Format for evalueringsrapport for studerende
Dato og årstal:
Navn på institution i DK:
Navn:
Periode:

Uddyb gerne dine svar, på den måde får Axis mest muligt ud af din feedback – og
kan bedre ændre i forløbet.
1. Formål:
Giv en kort beskrivelse af dit opholds formål:
Aktivitetsplan:
Giv en oversigt over dit arbejde. Afviger dette evt. fra det aftalte/planlagte? Vedhæft
gerne planen.

3. Metode:
Hvilke metoder blev anvendt? Og med hvilket formål? Hvordan fungerede de
anvendte metoder? (CL, pararbejde, lege, bevægelse…etc.)
4. Kritisk refleksion over undervisningen:
Hvordan fungerede det at skulle undervise i CEPROMUP? Hvad var de største
ligheder og forskelle på at undervise der i forhold til i Danmark? Hvordan var
disciplinen i klassen? Hvordan var mødedeltagelsen? Hvis du skulle foreslå noget,
som kommende volontører skal fokusere på, hvad skulle det så være?
5. Resultater:
Reflekter over, hvad eleverne har lært? Hvad lærerne du samarbejdede med har
lært? Og hvad du selv har lært? (Fagligt, personligt fx i forhold til kulturmødet)
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6. Boligforhold:
Hvordan fungerede det at skulle bo hos en familie? Er der eventuelle anbefalinger til
ændringer?
7. Sikkerhed:
Hvordan oplevede I sikkerhedssituationen ved at bo i VES? Hvordan fik I praktisk
hjælp til at komme sikkert rundt? Oplevede I nogle ubehagelige situationer? Har I
nogle forslag til, hvordan man bedre kan forberede volontører på
sikkerhedssituationen?
8. Praktikvejledning - kun for lærerstuderende:
Har du modtaget den vejledning du har krav på fra CEPROMUP? Og har du kunnet
bruge vejledningen?

9. Spanskundervisning:
Hvis du har modtaget spanskundervisning, har dette så levet op til dine
forventninger?
10. Samarbejdet med Axis og CEPROMUP:
Giv dine kommentarer til samarbejdet med Axis og CEPROMUP og eventuelle
anbefalinger. Hvordan fungerede fx Axis’ vejledning til forberedelse af
undervisningen og opholdet generelt? Hvad overraskede dig specielt?
11. Hjemkomst:
Hvad tænker du om dit ophold, nu hvor du er hjemme i Danmark igen? Hvordan kan
du bruge dine erfaringer fra Ville El Salvador?
Andet?
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