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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, με το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί, επιχειρούμε να 

αξιολογήσουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιεί το Τμήμα Αρχαιολογίας 

και Ιστορικής Έρευνας της και στο οποίο συμμετέχει το σχολείο σας. 

 Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας θα αποτελέσουν τη βάση για την 

αξιολόγηση του προγράμματος και του εκπαιδευτικού υλικού και την περαιτέρω 

βελτίωσή του.  

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας 

Η υπεύθυνη των προγραμμάτων 

 Ελένη Κασσωτάκη 

 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

      Ημερομηνία:  / /20 

Τίτλος εκπ/κού προγράμματος………………………………………………………….     

Συνολική διάρκεια σε ώρες………………………………………………………..........   

Όνομα Εκπαιδευτικού ………………………………………………………………….  
(δεν είναι υποχρεωτικό) 

Σύνολο μαθητών………………………………………………………………………... 
 

 



 

Γενικά στοιχεία εκπαιδευτικού 

1. Φύλο: α. Άνδρας         β. Γυναίκα 

 

2. Ηλικία: α. 25-35       β. 36-45        γ. 46 και άνω 

 

3. Βαθμίδα Εκπαίδευσης:  α. Πρωτοβάθμια  β. Δευτεροβάθμια  

  

4. Σχολική μονάδα: ………………………………………………………………. 

 

5. Τόπος εργασίας: ………………………………………………………………. 

 

6. Πόσα εκπαιδευτικά μουσειακά προγράμματα έχετε πραγματοποιήσει την τελευταία 

σχολική χρονιά;  

Αναφέρετε έως δύο  

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….. 

7. Πόσες επισκέψεις σε χώρους πολιτιστικής αναφοράς στην περιοχή των Αχαρνών 

έχετε πραγματοποιήσει;  

Αναφέρετε έως  δύο  
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
 
8.Πώς πληροφορηθήκατε για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα;  

α. ενημέρωση από το σχολείο 
β . Μ.Μ.Ε. 
γ. με δική σας πρωτοβουλία 
δ. σας το συνέστησαν 
ε. διαδίκτυο 
στ. άλλο 
 

9.Πόσο σας ενδιαφέρει η ενεργή εμπλοκή σας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του 
εκπαιδευτικού προγράμματος; 

α. πολύ 
β. αρκετά 
γ. λίγο 
δ. καθόλου 



 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1) Γενικά θεωρείτε το πρόγραμμα: 
□ Πάρα πολύ ενδιαφέρον 
□ Πολύ ενδιαφέρον 
□ Αρκετά ενδιαφέρον 
□ Λίγο ενδιαφέρον 
□ Καθόλου ενδιαφέρον 

 
2) Σε ποιο βαθμό ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας: 

□ Απόλυτα ικανοποιητικό 
□ Πολύ ικανοποιητικό 
□ Ικανοποιητικό 
□ Λίγο ικανοποιητικό 
□ Καθόλου ικανοποιητικό 

 
3) Οι μέθοδοι διδασκαλίας είναι: 

□ Άριστες 
□ Πολύ καλές 
□ Καλές 
□ Μέτριες 
□ Κακές 

 
4) Η επάρκεια των μέσων διδασκαλίας είναι: 

□ Άριστη 
□ Πολύ καλή 
□ Καλή 
□ Μέτρια 
□ Κακή  

 
5) Ο χώρος διεξαγωγής του προγράμματος είναι: 

□ Άριστος 
□ Πολύ καλός 
□ Καλός 
□ Μέτριος 
□ Ακατάλληλος 

 
6) Η οργάνωση του είναι: 

□ Άριστη 
□ Πολύ καλή 
□ Καλή 
□ Μέτρια 
□ Κακή 
 

7) Η επίσκεψη στο πρόγραμμα συνδέεται με τη διδακτέα ύλη: 
□ Πολύ 
□ Αρκετά 
□ Λίγο 
□ Σχεδόν καθόλου 



□ Καθόλου 
8) Οι δραστηριότητες ήταν ενδιαφέρουσες: 

□ Πολύ 
□ Αρκετά 
□ Λίγο 
□ Σχεδόν καθόλου 
□ Καθόλου 
 

9) Οι συμμετοχικές δραστηριότητες ήταν επαρκείς: 
□ Πολύ 
□ Αρκετά 
□ Λίγο 
□ Σχεδόν καθόλου 
□ Καθόλου 

 
10) Ένιωσαν οι μαθητές πως τους δόθηκε η ευκαιρία να εκφράσουν προσωπικές τους 
απόψεις και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες;  

□ Πολύ 
□ Αρκετά 
□ Λίγο 
□ Σχεδόν καθόλου 
□ Καθόλου 

 
11) Η επίσκεψη συνέβαλε στην εμψύχωση της ομάδας ώστε να συνεχίσουν τις 
δραστηριότητες στο σχολείο: 

