
 

 

 

 

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 
 

 

 

 
 

Συντάκτησ :Νίκοσ Πουλάκοσ 
Δ/ντήσ ΕΠΑ.Σ. Μοςχάτου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Μοςχάτο 9/5/2011 - 



ΕΠΑ.. Μοςχάτου                      Διημερίδα : «ΠΡΟΛΗΨΗ: Εκπαίδευςη ςτο ταξίδι τησ ζωήσ» 

υντάκτησ : Νικ. Πουλάκοσ  ελίδα 2 

ΠEΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

                              ελ. 

Ειςαγωγι……………………………………….…………...3 

υμμετοχι ςτθ Διθμερίδα……………………………3 

τατιςτικά Αποτελζςματα……………………………5 

Ερωτιματα Ανοικτοφ Σφπου………………………..8 

υνοπτικά υμπεράςματα……………………….…10 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

Ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ Διθμερίδασ  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

υμπλθρωμζνα Ερωτθματολόγια Αξιολόγθςθσ 

Διθμερίδασ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 

Καταςτάςεισ υμμετεχόντων 

 



ΕΠΑ.. Μοςχάτου                      Διημερίδα : «ΠΡΟΛΗΨΗ: Εκπαίδευςη ςτο ταξίδι τησ ζωήσ» 

υντάκτησ : Νικ. Πουλάκοσ  ελίδα 3 

 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

Κατά τθ διάρκεια τθσ διθμερίδασ που πραγματοποιικθκε κατά τθν  5θσκαι 6θσΜαϊου ςτθν 

ΕΠΑ..  Μοςχάτου, διανεμικθκε ερωτθματολόγιο (βλ. παράρτθμα Ι) ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ προκειμζνου να υπάρξει ανατροφοδότθςθ ςε ότι αφορά τθν οργάνωςθ 

τθσ διθμερίδασ, τουσ χϊρουσ, τθ χρονικι διάρκεια, τθν κατανομι του χρόνου κακϊσ και 

το περιεχόμενο του προγράμματοσ. 

Με βάςθ τισ καταςτάςεισ ςυμμετοχισ, το ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ και τθ ςχετικι 

επεξεργαςία των δεδομζνων που ακολοφκθςε,  παρουςιάηονται αναλυτικά τα  

αποτελζςματα ωσ εξισ: 

 

Α. ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 

1. Πλικοσ ςυμμετεχόντων κατά τθν 1θ θμζρα..: 148 άτομα 

Από αυτοφσ οι 118 ιταν ςχετιηόμενοι με τον ΟΑΕΔ και 18 άτομα ςχετιηόμενα με 

το ΚΕΘΕΑ και 12 άτομα οι λοιποί φορείσ και άλλοι καλεςμζνοι. 

Από τα 148 άτομα οι 100 παρακολοφκθςαν και τθ δεφτερθ μζρα. 

Από τουσ 118 ςχετιηόμενουσ με τον ΟΑΕΔ οι 87  παρακολοφκθςαν και τισ δφο 

μζρεσ ενϊ οι 31  μόνο τθ μία θμζρα εκ των δφο. Από τουσ 31 ςχετιηόμενουσ με το 

ΚΕΘΕΑ και λοιποφσ φορείσ οι 13  παρακολοφκθςαν και τισ δφο μζρεσ ενϊ οι 17  

μόνο τθν πρϊτθ θμζρα. 

2. Πλικοσ ςυμμετεχόντων κατά τθ 2θ θμζρα….: 117 άτομα 

Από αυτοφσ οι 98 ιταν ςχετιηόμενοι με τον ΟΑΕΔ και 9 άτομα ςχετιηόμενοι με το 

ΚΕΘΕΑ και 10 άτομα οι λοιποί φορείσ και άλλοι καλεςμζνοι. 

