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Ρερίλθψθ 

Θ παροφςα μελζτθ ζχει ωσ ςτόχο τον αναςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ των επιμορφωτικϊν 

δράςεων του ΛΝΕΡ, θ οποία διενεργείται από τουσ εκπαιδευόμενουσ/εσ και τουσ ειςθγθτζσ/τριεσ τουσ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, μελετικθκε βιβλιογραφία ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ εκπαιδευτικϊν δράςεων, 

κακϊσ και το υφιςτάμενο πλαίςιο αξιολόγθςθσ των δράςεων του ΛΝΕΡ και αναλφκθκαν οι απαντιςεισ 

των δφο τελευταίων ετϊν ςτα υφιςτάμενα ερωτθματολόγια του Φορζα, προκειμζνου να αξιολογθκοφν 

οι δράςεισ του. Επιπλζον δθμιουργικθκαν και ςτάλκθκαν από τθν ομάδα τθσ μελζτθσ νζα 

ερωτθματολόγια για τθν αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ διαδικαςίασ, οι απαντιςεισ των οποίων 

αναλφκθκαν προκειμζνου να αποτελζςουν υλικό για τθν κατάκεςθ προτάςεων βελτίωςθσ. Ραράλλθλα, 

μελετικθκαν καλζσ πρακτικζσ άλλων φορζων με ςυναφζσ ζργο και διεξιχκθςαν ςυνεντεφξεισ με 

ςτελζχθ του Φορζα. Εν τζλει, από τθν ανάλυςθ των ςχετικϊν αποτελεςμάτων, εξιχκθςαν 

ςυμπεράςματα και πορίςματα, βάςει των οποίων προτάκθκε ο αναςχεδιαςμόσ τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ του ΛΝΕΡ και ςχεδιάςτθκαν και προτάκθκαν νζα ερωτθματολόγια εκπαιδευομζνων/ουςϊν 

και ειςθγθτϊν/τριϊν προσ αξιοποίθςθ από το Φορζα. 
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Ειςαγωγι 

Το Λνςτιτοφτο Επιμόρφωςθσ (ΛΝΕΡ), τα οποίο αποτελεί μια από τισ τρεισ εκπαιδευτικζσ – επιςτθμονικζσ 

μονάδεσ του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΚΔΔΑ),  αποςκοπεί ςτθ ςυνεχι 

αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ παρεχόμενθσ επιμόρφωςθσ, τόςο μζςω 

τθσ ουςιαςτικότερθσ αξιοποίθςθσ των νζων τεχνολογιϊν, όςο και με τθν  εφαρμογι τουσ ςτισ 

διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ των δράςεων επιμόρφωςθσ. Στο πλαίςιο αυτό, με τθν 

ΜΕ/6/2021 απόφαςθ τθσ Ρροζδρου του ΕΚΔΔΑ κασ Ραραςκευισ Δραμαλιϊτθ, ςυγκροτικθκε ομάδα 

ζργου για τθν εκπόνθςθ ςχετικισ μελζτθσ, με κζμα τον «Αναςχεδιαςμό Αξιολόγθςθσ από τουσ 

Συμμετζχοντεσ ςτα Επιμορφωτικά Ρρογράμματα Συνεχιηόμενθσ Κατάρτιςθσ».   

 

Τα μζλθ τθσ Ομάδασ ζργου τθσ μελζτθσ ιταν:   

 

● Αλζξανδροσ Κουρτζςθσ, Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ Ζρευνασ  και Καινοτομίασ του Λνςτιτοφτου 

Τεκμθρίωςθσ του ΕΚΔΔΑ, ωσ ςυντονιςτισ, 

● Δάφνθ Λεβαντι, Msc ςτθ Διαχείριςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Επιχειρθςιακισ Γνϊςθσ, 

Υπεφκυνθ Σπουδϊν και Ζρευνασ τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (ΕΣΔΔΑ) του ΕΚΔΔΑ, 

απόφοιτοσ ΕΣΔΔΑ, ωσ ερευνιτρια - μζλοσ,  

● Κοδωρισ Ραπαδόπουλοσ, Ρροϊςτάμενοσ Ανάπτυξθσ και Σχεδιαςμοφ τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ 

Ρφλθσ - GOV.GR του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, απόφοιτοσ ΕΣΔΔΑ, ωσ ερευνθτισ - 

μζλοσ. 

 

Εμπειρογνϊμονασ τθσ μελζτθσ ιταν ο Δθμιτριοσ Στράνθσ, Κακθγθτισ του Τμιματοσ Διοίκθςθσ 

Επιχειριςεων, του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ. 

 

Αντικείμενο τθσ μελζτθσ είναι ο αναςχεδιαςμόσ των διαδικαςιϊν και των εργαλείων αξιολόγθςθσ του 

ΛΝΕΡ, προκειμζνου να υπθρετοφν ςτον μεγαλφτερο δυνατό βακμό τον ςτόχο τθσ διαρκοφσ βελτίωςθσ 

τθσ ποιότθτασ του παρεχόμενου επιμορφωτικοφ ζργου. Δεδομζνου ότι το Λνςτιτοφτο, αποςκοπϊντασ 

ςτθν ςυνεχι αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ και αποτελεςματικότθτασ τθσ παρεχόμενθσ επιμόρφωςθσ, 

αναηθτά προτάςεισ για τον αναςχεδιαςμό τθσ υπάρχουςασ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ των 

επιμορφωτικϊν του προγραμμάτων, θ μελζτθ κινικθκε ςτουσ ακόλουκουσ τζςςερισ άξονεσ: 

 

1. τθν προςαρμογι τθσ αξιολόγθςθσ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ που επζφερε θ αυξθμζνθ ανάγκθ για εξ 

αποςτάςεωσ επιμόρφωςθ, 

2. τθν κάλυψθ των αναγκϊν αξιολόγθςθσ του ςυνόλου των δράςεων του ΛΝΕΡ, οι οποίεσ ζχουν 

διαφορετικι φιλοςοφία από ζνα τυπικό πρόγραμμα, τόςο από πλευράσ οργάνωςθσ, όςο και 

περιεχομζνου, 

3. τθν ουςιαςτικότερθ αξιοποίθςθ νζων τεχνολογιϊν και τθν εφαρμογι τουσ ςτθν διαδικαςία 

αξιολόγθςθσ των δράςεων επιμόρφωςθσ και 

4. τθν ουςιαςτικι βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ανατροφοδότθςθσ, ςχετικά με τθν διάρκρωςθ και τθν 

ποιότθτα των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, ϊςτε να εντοπίηονται άμεςα  κενά εκπαίδευςθσ ι 
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άλλα προβλιματα και να αναδεικνφονται πεδία και ευκαιρίεσ για τθ βελτίωςθ των 

προγραμμάτων. 

 

Στο πλαίςιο αυτό, ςκοπόσ τθσ μελζτθσ είναι θ καταγραφι και αποτίμθςθ των υπαρχουςϊν διαδικαςιϊν 

και εργαλείων αξιολόγθςθσ και θ ζρευνα, θ μελζτθ και θ πρόταςθ βελτιωμζνων μεκόδων και 

εναλλακτικϊν εργαλείων αξιολόγθςθσ του επιμορφωτικοφ ζργου και των  ειςθγθτϊν/τριϊν του ΛΝΕΡ. 

Ωσ εκ τοφτου, βαςικά παραδοτζα τθσ μελζτθσ είναι θ αποτφπωςθ και ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ 

κατάςταςθσ, θ επεξεργαςία των δεδομζνων ζρευνασ, θ ζκκεςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ, θ 

περιγραφι προτεινόμενων διαδικαςιϊν και θ παρουςίαςθ προτάςεων για τον ςχεδιαςμό νζων 

πρότυπων ερωτθματολογίων του ΛΝΕΡ. Επιςθμαίνεται πωσ, για τθν εξυπθρζτθςθ του ςκοποφ τθσ 

μελζτθσ, τθν ομάδα–ςτόχο αποτζλεςαν τόςο οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ και οι ειςθγθτζσ/τριεσ των 

εκπαιδευτικϊν δράςεων του ΛΝΕΡ, όςο και τα εμπλεκόμενα ςτελζχθ του Φορζα.  

 

Είναι ςθμαντικό να επιςθμανκεί ότι θ ομάδα εςτίαςε ςτα ερωτθματολόγια αξιολόγθςθσ και όχι ςε αυτά 

τθσ αποτίμθςθσ των επιμορφωτικϊν δράςεων, θ οποία λαμβάνει χϊρα δφο μινεσ μετά τθν 

ολοκλιρωςθ μίασ δράςθσ, κακϊσ κρίκθκε ότι θ αποτίμθςθ δεν αποτελεί αντικείμενο τθσ παροφςασ 

μελζτθσ και ίςωσ κα είχε νόθμα να μελετθκεί και αναςχεδιαςτεί ςτθ ςυνζχεια ςτο πλαίςιο μίασ νζασ 

μελζτθσ. 

