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ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ 

ΜΑΘΗΣΩΝ,ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΏΝ 

 
Με ην ηέινο θάζε θηλεηηθόηεηαο νη καζεηέο, γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί  απάληεζαλ ζε 

αλώλπκα εξσηεκαηνιόγηα αμηνιόγεζεο θιεηζηνύ θαη αλνηρηνύ ηύπνπ, πνπ ζηόρεπαλ ζηε 

δηεξεύλεζε θαη απνηύπσζε ηεο ρξεζηκόηεηαο θαζώο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Έλαο πνιύ κηθξόο αξηζκόο εξσηήζεσλ έκεηλαλ αλαπάληεηoο. Τα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ καο βνήζεζαλ λα θαηαλνήζνπκε θαη λα βειηηώζνπκε 

κειινληηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ.  

Οη πεξηζζόηεξεο εξσηήζεηο ήηαλ εξσηήζεηο δηαβαζκηζκέλεο θιίκαθαο, δειαδή ζηνπο 

εξσηώκελνπο καζεηέο, γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνύο  δεηήζεθε λα βαζκνινγήζνπλ  κε κηα 

ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα κηα θαηεγνξία εξσηήζεσλ. Υπήξραλ επίζεο ηξεηο εξσηήζεηο 

αλνηρηνύ ηύπνπ, ηη ζαο άξεζε, ηη δελ ζαο άξεζε θαη πώο ζα εθαξκόζεηε ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηά ζαο απηά πνπ κάζαηε κε ηε ζπκκεηνρή ζαο ζην πξόγξακκα. 

Η θιίκαθα ήηαλ:  

1: θαζόινπ, 2:ιίγν, 3:αξθεηά, 4:πνιύ,5:πάξα πνιύ 

Γηα θάζε εξώηεζε έγηλε πνζνηηθή  αλάιπζε ,παξαηίζεληαη δηαγξάκκαηα  ζπλνδεπόκελα 

από απαξαίηεηα ζρόιηα γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο αλάιπζεο. 

 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΣΩΝ 

Σην πξόγξακκα ζπκκεηείραλ 40 καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο Β ιπθείνπ, θαηαλεκεκέλνη 

ζηα δύν ζρνιηθά έηε. 

.  

 

26κορίτςια
65%

14αγόρια
35%

φφλο

26κορίτςια

14αγόρια
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Πξηλ από θάζε θηλεηηθόηεηα γηλόηαλ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ επίζθεςε ζηελ 

αληίζηνηρε ρώξα. Οη ζπληνληζηέο ησλ άιισλ ζρνιείσλ καο έζηειλαλ ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο. Οη καζεηέο δειώλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ ελεκέξσζε ζε πνζνζηό 

πνιύ 48% θαη πάξα πνιύ 38%. 

 

 

 

 

Δπίζεο πνιύ ηθαλνπνηεκέλνη δειώλνπλ νη καζεηέο ζρεηηθά κε ην πόζν ε θηλεηηθόηεηα 

αληαπνθξίζεθε ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο, πνιύ:41% θαη πάξα πνιύ:45%. 

 

 

2%0%12%

48%

38%

Η ενημζρωςη που είχεσ πρίν τισ  
κινητικότητεσ ήταν: 

1:καθόλου

2:λίγο

3:αρκετά

4:πολφ

5:πάρα πολφ 

0%2%12%

41%

45%

Η κινητικότητα ανταποκρίθηκε ςτισ 
προςδοκίεσ ςου;

1:καθόλου

2:λίγο

3:αρκετά

4:πολφ

5:πάρα πολφ 
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Τν ίδην ζεηηθέο ήηαλ νη απαληήζεηο ηνπο ζηηο ζπλαληήζεηο  αιιά θαη ζηηο ζπλεξγαζίεο κε 

ηνπο καζεηέο ησλ άιισλ ρσξώλ κε ΜΟ 35% ζηελ απάληεζε πνιύ θαιή θαη ΜΟ 45,5% 

ζηελ απάληεζε πάξα πνιύ θαιή . 

