
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΡΙΘΜΟΙ
Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα εάν μπορούσατε να συμπληρώσετε αυτό το έντυπο αξιολόγησης και να το 
αποστείλετε σε μια από τις ακόλουθες διευθύνσεις:

Μιχαλακοπούλου 91, 11 528, Αθήνα
τηλ.: 210 6726462-3, fax: 210 6747256
e-mail: great@unhcr.org / website: www.unhcr.gr

Όνομα: Σχολείο / Οργανισμός:
Τηλέφωνο: Διεύθυνση: 
Αρ. Φαξ:
Ηλ. Ταχυδρομείο: Ηλικία μαθητών: Μέγεθος τάξης: 

1. Ποια ήταν η συνολική σας εντύπωση για το εκπαιδευτικό υλικό;

0 10
όχι πολύ καλή μέτρια καλή πολύ καλή εξαιρετική

Ποιες ασκήσεις κάνατε και γιατί;

Σχόλια:

Θα χρησιμοποιούσατε το εκπαιδευτικό υλικό ξανά; Γιατί;

2. Ποιο ήταν το πιο επιτυχημένο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού; Γιατί ήταν
επιτυχημένο;

3. Πόσο βοήθησε το εκπαιδευτικό υλικό «Δεν είναι μόνο αριθμοί» στη διδασκαλία
γύρω από το θέμα της μετανάστευσης και του ασύλου;

0 10
δε βοήθησε βοήθησε βοήθησε πολύ δε θα μπορούσα

να κάνω το μάθημα
χωρίς αυτό

Το DVD: 
Το εγχειρίδιο:

Προτάσεις:

Δεν Είναι Μόνο 
Αριθμοί 



Ποιες αλλαγές ή βελτιώσεις θα προτείνατε;

4. Αντιλήφθηκαν οι μαθητές/τριες που χρησιμοποίησαν το εκπαιδευτικό υλικό τις διάφορες 
έννοιες και θέματα που τέθηκαν; 

0 10
οι έννοιες δε μερικές έννοιες οι περισσότερες
γίνονται αντιληπτές γίνονται κατανοητές έννοιες γίνονται κατανοητές

Σχόλια:

Πώς αντέδρασαν οι μαθητές/τριες στις δημιουργικές ασκήσεις; (με ενθουσιασμό, είχαν 
κίνητρο ή όχι) 

Πώς αντέδρασαν οι μαθητές στα πορτρέτα του DVD; (ταύτιση, πολιτισμικές αξίες) 

5. Το υλικό ήταν κατάλληλο για την ηλικιακή ομάδα της τάξης σας; 

α) ιδιαίτερα απλό  β) ιδιαίτερα πολύπλοκο  γ) κατάλληλο 

Παρατηρήσεις:

6. Ήταν εύκολο για σας να ενσωματώσετε τη χρήση του υλικού στο πρόγραμμα και τη 
διδακτέα ύλη του μαθήματός σας; Γιατί / Γιατί όχι;

0 10
δύσκολο σχετικά δύσκολο εύκολο 

7. Το εγχειρίδιο ήταν εύκολο στη χρήση, ξεκάθαρο και καλά οργανωμένο;

0 10
δεν ήταν ξεκάθαρο ήταν ξεκάθαρο ήταν πολύ ξεκάθαρο ήταν άριστο

Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα των μαθημάτων για τη χρήση του υλικού ήταν 
κατάλληλης διάρκειας; 

α) ιδιαίτερα σύντομο  β) ιδιαίτερα μεγάλο   γ) επαρκές

Ευχαριστούμε για το χρόνο σας!

Δεν Είναι Μόνο 
Αριθμοί 