 

Ρροκειμζνου θ μελζτθ να καλφψει πλιρωσ και ποιοτικά το αντικείμενό τθσ, ακολουκείται θ εξισ δομι: 

ςτο πρϊτο κεφάλαιο παρουςιάηεται θ μεκοδολογικι προςζγγιςθ που υιοκετικθκε για τθν εκπόνθςθ 

τθσ μελζτθσ και βαςίηεται ςε ποιοτικι και ποςοτικι ζρευνα. Το δεφτερο κεφάλαιο αποτελεί μια 

ςφνοψθ του κεωρθτικοφ πλαιςίου για τθν αξιολόγθςθ των επιμορφωτικϊν προγραμμάτων, θ οποία 

διεξιχκθ ςτο πλαίςιο τθσ μελζτθσ. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλφεται θ υπάρχουςα κατάςταςθ και 

περιγράφονται τα εργαλεία και οι διαδικαςίεσ που υποςτθρίηουν το ζργο τθσ αξιολόγθςθσ των 

επιμορφωτικϊν δράςεων του ΛΝΕΡ. Στο τζταρτο κεφάλαιο παρουςιάηονται τα πορίςματα τθσ ζρευνασ, 

τα οποία προζκυψαν από: 

● τθν ανάλυςθ των απαντιςεων των ςυμμετεχόντων/ουςϊν ςτα υφιςτάμενα ερωτθματολόγια 

του ΛΝΕΡ,  

● τθν ανάλυςθ των απαντιςεων ςυμμετεχόντων/ουςϊν και ειςθγθτϊν/ουςϊν ςε 

ερωτθματολόγια, τα οποία ςυνζταξε και απζςτειλε θ ομάδα τθσ μελζτθσ και, τζλοσ, 

● τισ πλθροφορίεσ που ςυλλζχκθκαν από τθ διεξαγωγι ςυνεντεφξεων με ςτελζχθ του ΕΚΔΔΑ. 

 

Θ παρουςίαςθ καλϊν πρακτικϊν από φορείσ που διενεργοφν ανάλογεσ δράςεισ αξιολόγθςθσ των 

επιμορφωτικϊν τουσ προγραμμάτων αποτυπϊνεται ςτο πζμπτο κεφάλαιο, ενϊ ςτο ζκτο και τελευταίο 

κεφάλαιο επιχειρείται θ ςφνκεςθ των ποριςμάτων τθσ ζρευνασ και των καλϊν πρακτικϊν, μζςω τθσ 

παράκεςθσ βαςικϊν ςυμπεραςμάτων και θ αποτφπωςθ των προτάςεων τθσ ομάδασ εργαςίασ. 

 

Ακολουκοφν τα παραρτιματα τθσ μελζτθσ αναφορικά με: 

● τα υφιςτάμενα ερωτθματολόγια αξιολόγθςθσ των επιμορφωτικϊν δράςεων του ΛΝΕΡ,  

● τα ερωτθματολόγια που ςυντάχκθκαν για τουσ ςκοποφσ τθσ μελζτθσ και, τζλοσ 

●  τισ ερωτιςεισ που αξιοποιικθκαν ωσ βάςθ για τισ ςυνεντεφξεισ.  
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Τζλοσ, παρατίκεται θ βιβλιογραφία και οι πθγζσ που αξιοποιικθκαν κατά τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ. 
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1. Μεκοδολογικι Ρροςζγγιςθ 

Θ μεκοδολογία τθσ παροφςασ μελζτθσ για τθν διαδικαςία αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν δράςεων 

του ΛΝΕΡ ςυνδυάηει χαρακτθριςτικά τόςο ποςοτικισ όςο και ποιοτικισ ζρευνασ. 

 

1.1 Ροιοτικι Ζρευνα 
 

Ραρότι ςτον ςφγχρονο κόςμο των δεδομζνων και τθσ ανάπτυξθσ των τεχνολογιϊν ανάλυςθσ και 

ερμθνείασ τουσ, θ ποςοτικι ζρευνα γνωρίηει ιδιαίτερθ άνκθςθ και προτιμάται για τθν παρατιρθςθ και 

εξαγωγι ςυμπεραςμάτων που αφοροφν μια διαδικαςία, θ ομάδα εργαςίασ τθσ παροφςασ μελζτθσ 

κεωρεί ιδιαίτερα ςθμαντικι τθν ταυτόχρονθ διεξαγωγι ποιοτικισ ζρευνασ και ζρευνασ πεδίου, κακϊσ 

αυτι επιτρζπει μια ερμθνευτικι, νατουραλιςτικι προςζγγιςθ του υπό εξζταςθ 

φαινομζνου/διαδικαςίασ.  Για τισ ανάγκεσ τθσ μελζτθσ, θ ποιοτικι ζρευνα βαςίςτθκε ςτουσ 

ακόλουκουσ άξονεσ: 

 

● Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν εντόσ του φορζα. 

● Βιβλιογραφικι ζρευνα και αναηιτθςθ καλϊν πρακτικϊν από άλλουσ φορείσ. 

● Διεξαγωγι ςυνεντεφξεων με ςτελζχθ φορζα βάςει θμί-δομθμζνων ερωτθματολογίων. 

 

1.2 Ροςοτικι Ζρευνα 
Θ ποςοτικι ζρευνα βαςίςτθκε ςτθν ανάλυςθ δεδομζνων τα οποία προζρχονται από δφο διακριτζσ 

πθγζσ: 

● Δομθμζνα ανϊνυμα ερωτθματολόγια, τα οποία αναπτφχκθκαν από τα μζλθ τθσ ομάδασ 

εργαςίασ και αποςτάλκθκαν ςε ειςθγθτζσ/τριεσ και ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ςε προγράμματα του 

ΛΝΕΡ κατά τθν διάρκεια των προθγοφμενων 2 ετϊν.  

● Τισ απαντιςεισ ςτα ερωτθματολόγια αξιολόγθςθσ από τουσ ειςθγθτζσ/τριεσ και τουσ 

ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ςτα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΛΝΕΡ, κατά τα προθγοφμενα 2 ζτθ. 

 

1.2.1 Δομθμζνα ανϊνυμα ερωτθματολόγια 

 

Το βαςικό μεκοδολογικό εργαλείο που χρθςιμοποιικθκε για το μεγαλφτερό μζροσ τθσ ποςοτικισ 

ζρευνασ είναι κατάλλθλα δομθμζνα ανϊνυμα ερωτθματολόγια, τα οποία αναπτφχκθκαν και 

διαμορφϊκθκαν μετά από εκτενι αναςκόπθςθ αντίςτοιχθσ κεματολογίασ ερευνθτικϊν προςπακειϊν. 

Για τθν καλφτερθ και ςφαιρικότερθ καταγραφι όλων των πτυχϊν που αφοροφν τθν διαδικαςία 
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αξιολόγθςθσ, επιλζχκθκε θ ανάπτυξθ δφο διαφορετικϊν ερωτθματολογίων - ενόσ που απευκφνκθκε 

ςτουσ ειςθγθτζσ/τριεσ των επιμζρουσ εκπαιδευτικϊν δράςεων και ενόσ που ςτάλκθκε ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ που παρακολοφκθςαν εκπαιδευτικζσ δράςεισ του ΛΝΕΡ. Ραρότι ςτα δφο 

ερωτθματολόγια υπάρχουν κοινοί άξονεσ ερωτιςεων, θ επιλογι αυτι εξυπθρετεί ςτθν ςτοχευμζνθ 

προςζγγιςθ τθσ κάκε κατθγορίασ ερωτϊμενων, επιτρζποντασ τθν προςαρμογι των ερωτθμάτων ςτα 

διακριτικά χαρακτθριςτικά τθσ. 

 

Ρροκειμζνου να διευκολυνκεί θ διαδικαςία ςυμπλιρωςθσ των ερωτθματολογίων ςε ςφντομο χρονικό 

διάςτθμα, αποφαςίςτθκε ο αρικμόσ των ερωτιςεων να είναι περιοριςμζνοσ, ενϊ προκρίκθκαν οι 

κλειςτοφ τφπου ερωτιςεισ. Ριο ςυγκεκριμζνα, για τθν πρϊτθ ομάδα (ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ) 

διαμορφϊκθκε ζνα ερωτθματολόγιο δϊδεκα (12)  επιμζρουσ ερωτιςεων εκ των οποίων οι επτά (7) 

είναι κλειςτοφ τφπου πενταβάκμιασ κλίμακασ, μια (1) ακολουκεί ονομαςτικι κλίμακα, τρεισ (3) είναι 

τθσ μορφισ ναι/όχι, ενϊ το ερωτθματολόγιο κλείνει με μία (1) ανοικτοφ τφπου ερϊτθςθ. Το 

ερωτθματολόγιο τθσ δεφτερθσ ομάδασ (ειςθγθτζσ/τριεσ) αποτελείται επίςθσ από δϊδεκα (12) 

ερωτιςεισ εκ των οποίων,   οι ζξι (6) είναι κλειςτοφ τφπου πενταβάκμιασ κλίμακασ, μια (1) ακολουκεί 

ονομαςτικι κλίμακα, δφο (2) είναι μοναδικισ επιλογισ, μια (1) πολλαπλϊν επιλογϊν, ενϊ το 

ερωτθματολόγιο περιλαμβάνει και δφο (2) ερωτιςεισ ανοικτοφ τφπου. 