 

5%2%

22%

33%

38%

Οι ςυναντήςεισ ήταν όπωσ τισ 
περίμενεσ;

1:καθόλου

2:λίγο

3:αρκετά

4:πολφ

5:πάρα πολφ 

0%0%10%

37%
53%

Είχεσ καλή ςυνεργαςία με τισ άλλεσ 
χώρεσ ;

3:αρκετά

4:πολφ

5:πάρα πολφ 
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Οη καζεηέο ζε όιεο ηηο θηλεηηθόηεηεο ζπκκεηείραλ ζε κηα ζεηξά από δξαζηεξηόηεηεο , 

όπσο ε δεκηνπξγία ειεθηξνληθνύ πεξηνδηθνύ, ε ζρεδίαζε ηνπ logo, ζπκκεηείραλ ζε 

πνηθίια θνπηδ γλώζεσλ θιπ. Καη νη δξαζηεξηόηεηεο αιιά θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο  

αμηνινγνύληαη σο πνιύ θαιή(33%-38%) θαη πάξα πνιύ θαιή ( 47% θαη 48%) 

 

0%0%
20%

47%

33%

Οι δραςτηριότητεσ που ζλαβεσ μζροσ 
ήταν;

1:καθόλου

2:λίγο

3:αρκετά

4:πολφ

5:πάρα πολφ 

2%0%12%

48%

38%

Πωσ κρίνεισ τη ςυμμετοχή ςου ςτισ 
δραςτηριότητεσ που ςυμμετείχεσ ;

1:καθόλου

3:αρκετά

4:πολφ

5:πάρα πολφ 
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Tν επίπεδν ησλ καζεηώλ ζηα Αγγιηθά ήηαλ αξθεηά πςειό. ινη νη καζεηέο είραλ πηπρίν 

Lower θαη Proficiency. Υπήξραλ επίζεο 5 καζήηξηεο πνπ κηινύζαλ κηα επηπιένλ γιώζζα  

( γεξκαληθά θαη γαιιηθά ) θαη έλαο καζεηήο πνπ κίιαγε εθηόο από Αγγιηθά θαη Ιζπαληθά 

ζε άξηζην επίπεδν.. Μηα καζήηξηα κίιαγε ηξείο γιώζζεο, αγγιηθά, γαιιηθά θαη ηζπαληθά 

ζε άξηζην επίπεδν επίζεο. Οη δπν καζεηέο πνπ κίιαγαλ Ιζπαληθά ,ζπκκεηείραλ ζηελ 

θηλεηηθόηεηα ζηελ Ιζπαλία θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζην πξόγξακκα ήηαλ πνιύ ζεκαληηθή 

αθνύ είραλ αλαιάβεη ηελ επηθνηλσλία κε ηηο ηνπηθέο αξρέο θαη ην ζρνιείν ππνδνρήο. 

Η ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ βνήζεζε πνιύ ηελ βειηίσζε ηθαλόηεηαο επηθνηλσλίαο ηνπο  

κε ηνπο καζεηέο από ηα άιια ζρνιεία.  

 

Η δεκηνπξγία λέσλ θίισλ θαη ε γλσξηκία κε λέεο θνπιηνύξεο ήηαλ κεξηθά από ηα ζεηηθά 

ζηνηρεία πνπ θέξδηζαλ νη καζεηέο. Η θηιία, έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί αξθεηά ηνπο λένπο, 

βξίζθεηαη ζηελ πξώηε ζέζε κε πνζνζηό 44% . Αθνινπζεί ε γλσξηκία κε δηαθνξεηηθέ ο 

3%0%10%

26%
61%

Η ςυμμετοχή ςου ςε βοήθηςε ςτη 
βελτίωςη των αγγλικών ςου;

1:καθόλου

2:λίγο

3:αρκετά

4:πολφ

5:πάρα πολφ 

19%

7%

4%

26%

44%

Τι κζρδιςα από τη ςυμμετοχή μου;

Κατανόηςη τησ ευρωπαϊκησ 
υπόςταςησ

Εγινα πιο ανεκτικόσ και 
ανοιχτόμυαλοσ

Απαλλάχθηκα από τισ 
προκαταλήψεισ

Γνϊριςα νέεσ κουλτοφρεσ

Έκανα νέουσ φίλουσ



6 
 

θνπιηνύξεο ζε πνζνζηό 26% θαη ε θαηαλόεζε ηεο επξσπατθήο θνπιηνύξαο κε 19%. 

