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Προαιρετικό σεμινάριο επιμόρφωσης 2015-2016 
Έντυπο αξιολόγησης  

 
Κωδικός και τίτλος σεμιναρίου:……………………………………………………………………….………………………. 

Χώρος διεξαγωγής σεμιναρίου:……………………………………………………………………………………………….. 

 

Μέρος Α΄  

Παρακαλούμε συμπληρώστε, βάζοντας σε κύκλο ό,τι ισχύει στην περίπτωσή σας. 

Σε ποιον βαθμό συμφωνείτε με την καθεμιά από τις πιο κάτω δηλώσεις; 
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1.  Η χρονική διάρκεια του σεμιναρίου ήταν ικανοποιητική.  1 2 3 4 

2.  Η χρονική περίοδος διεξαγωγής του σεμιναρίου ήταν ικανοποιητική. 1 2 3 4 

3.  Το περιεχόμενο του σεμιναρίου ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μου. 1 2 3 4 

4.  Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε  στο σεμινάριο ήταν ικανοποιητική.  1 2 3 4 

5.  Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στο σεμινάριο ήταν κατάλληλο. 1 2 3 4 

6.  Ο χρόνος που δόθηκε για συζήτηση  στο σεμινάριο ήταν ικανοποιητικός, βάσει του 
συνολικού διαθέσιμου χρόνου. 

1 2 3 4 

7.  Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν παραδείγματα που υποστήριζαν το θεωρητικό 
υπόβαθρο. 

1 2 3 4 

8.  Τα παραδείγματα που παρουσιάστηκαν με βοήθησαν να κατανοήσω καλύτερα το 
περιεχόμενο του σεμιναρίου. 

1 2 3 4 

9.  Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν τεχνικές, πρακτικές και στρατηγικές που μπορώ να 
εφαρμόσω στη διδασκαλία μου στην τάξη. 

1 2 3 4 

10.  Στο διάστημα παρακολούθησης του σεμιναρίου, έχω δοκιμάσει στη διδασκαλία μου 
κάποιες από τις πρακτικές, τεχνικές ή στρατηγικές που παρουσιάστηκαν. 

1 2 3 4 

11.  Οι εισηγητές/τριες ήταν καταρτισμένοι στα θέματα του σεμιναρίου. 1 2 3 4 

12.  Οι εισηγητές/τριες δημιούργησαν ευκαιρίες αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής ιδεών 
μεταξύ των συμμετεχόντων, κατά τη διάρκεια  του σεμιναρίου.  

1 2 3 4 

13.  Το σεμινάριο ήταν καλά δομημένο. 1 2 3 4 

14.  Ο χώρος διεξαγωγής του σεμιναρίου ήταν ικανοποιητικός. 1 2 3 4 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

                                                                 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
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Μέρος Β΄  
Παρακαλούμε συμπληρώστε: 
1. Τι σας ικανοποίησε περισσότερο από το σεμινάριο και για ποιον λόγο. 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

2. Τι δεν σας ικανοποίησε ή σας ικανοποίησε λιγότερο από το σεμινάριο και για ποιον λόγο. 
...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

3. Σχόλια/απόψεις που θα θέλατε να καταθέσετε για το συγκεκριμένο σεμινάριο. 
...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

4. Επιμέρους πτυχές του θέματος του σεμιναρίου, στις οποίες θα επιθυμούσατε να επιμορφωθείτε 
περισσότερο. 
...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

5. Άλλα θέματα που θα σας ενδιέφεραν να παρακολουθήσετε στα προαιρετικά σεμινάρια. 
...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

6. Άλλα σχόλια/εισηγήσεις που έχετε για το συγκεκριμένο σεμινάριο ή γενικά για το Πρόγραμμα           
των Προαιρετικών Σεμιναρίων Επιμόρφωσης. 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

Μέρος Γ΄  
Παρακαλούμε συμπληρώστε, βάζοντας √ σε ό,τι ισχύει στην περίπτωσή σας. 

1. Φύλο: 

Άντρας       Γυναίκα  

2. Έτη υπηρεσίας: 

0 – 5   6 – 10   11 – 15   16 – 20   20 +     

3. Βαθμίδα Εκπαίδευσης: 

Πρωτοβάθμια   Νηπιαγωγός  
     
   Δάσκαλος/Δασκάλα  
     

Δευτεροβάθμια   Εκπαιδευτικός Μέσης Εκπαίδευσης  
     
   Εκπαιδευτικός Μέσης Τεχνικής και 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  
 

    

4. Υπηρεσία:   

Σε δημόσιο  σχολείο                              Σε ιδιωτικό σχολείο   

Άλλο……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία                 