 

Τα ανωνυμοποιθμζνα ερωτθματολόγια, δθμιουργικθκαν και διανεμικθκαν με τθ χριςθ του 

διαδικτυακοφ εργαλείου Google Forms1. Θ επιλογι τθσ δθμιουργίασ και τθσ αποςτολισ θλεκτρονικϊν 

ερωτθματολογίων προτιμικθκε για λόγουσ που ςχετίηονται με τθν ευκολότερθ διακίνθςι τουσ από 

πλευράσ χρόνου και κόςτουσ, κακϊσ και για να είναι όςο το δυνατό πιο άμεςα προςβάςιμα ςτον/θν 

ερωτϊμενο/θ. Θ αποςτολι των ερωτθματολογίων, για όλεσ τισ ομάδεσ, ζγινε μζςω μθνφματοσ 

θλεκτρονικοφ μθνφματοσ που γνωςτοποιοφςε ςτουσ ερωτϊμενουσ τον ςχετικό ςφνδεςμο, ςτισ 

14/4/2022. Το χρονικό περικϊριο που δόκθκε για τισ απαντιςεισ ιταν 10 θμερολογιακζσ θμζρεσ. Τα 

περιςςότερα ερωτθματολόγια απαντικθκαν εντόσ τθσ πρϊτθσ εβδομάδασ από τθν αποςτολι τουσ.  Τα 

ερωτθματολόγια που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν ανάλυςθ είναι όςα ελιφκθςαν ζωσ τισ 25/4/2022, οπότε 

και απενεργοποιικθκε θ ζρευνα. 

 

Σθμειϊνεται ότι τα ερωτθματολόγια, κατά τθν αποςτολι τουσ, ςυνοδευόταν από ενθμερωτικό 

ςθμείωμα  ςχετικά με το αντικείμενο και τθ ςκοπιμότθτα τθσ ζρευνασ, κακϊσ και πλθροφορίεσ ςχετικζσ 

με τθν προςταςία τθσ ανωνυμίασ και τθν εμπιςτευτικότθτα ςτθ διαχείριςθ των δεδομζνων, τα οποία 

ςυγκεντρϊκθκαν και αναλφκθκαν για ερευνθτικοφσ ςκοποφσ. 

 

Θ ζρευνα αποφαςίςτθκε να ζχει απογραφικό χαρακτιρα. Επομζνωσ, δεν επιλζχκθκε κάποια μορφι 

δειγματολθψίασ, αλλά το ερωτθματολόγιο ςτάλκθκε ςτο ςφνολο του πλθκυςμοφ, ο οποίοσ, ανά 

κατθγορία ερωτθματολογίου, ιταν α) το ςφνολο των ςυμμετεχόντων/ουςϊν ςτισ επιμορφωτικζσ 

δράςεισ του ΛΝΕΡ κατά τα τελευταία 2 ζτθ β) το ςφνολο των ειςθγθτϊν/τριϊν, ανδρϊν και γυναικϊν 

του ΛΝΕΡ, που ζχουν τουλάχιςτον 1 ενεργι ςυμμετοχι ςε επιμορφωτικι δράςθ κατά τα τελευταία 2 

ζτθ.  

                                                           

 
1
 https://www.google.com/forms/about/ 
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Θ ποςοτικι αποτφπωςθ τθσ διαδικαςίασ αποςτολισ και λιψθσ ςυμπλθρωμζνων ερωτθματολογίων 

καταγράφεται ςτον πίνακα που ακολουκεί. 

 

 

 Επιμορφωνόμενοι/εσ  ΛΝΕΡ Ειςθγθτζσ/τριεσ ΛΝΕΡ 

Απεςταλμζνα ερωτθματολόγια 32.500 1.378 

Απαντθμζνα ερωτθματολόγια 8.755 647 

Ροςοςτό ςυμμετοχισ 27% 47% 

 

 

Για τθν επεξεργαςία και τθ ςτατιςτικι ανάλυςθ των δεδομζνων, χρθςιμοποιικθκαν οι δυνατότθτεσ του  

προγράμματοσ επεξεργαςίασ λογιςτικϊν φφλλων Excel τθσ ςουίτασ Microsoft Office, κακϊσ και το 

λογιςμικό ανάλυςθσ δεδομζνων power BI από τθν ίδια εταιρία.  

 

1.2.2 Δευτερογενισ ανάλυςθ υπαρχόντων ερωτθματολογίων 

αξιολόγθςθσ 

Επιπλζον εργαλείο, για τθν ποςοτικι ανάλυςθ που διεξιχκθ, αποτζλεςε θ δευτερογενισ ανάλυςθ των 

υπαρχόντων ανωνυμοποιθμζνων ερωτθματολογίων αξιολόγθςθσ, τα οποία ζχουν ςυμπλθρωκεί από 

ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ και ειςθγθτζσ/τριεσ κατά τα τελευταία δφο ζτθ.  

 

Συνολικά αναλφκθκαν 42821 ερωτθματολόγια που προζρχονται από τισ απαντιςεισ 27380 

ςυμμετεχόντων/ουςϊν και αφοροφν 2869 προγράμματα τα οποία διεξιχκθςαν ςτο χρονικό διάςτθμα 

από 1/1/2020 μζχρι 1/3/2022. 

 

 

 Επιμορφωνομενοι/εσ ΛΝΕΡ Ειςθγθτζσ/τριεσ ΛΝΕΡ 

Σφνολο ερωτθματολογίων  42.821   8.082 

Μοναδικοί χριςτεσ 27.380  1040 

Αρικμόσ ςεμιναρίων 2.869  2.692 

 

 

Θ δευτερογενισ ανάλυςθ των υφιςτάμενων απαντιςεων ςτισ ερωτιςεισ αξιολόγθςθσ από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ και ειςθγθτζσ/τριεσ επιτρζπει ζρευνα ςε μεγάλο δείγμα και αποτυπϊνει τθν 

εμπειρία των εμπλεκομζνων ςτθν εκπαιδευτικι δράςθ, όςο αυτι είναι πρόςφατθ ςτθν μνιμθ τουσ.  
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Για τθν επεξεργαςία και τθ ςτατιςτικι ανάλυςθ των δεδομζνων, χρθςιμοποιικθκαν οι δυνατότθτεσ του  

προγράμματοσ επεξεργαςίασ λογιςτικϊν φφλλων excel τθσ ςουίτασ Microsoft Office κακϊσ και το 

λογιςμικό ανάλυςθσ δεδομζνων power BI από τθν ίδια εταιρία.  
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2. Κεωρθτικό πλαίςιο περί αξιολόγθςθσ 

Οι οργανιςμοί που αντιμετωπίηουν ραγδαίεσ αλλαγζσ καλοφνται ολοζνα και περιςςότερο να 

αναπτφξουν ουςιαςτικά προγράμματα κατάρτιςθσ για τα μζλθ τουσ, ωσ μζςο ανταγωνιςμοφ και 

επιτυχίασ ςε ζνα αςτακζσ περιβάλλον. Θ κατάρτιςθ μπορεί να αποτελζςει πθγι ανταγωνιςτικοφ 

πλεονεκτιματοσ ςε πολλοφσ οργανιςμοφσ, όχι μόνο ιδιωτικοφσ αλλά και δθμόςιουσ. Ωσ εκ τοφτου, θ 

κατάρτιςθ ορίηεται ωσ θ ςυςτθματικι ανάπτυξθ γνϊςεων, κανόνων, εννοιϊν ι ςτάςεων που οδθγοφν 

ςε βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ και γίνονται μζροσ τθσ διαδικαςίασ μάκθςθσ και τθσ οργανωτικισ αλλαγισ, 

τθσ αξιολόγθςθσ των εργαηομζνων και τθσ εξζλιξθσ τθσ ςταδιοδρομίασ τουσ. Θ κατάρτιςθ και θ 

εκπαίδευςθ μποροφν να κεωρθκοφν ωσ θ κφρια διαδικαςία που προςανατολίηεται ςτθν οργανωτικι 

πρόοδο, παρζχοντασ ζνα φόρουμ για τθν επικοινωνία μεταξφ νζων ςτρατθγικϊν, νζων αξιϊν, νζων 

εργαλείων και βελτιωμζνων τρόπων εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ, όπωσ προτείνεται.  