Έγηλαλ πην αλνηρηόκπαινη κε 7% θαη είδαλ κε δηαθνξεηηθό κάηη ηηο πξνθαηαιήςεηο πνπ 

είραλ  ,θπξίσο ζε ζρέζε κε ηε ζξεζθεία, κε 4%. 

Ννηώζνπλ όηη αλήθνπλ ζηελ επξσπατθή έλσζε ζε πνζνζηό αξθεηά θαιό 40% ,ελώ νη 

καζεηέο πνπ απάληεζαλ όηη δελ λνηώζνπλ απιά αιιά είλαη επξσπαίνη είλαη 23%. 

 

 

 

 

Σηελ εξώηεζε τι θα μπορούσες να ευαρμόσεις στη ζωή από αστά ποσ έμαθες, νη 

απαληήζεηο ηνπο ήηαλ εμαηξεηηθέο θαη ζπλνςίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή αμία ησλ 

πξνγξακκάησλ απηώλ. 

Σηηο εξσηήζεηο αλνηρηνύ ηύπνπ πνπ κπνξνύζαλ λα εθθξαζηνύλ πην θαιά , κεξηθέο από 

ηηο  απαληήζεηο ηνπο ήηαλ: 

 

 Κνηλσληθόηεηα, λα ρηίδνληαη θηιίεο, λα θαηαξξίπηνληαη πξνθαηαιήςεηο-

ζηεξεόηππα 

 Τν θπξηόηεξν από απηά πνπ έκαζα ήηαλ ε νκαδηθόηεηα, ε ελίζρπζε ηεο 

ζπιινγηθόηεηαο πηζηεύσ πσο ζα κε βνεζήζεη ηδηαίηεξα ζηε δσή κνπ. Δπίζεο 

απέθηεζα δηάθνξεο εγθπθινπαηδηθέο γλώζεηο. 

 Δπηβεβαηώζεθα όηη νη άλζξσπνη είλαη ίδηνη αλεμάξηεηα από ηελ εζληθόηεηά ηνπο. 

Δπίζεο μαλαζπκήζεθα όηη ην λα γλσξίδεηο άηνκα θαη λα θάλεηο θηιίεο-ηαμίδηα ζε 

θάλνπλ πην πινύζην από όζν κπνξείο λα θαληαζηείο. 

7%
13%

23%
40%

17%

Η ςυμμετοχή ςου ενίςχυςε την αίςθηςή ςου ότι 
είςαι μζλοσ τησ ευρωπαϊκήσ ζνωςησ;

1:καθόλου

2:λίγο

3:αρκετά

4:πολφ

5:πάρα πολφ 
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 Απηό πνπ ζα έζεηα ζε εθαξκνγή ζηε θαζεκεξηλή κνπ δσή είλαη ε έλδεημε 

ζεβαζκνύ απέλαληη ζηελ άπνςε ζηε δηαθνξεηηθόηεηα άιια θαη ζηε πξνζπάζεηα 

πνπ θαηαβάιεη ν θαζέλαο. Με ιίγα ιόγηα ε απνθπγή πξνθαηαιήςεσλ. Αιιά 

ζίγνπξα ην νκαδηθό πλεύκα θαη ε ζπλεξγαζία κε άιινπο αλζξώπνπο ζα ήζεια λα 

απνηεινύλ θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλόηεηαο κνπ. 

 Ννκίδσ όιεο νη εκπεηξίεο πνπ ιάβακε κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ ζηελ θαζεκεξηλή 

καο δσή. Σπγθεθξηκέλα, ν ζεβαζκόο πξνο ηνλ άιιν θαη ε θαηαλόεζε ηεο γλώκεο 

ηνπ, ε πγηήο ζπλεξγαζία γηα ηελ εθπιήξσζε ελόο θνηλνύ ζθνπνύ. 

 Ίζσο έλαο πην νξγαλσκέλνο ηξόπνο δσήο. Γεληθά απηό ην ηαμίδη κε άιιαμε πνιύ 

πξνο ην θαιύηεξν! 