Από τουσ 117 ςυμμετζχοντεσ οι 100 είχαν παρακολουκιςει τθν πρϊτθ μζρα ενϊ 

οι 17 ιταν νζοι ςυμμετζχοντεσ. Οι 13 εξ αυτϊν παρακολοφκθςαν και τισ δφο 

μζρεσ ενϊ οι 6 μόνο τθν δεφτερθ θμζρα. 

 

Κατά ςυνζπεια παρακολοφκθςαν τθ διθμερίδα ςυνολικά 165 άτομα εκ των οποίων 100  

άτομα και τισ δφο θμζρεσ, 48 μόνο τθν πρϊτθ θμζρα και 17 μόνο τθν δεφτερθ. 
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Από τα παραπάνω ςτοιχεία προκφπτει παραςτατικά το παρακάτω γράφθμα : 

 

Γράφθμα 1. 

 

 

Γράφθμα 2. 
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3. υνολικόσ αρικμόσ ερωτθματολογίων ……….: 42 

Σο πλικοσ των ερωτθματολογίων κεωρείται ςτατιςτικά αξιόπιςτο για τθν 

εξαγωγι αςφαλϊν ςυμπεραςμάτων αφοφ το δείγμα ιταν ομοιογενζσ 

(εκπρόςωποι ςχολείων από όλθ τθν Ελλάδα και μάλιςτα ανάλογα με το μζγεκοσ 

κάκε ςχολείου) και ςυνιςτά το 25,45% του πλθκυςμοφ. 

 

Β.  ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ  

Σο ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ τθσ διθμερίδασ αποτελείτο από ερωτιματα κλειςτοφ 

τφπου και από ερωτιματα ανοικτοφ τφπου, ελεφκερου κειμζνου προκειμζνου να 

προκφψουν ομοιόμορφα αξιοποιιςιμα ςτατιςτικϊσ ςτοιχεία αλλά παράλλθλα να δοκεί θ 

δυνατότθτα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να εκφράςουν  τισ προτάςεισ και τισ υποδείξεισ τουσ 

χωρίσ περιοριςμό.  

κοπόσ του ερωτθματολογίου ιταν θ καταγραφι του βακμοφ ικανοποίθςθσ των 

ςυμμετεχόντων αφϋενόσ για τθ διθμερίδα ωσ ςφνολο αφϋετζρου για τθν επιμζρουσ 

αξιολόγθςθ τομζων. 

 

Από τθ ςτατιςτικι επεξεργαςία των ερωτθμάτων κλειςτοφ τφπου  προκφπτει : 

 

 

Γράφθμα 3. 

Η ςυνολική εικόνα του προγράμματοσ κατά  59% είναι «Άριςτη» και κατά 37% «Πολφ 

Καλή» ενώ ένα 2% απάντηςε «Καλή» και ένα 2%  «Μέτρια». 

Ο μέςοσ γενικόσ βαθμόσ ικανοποίηςησ είναι  4,51. 
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θμειϊνεται ότι το ερϊτθμα αυτό είχε προταχκεί ςτο ερωτθματολόγιο και ωσ εκ τοφτου 

αποτυπϊνει τθν αυκόρμθτθ γενικι αίςκθςθ του ςυμμετζχοντα ςτθ διθμερίδα.  

Ωςτόςο μετά τθν καταγραφι των απαντιςεων ςτισ επιμζρουσ αξιολογοφμενεσ ενότθτεσ, 

και τθν εξαγωγι των μζςων όρων ανά ερωτθματολόγιο προκφπτει ότι ο βακμόσ 

ικανοποίθςθσ διαφζρει λίγο προσ το καλφτερο. υγκεκριμζνα προκφπτει ότι  ο μζςοσ 

γενικόσ βακμόσ ικανοποίθςθσ είναι  4,58 το οποίο  ςτατιςτικά κεωρείται πιο αξιόπιςτο. 

ε κάκε περίπτωςθ θ γενικι αίςκθςθ είναι ότι θ εκδιλωςθ κινικθκε ςτα πλαίςιο μεταξφ 

του «πολφ καλά» και του «άριςτα» . 

 

Γράφθμα 4. 

