
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 «ΚΛΑΔΕΜΑ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ & ΛΙΠΑΝΣΗ 

ΕΛΑΙΩΝΩΝ» 

 

 32 παραγωγοί απάντησαν ότι ήταν πολύ καλή η εκπαιδευτική συνάντηση στον αγρό  

 7 παραγωγοί απάντησαν ότι ήταν καλή η εκπαιδευτική συνάντηση στον αγρό 

 

 

 33 παραγωγοί απάντησαν ότι ήταν πολύ καλή η οργάνωση της εκπαίδευσης 

 6 παραγωγοί απάντησαν ότι ήταν καλή η οργάνωση της εκπαίδευσης 
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Πως αξιολογείτε την εκπαιδευτική 
συνάντηση στον αγρό
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πολύ καλή
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Πως αξιολογείτε την όλη οργάνωση 
της εκπαίδευσης 



 

 33 παραγωγοί απάντησαν ότι ήταν πολύ καλές οι τεχνικές και τα μέσα που 

χρησιμοποιήθηκαν  

 6  παραγωγοί απάντησαν ότι ήταν καλές οι τεχνικές και τα μέσα που 

χρησιμοποιήθηκαν  

 

 

 33  παραγωγοί απάντησαν ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμο το εκπαιδευτικό υλικό που 

τους δόθηκε 

 6 παραγωγοί απάντησαν ότι ήταν πολύ χρήσιμο το εκπαιδευτικό υλικό που τους 

δόθηκε 
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Πως αξιολογείτε τις τεχνικές και τα 
μέσα που χρησιμοποιήθηκαν
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πάρα πολύ

πολύ 

Το εκπαιδευτικό υλικό που σας 
δόθηκε θα σας είναι χρήσιμο;



 

 35  παραγωγοί απάντησαν ότι ήταν πολύ καλές οι γνώσεις του εκπαιδευτή 

 4  παραγωγοί απάντησαν ότι ήταν καλές οι γνώσεις του εκπαιδευτή 

 

 

 

 35 παραγωγοί απάντησαν ότι ήταν πολύ καλή η επικοινωνία με τον εκπαιδευτή 

 2 παραγωγοί απάντησαν ότι ήταν καλή η επικοινωνία με τον εκπαιδευτή 

 2 παραγωγοί απάντησαν ότι ήταν μέτρια η επικοινωνία με τον εκπαιδευτή  
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Πως αξιολογείτε τις γνώσεις του 
εκπαιδευτή στο αντικέιμενο της 

εκπαίδευσης
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μέτρια

Πως αξιολογείτε την επικοινωνία 
που είχατε με τον εκπαιδευτή



 

 33  παραγωγοί απάντησαν ότι ήταν πολύ η καλή δημιουργία  διαλόγου και η 

ικανότητα επίλυσης αποριών 

 6  παραγωγοί απάντησαν ότι ήταν καλή η δημιουργία  διαλόγου και η ικανότητα 

επίλυσης αποριών 

 

 

 

 32  παραγωγοί απάντησαν ότι η εκπαίδευση θα βελτιώσει πάρα πολύ τις 

καλλιεργητικές τεχνικές  τους  

 6  παραγωγοί απάντησαν ότι η εκπαίδευση θα βελτιώσει πολύ τις καλλιεργητικές 

τεχνικές  τους  

 1 παραγωγός απάντησε ότι η εκπαίδευση  θα βελτιώσει ελάχιστα τις καλλιεργητικές 

τεχνικές  του 
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Πως αξιολογείτε τη δυνατότητα του 
εκπαιδευτή να λύνει τις απορίες και 

να κάνει διάλογο
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ελάχιστα 

Η εκπαίδευση θα βελτιώσει τις 
καλλιεργητικές σας τεχνικές



 

 28  παραγωγοί απάντησαν ότι απέκτησαν πάρα πολλές νέες γνώσεις  για την 

καλλιέργεια τους 

 9  παραγωγοί απάντησαν ότι απέκτησαν πολλές νέες γνώσεις  για την καλλιέργεια 

τους 

 2 παραγωγοί απάντησαν ότι απέκτησαν λίγες νέες γνώσεις για την καλλιέργεια τους 

 

 

 35 παραγωγοί απάντησαν ότι ήταν πολύ καλή η συνολική αξιολόγηση της 

εκπαίδευσης 

 3  παραγωγοί απάντησαν ότι ήταν καλή η συνολική αξιολόγηση της εκπαίδευσης 

 1 παραγωγός απάντησε ότι ήταν μέτρια τη συνολική αξιολόγηση της εκπαίδευσης  
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Η εκπαίδευση σας έδωσε νέες 
γνώσεις για την καλλιέργεια σας
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Πως αξιολογείτε συνολικά την 
εκπαιδευτική συνάντηση