 Η εθδξνκή απηή κε βνήζεζε λα θαηαιάβσ πσο νη άλζξσπνη, αλεμαξηήηνπ 

ρξώκαηνο, θπιήο, ζξεζθείαο είλαη όινη ίζνη. Σπλεηδεηνπνίεζα όηη ηα παηδηά από 

ηηο άιιεο ρώξεο είλαη ίδηα κε εκέλα....εκάο..ελ αληηζέζεη κε ηελ άπνςε πνπ είρα 

δηακνξθώζεη πξσηύηεξα. 

 Να πξνζπαζήζσ λα κελ έρσ θιεηζηνύο νξίδνληεο ζηελ ζθέςε θαη ηηο αληηιήςεηο 

κνπ 

 Κνηλσληθόηεηα, λα κάζσ ίζσο κηα λέα γιώζζα εθηόοαπό ηα αγγιηθά. Μνπ 

άξεζαλ θαη ηα ηηαιηθά θαη ηα ηζπαληθά. 

 Σπλεξγαζία, νκαδηθόηεηα, πξσηνβνπιίεο ζε δηαθνξέο δξαζηεξηόηεηεο 

 

ΣΙ ΜΟΤ ΑΡΔΔ: 

 Μνπ άξεζαλ ηδηαίηεξα ε πόιε ηεο Βνπδαπέζηεο θαη ηα κλεκεία πνπ 

επηζθεθηήθακε. Δθείλν όκσο πνπ πξαγκαηηθά κε ελζνπζίαζε ήηαλ νη ζρέζεηο πνπ 

ζύλεςα κε ηα παηδηά από ηηο άιιεο ρώξεο, ηα νπνία ήηαλ πξαγκαηηθά επγεληθά 

θαη πνιύ πξόζραξα. Η επαθή κε αλζξώπνπο ηόζν δηαθνξεηηθνύο αιιά θαη ηόζν 

όκνηνπο κε κέλα ήηαλ κηα εκπεηξία δσήο. Δίκαη επγλώκσλ πνπ ππήξμα κέινο 

απηήο ηεο νκάδαο ηνπ Erasmus. 

 Μνπ άξεζαλ ηα πάληα. Γλσξίζακε θαηαπιεθηηθά άηνκα θαη νη ζηηγκέο καο καδί 

ηνπο ζα κνπ κείλνπλ αμέραζηεο. Γεκηνπξγήζεθαλ θαηλνύξηεο θίιηεο θαη 

ζηεξεόηππα θαηαξξίθζεθαλ. Μαθάξη λα θξαηνύζε πεξηζζόηεξν! 

 Τα πάληα , θάζε κέξα θάλακε θάηη ην δηαθνξεηηθό, πξάγκα πνπ κε ελζνπζίαζε !! 

 Η εκπεηξία ηνπ ηαμηδηνύ ήηαλ απίζηεπηε! Τα παηδηά ηεο νκάδαο καο ήηαλ θαιά 

νξγαλσκέλα θαη αξθεηά ζπλεξγάζηκα. Καηαθέξακε λα γλσξηζηνύκε θαη λα 

γίλνπκε θίινη κε άιια παηδηά από δηαθνξεηηθέο ρώξεο ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα καο 

κεηέδσζαλ πνιιά ζηνηρεία από ηελ θνπιηνύξα ηνπο. Τέινο επηζθεθζήθακε 

αξθεηά ελδηαθέξνληα κέξε ηα νπνία ίζσο λα κελ είρακε πνηέ ηελ επθαηξία λα ηα 

επηζθεθζνύκε θαη έηζη θαηνξζώζακε λα εκπινπηίζνπκε ηηο γλώζεηο καο κε αθόκε 

πην ελδηαθέξνληα θαη ηαπηόρξνλα ζπλαξπαζηηθά γεγνλόηα! Η εκπεηξία απηή ήηαλ 

πξαγκαηηθά πάξα πνιύ σθέιηκε γηα κέλα άιια λνκίδσ θαη γηα θάζε παηδί πνπ 

ζπκκεηείρε ζην πξόγξακκα !!!!! 
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 Τν όηη είδα έλαλ δηαθνξεηηθό ηξόπν δσήο, ζθέςεο θαη ζπλάληεζα κηα θαηλνύξγηα 

λννηξνπία 

 Η θηιία πνπ αλαπηύμακε κε κεξηθά θνξίηζηα θαη όηη κέζσ ησλ εξγαζηώλ 

γλσξίζακε όιε ηελ πόιε. 

