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Φόρμα Αξιολόγησης 

Αυτή η φόρμα αίτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής φόρμας google ή 

μπορεί να τροποποιηθεί και να εκτυπωθεί 

 

Εργαστήριο ……………………………………………………………………………………………… (όνομα, 

ημερομηνία, τοποθεσία και ώρα)   

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή στο εργαστήριό μας! 

Θα εκτιμούσαμε αν μπορούσατε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να συμπληρώσετε τη 

φόρμα αξιολόγησής μας. Αυτό θα μας επιτρέψει να αξιολογήσουμε την 

αποτελεσματικότητα του εργαστηρίου και να βοηθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι στις 

επόμενες προπονήσεις! 

Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

1. Ποια είναι η συνολική σας εκτίμηση για το εργαστήριο; Κλίμακα από το 1 

έως το 5 (με το 5 να είναι η υψηλότερη κατάταξη) 

1  2  3  4  5 

2. Τι σας άρεσε περισσότερο στο εργαστήριο; 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3. Τι δεν σας άρεσε στο εργαστήριο; 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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4. Σημειώστε το σημείο που δείχνει καλύτερα πώς σκέφτεστε για τα 

ακόλουθα: 

 Διαφωνώ 

έντονα 
Διαφωνώ Ουδέτερο Συμφωνώ 

Συμφωνώ 

έντονα 

Το εγραστήριο ήταν 

ενδιαφέρον 
□ □ □ □ □ 

Το εργαστήριο είχε 

πολλές σχετικές 

πληροφορίες 

□ □ □ □ □ 

Οι δραστηριότητες 

ήταν χρήσιμες 

μαθησιακές εμπειρίες 

□ □ □ □ □ 

Ο παρουσιαστής είχε 

ευρεία γνώση του 

θέματος 

□ □ □ □ □ 

Ο παρουσιαστής 

μπόρεσε να εξηγήσει 

τα το μάθημα 

ξεκάθαρα 

□ □ □ □ □ 

Ο παρουσιαστής 

συνδέθηκε με τους 

συμμετέχοντες και 

έκανε τον κόσμο να 

νιώσει άνετα 

□ □ □ □ □ 

Το εργαστήριο ήταν 

καλά οργανωμένο 
□ □ □ □ □ 

 

5. Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί το εργαστήριο; 
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

 

6. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να πείτε για το εργαστήριο; (προαιρετικό) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Ευχαριστούμε για την συμμετοχή. Εκτιμούμε τα σχόλιά σας! 