 

 

Γράφθμα 5. 
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Γράφθμα 6. 

 

 

Γράφθμα 7. 
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Γ. ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ  

το ερϊτθμα :  «Σι κα μασ ςυςτινατε να βελτιϊςουμε  ;»  απάντθςαν  20 άτομα δθλαδι 
ποςοςτό 47,61 %. Παρατθροφμε δθλαδι ότι ςθμαντικόσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων από αυτοφσ 
που απάντθςαν ςτο ερωτθματολόγιο  ςυμμετείχαν ενεργά ςτθν προςπάκειά μασ για βελτίωςθ 
απαντϊντασ ςτο ςυγκεκριμζνο ερϊτθμα. 

 
Οι απαντιςεισ που ςυλλζχκθκαν είναι : 
 
 

Αξιοποίθςθ των κοινωνικϊν λειτουργϊν που υπθρετοφν με επιςκζψεισ ςε ςχολεία που δεν 
υπάρχουν και ςυναντιςεισ με τουσ ςυλλόγουσ διδαςκόντων για τθν υποδειγματικι 
προςζγγιςθ και διαχείριςθ προβλθμάτων που ανακφπτουν 
Ειςθγιςεισ από επιςτθμονικοφσ ςυμβοφλουσ και ιατρικό προςωπικό για καλφτερθ ενθμζρωςθ 
για τισ επιπτϊςεισ των ουςιϊν ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό και ποιεσ είναι αυτζσ 
Εκτόσ από τθ ςυηιτθςθ και ςυμμετοχι να υπάρχει και υλικό είτε ζντυπο είτε ςε προβολι 
κάποιων ςθμείων 
Η διοργάνωςθ τθσ διθμερίδασ κακϊσ και οι περιςςότερεσ ενθμερϊςεισ και δραςτθριότθτεσ 
ιταν πολφ καλζσ ζωσ άριςτεσ. Θεωρϊ ότι θ παρουςίαςθ του ςυμβουλευτικοφ ςτακμοφ του Ν. 
Ηρακλείου ιταν θ πιο ηωντανι και ουςιαςτικι ςτιγμι τθσ διθμερίδασ και καλό κα ιταν να 
ακοφγονται περιςςότερεσ εφθβικζσ φωνζσ ςτθ διθμερίδα. 
Ήταν Άριςτθ θ διοργάνωςθ. Θα ικελα να υπάρχει περιςςότερθ ενθμζρωςθ ςτα ςχολεία τθσ 
περιφζρειασ. 
Ήταν Άριςτθ θ διοργάνωςθ. Θα ικελα να υπάρχει περιςςότερθ ενθμζρωςθ ςτα ςχολεία τθσ 
περιφζρειασ. 
Καλφτερο τον ιχο και πιο δυνατά οι ομιλθτζσ όταν κάνουν διάλεξθ. Μεγαλφτερα γράμματα ςε 
ότι γίνεται προβολι από το PC.  
Λιγότερεσ Ομιλίεσ περιςςότεροσ χρόνοσ για εργαςτιριο 

Μικροφωνικι κακι 

Να βρεκοφν τρόποι να επικοινωνοφν ανταλάςςοντασ βιωματικζσ εμπειρίεσ απόψεισ 
περιςςότερεσ μεταξφ ςχολείων και μικρότερθ διάρκεια ομιλιϊν 
Να είναι πιο ςφντομεσ, περιεκτικζσ, ουςιϊδεισ και να μασ δίνουν ουςιαςτικζσ λφςεισ 
κατευκφνςεισ και  πρακτικά παραδείγματα 
Να είναι ςυντομότερεσ οι ομιλίεσ αλλιϊσ γίνονται βαρετζσ και κουράηουν 

Περιςςότερα εργαςτθριακά ςεμινάρια 

ε ότι αφορά τθν οργάνωςθ το μόνο πρόβλθμα που εντοπίςτθκε ςε τεχνικά κζματα και 
ςυγκεκριμζνα τθν κακι απόδοςθ του μικροφϊνου 
Σα τεχνικά μζςα παρουςίαςθσ 