 Η ζπλεξγαζία κε ηα παηδηά ησλ άιισλ ζρνιείσλ έθαλε ην ηαμίδη κνλαδηθό. 

 Η δσληαλή επηθνηλσλία κε ηα άιια παηδηά πνπ ηα γλώξηδα κόλν κέζσ εκαηι θαη 

ηνπ facebook 

 Μνπ άξεζαλ όια. Η Ιζπαλία ήηαλ κηα παλέκνξθε ρώξα θαη νη άλζξσπνη πνιύ 

θηιόμελνη. Τα παηδηά απν ηηο άιιεο ρώξεο ήηαλ απίζαλα. Δπίζεο ζαλ ειιεληθή 

νκάδα γίλακε κηα παξέα θαη κηα νηθνγέλεηα κε ηα παηδηά θαη κε ηηο θαζεγήηξηεο. 

Γεληθόηεξα όιε ε εκπεηξία ήηαλ κνλαδηθή. 

 ηη όιεο νη ρώξεο είκαζηε ζρεδόλ ίδηεο. Τα παηδηά ήηαλ ζαλ θαη εκάο .Γελ πξέπεη 

λα ππάξρνπλ δηαθνξέοαλάκεζα ζηνπο ιανύο όινηείκαζηε ίζνη. 

ΣΙ ΓΔΝ ΜΟΤ ΑΡΔΔ: 

 Τα θαγεηά , όια ηα άιια από ηελ θηινμελία κέρξη θαη ηνλ ''πνδαξνδξνκν'' εηαλ 

όια ππέξνρα 

 Θα κπνξνύζαλ θάπνηα κέιε ησλ άιισλ νκάδσλ λα είλαη πην νκηιεηηθά. 

 Ήηαλ ιίγν θνπξαζηηθό ην πξόγξακκα θαη πηζηεύσ έπξεπε λα έρεη πεξηζζόηεξα 

θελά γηα κεξηθή μεθνύξαζε θαη ραιάξσζε 

 Τν κόλν πξάγκα πνπ δελ κνπ άξεζε ηόζν πνιύ ζε απηή ηελ επίζθεςε ήηαλ ην 

θαγεηό θαη ην γεγνλόο όηη δελ είρακε πνιύ ειεύζεξν ρξόλν λα θάλνπκε πξάγκαηα 

κόλνη καο ζαλ ειιεληθή νκάδα. 

 Τν θαγεηό ηεο ρώξαο, δηόηη ήηαλ ηδηαίηεξν( Οπγγαξία) 

 Η επίζθεςε απηή ηθαλνπνίεζε ηηο πξνζδνθίεο κνπ θαη κάιηζηα ππήξμε 

νκνξθόηεξε από όηη αξρηθά πίζηεπα. Ίζσο απηό πνπ δελ κνπ άξεζε ήηαλ όηη ην 

πξόγξακκα ήηαλ ηδηαίηεξα θνξησκέλν θαη δελ είρακε ρξόλν λα αθηεξώζνπκε γηα 

πην ραιαξέο βόιηεο ζηελ πόιε 

 Τν πξόγξακκα ήηαλ ππεξβνιηθό θνξηηθό θαη δελ ππήξρε ρξόλνο λα θάλσ θάηη 

πέξα από ηα πιαίζηα ηνπ πξόηδεθη. 

