
 

 

     Μέλος του  

                                                      
 

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Εθελοντικού Έργου 

 

 

1. Εθελοντικό Έργο 

 

Ποια είναι η γνώμη σας συνολικά για το εθελοντικό έργο του ΠτΟ; 

Όχι Καλό          Λίγο Καλό           Μέτριο           Καλό           Άριστο   

Δεν γνωρίζω – Δεν απαντώ  

 

Άλλες παρατηρήσεις και προτάσεις σας σχετικά με την πορεία του εθελοντικού 

έργου και την επίτευξη των στόχων του ΠτΟ: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….... 

 

2. Ιατρικές Υπηρεσίες 

 

α) Πως κρίνετε την συνεισφορά του ΠτΟ στον τομέα της παροχής δωρεάν ιατρικών 

υπηρεσιών; 

Όχι Καλή          Λίγο Καλή           Μέτρια           Καλή           Άριστη    

Δεν γνωρίζω – Δεν απαντώ  

 

β) Συμμετείχατε σε δράσεις παροχής δωρεάν Ιατρικών Υπηρεσιών;  

Ποτέ         Μερικές φορές         Συχνά            Πολύ συχνά  

 

γ) Άλλες παρατηρήσεις και προτάσεις σας σχετικά με την παροχή των δωρεάν 

ιατρικών υπηρεσιών του ΠτΟ και την διεύρυνση αυτών: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3. Καφενείο των Ορέων 

 

α) Πως κρίνετε την λειτουργία των Καφενείων των Ορέων; 

Όχι Καλή          Λίγο Καλή           Μέτρια           Καλή           Άριστη    

Δεν γνωρίζω – Δεν απαντώ  

 

β) Συμμετείχατε σε δράση Καφενείου των Ορέων; 

Ποτέ         Μερικές φορές         Συχνά            Πολύ συχνά  

 



 

 

γ) Άλλες παρατηρήσεις και προτάσεις σας σχετικά με τις δραστηριότητες των 

Καφενείων των Ορέων και την περαιτέρω ανάπτυξη αυτών:   

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….... 

 

4. Παιδαγωγικές Δράσεις-Αλληλοδιδασκαλίες 

 

α) Πως κρίνετε τις Παιδαγωγικές δράσεις - Αλληλοδιδασκαλίες του ΠτΟ; 

Όχι Καλές          Λίγο Καλές           Μέτριες           Καλές           Άριστες    

Δεν γνωρίζω – Δεν απαντώ  

 

β) Συμμετείχατε σε Παιδαγωγικές Δράσεις-Αλληλοδιδασκαλίες; 

Ποτέ         Μερικές φορές         Συχνά            Πολύ συχνά  

 

γ) Άλλες παρατηρήσεις και προτάσεις σας σχετικά με τις Παιδαγωγικές Δράσεις-

Αλληλοδιδασκαλίες του ΠτΟ και την εξέλιξη αυτών:   

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….... 

 

5. Λοιπές παρατηρήσεις - προτάσεις 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….... 
 

6. Προσωπικά στοιχεία 

 

Φύλο:  Άρρεν  Θήλυ         Ηλικία:………     Επάγγελμα:……..…………………. 
 

 

 

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας 