Σεχνικά μζςα, Ενθμζρωςθ από ειδικοφσ, διαδραςτικότθτα 

Σθ ςυχνότθτα διενζργειασ τζτοιων δραςτθριοτιτων 

Σον ιχο πιο δυνατά για να ακοφγονται οι ομιλθτζσ όταν κάνουν διάλεξθ. Και ςτθν προβολι πιο 
μεγάλα γράμματα 
Τπιρξαν αξιόλογεσ ειςθγιςεισ βαςιςμζνεσ ςε μια βιωμζνθ γνϊςθ, ωςτόςο υπιρξαν κάποιεσ 
άλλεσ που βαςίςτθκαν ςε μια απλι ανάγνωςθ του υλικοφ εργαςίασ με αποτζλεςμα ο 
ακροατισ να μθ μπορεί να εμπλακεί 
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Στο ερώτημα «Άλλεσ επιςθμάνςεισ – προτάςεισ» απάντηςαν  9 άτομα δηλαδή ποςοςτό 

21% αυτών  που ςυμπλήρωςαν ερωτηματολόγιο. Επίςησ ςε ποςοςτό 100% απάντηςαν και 

ςτο προηγοφμενο ερώτημα γεγονόσ που καταδεικνφει ότι όςοι ςυμμετείχαν ενεργά ςτην 

αξιολόγηςη τησ διημερίδασ το ζκαναν ςυνειδητά και απάντηςαν ςε όλα τα ερωτήματα. 

Οι απαντήςεισ που καταγράφτηκαν είναι : 

Ερϊτθμα : Άλλεσ επιςθμάνςεισ - Προτάςεισ 

Διάκεςθ για προςφορά, εκελοντιςμόσ όλων μασ 

Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφζρον να υπιρχε και θ κατάκεςθ 
εμπειρίασ και μελϊν των οικογενειϊν των παιδιϊν που 
ςυμμετείχαν ςε προγράμματα πρόλθψθσ 

Θα ικελα να μιλιςουν χριςτεσ για τισ εμπειρίεσ τουσ 

Θα ικελα να μιλιςουν χριςτεσ για τισ εμπειρίεσ τουσ 

Να οργανϊνονται  πιο ςυχνά διθμερίδεσ 

Παράταςθ τθσ διθμερίδασ κατά μία ακόμθ θμζρα όπου θ 
Σρίτθ θμζρα κα είναι όλα εργαςτιρια ι να γίνονται 
διθμερίδεσ κάκε δφο χρόνια ι καλφτερα και τα δφο 
παραπάνω. Επίςθσ προβολι οπτικοακουςτικοφ υλικοφ 
ςτουσ χϊρουσ που λειτουργοφν ςυμβουλευτικοί ςτακμοί 
ΚΕΘΕΑ. 

Περιςςότερα εργαςτιρια, ανάλυςθ περιπτϊςεων 

Περιςςότερεσ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ, μεγαλφτερθ 
διάρκεια των ςεμιναρίων ςε θμζρεσ. 

το PowerPoint να αναγράφονται μόνο λζξεισ και ζννοιεσ 
κλειδιά ζτςι ϊςτε να αφομοιϊνονται πιο εφκολα και κάτι να 
μζνει. Ζννοιεσ κλειδιά και ενδεχομζνωσ εικόνεσ. 
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ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Από τα παραπάνω ερωτήματα και μετά από κατηγοριοποίηςη των απαντήςεων κατά το 

δυνατόν, προκφπτουν ςυγκεντρωτικά όπωσ φαίνεται ςτο γράφημα 8 οι παρατηρήςεισ, οι 

επιςημάνςεισ και οι προτάςεισ για να βελτιώςουμε τισ παρεχόμενεσ υπηρεςίεσ κατά τη 

διεξαγωγή ανάλογων εκδηλώςεων.   

 

 

Γράφθμα 8.
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Καταςτάςεισ υμμετεχόντων 


