendirici 
Havuzunda bulunan bireylere yönelik olarak düzenlenen eğitim hakkında, katılımcıların düşüncelerinin, 
önerilerinin tespit edilmesine ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine dolayısıyla daha sonra 
düzenlenecek olan eğitim faaliyetlerinin verimliliğinin arttırılmasıdır. Ankete vereceğiniz yanıtlar 
tamamen birimimizin vereceği hizmet kalitesini artırmak amacıyla kullanılacaktır. Katkınız ve 
ayıracağınız zaman için teşekkür ederiz. 
         

EĞİTİM FAALİYETİNİN 

Eğitimin Tarihi: 

Eğiticinin/Eğiticilerin Adı: 

Eğitimin Yeri: 

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ 

Cinsiyetiniz:                                                         Yaşınız: 

Çalıştığınız Kurum Adı: Akademik Unvan: 

Uzmanlık Alanınız:  

 
Bu bölümde eğitim faaliyetinin uygulanma sürecine ilişkin maddeler yer almaktadır.  
Her bir maddede size uygun gelen seçeneği işaretleyiniz.  

 
A. Eğitimin Planlanması ve Programı  

  5 - Çok İyi 
  4 – İyi 
  3 – Orta 
  2 - İyi Değil 
  1 - Hiç İyi Geğil 

Eğitimin süresi □5   □4   □3   □2   □1  

Eğitimin düzenlendiği tarih (zamanlaması) □5   □4   □3   □2   □1  

Eğitimin içeriğinin programın amacına uygunluğu □5   □4   □3   □2   □1  

Eğitim yöntemi ve tekniğinin konunun anlaşılabilmesi açısından 
uygunluğu 

□5   □4   □3   □2   □1  

Eğitim Programının etkili ve verimli uygulanmasına yönelik araç-
gereç ve dokümanın kullanımı 

□5   □4   □3   □2   □1  

 

http://akreditasyon.psikolog.org.tr/index.php


Bu bölümde eğitim faaliyetinde görevli eğitimcilere ilişkin maddeler yer almaktadır. 
Her bir maddede size uygun gelen seçeneği işaretleyiniz   

 
 
B. Eğitimcilerin  

  5 - Tamamen Yeterli 
  4 – Yeterli 
  3 - Orta Düzeyde Yeterli 
  2 – Yetersiz 
  1 - Tamamen Yetersiz 

Konuya hâkimiyeti (Alanında yeterli bilgi birikimine sahip olması) □5   □4   □3   □2   □1  

Konuyu uygun yöntem ve tekniklerle sunumu □5   □4   □3   □2   □1  

Zamanı etkin ve verimli bir şekilde kullanması □5   □4   □3   □2   □1  

Konuları açık, anlaşılır ve katılımcıların seviyesine uygun işlemesi □5   □4   □3   □2   □1  

Bilgiye ulaşma ve ilgili kaynakları kullanma konusunda 
katılımcıları bilgilendirmesi 

□5   □4   □3   □2   □1  

Motivasyonu sağlaması ve iletişim kurma becerileri □5   □4   □3   □2   □1  

Katılımcıların TPD-PPAB değerlendirme süreçlerine yönelik 
soruları açık ve anlaşılır bir şekilde cevaplaması  

□5   □4   □3   □2   □1  

Faaliyet programına uyması □5   □4   □3   □2   □1  
 

 
C. Eğitim İçeriği ve Eğitim Sonu Kazanımlar  

  5 - Tamamen Katılıyorum 
  4 – Katılıyorum 
  3 - Orta Düzeyde Katılıyorum 
  2 – Katılmıyorum 
  1 - Hiç Katılmıyorum   

Eğitimde TPD-PPAB akreditasyon sürecine yönelik ayrıntılı bilgi 
aktarıldı  

□5   □4   □3   □2   □1  

Eğitim, potansiyel Değerlendirme Takımı Üyesi olarak görev ve 
sorumluluklarımı anlamamı sağladı 

□5   □4   □3   □2   □1  

Eğitim, konuya olan ilgimi artırdı  □5   □4   □3   □2   □1  

 Eğitim potansiyel Değerlendirme Takımı üyesi olarak kendimi daha 
yetkin hissetmemi sağladı 

□5   □4   □3   □2   □1  

Eğitim, TPD-PPAB akreditasyon sürecine yönelik meslektaşlarımla 
paylaşabileceğim yeni bilgiler kazandırdı 

□5   □4   □3   □2   □1  

 
  



D. Genel Değerlendirme  
 

  

Katılımcıların hazır bulunuşluk düzeyleri yeterli miydi? □EVET  □HAYIR 

Katılımcıların eğitime ilgi, katkı ve katılım düzeyleri yeterli miydi? □EVET  □HAYIR 

Katılmış olduğunuz eğitim faaliyetini faydalı buldunuz mu? □EVET  □HAYIR 

Bundan sonra Birimimizin düzenleyeceği başka bir eğitim faaliyetine  
katılmak ister misiniz? 

□EVET  □HAYIR 

 

Görüş ve Öneriler: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