 

Στο πλαίςιο αυτό, θ κατάρτιςθ οφείλει να ζχει ςτρατθγικι προςζγγιςθ, ςυνδεόμενθ με τουσ ςτόχουσ 

του οργανιςμοφ. Υπό αυτι τθν ζννοια, μια αξιολόγθςθ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να καταδείξει μια 

ςαφι και αξιόπιςτθ ευκυγράμμιςθ μεταξφ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ κατάρτιςθσ και των 

ςτρατθγικϊν ςτόχων του οργανιςμοφ. Θ αποτελεςματικότθτα τθσ κατάρτιςθσ κα πρζπει να βαςίηεται 

ςτθν ικανότθτα των εκπαιδευομζνων να εφαρμόηουν τισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ και τισ ςτάςεισ που 

αποκτοφν ςτο πλαίςιο του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. 

 

Θ ζννοια τθσ αξιολόγθςθσ ζχει μια ςειρά ςθμαντικϊν οριςμϊν τόςο ςε ευρωπαϊκό όςο και ςε διεκνζσ 

περιβάλλον. Σφμφωνα με τον Hamblin (1974) αξιολόγθςθ είναι «κάκε προςπάκεια ανάκτθςθσ 

πλθροφοριών (feedback) πάνω ςτα αποτελζςματα ενόσ προγράμματοσ επιμόρφωςθσ, ώςτε να 

εκτιμιςουμε τθν αξία τθσ υπό το φωσ αυτισ τθσ ανάδραςθσ». Σε ό,τι αφορά τθν παροφςα μελζτθ, 

βαςιηόμαςτε  ςτον οριςμό τθσ αξιολόγθςθσ που ζχει δοκεί από τον C.E. Beeby (1977), ο οποίοσ 

περιζγραψε τθν αξιολόγθςθ ωσ «τθ ςυςτθματικι ςυλλογι και ερμθνεία αποδεικτικών ςτοιχείων που 

οδθγεί ωσ μζροσ τθσ διαδικαςίασ ςε μια αξιακι κρίςθ με ςκοπό τθ δράςθ». 

  

Ο παραπάνω οριςμόσ περιλαμβάνει 4 πολφ ςθμαντικά ςτοιχεία. Το πρϊτο ςτοιχείο είναι θ 

ςυςτθματικι ςυλλογι, θ οποία υπονοεί ότι οι όποιεσ πλθροφορίεσ ςυλλζγονται, κα πρζπει να 

αποκτϊνται με ςυςτθματικό και προγραμματιςμζνο τρόπο και με κάποιο βακμό ακρίβειασ. Το δεφτερο 

ςτοιχείο ςτον οριςμό του Beeby, αφορά τθν ερμθνεία των ςτοιχείων, ωσ μια κρίςιμθ πτυχι τθσ 

διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ. Θ απλι ςυλλογι ςτοιχείων δεν αποτελεί από μόνθ τθσ ζργο αξιολόγθςθσ. Οι 

πλθροφορίεσ που ςυγκεντρϊνονται για τθν αξιολόγθςθ ενόσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ πρζπει να 

ερμθνεφονται προςεκτικά. Μερικζσ φορζσ, παρουςιάηονται μθ ερμθνευμζνα ςτοιχεία που 

υποδεικνφουν τθν παρουςία (ι τθν απουςία) ποιότθτασ ςε ζνα εκπαιδευτικό εγχείρθμα.  Το τρίτο 

ςτοιχείο του οριςμοφ του Beeby, θ κρίςθ τθσ αξίασ, οδθγεί τθν αξιολόγθςθ πολφ πζρα από το επίπεδο 

τθσ απλισ περιγραφισ του τι ςυμβαίνει ςε ζνα εκπαιδευτικό εγχείρθμα και απαιτεί επιπλζον κρίςεισ 

ςχετικά με τθν αξία μιασ εκπαιδευτικισ προςπάκειασ. Ζτςι, θ αξιολόγθςθ δεν περιλαµβάνει µόνο τθ 

ςυλλογι και ερμθνεία πλθροφοριϊν ςχετικά µε το πόςο καλά ζνα εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
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επιτυγχάνει τθν επίτευξθ των ςτόχων του, αλλά και κρίςεισ ςχετικά µε τουσ ίδιουσ τουσ ςτόχουσ.  Το 

τελευταίο ςτοιχείο του οριςµοφ του Beeby, µε ςκοπό τθ δράςθ, ειςάγει τθ διάκριςθ µεταξφ µιασ 

αξιολόγθςθσ που καταλιγει ςε µια κρίςθ αξίασ, χωρίσ ςυγκεκριµζνθ αναφορά ςε δράςθ 

(προςανατολιςµζνθ ςτο ςυµπζραςµα) και µιασ αξιολόγθςθσ που αναλαµβάνεται ςκόπιµα για χάρθ 

µελλοντικισ δράςθσ (προςανατολιςµζνθ ςτθν απόφαςθ). Σκοπόσ τθσ είναι (ι πρζπει να είναι) να 

οδθγιςει ςε καλφτερεσ πολιτικζσ μεκόδουσ και πρακτικζσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

 

Θ αξιολόγθςθ τθσ εκπαίδευςθσ μπορεί να λάβει πολλζσ μορφζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων ερευνϊν μζςω 

δομθμζνων ερωτθματολογίων, καταγραφι τθσ ςυναιςκθματικισ αντίδραςθσ των εκπαιδευομζνων 

ςχετικά με τθν μακθςιακι διαδικαςία (μερικζσ φορζσ ονομάηονται «φφλλα χαμόγελου»), τεςτ 

γνϊςεων, επίδειξθ δεξιοτιτων, ςυγκρίςεισ των επιδόςεων πριν και μετά τθ μάκθςθ και υπολογιςμοί 

απόδοςθσ τθσ μάκθςθσ ςε μεςοπρόκεςμο χρονικό ορίηοντα.   

 

Ζχουν αναπτυχκεί πολλζσ και διαφορετικζσ μεκοδολογικζσ προτάςεισ και τεχνικζσ για τθν αξιολόγθςθ 

τθσ εκπαίδευςθσ. Οριςμζνεσ από αυτζσ ςυχνά αναφζρονται ωσ μοντζλα ι μζκοδοι αξιολόγθςθσ 

εκπαίδευςθσ και κα χρθςιμοποιιςουμε αυτοφσ τουσ όρουσ εναλλακτικά. Το μοντζλο του Kirkpatrick 

είναι μια από τισ ευρζωσ αναγνωριςμζνεσ μεκόδουσ αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων των 

προγραμμάτων κατάρτιςθσ και μάκθςθσ. Αξιολογεί τόςο τυπικζσ όςο και άτυπεσ μεκόδουσ 

εκπαίδευςθσ με βάςθ τζςςερα επίπεδα κριτθρίων: αντίδραςθ, μάκθςθ, ςυμπεριφορά και 

αποτελζςματα: 

 

1. Αντίδραςθ: Αξιολογεί τισ αντιδράςεισ των επιμορφοφμενων/ουςϊν ςτθν εκπαίδευςθ. 

Αυτό ςυνικωσ πραγματοποιείται αμζςωσ μετά το τζλοσ τθσ επιμόρφωςθσ, ηθτϊντασ 

από τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ να ςυμπλθρϊςουν μια ζρευνα ςχετικά με τθ ςυνολικι 

ικανοποίθςι τουσ από τθ μακθςιακι εμπειρία. 

 

2. Μάκθςθ: Αξιολόγθςθ των γνϊςεων/δεξιοτιτων που αποκτικθκαν κατά τθ διάρκεια 

τθσ εκπαίδευςθσ. Ουςιαςτικά αποτιμα κατά πόςο οι γνϊςεισ και οι δεξιότθτεσ ζχουν 

αλλάξει πριν και μετά τθν εκπαίδευςθ. 

 

3. Συμπεριφορά: Αξιολόγθςθ εάν ι όχι (και κατά πόςο) οι ςτάςεισ και θ ςυμπεριφορά 

ζχουν αλλάξει ωσ αποτζλεςμα τθσ εκπαίδευςθσ. Ο καλφτεροσ τρόποσ μζτρθςθσ τθσ 

αλλαγισ ςυμπεριφοράσ είναι μζςω των παρατθριςεων ςτο χϊρο εργαςίασ και τθσ 

ςφγκριςθσ αναςκοπιςεων 360 μοιρϊν πριν και μετά τθν εκπαίδευςθ. 

