
 1 

       
           
      Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  
      Ιπποκράτους 35, 10680 Αθήνα 
      Τλφ: 210-3688508, 3688515   
      Φαξ: 210-3688506    
      Ηλ.διεύθ.: museduc@ecd.uoa.gr 
 

 

 

Προς το διευθυντή και τον/ην υποδιευθυντή/τρια των μειονοτικών δημοτικών 

σχολείων που συνεργάζονται με τα κινητά ΚΕΣΠΕΜ 

Μάιος 2013 

 

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,  

Καταρχήν θα θέλαμε με το τέλος της σχολικής χρονιάς να σας ευχαριστήσουμε για 

την συνεργασία που είχαμε στο πλαίσιο της δράσης των κινητών ΚΕΣΠΕΜ. Χωρίς τη 

βοήθειά σας δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε σε πέρας το δύσκολο αυτό έργο.  

Σας παρακαλούμε να διαθέσετε λίγο χρόνο και να συμπληρώσετε το παρακάτω 

ερωτηματολόγιο. Η γνώμη σας για την συνεργασία μας και την αποτελεσματικότητα 

των κινητών ΚΕΣΠΕΜ είναι για μας πολύ σημαντική και χρήσιμη για να βελτιώσουμε 

τη δουλειά μας.  

 

Με πολλές ευχαριστίες και θερμούς χαιρετισμούς , 

Αλεξάνδρα Ανδρούσου      Όλγα Κατσιάνη 

 

 

Επιστημονική υπεύθυνη Κινητών ΚΕΣΠΕΜ              Υπεύθυνη επιτόπιου συντονισμού  
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Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο  ............................ 

 

1) Πώς αξιολογείτε συνολικά τη συνεργασία του σχολείου με τα κινητά 

ΚΕΣΠΕΜ; 

       Καθόλου καλή           Μέτρια                 Καλή                 Πολύ καλή  

 

2) Τα κινητά ΚΕΣΠΕΜ ήταν  συνεπή ως προς στην τήρηση του προγράμματος; 

                    Καθόλου           Αρκετά          Πολύ              Πάρα Πολύ 

3) Τα μαθήματα των κινητών ΚΕΣΠΕΜ συνέβαλαν στη βελτίωση των ελληνικών 

των παιδιών;     

                  Καθόλου                 Αρκετά                Πολύ                  Πάρα Πολύ 

4) Τα μαθήματα των κινητών ΚΕΣΠΕΜ συνέβαλαν στη βελτίωση της σχολικής 

επίδοσης των παιδιών;     

                  Καθόλου                Αρκετά             Πολύ            Πάρα Πολύ 

5) Τα μαθήματα στα κινητά ΚΕΣΠΕΜ βοήθησαν τους μαθητές να χειρίζονται 

καλύτερα τους υπολογιστές; 

                  Καθόλου              Αρκετά            Πολύ                 Πάρα Πολύ 

6) Μοιράζονταν τα παιδιά μαζί σας την εμπειρία τους από τα μαθήματα στα 

κινητά ΚΕΣΠΕΜ; 

                  Καθόλου                 Αρκετά            Πολύ              Πάρα Πολύ 

7) Πόσο ικανοποιημένα πιστεύετε ότι είναι τα παιδιά από την παρακολούθηση 

των μαθημάτων στα Κινητά ΚΕΣΠΕΜ; 

                  Καθόλου              Αρκετά            Πολύ               Πάρα Πολύ 

8) Βάλτε σε σειρά τα παρακάτω από το 1 ως το 5, όπου 1 αυτό που τα 

ενδιέφερε πιο πολύ και 5 αυτό που τα ενδιέφερε λιγότερο 

 -  Γνώσεις που απέκτησαν          

 - παιδαγωγικά παιχνίδια            

  -  υπολογιστές                              

 -   κατασκευές                               

 -  βιβλία της βιβλιοθήκης           
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9) Πιστεύετε ότι η  παρουσία των κινητών ΚΕΣΠΕΜ στο χωριό ήταν σημαντική; 

                   Καθόλου             Αρκετά                 Πολύ               Πάρα Πολύ 

 

 

10) Τι νομίζετε εσείς ότι κέρδισαν τα παιδιά από τα κινητά ΚΕΣΠΕΜ; 

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

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

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

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

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

 

11) Θα θέλατε να επισημάνετε κάποιο πρόβλημα σχετικά με τα κινητά ΚΕΣΠΕΜ; 

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

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

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

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

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

 

12) Έχετε κάποια πρόταση βελτίωσης των κινητών ΚΕΣΠΕΜ;  

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 