 Γελ κνπ άξεζε πνπ νη άιινη δελ ήμεξαλαγγιηθά. 
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ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΟΝΔΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με ην ηέινο ησλ θηλεηηθνηήησλ νη γνλείο απάληεζαλ ζε εξσηεκαηνιόγηα 

αμηνιόγεζεο. Οη πεξηζζόηεξνη γνλείο είραλ ειηθία πάλσ από 46 ρξόληα θαη κε 

επίπεδν κόξθσζεο  ζε πνζνζηό 40,9%  πηπρηνύρνη Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

κε έλαλ θάηνρν δηδαθηνξηθνύ. Οη πηπρηνύρνη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  

είλαη ζε πνζνζηό 27,3% θαη ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο κε 20,5%. 
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Οη πεξηζζόηεξνη 

γνλείο είλαη ηδησηηθνί 

ππάιιεινη ( 38,6%) 

ελώ αξθεηά κεγάιν 

πνζνζηό είλαη θαη νη 

άλεξγνη κε πνζνζηό 

9,1%. Η απάληεζή 

ηνπο γηα ηε πνηόηεηα 

νξγάλσζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ είλαη 

ζεηηθή 

κε πνζνζηό 61,4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η θνηλσληθνπνίεζε, ε 

επηθνηλσλία  θαη ε επαθή κε 

λέα γλσζηηθά αληηθείκελα 

ήηαλ γηα ηνπο γνλείο 

παξάγνληεο ζπκκεηνρήο ζε 

έλα πξόγξακκα(31,8%) ζην 

νπνίν ζα ήζειαλ λα 

ζπκκεηέρνπλ θαη 

πάιη(79,5%) Γελ ππήξρε 

θακηά απάληεζε αξλεηηθή 

ζην ζέκα ηεο ζπκκεηνρήο. 
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Η αληαπόθξηζε ησλ καζεηώλ ήηαλ ζεηηθή θαη νη γνλείο ζεσξνύλ όηη ηα παηδηά 

ηνπο σθειήζεθαλ από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πνζνζηό πάξα πνιύ 61,4% , πνιύ 

36,4% θαη κόλν έλαο γνλέαο έδσζε κέηξηα σο  απάληεζε. Τα πεξηζζόηεξα παηδηά 

επέζηξεςαλ επραξηζηεκέλα κε πνζνζηό πάξα πνιύ 63,6%, πνιύ 31,8% ελώ 

κέηξηα απάληεζε έδσζαλ κόλν 2 γνλείο. 
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Σηελ ηειεπηαία εξώηεζε νη γνλείο δειώλνπλ κε ζρεδόλ ίδηα πνζνζηά όηη ζα 

ήζειαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έλα πξόγξακκα αμηνπνηώληαο ηηο επαθέο κε 

δηάθνξνπο θνξείο (38,6%), ζπιινγή πιηθνύ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο 

εξγαζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (31,8%) θαη δεκνζηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε 

θίινπο θαη ρώξνπο εξγαζίεο (29,5%). Αιιά ε έιιεηςε ρξόλνπ (59,1%)  είλαη ν 

πην ζεκαληηθόο παξάγνληαο πνπ είλαη αλαζηαιηηθόο ζε πηζαλή ζπκκεηνρή ηνπο 

ζην πξόγξακκα. 
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ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ  ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ  

 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί  ζπκκεηείραλ ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε δύν 

εξσηεκαηνιόγηα.  

Τν πξώην εξσηεκαηνιόγην βαζίζηεθε ζε θόξκα αμηνιόγεζεο πξνγξάκκαηνο ηεο θαο 

Μαξίαο Καιαζάθε. Παξαζέηνπκε ηνλ κέζν όξν ησλ απαληήζεσλ . 

Τν απνηέιεζκα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+  ζην ζρνιείν καο 

βαζκνινγήζεθε κε ζεηηθνύο δείθηεο (4: πνιύ θαιό)  σο πξνο ην ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ 

αθνινπζήζεθαλ , ηελ επίηεπμε ζηόρσλ , ηε ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ ζε επίπεδν 

ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθόηεηαο, ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηώλ πνπ απηό 

ήηαλ νπζηαζηηθά θαη ην αληηθείκελν κειέηεο ηνπ  πξνγξάκκαηνο θαη ζηε 

δηαζεκαηηθόηεηα . Με δείθηε βαζκνιόγεζεο 3: θαιό βαζκνινγήζεθε ε πιηθνηερληθή 

ππνδνκή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 

ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ( βαζηζκέλν ζε εξγαιείν Σρνιηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο . Μαξία Καιαζάθε 

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ-ΓΔΙΚΣΔ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 

(0-4) 

1. Δλλιπής 

2. Μέτρια 

3. Καλή 

4. Πολύ καλή 

  

1) ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

1. Γηεξεύλεζε ηεο δηαζεζηκόηεηαο ησλ 

ζπληειεζηώλ λα εκπιαθνύλ ζηελ 

αμηνιόγεζε. 

