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Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ 
Για την αξιολόγηςη των εκπαιδευτικϊν εργαςτηρίων του Ιδρφματοσ υιοθετείται η παρακάτω 
διαδικαςία, το ερωτηματολόγιο καθϊσ και ο δείκτησ αξιολόγηςήσ τουσ. Ειδικότερα: 
 
Α.1 Διαδικασία 

1. Η αξιολόγηςη των εκπαιδευτικϊν εργαςτηρίων γίνεται με τη χρήςη ηλεκτρονικοφ 
ερωτηματολογίου με ευθφνη τησ ΜΟ.ΔΙ.Π. και ςε ςυνεργαςία με τον υπεφθυνο μζλοσ ΕΤΕΠ  ή 
ΕΔΙΠ εργαςτηρίου Τμήματοσ/Σχολήσ.  Η αξιολόγηςη θα διενεργείται τισ τελευταίεσ τρεισ 
εβδομάδεσ του χειμερινοφ και του εαρινοφ εξαμήνου.  

2. Η ςυλλογή και η ςτατιςτική ανάλυςη των δεδομζνων θα υλοποιείται από το γραφείο τησ 
ΜΟΔΙΠ λαμβάνοντασ υπόψη τον δείκτη αξιολόγηςησ και τα αποτελζςματα θα κοινοποιοφνται 
ςτην ακαδημαϊκή μονάδα που ζχει την ευθφνη λειτουργίασ εργαςτηρίου, ςτον Διευθυντή του 
εργαςτηρίου, ςτον Κοςμήτορα τησ Σχολήσ και ςτη Σφγκλητο. 

3. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτήτων τησ δφναται να αξιοποιεί τα δεδομζνα αξιολόγηςησ 
και να τα δημοςιοποιεί ςτην ιςτοςελίδα τησ. 

4. Το ηλεκτρονικό αρχείο των αξιολογήςεων τηρείται από το γραφείο τησ ΜΟΔΙΠ. 
 
Α.2 Ερωτηματολόγιο  
Η ςυμπλήρωςη του ερωτηματολόγιου ςυμβάλλει ςτην βελτίωςη τησ ποιότητασ των παρεχόμενων 
υπηρεςιϊν των εκπαιδευτικϊν εργαςτήριων Παρακαλοφνται οι εκπαιδευόμενοι να αφιερϊςουν 
λιγότερα από 10 λεπτά από τον πολφτιμο χρόνο τουσ για την  ςυμπλήρωςή του.  
 
Σίτλος Εργαστηρίου: ………………………………………………………………………………………………………... 
 
Σε ποιο ζτοσ ςπουδϊν βρίςκεςτε; 

Α’ ζτοσ  Β’ ζτοσ  Γ’ ζτοσ  Δ’ ζτοσ  > Δ’ ζτουσ   

 

1. Σε ποιο από τα παρακάτω επίπεδα θα κατατάςςατε τον εαυτό ςασ, ωσ προσ την χρήςη τεχνολογιϊν 

πληροφορικήσ; 

Αρχάριοσ χρήςτησ 

 

Μζςοσ χρήςτησ 

 

Πεπειραμζνοσ χρήςτησ 

 

2. Πόςο ςυχνά χρηςιμοποιείτε το εκπαιδευτικό εργαςτήριο; 

Ποτζ   

Μία ή δφο φορζσ το εξάμηνο   

Μία ή δφο φορζσ το μήνα 

Μία ή δφο φορζσ την εβδομάδα 

Σχεδόν καθημερινά 
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3.Για ποιουσ ςκοποφσ χρηςιμοποιείτε κυρίωσ το εκπαιδευτικό εργαςτήριο; (μπορείτε να επιλζξετε και 

παραπάνω από μία απαντήςεισ). 

Για οργανωμζνα εργαςτηριακά μαθήματα   

Για εργαςίεσ ςτο πλαίςιο των μαθημάτων 

Για χρήςη μη εκπαιδευτικϊν (γενικϊν) εφαρμογϊν 

Άλλο (αναφζρετε): ____________________________________________________________ 

 

4.Αξιολογήςτε το ποιοτικό επίπεδο των ακόλουθων ςυνθηκϊν ςτουσ χϊρουσ του εργαςτηρίου: 

α) Κλιματιςμόσ (ψφξη-θζρμανςη) 

Πολφ Χαμηλό       Χαμηλό            Μζτριο  Υψηλό  Πολφ Υψηλό 

 

β) Αεριςμόσ 

Πολφ Χαμηλό       Χαμηλό            Μζτριο  Υψηλό  Πολφ Υψηλό 

 

γ) Επίπεδα θορφβου 

Πολφ Χαμηλό       Χαμηλό            Μζτριο  Υψηλό  Πολφ Υψηλό 

 

δ) Φωτιςμόσ 

Πολφ Χαμηλό       Χαμηλό            Μζτριο  Υψηλό  Πολφ Υψηλό 

 

ε) Άνεςη χϊρου (επαρκήσ ατομικόσ χϊροσ θζςεωσ εργαςίασ) 

Πολφ Χαμηλό       Χαμηλό            Μζτριο  Υψηλό  Πολφ Υψηλό 

 

ςτ) Καθαριότητα 

Πολφ Χαμηλό       Χαμηλό            Μζτριο  Υψηλό  Πολφ Υψηλό 
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5.Αξιολογήςτε το ποιοτικό επίπεδο τησ υλικοτεχνικήσ υποδομήσ που διαθζτει το εργαςτήριο: 

α) Οπτικά μζςα (πχ ςφςτημα βιντεοπροβολήσ) 

Πολφ Χαμηλό       Χαμηλό            Μζτριο  Υψηλό  Πολφ Υψηλό 

 

β) Ακουςτικά μζςα (πχ ςφςτημα μικροφωνικήσ) 

Πολφ Χαμηλό       Χαμηλό            Μζτριο  Υψηλό  Πολφ Υψηλό 

 

     γ) Πόςο ςυχνά αντιμετωπίςατε κάποια από τισ ακόλουθεσ δυςλειτουργίεσ υπολογιςτή;  

 Κόλλημα-Πάγωμα (Freeze): 

Πολφ ςυχνά      Συχνά       Μερικζσ φορζσ         Σπάνια         Ποτζ  

           

 Επανεκκίνηςη (reboot): 

Πολφ ςυχνά      Συχνά       Μερικζσ φορζσ          Σπάνια       Ποτζ  

              

 Μη ςυνδεςιμότητα ςτο δίκτυο: 

Πολφ ςυχνά      Συχνά       Μερικζσ φορζσ          Σπάνια       Ποτζ  

              

 Άλλο (αναφζρετε): ___________________________________________________ 

 

6. Πόςεσ φορζσ αναγκαςτήκατε να παρακολουθήςετε κάποιο εργαςτηριακό μάθημα χωρίσ να 

ζχετε δική ςασ θζςη εργαςίασ (και Η/Υ);   

 

>10 φορζσ         5-10 φορζσ            3-4 φορζσ        1-2 φορζσ        Ποτζ                   

 

ΣΧΟΛΙΑ: 

 

 

 

 

 

 


