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Επιτυχής Ενσωμάτωση των Ενηλίκων με Περιορισμένες Δεξιότητες μέσω της 

Εκπαίδευσης 

ηλεκτρονικός οδηγός για εκπαιδευτικά σεμινάρια για τις τοπικές κοινότητες 

 

Παράρτημα 3. Φόρμα αξιολόγησης για τους συμμετέχοντες  

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για τους συμμετέχοντες σχετικά με την 

ποιότητα του εργαστηρίου 

Αγαπητέ συμμετέχοντα στο Εργαστήριο του M-Easy, 

Θέλουμε πολύ να λάβουμε τα σχόλιά σας και θα είμαστε ευγνώμονες αν μπορούσατε να 

αφιερώσετε μερικά λεπτά συμπληρώνοντας αυτό το ερωτηματολόγιο για να μας βοηθήσετε να 

αξιολογήσουμε και να βελτιώσουμε το Εργαστήριο του M-Easy που προσφέρουμε! Τα σχόλια σας 

ή οποιεσδήποτε άλλες προτάσεις θα ήταν επίσης ευπρόσδεκτες. 

Οι απαντήσεις σας θα παραμείνουν ανώνυμες, γι 'αυτό σας ενθαρρύνουμε να είστε όσο το δυνατόν 

πιο ανοιχτοί. 

 

1. Σκεπτόμενοι το Εργαστήριο του M-Easy που συμμετείχατε, έχετε … 

…προσωπικά επωφεληθεί από τη συμμετοχή σας; 

 σε μεγάλο βαθμό 

 κάπως 

 λίγο 

 καθόλου 

…μάθει κάτι νέο; 

 σε μεγάλο βαθμό 

 κάπως 

 λίγο 

 καθόλου 

…ενθαρρυνθεί να οργανώσετε παρόμοια εργαστήρια στην τοπική 

σας κοινότητα; 

 σε μεγάλο βαθμό 

 κάπως 

 λίγο 

 καθόλου 



 

2 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν αποτελεί έγκριση 

του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή δεν μπορεί 

να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

M-Easy: Προώθηση της Ενσωμάτωσης Ενηλίκων με Χαμηλό 

επίπεδο δεξιοτήτων μέσω της ανάπτυξης 

μαθηματικών γνώσεων και την παροχή κοινοτικής 

στήριξης 

Αριθμός Έργου: 2017-1-LT01-KA204-035219 

…λάβει αρκετή γνώση ώστε να νιώθετε πλέον άνετα για να τρέξετε 

ένα εργαστήριο μόνοι σας; 

 σε μεγάλο βαθμό 

 κάπως 

 λίγο 

 καθόλου 

 

 

2.  Συμφωνείτε με αυτές τις δηλώσεις;  

 

Συμφωνώ 

έντονα 

 

Συμφωνώ 

 

Αναποφά

σιστος/η 

 

Διαφωνώ 

 

Διαφωνώ 

έντονα 

 

Μου άρεσε που συμμετείχα στο εργαστήριο 

του M-Easy. 
     

Μου άρεσε η προσέγγιση συνδυασμένης 

μάθησης: η διαδικτυακή συνάντηση 

(ανεξάρτητη μελέτη) πριν από την φυσική 

συνάντηση. 

     

Οι προσδοκίες μου ικανοποιήθηκαν.      

Το εργαστήριο του M-Easy περιελάμβανε 

αρκετό χρήσιμο περιεχόμενο για μένα.  
     

Ο διευκολυντής του εργαστηρίου του M-

Easy με υποστήριξε επαρκώς. 
     

Υπήρχε αρκετός χρόνος για να συζητήσω 

και να μάθω. 
     

 

3. Δώστε τα προσωπικά σας σχόλια σχετικά με τις ιστορίες επιτυχίας. Μπορούν να φανούν 

χρήσιμα για: 

 

Συμφωνώ 

έντονα 

 

Συμφωνώ 

 

Αναποφά

σιστος/η 

 

Διαφωνώ 

 

Διαφωνώ 

έντονα 

 

… παροχή κινήτρων σε μετανάστες, 

πρόσφυγες και ενήλικες με περιορισμένες 

δεξιότητες για ενεργό συμμετοχή στην 

τοπική κοινότητα  

 

motivating the immigrants, refugees, the 

low-skilled adults for active involvement into 

the local community  
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… την προώθηση της δέσμευσης τους σε 

δραστηριότητες δια βίου μάθησης 

(προγράμματα, μαθήματα, σεμινάρια κ.λπ.) 

     

… τη δημιουργία σχέσεων μεταξύ των νέων 

και των παλαιών μελών της κοινότητας 
     

… την αύξηση τη θετικής στάσης των μελών 

της τοπικής κοινότητας έναντι των κοινωνικά 

αποκλεισμένων 

     

 

4. Πώς θα αξιολογούσατε τη συνολική ποιότητα του Εργαστηρίου του M-Easy; 

εξαιρετική 

 

καλή 

 

μέτρια 

 

φτωχή 

 

Εξαιρετικά φτωχή 

 

     

 

5. Παραθέστε πρόσθετα σχόλια 

 

 

 

 

 

 

 

 