4 

2. Έιεγρνο ελαξκόληζεο ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηεο αμηνιόγεζεο 

κε ηηο πξνζεζκίεο νινθιήξσζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

4 

  1. Βαζκόο αληαπόθξηζεο ζηνπο ζηόρνπο 4 
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2). ΔΠΙΣΔΤΞΗ ΣΩΝ 

ΣΟΥΩΝ-ΓΔΝΙΚΑ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

2. Βαζκόο αληαπόθξηζεο ηνπ ζέκαηνο 

ζηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ. 

4 

3. Βαζκόο επίηεπμεο ησλ γλσζηηθώλ 

ζηόρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

4 

4. Βαζκόο επίηεπμεο ησλ 

ςπρνθηλεηηθώλ ζηόρσλ. 
4 

5. Βαζκόο επίηεπμεο ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθώλ ζηόρσλ. 

4 

 

 

 

 

 

 

3) ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ 

ΟΜΑΓΩΝ 

 

1. Δπίδνζε ησλ νκάδσλ. 

4 

2. Σπιινγηθόηεηα-ζπλεξγαζία. 4 

3. Σρέζεηο πνπ αλαπηύρζεθαλ κεηαμύ 

ησλ αηόκσλ πνπ ζπλεξγάζηεθαλ. 
4 

4. Παηδαγσγηθή ζρέζε. 4 

5. Σπλέπεηα καζεηώλ. 4 

6. Σπλέπεηα εθπαηδεπηηθώλ. 4 

  

  

4)ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΓΔΞΙΟΣΗΣΩΝ 

1.Κξηηηθή ζθέςε. 4 

2. Οκαδηθόηεηα θαη ζπλεξγαζία. 4 

3.Αλάιπζεο θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ.  4 

4. Φξήζε ησλ ΤΠΔ. 4 

5. Γεκηνπξγηθόηεηα. 4 

6. Βειηίσζε γξαπηνύ θαη πξνθνξηθνύ 

ιόγνπ. 

4 

7. Βειηίσζε απηνπεπνίζεζεο θαη 4 
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αλάιεςεο πξσηνβνπιηώλ. 

  

  

  

  

5) ΓΙΑΘΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

1. Σπλνρή ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο. 4 

2. Βαζκόο εκπινθήο ησλ δηαθόξσλ 

καζεκάησλ. 
4 

3. Βαζκόο νπζηαζηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ 

καζεκάησλ γηα δηεξεύλεζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 

4 

4.Ιθαλνπνίεζε ησλ καζεηηθώλ 

ελδηαθεξόλησλ ησλ καζεηώλ κέζα από ηε 

δηαζεκαηηθή εθαξκνγή. 

4 

5. Γπλαηόηεηα αμηνπνίεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα 

πξνβιήκαηα θαη ελδηαθέξνληα ηεο 

ηνπηθήο θνηλόηεηαο. 

4 

 

 

 

 

6)ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

1. Δπίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο  ζηε 

ζρνιηθή απνηπρία, δηαξξνή, ζρνιηθή 

ππν επίδνζε. 

3 

2 Δπίδξαζε ηνπ Erasmus+ ζηελ 

πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

4 

3 Σπκβνιή ηνπ  Erasmus+ ζηνλ 

εθδεκνθξαηηζκό ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

4 

4 Πνηόηεηα ηνπ ηειηθνύ 

απνηειέζκαηνο. 

4 

  

7)ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗΝ 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

  

1. Υιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ 

δηαηέζεθε. 

3 

2. Τερληθή ππνζηήξημε. 3 

3. Γπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζηηο πεγέο 

ησλ γλώζεσλ. 

3 

4. Δπάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 4 
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Σην δεύηεξν εξσηεκαηνιόγην  νη εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ ζε πην ζπγθεθξηκέλεο 

εξσηήζεηο πνπ είραλ ζρέζε κε ηελ θαηλνηνκία θαη θαηά πόζν ην ζρνιείν καο βνεζήζεθε 

από ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην πξόγξακκα απηό. 

