
 

 

 

 

 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ - Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ 

Υποέργο 1 «Εκπαίδευση Ενηλίκων» 

Δράση 1  «Εκπαιδευτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας  για ενήλικες πολίτες» 

Π 1.4.1   Έντυπο αξιολόγησης προγράμματος από τους εκπαιδευόμε-

νους 

1ος κύκλος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

Νοέμβριος 2012 – Φεβρουάριος 2013 

Αθήνα, 2012 

 



«Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης», MIS 364499  
Δράση 1 «Εκπαιδευτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας  για ενήλικες πολίτες» 

Π 1.4.1 Έντυπο αξιολόγησης προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους 

Σελίδα 2 από 18 

 

 
 

 

 



«Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης», MIS 364499  
Δράση 1 «Εκπαιδευτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας  για ενήλικες πολίτες» 

Π 1.4.1 Έντυπο αξιολόγησης προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους 

Σελίδα 3 από 18 

 

 
 

Εικόνα Εγγράφου 

Αριθμός Παραδοτέου Π 1.4.1 

Τίτλος Παραδοτέου Έντυπο αξιολόγησης προγράμματος από τους εκπαι-

δευόμενους 

Αριθμός Πακέτου Εργασίας ΠΕ 1.4 

Τίτλος Πακέτου Εργασίας Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

Υποέργο 1- Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Δράση 1-Εκπαιδευτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας  για 

ενήλικες πολίτες 

Πράξη 2–Η Πολιτεία και ο Πολίτης 

Μήνας Συμβατικής Παράδοσης Οκτώβριος 2012 

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης 31/ 10/ 2012 

Κατάσταση Τελική 

Έκδοση 1 

Σελίδες 18 

 



«Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης», MIS 364499  
Δράση 1 «Εκπαιδευτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας  για ενήλικες πολίτες» 

Π 1.4.1 Έντυπο αξιολόγησης προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους 

Σελίδα 4 από 18 

 

 
 

 

 



«Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης», MIS 364499  
Δράση 1 «Εκπαιδευτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας  για ενήλικες πολίτες» 

Π 1.4.1 Έντυπο αξιολόγησης προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους 

Σελίδα 5 από 18 

 

 
 

Περιεχόμενα 

Εικόνα Εγγράφου ...................................................................................................................... 3 

1 Εισαγωγή ........................................................................................................................... 7 

2 Υπόδειγμα Ερωτηματολογίου Εκπαιδευομένων .............................................................. 9 

 



«Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης», MIS 364499  
Δράση 1 «Εκπαιδευτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας  για ενήλικες πολίτες» 

Π 1.4.1 Έντυπο αξιολόγησης προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους 

Σελίδα 6 από 18 

 

 
 

 



«Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης», MIS 364499  
Δράση 1 «Εκπαιδευτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας  για ενήλικες πολίτες» 

Π 1.4.1 Έντυπο αξιολόγησης προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους 

Σελίδα 7 από 18 

 

 
 

 

1 Εισαγωγή 

Για την αξιολόγηση κρίσιμων παραμέτρων του προγράμματος διαμορφώθηκε σχετικό ερω-

τηματολόγιο το οποίο απευθύνεται στους/ις εκπαιδευόμενους/ες. Καταβλήθηκε προσπά-

θεια ώστε το ερωτηματολόγιο να είναι ευσύνοπτο και να παρέχει άμεσα αξιοποιήσιμο 

πλούτο πληροφορίας για τη βελτίωση του προγράμματος. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτε-

ρα κρίσιμη στην παρούσα φάση της πρώτης εφαρμογής του, καθώς ενδεχόμενες αδυναμίες 

εάν δεν αντιμετωπιστούν στην παρούσα χρονική στιγμή θα έχει ως συνέπεια να σωρευθούν 

σημαντικά προβλήματα στο μέλλον. 

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει εμπιστευτικά πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με το φύ-

λο, την ηλικία, το εκπαιδευτικό επίπεδο, την οικογενειακή και τρέχουσα επαγγελματική κα-

τάσταση. Εμπεριέχει επίσης ερωτήσεις με τις οποίες επιχειρείται να διαγνωσθεί η διαθεσι-

μότητα που επιδεικνύουν οι εκπαιδευόμενοι σε σχετικά προγράμματα εκπαίδευσης, τα κί-

νητρα συμμετοχής και οι επικοινωνιακοί δίαυλοι ενημέρωσης για την ύπαρξη του συγκε-

κριμένου προγράμματος. Στόχος είναι επίσης να καταγραφεί η εμπειρία της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και η ατομική αξιολόγησή της από τους/ις εκπαιδευόμενους/ες. Για το σκοπό 

αυτό αποζητιούνται πληροφορίες σχετικά με την επάρκεια του προγράμματος αναφορικά 

με τη διάρκεια, το ωρολόγιο πρόγραμμα, το θεματικό πεδίο, τη γραμματειακή/τεχνική υ-

ποστήριξη και τα μέσα υλικοτεχνικής υποδομής (αίθουσες/τεχνικά μέσα, κ.λπ.). Επιδιώκε-

ται επίσης η αξιολόγηση των εκπαιδευτών και των τεχνικών που χρησιμοποίησαν στη διάρ-

κεια των παραδόσεων (συζήτηση, ομάδες εργασίας, κ.λπ.).  

Τέλος, με το ερωτηματολόγιο καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να διαγνωσθούν θετικές ε-

πενέργειες και απτά οφέλη που παρήχθησαν στους/ις εκπαιδευόμενους/ες και τα οποία 

αναφέρονται σε ζητήματα ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης, ανάπτυξης των γνωστικών ικα-

νοτήτων, κ.λπ.. 
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