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Παράρτημα 1 Τελικό Ερωτηματολόγιο για Άτομα που Συμμετέχουν 

/ Νέα Άτομα 

*ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι πληροφορίες σας είναι εμπιστευτικές και ανώνυμες. Με την υποβολή αυτής της 
φόρμας, δίνετε τη συγκατάθεσή σας στην κοινοπραξία FABLE να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας για 
διοικητικούς σκοπούς στο πλαίσιο αυτού του έργου, το οποίο σχετίζεται με αυτήν την αξιολόγηση, 
σύμφωνα με τους κανονισμούς GDPR της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Συναινώ   Δεν συναινώ 

Προσωπικά δεδομένα: 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  ________________________ 

Ηλικία:      ________________________ 

 

Α. Γενική αξιολόγηση του εργαστηρίου 

Επιλέξτε την επιλογή που περιγράφει καλύτερα τις απόψεις σας. 
1 – διαφωνώ κάθετα, 5 – συμφωνώ απόλυτα 

Γενική αξιολόγηση του εργαστηρίου 
διαφωνώ 

κάθετα 
διαφωνώ 

ουδέτερη 

θέση 
συμφωνώ 

συμφωνώ 

απόλυτα 

Η εκδήλωση ήταν καλά 

οργανωμένη. 
     

Είμαι ικανοποιημένος/η με τον 

χώρο του εργαστηρίου. 
     

Είμαι ικανοποιημένος/η με τα 

υλικά που δόθηκαν. 
     

Είμαι ικανοποιημένος/η με τον 

τρόπο που ο/η 

συντονιστής/τρια συντόνισε την 

εκδήλωση. 

     

Είχα την ευκαιρία να κάνω τις 

ερωτήσεις μου και να 

συμμετάσχω σε συζητήσεις. 

     

Ένιωσα μια αίσθηση του 

ανήκειν και της κοινότητας ως 

αποτέλεσμα της συμμετοχής 

μου στο εργαστήριο. 

     

Ένιωθα ασφαλής και ότι 

συμπεριλήφθηκα, ενώ 

προσπαθούσα να οικοδομήσω 

νέες ικανότητες στο 

εργαστήριο. 
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B. Αξιολόγηση της αποκτηθείσας νέας ικανότητας. 

Επιλέξτε την επιλογή που περιγράφει καλύτερα τις απόψεις σας. 
1 – διαφωνώ κάθετα, 5 – συμφωνώ απόλυτα 

Αξιολόγηση της αποκτηθείσας νέας 

ικανότητας. 

διαφωνώ 

κάθετα 
διαφωνώ 

ουδέτερη 

θέση 
συμφωνώ 

συμφωνώ 

απόλυτα 

Κατά τη διάρκεια του 

εργαστηρίου απέκτησα νέες 

γνώσεις. 

     

Αν ναι, ποια είναι τα κύρια 

πράγματα που έχετε μάθει; 
 

Κατά τη διάρκεια του 

εργαστηρίου απέκτησα νέες 

δεξιότητες. 

     

Εάν ναι, ποιες είναι οι κύριες 

νέες δεξιότητες που έχετε 

αποκτήσει; 

 

Απέκτησα νέα κίνητρα/στάση 

κατά τη διάρκεια του 

εργαστηρίου. 

     

Αν ναι, ποιο είναι το νέο σας 

κίνητρο ή στάση; 
 

Έχω αποκτήσει νέες 

επιχειρηματικές δεξιότητες. 
     

Έχω αποκτήσει νέες εγκάρσιες 

ικανότητες1 όπως η κριτική 

σκέψη και η δημιουργικότητα. 

     

Το κίνητρό μου να αποκτήσω 

εγκάρσιες ικανότητες στο 

μέλλον έχει αυξηθεί. 

     

Ως αποτέλεσμα του 

εργαστηρίου, έχω τώρα 

περισσότερη περιέργεια για 

βιώσιμα θέματα και 

σταδιοδρομίες στην πράσινη 

μετάβαση. 

     

Ως αποτέλεσμα του 

εργαστηρίου έχω τώρα 

περισσότερη ευαισθητοποίηση 

σχετικά με το θέμα των 

     

 
1Οι εγκάρσιες ικανότητες είναι ικανότητες που μπορούν να μεταφερθούν μεταξύ των θέσεων εργασίας. 
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αποβλήτων στην τοπική 

κοινωνία και αισθάνομαι ότι 

μπορώ να συμβάλω στη 

διαφορά. 

 

Τι σας άρεσε περισσότερο στο εργαστήριο; 

 

……………………………………… 

 

Τι πιστεύετε ότι μπορεί να βελτιωθεί σε μελλοντικά εργαστήρια όπως αυτό; 

 

………………………………………. 

 

Οποιαδήποτε άλλα σχόλια ή ιδέες. 

 

…………………………………………………………………. 

 

Ευχαριστώ! 

 