 

4. Αποτελζςματα: Το τελευταίο επίπεδο είναι θ αξιολόγθςθ του αντίκτυπου του 

προγράμματοσ εκπαίδευςθσ των εργαηομζνων ςτα επιχειρθςιακά αποτελζςματα του 

φορζα προζλευςθσ. Εδϊ, είναι ςφνθκεσ να μετράμε αποτελζςματα όπωσ θ 

παραγωγικότθτα, θ ποιότθτα, θ αποδοτικότθτα και οι βακμολογίεσ ικανοποίθςθσ 

πελατϊν.  
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3. Υφιςτάμενθ κατάςταςθ 

Θ επιμόρφωςθ των ςτελεχϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, βάςει των 

ιςχυουςϊν διατάξεων2, ςχεδιάηεται και υλοποιείται από το ΙΝΕΠ και τθν αποκεντρωμζνθ δομι του ςτθ 

Κεςςαλονίκθ (ΡΛΝΕΡΚ), μζςω πιςτοποιθμζνων (ι μθ) επιμορφωτικϊν προγραμμάτων και δράςεων. Το 

επιμορφωτικό ζργο του ΛΝΕΡ ςυνίςταται ςτο ςχεδιαςμό, τον προγραμματιςμό, τθν παρακολοφκθςθ, 

τθν αξιολόγθςθ των επιμορφωτικϊν δράςεων3. Ππωσ αναφζρεται και ςτθν τελευταία αναρτθμζνθ 

ςτθν ιςτοςελίδα του φορζα ζκκεςθ αξιολόγθςθσ, θ αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου ςτο ΛΝΕΡ 

“κατείχε ανζκακεν πολφ μεγάλθ κζςθ ςτον ςχεδιαςμό των δράςεων, ςτθν υλοποίθςι τουσ αλλά και ςτθ 

γενικότερθ οργάνωςθ και λειτουργία του”. Επιςθμαίνεται ότι μία βαςικι παράμετροσ για τθν επίτευξθ 

των ςτόχων του ΛΝΕΡ είναι “θ διαρκισ αξιολόγθςθ όλων των διαςτάςεων του ζργου που επιτελεί, 

πρωτίςτωσ μζςω τθσ αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτών/τριών και των αξιολογιςεων των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων που ςχεδιάηει και υλοποιεί”. Στόχοσ τθσ αξιολόγθςθσ είναι “θ ςυνεχισ βελτίωςθ των 

παρεχόμενων εκπαιδεφςεων προσ τουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ, θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των 

δράςεων και θ αξιοποίθςθ των δεδομζνων για παροχι αποτελεςματικότεροσ επιμόρφωςθσ”4.  

 

Σθμειϊνεται ότι ςτο ΕΚΔΔΑ ζχει ςυςτακεί Επιςτθμονικό-Εκπαιδευτικό Συμβοφλιο, το οποίο 

γνωμοδοτεί, μεταξφ άλλων για κζματα που αφοροφν ςτθν αξιολόγθςθ του ζργου τθσ ΕΣΔΔΑ τα 

επιμορφωτικά πεδία και τθν αξιολόγθςθ του ζργου του ΛΝΕΡ.5   Επίςθσ, βάςει του Συςτιματοσ 

Πιςτοποίθςθσ Επιμόρφωςθσ, προβλζπεται ότι ζνα επιμορφωτικό πρόγραμμα μπορεί να υποβλθκεί 

προσ πιςτοποίθςθ εφ' όςον ςχεδιάηεται από πιςτοποιθμζνθ εκπαιδευτικι δομι και ότι μεταξφ των 

κριτθρίων πιςτοποίθςισ του είναι και οι μζκοδοι και τεχνικζσ αξιολόγθςθσ του επιμορφωτικοφ 

προγράμματοσ.6 

 

Ριο ςυγκεκριμζνα, θ αξιολόγθςθ των προγραμμάτων του ΛΝΕΡ, πραγματοποιείται, μετά τθ λιξθ τουσ, 

μζςα από τθ ςυμπλιρωςθ ερωτθματολογίων με ερωτιςεισ κλειςτοφ και ανοιχτοφ τφπου, τόςο από 

τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ, όςο και από τουσ ειςθγθτζσ/τριζσ τουσ. Ενϊ, παλαιότερα, θ διαδικαςία 

αυτι λάμβανε χϊρα ςε ζντυπθ μορφι, τθν τελευταία θμζρα του προγράμματοσ, μετά τθν αξιολόγθςθ 

                                                           

 
2
 Άρκρο 35Α, παρ. 2,  του ΡΔ υπ. αρικμ. 57/14.03.2007 (ΦΕΚ Α’ 59), «Κωδικοποίθςθ ςε ενιαίο κείμενο των διατάξεων τθσ 

κείμενθσ νομοκεςίασ, που διζπουν το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)», όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 
3
 Άρκρο 5, παρ.2, του ΡΔ υπ. αρικμ. 105/05.12.2018 (ΦΕΚ Α’ 203), «Οργανιςμόσ του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 

Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)». 
4
 ΕΚΚΕΣΘ-ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ-Α-ΕΞΑΜ-2021.pdf (ekdd.gr) 

5
 Άρκρο 9, παρ. 1,  του ΡΔ υπ. αρικμ. 57/14.03.2007 (ΦΕΚ Α’ 59), «Κωδικοποίθςθ ςε ενιαίο κείμενο των διατάξεων τθσ 

κείμενθσ νομοκεςίασ, που διζπουν το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)», όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 
6
 Άρκρο 3, παρ. 1, εδαφ. κ, τθσ Απόφαςθσ υπ. αρικμ. ΔΛΡΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/οικ.9403/2020 (ΦΕΚ 1657 Β’), “Κακοριςμόσ 

Συςτιματοσ Ριςτοποίθςθσ Επιμόρφωςθσ”. 

 

 

https://www.ekdd.gr/wp-content/uploads/2021/11/%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97-%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%91-%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%9C-2021.pdf


Αναςχεδιαςμόσ Αξιολόγθςθσ από τουσ Συμμετζχοντεσ ςτα Επιμορφωτικά Ρρογράμματα του ΛΝΕΡ 

11 

των ςυμμετεχόντων (τεςτ), μετά τθν κακιζρωςθ τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ και τθσ θλεκτρονικισ 

διάκεςθσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, κακιερϊκθκε και θ θλεκτρονικι αξιολόγθςθ των επιμορφωτικϊν 

δράςεων του Λνςτιτοφτου από τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ και τουσ ειςθγθτζσ/τριεσ, ωσ μζροσ μιασ 

ςυνολικισ διαδικαςίασ ανίχνευςθσ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν, ςχεδιαςμοφ των επιμορφωτικϊν 

δράςεων και αποτίμθςθσ των αποτελεςμάτων των δράςεων αυτϊν.7 Σε περίπτωςθ που θ αξιολόγθςθ 

δεν ζχει ολοκλθρωκεί, εμφανίηεται μινυμα υπενκφμιςθσ ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα τθσ πλατφόρμασ 

επιμορφωτικϊν προγραμμάτων του ΛΝΕΡ. Ωσ εκ τοφτου, τα αποτελζςματα τθσ κάκε ατομικισ 

αξιολόγθςθσ καταχωροφνται ςτο Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα (ΟΡΣ) του ΕΚΔΔΑ, ϊςτε να 

επιτυγχάνεται γριγορθ επεξεργαςία δεδομζνων και να παρζχεται θ δυνατότθτα τεκμθρίωςθσ 

ςυμπεραςμάτων, που αποςκοποφν ςτθν υλοποίθςθ των αναγκαίων βελτιϊςεων για μεγαλφτερθ 

αποτελεςματικότθτα των επιμορφωτικϊν δράςεων του ΛΝΕΡ.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
7
 Μελζτθ Ομάδασ εργαςίασ ΕΚΔΔΑ “για τθν επικαιροποίθςθ των μεκόδων αξιολόγθςθσ και αποτίμθςθσ των επιμορφωτικϊν 

προγραμμάτων και των εκπαιδευτϊν/εκπαιδευτριϊν του ΛΝ.ΕΡ./Ε.Κ.Δ.Δ.Α.”  (υπ. Αρικμόν 2768/27/04/2016 Απόφαςθ τθσ 

Ρροζδρου του ΕΚΔΔΑ), Οκτϊβριοσ 2016. 
8
 ΕΚΚΕΣΘ-ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ-Α-ΕΞΑΜ-2021.pdf (ekdd.gr) 

https://docs.google.com/document/d/1mjis9ujI0SwTQUdxX_IYX_yP4LQJRczQGI-75B1hdBc/edit#heading=h.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/1mjis9ujI0SwTQUdxX_IYX_yP4LQJRczQGI-75B1hdBc/edit#heading=h.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/1mjis9ujI0SwTQUdxX_IYX_yP4LQJRczQGI-75B1hdBc/edit#heading=h.30j0zll
https://www.ekdd.gr/wp-content/uploads/2021/11/%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97-%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%91-%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%9C-2021.pdf


Αναςχεδιαςμόσ Αξιολόγθςθσ από τουσ Συμμετζχοντεσ ςτα Επιμορφωτικά Ρρογράμματα του ΛΝΕΡ 

12 

Στο ακόλουκο διάγραμμα αποτυπϊνεται θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ: 

 

 

 
 

 

Σφμφωνα με ςτοιχεία που λάβαμε από τθν Ρροϊςταμζνθ τθσ Διεφκυνςθσ Αποδοτικότθτασ, 

Ριςτοποίθςθσ & Νζων Τεχνολογιϊν κα Μαρία Τράκα, για τα τελευταία δφο ζτθ, τα οποία αποτζλεςαν 

και το πεδίο μελζτθσ μασ, το ποςοςτό ςυμπλιρωςθσ τθσ αξιολόγθςθσ εκ μζρουσ  των 

ειςθγθτϊν/τριϊν ιταν 50%.  
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Αναφορικά με τθ ςυμπλιρωςθ των αξιολογιςεων από τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ, αυτι 

αποτυπϊνεται ςτον παρακάτω πίνακα, τα ςτοιχεία του οποίου βαςίηονται ςτισ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ 

του φορζα9: 

 

 

Χρονικι περίοδοσ Ροςοςτό αξιολογιςεων 

Α’ Εξάμθνο 2021 76,14% 

Β’ Εξάμθνο 2020 75,73% 

Α’ Εξάμθνο 2020 74,85% 

 

 

Στθν ςυνζχεια του παρόντοσ κεφαλαίου, παρουςιάηεται αναλυτικά το πλαίςιο, θ διαδικαςία 

αξιολόγθςθσ που ακολουκείται από το ΛΝΕΡ, κακϊσ και οι ερωτιςεισ των υφιςτάμενων 

ερωτθματολογίων. 

