
Ν=12

Ν=8
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Αποτελέσματα

1θ Ερώτθςθ



2θ Ερώτθςθ

Αν Ναι επιλζξτε όλα όςα εργαςτιρια ςυμμετείχατε. (Μπορείτε δθλαδι να επιλζξετε περιςςότερα από 
1). Αν Όχι επιλζξτε "κανζνα"
Nëse po, zgjidhni të gjitha seminaret që keni marrë pjesë (d.m.th., ju mund të zgjidhni më shumë se 1). 
Nëse jo, zgjidhni "asnjë"



Ποιο εργαςτιριο ςασ άρεςε περιςςότερο και γιατί; Αν δεν ςυμμετείχατε γράψτε "δεν 
ςυμμετείχα"
Cili seminar ju pëlqeu më shumë dhe pse? Nëse nuk keni marrë pjesë, shkruani
"Unë nuk kam marrë pjesë"

3θ Ερώτθςθ

Εργαςτιριο ηαχαροπλαςτικισ Εργαςτιριο κοφκλασ Όλα

Μασ άρεςε το ηαχαροπλαςτικισ επειδι 
το γλυκό είναι θ μεγάλθ μασ αδυναμία 
και χαλαρϊςαμε αρκετά.

Εργαςτιριο καταςκευισ 
κοφκλασ κεάτρου, γιατί άρεςε 
ςτο παιδί το δθμιουργικό 
κομμάτι και θ παρουςίαςθ.

Όλα ,ιταν χριςιμα γιατί ζμακα 
πολφτιμα πράγματα κ ςυγχρόνωσ 
διαςκεδαςτικά κ για μζνα αλλά κ για 
το παιδί μου ! Γνϊριςα τισ δαςκάλεσ, 
τουσ γονείσ.

Σο εργαςτιριο ηαχαροπλαςτικισ διότι τα 
παιδιά ζδειξαν ότι το διαςκζδαςαν 
πραγματικά

Καταςκευι κοφκλασ Όλα όςο παρακολοφκθςα...

Μασ άρεςε το εργαςτιριο 
ηαχαροπλαςτικισ γιατί ςτο παιδί  τθσ 
αρζςει να μαγειρεφει.

Εργαςτιριο Καταςκευισ 
κοφκλασ κεάτρου

Όλα τα εργαςτιρια είχαν μεγάλο 
ενδιαφζρον ίςωσ περιςςότερο το 
εργαςτιριο Ζαχαροπλαςτικισ που το 
χαρικαν πιο πολφ τα παιδιά.

Ζαχαροπλαςτικισ Όλα

Σο εργαςτιριο ηαχαροπλαςτικισ λόγω 
του ευχάριςτου κλίματοσ που υπιρχε



Aν δεν ςυμμετείχατε γράψτε ςφντομα τουσ λόγουσ που δεν ςυμμετείχατε. Αν ςυμμετείχατε γράψτε 
"ςυμμετείχα"
Nëse jo, shkruani shkurtimisht arsyet pse nuk keni marrë pjesë. Nëse keni marrë pjesë, shkruani "Unë mora
pjesë"

4θ Ερϊτθςθ

Σα παιδιά ιταν κρυωμζνα.

Είναι δφςκολο λόγω ϊρασ

Λόγω ζλλειψθσ ελεφκερου 
χρόνου

Δυςκολία ςυμμετοχισ λόγω 
μωροφ.

ε όςα δεν ςυμμετείχα ιταν 
λόγω άλλων υποχρεϊςεων

Λόγω εργαςίασ



Αναφζρετε 2 εργαςτιρια ποφ κα κζλατε να κάνουμε ςτισ επόμενεσ ςυναντιςεισ (το ερϊτθμα αφορά και 
όςουσ ςκοπεφουν να ςυμμετάςχουν και όςουσ τουσ είναι δφςκολο)
Përmendni 2 seminare që do të dëshironit t'i bënim në takimet e ardhshme (pyetja ka të bëjë si me ata që
synojnë të marrin pjesë ashtu edhe me ata që e kanë të vështirë)

