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1.  Ιεραρχήστε κατά συχνότητα που ζητήθηκε η παρέμβασή σας από τους  
     συντελεστές του έργου:  (1 έως 3) 
 
Περιφερειακοί συντονιστές 1 
Εκπαιδευτές 2 
Εκπαιδευόμενοι 3 
 
 
2.  Ιεραρχήστε κατά συχνότητα τα θέματα για τα οποία απαιτήθηκε    
     η παρέμβασή σας:   (1 έως 6) 

 
Υποδομές (αίθουσες κ.λπ.) 6 
Εξοπλισμός (H/Y, πίνακες, γραφική ύλη κ.λπ.) 3 
Εκπαιδευτικό υλικό (εγχειρίδια, βιβλία κ.λπ.) 4 
Μετακινήσεις εκπαιδευομένων 1 
Catering 2 
Άλλα…………………………………………….….  

 
 

3. Τι ακριβώς αφορούσαν τα κυριότερα διευκρινιστικά ερωτήματα σχετικά με: 
 
Υποδομές (αίθουσες κ.λπ.) 
Σχετικά με την προσβασιμότητα. …………….… …………………………………….. 
…………….………………………………………………………………………….. 
 
Εξοπλισμό (H/Y, πίνακες, γραφική ύλη κ.λπ.) 
Σχετικά με το πλήθος των Η/Υ και τον κατάλληλο εξοπλισμό σε λογισμικό και ειδικά 
χειριστήρια 
…………….………………………………………………………………………….. 
…………….………………………………………………………………………….. 
 
Εκπαιδευτικό υλικό (εγχειρίδια, βιβλία κ.λπ.) 
…………………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………….. 
…………….………………………………………………………………………….. 
 
Μετακινήσεις εκπαιδευομένων 
Σχετικά με την κάλυψη δαπανών μετακίνησης των εκπαιδευόμενων 
…………………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………….. 
…………….………………………………………………………………………….. 
Catering 
Σχετικά με τις προσφορές από 3 διαφορετικές εταιρίες σίτισης ή σε ποια επωνυμία θα 
κοπούν τα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια κατά την 
παράδοση………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………….……………………… 
…………….…………………………………………….…………………………….. 
 
Άλλο…….…………………………………………………….……………………… 



…………………………………………………………………………………………
…………….………………………………….……………………………………….. 
 
 
4.  Ποια ήταν τα κυριότερα προβλήματα σχετικά με:  

 
Υποδομές (αίθουσες κ.λπ.) 
Δεν αναφέρθηκε κάποιο πρόβλημα 
……………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………… 
…………….………………………………………………………………………….. 
 
Εξοπλισμό (H/Y, πίνακες, γραφική ύλη κ.λπ.) 
Δεν υπήρχε επάρκεια Η/Υ σε κάποιες από τις αίθουσες. Δεν υπήρχε επίσης 
προβλέψιμη δαπάνη για ειδικό λογισμικό και χειριστηρίων 
Η/Υ……………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………….. 
…………….………………………………………………………………………….. 
 
Εκπαιδευτικό υλικό (εγχειρίδια, βιβλία κ.λπ.) 
Το εκπαιδευτικό υλικό ήταν ικανοποιητικό  
…………………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………….. 
…………….………………………………………………………………………….. 
 
Μετακινήσεις εκπαιδευομένων 
Το ύψος του ποσού και ο τρόπος υπολογισμού δεν κάλυπτε τις ανάγκες μετακίνησης 
των εκπαιδευομένων 
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………….. 
…………….………………………………………………………………………….. 
 
Catering 
Δεν αναφέρθηκε κάποιο πρόβλημα η παράπονο σχετικά με τη 
σίτιση……………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………….. 
…………….………………………………………………………………………….. 
 
Άλλο…….……………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…………….………………………………….……………………………………….. 
 
 

 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται  
έως 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  

& 20% από εθνικούς πόρους   
 

 

 