 

3.1 Ρλαίςιο αξιολόγθςθσ επιμορφωτικοφ ζργου ΛΝΕΡ 
 

Θ αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου του ΕΚΔΔΑ, και, εν προκειμζνω του ΛΝΕΡ, γίνεται, όπωσ 

αναφζρεται και ςτθν ιςτοςελίδα του φορζα10, βάςει διεκνϊν προτφπων με ςκοπό τθν περαιτζρω 

ενίςχυςθ και αποτελεςματικότθτα τθσ επιμορφωτικισ παρζμβαςθσ, τόςο ςτθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ 

των δθμοςίων φορζων, όςο και των προςφερόμενων υπθρεςιϊν. Θ αξιολόγθςθ εδράηεται ςε 

ςυγκεκριμζνουσ ποιοτικοφσ και ποςοτικοφσ δείκτεσ και αξιοποιεί τισ γνϊςεισ και τισ εμπειρίεσ 

ςυμμετεχόντων και ειςθγθτϊν. Στθν ιςτοςελίδα του φορζα υπάρχουν δείκτεσ αξιολόγθςθσ των 

επιμορφωτικϊν προγραμμάτων11. οι οποίοι από το 2015 και ζκτοτε είναι οι εξισ: 

 

➔ Γενικόσ Δείκτθσ 1: Κάλυψθ Θεματολογίασ. Αποτελείται από τουσ εξισ Ειδικοφσ Δείκτεσ: 

Κάλυψθ Υπθρεςιακϊν Αναγκϊν, Κάλυψθ Ρροςωπικοφ Ενδιαφζροντοσ. 

➔ Γενικόσ Δείκτθσ 2: Διδακτικό Προςωπικό: Αποτελείται από τουσ εξισ Ειδικοφσ Δείκτεσ: 

Ρλθρότθτα, Μεταδοτικότθτα Οργάνωςθ, Ενεργοποίθςθ Ενδιαφζροντοσ, Συνεργαςία, 

Εκπαιδευτικό Υλικό, Εκπαιδευτικζσ Μζκοδοι. 

➔ Γενικόσ Δείκτθσ 3: Εκπαιδευτικζσ Συνιςτϊςεσ. Αποτελείται από τουσ εξισ Ειδικοφσ Δείκτεσ: 

Εκπαιδευτικό Υλικό, Ενθμζρωςθ Στόχων  Ρρογράμματοσ,  Χριςθ  Εκπαιδευτικϊν Τεχνικϊν, 

Απόκτθςθ Ρρόςκετων Γνϊςεων – Δεξιοτιτων,  Σαφινεια Στόχων Ρρογράμματοσ,  Συνάφεια 

Στόχων και Ρεριεχομζνου, Δομι Ρρογράμματοσ,  Διάρκεια Ρρογράμματοσ. 

                                                           

 
9
 Αξιολόγθςθ Ρρογραμμάτων – ΕΚΔΔΑ (ekdd.gr) 

10
 Αξιολόγθςθ Ρρογραμμάτων – ΕΚΔΔΑ (ekdd.gr) 

11
 Δείκτεσ 2015 – ΕΚΔΔΑ (ekdd.gr) 

https://www.ekdd.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bc%cf%8c%cf%81%cf%86%cf%89%cf%83%ce%b7/%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%af%ce%bc%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bc%cf%8c%cf%81%cf%86%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82/%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd/
https://www.ekdd.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bc%cf%8c%cf%81%cf%86%cf%89%cf%83%ce%b7/%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%af%ce%bc%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bc%cf%8c%cf%81%cf%86%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82/%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd/
https://www.ekdd.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bc%cf%8c%cf%81%cf%86%cf%89%cf%83%ce%b7/%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%af%ce%bc%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bc%cf%8c%cf%81%cf%86%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82/%ce%b4%ce%b5%ce%af%ce%ba%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82/%ce%b4%ce%b5%ce%af%ce%ba%cf%84%ce%b5%cf%82-2015/
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➔ Γενικόσ Δείκτθσ 4: Οργάνωςθ Προγράμματοσ. Αποτελείται από τουσ εξισ Ειδικοφσ Δείκτεσ: 

Ζγκαιρθ Ενθμζρωςθ Συμμετοχισ,  Διοικθτικι Υποςτιριξθ ΛΝΕΡ, Ενθμζρωςθ για Απαιτιςεισ 

Ρρογράμματοσ,  Τιρθςθ Ωρολογίου Ρρογράμματοσ, Ρροςωπικό Υποςτιριξθσ. 

➔ Γενικόσ Δείκτθσ 5: Υποδομζσ. Αποτελείται από τουσ εξισ Ειδικοφσ Δείκτεσ: Αίκουςα, Εποπτικά 

Μζςα, Φωτεινότθτα,  Διάταξθ Αίκουςασ, Θχομόνωςθ, Κακαριότθτα, Κλιματιςμόσ – Κζρμανςθ, 

Ρρόςβαςθ ΑΜΕΑ. 

➔ Γενικόσ Δείκτθσ 6: Διαμονι. Αποτελείται από τουσ εξισ Ειδικοφσ Δείκτεσ: Διαμονι, 

Εξυπθρζτθςθ Ρροςωπικοφ Ξενοδοχείου, Σφνδεςθ Ξενοδοχείου με Μζςα Μαηικισ Μεταφοράσ, 

Διατροφι  Ξενοδοχείου. 

 

Στο πλαίςιο αυτό, τα ερωτθματολόγια που καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν τόςοι οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ 

όςο και οι ειςθγθτζσ/τριεσ, οι ερωτιςεισ των οποίων παρατίκενται ςτθν αμζςωσ επόμενθ ενότθτα, 

καλοφνται να καλφψουν τουσ ανωτζρω δείκτεσ. 

 

 

3.2 Ερωτθματολόγια αξιολόγθςθσ προγραμμάτων ΛΝΕΡ 
 

Ππωσ ίςωσ κα ζγινε αντιλθπτό, ςτο υφιςτάμενο ςφςτθμα αξιολόγθςθσ των δράςεων του ΛΝΕΡ 

υπάρχουν δφο διακριτά ερωτθματολόγια τα οποία ςυμπλθρϊνονται θλεκτρονικά μζςα από τθ ςελίδα 

του ΕΚΔΔΑ: 

 

1. Ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ που ςυμπλθρϊνεται θλεκτρονικά από τουσ εκπαιδευόμενουσ/εσ 

μζςα από τθν ιςτοςελίδα του ΕΚΔΔΑ, μετά το πζρασ τθσ εκάςτοτε επιμορφωτικισ δράςθσ του 

ΛΝΕΡ. 

2. Ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ  που ςυμπλθρϊνεται θλεκτρονικά από τουσ ειςθγθτζσ/τριεσ  

μζςα από τθν ιςτοςελίδα του ΕΚΔΔΑ, μετά το πζρασ τθσ εκάςτοτε επιμορφωτικισ δράςθσ του 

ΛΝΕΡ. 