5θ Ερϊτθςθ

•Παςχαλινζσ και ανοιξιάτικεσ 
καταςκευζσ, ηωγραφικι 
Ν=9

•Περίπατοσ
Ν=6

•Θεατρικό παιχνίδι, κουκλοκζατρο
Ν=5

•Ανάγνωςθ παραμυκιοφ,
δθμιουργία παραμυκιϊν,
δθμιουργία κομικ
Ν=3

•Μουςικι, τραγοφδι, χορόσ,
Ν=2
•Κθπουρικι
Ν=2
•Εργαςτιριο μαγειρικισ
Ν=2

•Παρουςιάηω τον εαυτό μου
Ν=1
•Γυμναςτικι 
Ν=1

Συνοπτικόσ πινάκασ απαντιςεων

6θ Ερώτθςθ 
Ελεφκερα ςχόλια

Είναι πάρα πολφ ωραίεσ ςυναντιςεισ. Δίνουν μια μοναδικι 
ευκαιρία να περάςω χρόνο με το παιδί μου ςτο χϊρο που 
περνά πολλζσ ϊρεσ τθσ θμζρασ του. Οι γονείσ γνωριηόμαςτε 
μεταξφ μασ, πράγμα που δεν ιταν εφικτό τισ χρονιζσ covid. 
Σζλοσ βλζπω, πωσ κινείται το παιδί μζςα ςτθν τάξθ και τθ 
ςχζςθ του με τισ δαςκάλεσ. Ευχαριςτϊ πάρα πολφ που κάνετε 
αυτι τθ δράςθ.

Εξαιρετικι ιδζα θ ςφςφιξθ ςχζςεων 
γονζων -παιδιϊν-εκπαιδευτικϊν ςτο 
χϊρο του ςχολείου.



Ενδιάμεςθ Αξιολόγθςθ παιδιών για το Σχζδιο Δράςθσ

Διάλεξε ςε ποιο ι ποια εργαςτιρια ζχεισ ζρκει ςτο ςχολείο με τουσ γονείσ ςου (Μπορείτε δθλαδι να 
επιλζξεισ περιςςότερα από 1)
Zgjidhni cilat punëtori keni ardhur në shkollë me prindërit tuaj (d.m.th., ju mund të zgjidhni më shumë se 
1)

Αποτελέσματα1θ Ερώτθςθ



2θ Ερώτθςθ

Με ποιον ερχόςουν ςτα εργαςτιρια ; Me kë keni ardhur në punëtori?

Ποιο εργαςτιριο ςου άρεςε περιςςότερο και γιατί; Cili punëtorinë ju pëlqeu më shumë dhe
pse?

3θ Ερώτθςθ

Εργαςτιριο 
Γνωριμίασ

Εργαςτιριο 
ηαχαροπλαςτικισ

Εργαςτιριο κοφκλασ

παίξαμε ωραία 
παιχνίδια

•γιατί μου αρζςει θ 
ηάχαρθ.
•επειδι ιταν πολφ 
νόςτιμα
•ιταν ωραία κ τα φάγαμε

•επειδι είναι πολφ ωραίο 
εργαςτιριο
•μου άρεςε περιςςότερο γιατί 
είχαμε κάτι να φτιάξουμε
•γιατί μου αρζςουν οι κοφκλεσ
•γιατί παίξαμε και 
κουκλοκζατρο

Όλα



4θ Ερώτθςθ

Σι άλλο κζλεισ να κάνουμε ςε επόμενο εργαςτιριο; Çfarë tjetër dëshironi të bëjmë në
punëtorinë e ardhshme?

Συνοπτικόσ πινάκασ απαντιςεων

•Παςχαλινζσ και ανοιξιάτικεσ 
καταςκευζσ, ηωγραφικι 
Ν=4

•Εργαςτιριο μαγειρικισ
Ν=3

Παιχνίδια/  πάρτι
Ν=2

•Θεατρικό παιχνίδι, κουκλοκζατρο
Ν=1
•Κθπουρικι
Ν=1



Σασ 
ευχαριςτοφμε 

για τθν 
ςυμμετοχι ςασ!!