Σπλνιηθά επηηεύρζεθαλ: 

Νέεο εθπαηδεπηηθέο 

ζπλεξγαζίεο θαη κε ηα 

εηαηξηθά ζρνιεία αιιά θαη 

κε ειιεληθά ζρνιεία πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηηο εκεξίδεο 

πνπ δηνξγαλώζεθαλ κε 

πνζνζηό 85,7%. 

Υπήξμε θαηλνηνκία ζηελ 

εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία 

εθαξκόδνληαο δηδαζθαιία 

κέζσ δηαδηθηπαθώλ 

ζεκηλαξίσλ μέλσλ 

Παλεπηζηεκίσλ, εθαξκνγή 

σο κεζόδνπ δηδαζθαιίαο 

ην Project  Based  

Learning  αιιά θαη ην 

Game Based Learning . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δμνηθείσζε θαη βειηίσζε καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ κε ηηο Νέεο Τερλνινγίεο αιιά 

θαη έλα αξθεηά ζεηηθό θιίκα αληηκεηώπηζεο ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηα οπξίλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 



17 
 

 
 

 

Μαζεηέο θαη 

εθπαηδεπηηθνί 

βνεζήζεθαλ από 

ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζην 

πξόγξακκα  ζε 

πνζνζηό 71,4%. 

Η εξώηεζε απηή 

αθνξνύζε ηηο 

δεμηόηεηεο πνπ 

αλαπηύρηεθαλ 

θαη βειηηώζεθαλ( 

μέλε γιώζζα, 

ρξήζε  

ππνινγηζηώλ, 

ζπλεξγαζία ) 
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Ήηαλ έλα έξγν πνπ ραξαθηεξηδόηαλ από ηε ζαθήλεηα ησλ ζηόρσλ ηνπ (85,7%) αιιά 

θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ πνπ ήηαλ επίζεο θηιόδνμνη (71,4%) αλ ιάβνπκε ππόςε ηηο 

δπζθνιίεο εθαξκνγήο ηνπ( πιηθνηερληθή ππνδνκή, σξνιόγην πξόγξακκα θαη νη 

εμσδηδαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ καζεηώλ). 

Τν επίπεδν ελδηαθέξνληνο ζπκκεηνρήο ηνπ ζρνιείνπ ήηαλ αξθεηά κεγάιν θαη ζε 

γεληθέο γξακκέο ζπλέβαιε ζηελ αλαδηάξζξσζε ζηξαηεγηθήο ηνπ ζρνιείνπ . 
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Πξνβιήκαηα ζηε γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ δελ δεκηνπξγήζεθαλ .Υπήξρε 

όπσο πάληα ε αλεζπρία γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ πνπ αθνξνύζε ηε ζρνιηθή ηνπο 

επίδνζε , αθνύ  όινη νη καζεηέο θνηηνύζαλ ζηε Β ιπθείνπ. Τειεηώλνληαο ην πξόγξακκα 

όρη κόλν δελ ππήξρε πξόβιεκα ζηνπο βαζκνύο ησλ καζεηώλ αιιά αληίζεηα βειηηώζεθε 

ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο ε επίδνζή ηνπο αιιά  θπξίσο ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ην ζρνιείν. 



20 
 

 
Τα νθέιε εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ αθνξνύζαλ ηε βειηίσζε ησλ 

ΤΠΔ(85,7%0,θαη ηε γλσξηκία κε λένπο θαηλνηόκνπο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο( 

85,7%), ελώ γηα ηνπο καζεηέο ε νκαδηθόηεηα(85,7%) 

 
Η γεληθόηεξε αίζζεζε είλαη αξθεηά ζεηηθή , όπσο επίζεο θαη ε  ζπκκεηνρή ζε 

κειινληηθά πξνγξάκκαηα.  
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Η έθζεζε απηή δίλεη µηα νινθιεξσκέλε όςε ζηελ έξεπλα καο γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο από ηελ πιεπξά ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο. Η 

εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη  από ζηαηηζηηθή άπνςε  κε ζθνπό ηε 

βειηίσζε ηνπ νξγαληζκνύ ζηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ. 

 

 