 

Οι ερωτιςεισ αυτϊν, αφοροφν ςτο επιμορφωτικό/ενθμερωτικό ζργο του ΛΝΕΡ, το οποίο υλοποιείται 

μζςω πλθκϊρασ δράςεων, οι οποίεσ, βάςει του τρόπου καταχϊρθςισ τουσ ςτο ΟΡΣ12,  ταξινομοφνται 

ωσ εξισ: 

● Σεμινάριο (Επιμορφωτικά προγράμματα με διά ηϊςθσ/εξ αποςτάςεωσ, αςφγχρονθ/ςφγχρονθ 

διδαςκαλία 

● Θμερίδα 

● Workshop (Εργαςτιρια Διαβοφλευςθσ πολιτικισ - Καινοτόμα εργαςτιρια) 

● Συνζδριο 

● Διθμερίδα 

                                                           

 
12

 Ρλθροφορίεσ που λάβαμε επίςθσ από τθν Ρροϊςταμζνθ τθσ Διεφκυνςθσ Αποδοτικότθτασ, Ριςτοποίθςθσ & Νζων 

Τεχνολογιϊν κα Μαρία Τράκα. 
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● Άλλο 

 

Τα τελευταία 2 ζτθ, μετά τθν ζλευςθ τθσ Πανδθμίασ Covid-19 και των περιοριςτικϊν μζτρων που 

ακολοφκθςαν, όλα τα προγράμματα του ΛΝΕΡ διενεργοφνται με εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία με τθ 

χριςθ τθσ εφαρμογισ webex. Επίςθσ, ζχουν ειςαχκεί νζοι ρόλοι ειςθγθτϊν, όπωσ αυτόσ τθσ 

ςυμβουλευτικισ ςτα Ρρογράμματα Διοικθτικισ Επάρκειασ, με διαφορετικι διάδραςθ με τουσ 

ςυμμετζχοντεσ από μία τυπικι ειςιγθςθ. Τζλοσ, οι ίδιεσ οι δράςεισ του ΙΝΕΠ είναι πολφ διαφορετικζσ 

μεταξφ τουσ από πλευράσ φιλοςοφίασ, ςκοποφ, χρονικισ διάρκειασ, ρόλου ειςθγθτϊν και οργάνωςθσ. 

Ραρόλα αυτά, οι ερωτιςεισ των ερωτθματολογίων ζχουν παραμείνει οι ίδιεσ, με εξαίρεςθ τθν 

απαλοιφι τθσ ενότθτασ που αφορά ςτισ υποδομζσ του ΕΚΔΔΑ και τθν εξ ολοκλιρου αφαίρεςθ των 

ειςθγθτϊν τθσ ςυμβουλευτικισ από τθν αξιολόγθςθ. 

 

 

3.2.1  Ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ ςυμμετεχόντων 

 

Στο τζλοσ κάκε επιμορφωτικισ δράςθσ, οι ςυμμετζχοντεσ και οι ςυμμετζχουςεσ τθν αξιολογοφν, βάςει 

ενόσ ερωτθματολογίου13, ςτο οποίο ζχουν πρόςβαςθ μζςα από τθν θλεκτρονικι υπθρεςία Συμμετοχισ 

ςε Επιμορφωτικά Ρρογράμματα, ςτθν οποία ειςάγονται με προςωπικοφσ κωδικοφσ. Αν και θ 

αξιολόγθςθ εκ μζρουσ των ςυμμετεχόντων/ουςϊν δεν αποτυπϊνεται κεςμικά ωσ υποχρεωτικι, οι 

ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ παροτρφνονται να προβοφν ςε αυτιν, μετά το πζρασ τθσ δράςθσ, ϊςτε να 

μπορζςουν να αποκτιςουν πιςτοποιθτικό επιτυχοφσ παρακολοφκθςθσ. Αυτό γίνεται μζςω email από 

τουσ οργανωτικά υπεφκυνουσ των προγραμμάτων και από τα ςτελζχθ του ΕΚΔΔΑ που κάνουν τθν 

ζναρξθ και τθν λιξθ/αξιολόγθςθ του προγράμματοσ. Επιςθμαίνεται ότι, ςτθν ιςτοςελίδα του φορζα, 

αναφζρεται ότι ”θ αξιολόγθςθ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν απόκτθςθ πιςτοποιθτικοφ επιτυχοφσ 

παρακολοφκθςθσ” 14, ωσ κίνθτρο ϊςτε οι ςυμμετζχοντεσ να προβοφν ςε αυτι μετά το τζλοσ των 

επιμορφωτικϊν δράςεων. 

 

Οι βαςικοί άξονεσ οι οποίοι αξιολογοφνται από τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ των επιμορφωτικϊν 

δράςεων είναι15: 

 

1. θ χρθςιμότθτά τθσ κάκε ενότθτασ των δράςεων, ωσ προσ τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ και τα 

προςωπικά ενδιαφζροντα, με βάςθ τθν κλίμακα από “0=κακόλου χριςιμθ” ζωσ και 

“10=εξαιρετικά χριςιμθ”. 

2. οι ειςθγθτζσ, με βάςθ τθν κλίμακα από “0=απόλυτα ανεπαρκισ” ζωσ και “10=εξαιρετικά 

επαρκισ”, ωσ προσ τισ εξισ παραμζτρουσ: 

● Καλι προετοιμαςία, ςχζδιο μακιματοσ. 

                                                           

 
13

 Τα ερωτθματολόγια βρίςκονται αυτοφςια ςτο Ραράρτθμα Α 
14

 Αξιολόγθςθ Ρρογραμμάτων – ΕΚΔΔΑ (ekdd.gr) 
15

 Ερωτθματολόγιο ΛΝΕΡ, το οποίο βρίςκεται ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία Συμμετοχισ ςε Επιμορφωτικά Ρρογράμματα, ςτο 

πεδίο “Αξιολόγθςθ” 

https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp
https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp
https://www.ekdd.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bc%cf%8c%cf%81%cf%86%cf%89%cf%83%ce%b7/%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%af%ce%bc%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bc%cf%8c%cf%81%cf%86%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82/%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd/


Αναςχεδιαςμόσ Αξιολόγθςθσ από τουσ Συμμετζχοντεσ ςτα Επιμορφωτικά Ρρογράμματα του ΛΝΕΡ 

16 

● Ρλθρότθτα ειςιγθςθσ, ολοκλιρωςθ φλθσ. 

● Σαφινεια, κατανόθςθ, μεταδοτικότθτα. 

● Συνεργαςία, πρόςβαςθ, παροχι ςυμβουλϊν, βοικεια. 

● Εκπαιδευτικό υλικό (ςυμπλθρωματικό), εποπτικό υλικό. 

● Εκπαιδευτικζσ μζκοδοι και τεχνικζσ (πρακτικζσ εφαρμογζσ). 

● Ενεργοποίθςθ του ενδιαφζροντοσ – ςυμμετοχι. 

 

3. Οι εκπαιδευτικζσ ςυνιςτϊςεσ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ, με βάςθ τθν κλίμακα από 

“0=απόλυτα ανεπαρκισ” ζωσ και “10=εξαιρετικά επαρκισ”:  

● Εκπαιδευτικό υλικό που ςασ δόκθκε. 

● Ενθμζρωςθ για τουσ ςτόχουσ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ. 

● Χριςθ εκπαιδευτικϊν τεχνικϊν κατά το δυνατόν ςυμμετοχικϊν, ςε ςχζςθ με το 

αντικείμενο. 

● Πρόςκετεσ γνϊςεισ/δεξιότθτεσ που αποκτιςατε κατά τθ διάρκεια του επιμορφωτικοφ 

προγράμματοσ ςε ςχζςθ με τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ/δεξιότθτεσ. 

● Σαφινεια ςτόχων του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ. 

● Συνάφεια ςτόχων και περιεχομζνου του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ. 

● Συνολικι διάρκεια του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ. 

● Συνολικι δομι του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ (ςειρά, ςφνδεςθ,  επικάλυψθ 

κεματικϊν ενοτιτων). 

 

4. Θ οργάνωςθ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ, με βάςθ τθν κλίμακα από “0=απόλυτα 

ανεπαρκισ” ζωσ και “10=εξαιρετικά επαρκισ”:  

● Ζγκαιρθ ενθμζρωςθ για τθ ςυμμετοχι ςασ ςτο πρόγραμμα (τουλάχιςτον 15 θμζρεσ 

πριν= 10).  

● Διοικθτικι υποςτιριξθ από τθ γραμματεία του ΛΝ.ΕΡ. πριν τθν ζναρξθ του 

προγράμματοσ*. 

● Οργανωτικι υποςτιριξθ κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ. 

● Ενθμζρωςθ ςχετικά με τισ απαιτιςεισ του προγράμματοσ και τισ υποχρεϊςεισ ςασ. 

● Τιρθςθ ωρολογίου προγράμματοσ. 

 

5. Οι υποδομζσ και θ αίκουςα16, βάςει τθσ κλίμακασ από “0=πολφ κακι” ζωσ και “10=εξαιρετικι”: 

● Χωρθτικότθτα 

● Φωτεινότθτα 

● Διάταξθ 

● Θχομόνωςθ  

● Τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ (ΘΥ, ςυςκευζσ προβολϊν, πίνακεσ, κλπ, εποπτικά μζςα) 

● Κακαριότθτα 

● Κλιματιςμόσ/κζρμανςθ  
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 Θ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα ερωτιςεων απαλείφκθκε από τότε που τα προγράμματα υλοποιοφνται εξ αποςτάςεωσ μζςω 

webex. 
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● Ρροςβαςιμότθτα ςε Α.Μ.Ε.Α. 

