
Ceistneoir ag Deireadh Modúil 

 
Deis atá sa cheistneoir seo cur síos a dhéanamh, go córasach, ar do thuairimí faoin modúl seo agus faoin tslí ar 
thug tú faoin ábhar a fhoghlaim. Bí cinnte go dtugann tú freagraí ionraice, ionas go mbeidh léargas le fáil i do 
fhreagraí ar na modhanna staidéir a d’úsáid tú. Ní gá barraíocht ama a chaitheamh leis an gceistneoir a 
chomhlánú. Ní mór gach cuid den cheistneoir a chomhlánú. Beidh na freagraí a thugann tú faoi rún. Úsáidfear 
torthaí an cheistneora le hathbhreithniú a dhéanamh ar an modúl agus cuirfear san áireamh iad nuair a bheidh 
modúil nua á ndearadh amach anseo. 

 
Teideal an chúrsa/an mhodúil: _______________________________ 

 

Déan do mhachnamh ar an taithí a fuair tú ar an modúl áirithe seo agus freagair na ceisteanna seo a leanas 
chomh macánta agus is féidir leat, agus inis dúinn a mhéad a aontaíonn tú le gach ceann de na ráitis. 
 

= aontaím    = aontaím a bheag nó a mhór    = nílim cinnte    = easaontaím a bheag nó a mhór 

= easaontaím 

                                                            

1. Ba léir dom cad iad aidhmeanna an mhodúil.       

2. Bhí an modúl an-eagraithe.      

3. Bhí teacht agam ar go leor ábhair a chabhraigh lena raibh á fhoghlaim 
agam (bileoga eolais, an leabharlann, BlackBoard). 

     

4. Fuair mé aiseolas ar an gcaoi a raibh ag éirí liom, rud a chabhraigh 
liom mo chuid foghlama a fheabhsú. 

     

5. Bhí na léachtaí ullmhaithe go maith agus bhí sé éasca iad a leanúint.      

6. Bhí an fhoireann foighneach agus iad ag míniú coincheapa deacra agus 
ábhair dheacra. 

     

7. Bhí sé éasca labhairt leis an bhfoireann.      

8. Bhí an obair chúrsa, an measúnú agus na gníomhaíochtaí foghlama ag 
teacht leis na cuspóirí a leag an fhoireann amach. 

     

9. Cé chomh deacair a cheap tú a bhí an modúl seo? 

an-éasca  réasúnta  éasca réasúnta deacair  deacair   

10. Cé chomh dian agus a d’oibrigh tú don mhodúl seo (mar shampla freastal ar na leachtaí, staidéar 
pearsanta, léitheoireacht srl.)? 

an-dian      dian go leor     measartha    níor oibrigh mé go dian  

11. Cad iad na gnéithe den mhodúl seo a thaitin leat? 
 

 

 

12. Cad iad na moltaí a dhéanfá a chabhródh linn an modúl seo a fheabhsú ó thaobh foghlama de duitse? 
 

 

 

 