□ Πολύ 
□ Αρκετά 
□ Λίγο 
□ Σχεδόν καθόλου 
□ Καθόλου 
 

12) Το πρόγραμμα αύξησε το ενδιαφέρον των μαθητών για τον τοπικό πολιτισμό και 
την τοπική ιστορία: 

□ Πολύ 
□ Αρκετά 
□ Λίγο 
□ Σχεδόν καθόλου 
□ Καθόλου 

 
13) Το πρόγραμμα συνέβαλε στην καλλιέργεια της πολιτιστικής συνείδησης των 
μαθητών: 

□ Πολύ 
□ Αρκετά 
□ Λίγο 
□ Σχεδόν καθόλου 
□ Καθόλου 

 
 
 
 



 
14)Το πρόγραμμα άλλαξε τη στερεότυπη εικόνα των μαθητών για τον τόπο διαμονής 
τους: 

□ Πολύ 
□ Αρκετά 
□ Λίγο 
□ Σχεδόν καθόλου 
□ Καθόλου 

 
 
 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1) Γνώση αντικειμένου: 
□ Άριστη 
□ Πολύ καλή 
□ Καλή 
□ Μέτρια 
□ Κακή 

 
2) Προετοιμασία: 

□ Άριστη 
□ Πολύ καλή 
□ Καλή 
□ Μέτρια 
□ Κακή 

 
3) Μεταδοτικότητα: 

□ Άριστη 
□ Πολύ καλή 
□ Καλή 
□ Μέτρια 
□ Κακή 

 
4) Επικοινωνία με συμμετέχοντες: 

□ Άριστη 
□ Πολύ καλή 
□ Καλή 
□ Μέτρια 
□ Κακή 

 
5) Πλήρης αξιοποίηση χρόνου: 

□ Άριστη 
□ Πολύ καλή 
□ Καλή 
□ Μέτρια 
□ Κακή 

 
 
 



 
6) Γενική εντύπωση ως εκπαιδευτικός: 

□ Άριστη 
□ Πολύ καλή 
□ Καλή 
□ Μέτρια 
□ Κακή 

 
 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Βαθμολογείστε τις γνώσεις των μαθητών σας πάνω στο γνωστικό αντικείμενο του 
εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα την Τοπική Ιστορία και τον τοπικό πολιτισμό 
ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ: 

 
ΠΡΙΝ 0 1 2 3 4 5 
ΜΕΤΑ 0 1 2 3 4 5 

 
Βαθμολογείστε το ενδιαφέρον των μαθητών σας για την πολιτιστική κληρονομιά των 
Αχαρνών ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 

 
ΠΡΙΝ 0 1 2 3 4 5 
ΜΕΤΑ 0 1 2 3 4 5 

 
Συμπληρώστε σχόλια / παρατηρήσεις σας: 
 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
 
 



 
 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

………………………………………………………………………… 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  

 

1. Τι πιστεύετε ότι αποκόμισαν οι μαθητές από τη συμμετοχή τους στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Θολωτός Τάφος Αχαρνών»; 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
2. Ποιες δραστηριότητες κέρδισαν το ενδιαφέρον και την ενεργητική συμμετοχή 

των παιδιών; 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
3. Ποιες δραστηριότητες δεν κατάφεραν να κινήσουν το ενδιαφέρον των 

μαθητών; 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
4. Ποια ήταν η καλύτερη στιγμή του προγράμματος για εσάς; 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
5. Ποια ήταν η χειρότερη στιγμή του προγράμματος για εσάς; 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
6. Υπήρξε κάποια δυσκολία που δεν μπόρεσε να αντιμετωπιστεί από εσάς ή από 

εμάς; 
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
...................................................................................................... 
7. Υπήρξαν δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν, αλλά δεν υλοποιήθηκαν; 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..... 
8. Η εμπειρία σας από το συγκεκριμένο πρόγραμμα σας ενθαρρύνει να 

εμπλακείτε στη διεξαγωγή παρόμοιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο 
μέλλον; 

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

 

 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ 

1.Τι σου άρεσε περισσότερο από όλα όσα κάναμε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

με θέμα «Θολωτός Τάφος των Αχαρνών»; Τι δε σου άρεσε; 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. Τι σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση από όλα όσα έμαθες για τον καλλιτέχνη 

και το έργο του; 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

3. Τι άλλο θα ήθελες να είχαμε κάνει και δεν έγινε; 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. Σου άρεσε που ήσουν μέλος μιας ομάδας ή θα προτιμούσες να δουλεύεις 

μόνος/μόνη; 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

5. Θα ήθελες να δουλέψουμε με τον ίδιο τρόπο και άλλες εκθέσεις; 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 