 

 

Επίςθσ, πραγματοποιοφνται ανοιχτζσ ερωτιςεισ για το: 

 

6. Εάν υπάρχουν κι άλλα κζματα, εκτόσ αυτϊν που διδάςκονται, που κα ζπρεπε να διδάςκονται 

ςτο ςυγκεκριμζνο επιμορφωτικό πρόγραμμα (με ανοιχτό πεδίο για ανάλυςθ). 

 

7. Εάν υπάρχουν και άλλεσ επιμορφωτικζσ ανάγκεσ, και ςε ποιο επίπεδο, που κεωρεί ότι πρζπει 

να παρακολουκιςει ο ςυμμετζχων/θ ςυμμετζχουςα προκειμζνου να ανταποκρικεί καλφτερα 

ςτα υπθρεςιακά του/τθσ κακικοντα (δυνατότθτα για τζςςερισ καταχωριςεισ). 

 

8. Εάν υπάρχουν ςχόλια, παρατθριςεισ, προτάςεισ για τθ βελτίωςθ του ςυγκεκριμζνου 

επιμορφωτικοφ προγράμματοσ. 

 

Επιπροςκζτωσ, ηθτείται θ αξιολόγθςθ τθσ:  

 

9. Ποιότθτασ του ξενοδοχείου διαμονισ, εφόςον ζγινε χριςθ, βάςει τθσ κλίμακασ από “0=πολφ 

κακι” ζωσ και “10=εξαιρετικι”, ωσ προσ τισ εξισ παραμζτρουσ: 

● Εξυπθρζτθςθ προςωπικοφ  

● Διαμονι  

● Διατροφι  

● Σφνδεςθ με μζςα μαηικισ μεταφοράσ 

 

Τζλοσ, ηθτείται θ: 

 

10. Συνολικι αξιολόγθςθ του βακμοφ που το επιμορφωτικό πρόγραμμα ικανοποίθςε τον 

ςυμμετζχοντα/τθ ςυμμετζχουςα ςυνολικά (βάςει τθσ κλίμακασ από “0=κακόλου” ζωσ και 

“10=εξαιρετικά”) με παρότρυνςθ για αιτιολόγθςθ τθσ απάντθςθσ ςε ανοιχτό πεδίο. 

 

3.2.2  Ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ ειςθγθτϊν/τριϊν 

 

Οι ειςθγθτζσ/τριεσ των επιμορφωτικϊν δράςεων, αξιολογοφν τισ δράςεισ ςτισ οποίεσ ςυμμετείχαν, 

μζςα από τθν Ρφλθ Εκπαιδευτϊν, ςτθν οποία επίςθσ ειςάγονται με προςωπικοφσ κωδικοφσ. Οι βαςικοί 

άξονεσ οι οποίοι αξιολογοφνται από τουσ ςυμμετζχοντεσ των επιμορφωτικϊν δράςεων είναι17: 
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 Ερωτθματολόγιο ΛΝΕΡ, το οποίο βρίςκεται ςτθν Ρφλθ Εκπαιδευτϊν, ςτο πεδίο “Εκπαιδευτικό Ζργο”, για κάκε πρόγραμμα 

ςτο οποίο ο κάκε ειςθγθτισ/τρια ςυμμετείχε. 

https://online.ekdd.gr/instructors/
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1. Θ οργάνωςθ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ (με απάντθςθ “ναι” ι “όχι” ςτισ κάτωκι 

ερωτιςεισ):18 

● Ενθμερωκικατε εγκαίρωσ (τουλάχιςτον 2 μινεσ πριν) για τθν επιλογι ςασ ωσ 

ειςθγθτισ; 

● Συνεργαςτικατε ικανοποιθτικά με το επιςτθμονικό προςωπικό του ΛΝΕΡ, ϊςτε να 

κατανοιςετε πλιρωσ το ςχεδιαςμό και τισ απαιτιςεισ του επιμορφωτικοφ 

προγράμματοσ;  

● Σασ δόκθκε ο φάκελοσ ςχεδιαςμοφ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ ; 

● Δόκθκε ζγκαιρα το εκπαιδευτικό υλικό του κζματόσ ςασ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ; 

● Εντοπίςτθκαν λάκθ ι ελλείψεισ ςτο εκπαιδευτικό υλικό που διανεμικθκε; 

● Τθρικθκε το ωρολόγιο πρόγραμμα όπωσ είχε προδιαγραφεί;  

● Ραρουςιάςτθκαν προβλιματα με τουσ εκπαιδευόμενουσ κατά τθ διάρκεια του 

προγράμματοσ; 

● Τθρικθκε το παρουςιολόγιο των εκπαιδευομζνων κατά τα προβλεπόμενα; 

● Ραρουςιάςτθκαν προβλιματα λειτουργίασ ςτθ χριςθ των μζςων (projector, pc κλπ); 

● Συνεργαςτικατε αποτελεςματικά με το οργανωτικό-διοικθτικό προςωπικό του ΛΝ.ΕΡ.; 

2. Ενθμερωκικατε για τισ υποχρεϊςεισ ςασ ςφμφωνα με τον κανονιςμό λειτουργίασ του Θ 

αξιολόγθςθ των εκπαιδευομζνων (βάςει τθσ κλίμακασ από “0=εξαιρετικά ανεπαρκισ” ζωσ και 

“10=εξαιρετικά επαρκισ”): 

● Ραρουςία κατά τθ διάρκεια τθσ επιμόρφωςθσ 

● Επίπεδο γνϊςεων, ςχετικά με το αντικείμενο, που προχπιρχαν 

● Ενεργι ςυμμετοχι κατά τθν επιμόρφωςθ 

● Ενδιαφζρον για το αντικείμενο επιμόρφωςθσ 

● Επικοινωνία και ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευόμενουσ 

● Επίπεδο “αποκτθκειςϊν γνϊςεων-δεξιοτιτων” από τθν επιμόρφωςθ με βάςθ τουσ 

ςτόχουσ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ (κατ’ εκτίμθςθ) 

 

3. Οι υποδομζσ και θ αίκουςα19, βάςει τθσ κλίμακασ από “0=πολφ κακι” ζωσ και “10=εξαιρετικι”: 

● Χωρθτικότθτα 

● Φωτεινότθτα 

● Διάταξθ 

● Θχομόνωςθ  

● Τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ (ΘΥ, ςυςκευζσ προβολϊν, πίνακεσ, κλπ, εποπτικά μζςα) 

● Κακαριότθτα 

● Κλιματιςμόσ/κζρμανςθ  

● Ρροςβαςιμότθτα ςε Α.Μ.Ε.Α. 

● ΛΝ.ΕΡ.; 

Επίςθσ, πραγματοποιοφνται ανοιχτζσ ερωτιςεισ για το: 
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 Εδϊ παρατθροφμε ότι κάποιεσ ερωτιςεισ, παρότι είναι ίδιεσ με το ερωτθματολόγιο των ςυμμετεχόντων, ζχει επιλεγεί να 

απαντϊνται με ναι/όχι και όχι με βακμό, και ςυνεπϊσ, θ διατφπωςι τουσ είναι διαφορετικι. 
19

 Θ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα ερωτιςεων απαλείφκθκε από τότε που τα προγράμματα υλοποιοφνται εξ αποςτάςεωσ μζςω 

webex. 
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4. Εάν υπάρχουν ςχόλια - παρατθριςεισ - προτάςεισ για το ςυγκεκριμζνο επιμορφωτικό 

πρόγραμμα του ΛΝ.ΕΡ. (από το φάκελο ςχεδιαςμοφ ζωσ και τθν υλοποίθςθ του επιμορφωτικοφ 

προγράμματοσ). 

 

Επιπροςκζτωσ, ηθτείται θ αξιολόγθςθ τθσ:  

 

5. Ροιότθτασ του ξενοδοχείου διαμονισ, εφόςον ζγινε χριςθ, βάςει τθσ κλίμακασ από “0=πολφ 

κακι” ζωσ και “10=εξαιρετικι”, ωσ προσ τισ εξισ παραμζτρουσ: 

● Εξυπθρζτθςθ προςωπικοφ  

● Διαμονι  

● Διατροφι  

● Σφνδεςθ με μζςα μαηικισ μεταφοράσ 

 

Τζλοσ, ηθτείται:  

 

6. θ αξιολόγθςθ του βακμοφ που το επιμορφωτικό πρόγραμμα ανταποκρίκθκε ςτουσ ςτόχουσ 

του όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτον πιςτοποιθμζνο φάκελο ςχεδιαςμοφ (βάςει τθσ κλίμακασ 

από “0= καμία επίτευξθ ςτόχων ” ζωσ και “10=πλιρθσ επίτευξθ ςτόχων”) ωσ προσ τισ τουσ 

ςτόχουσ και τισ ενότθτεσ που αφοροφν τθν ειςιγθςθ του εκάςτοτε ειςθγθτι. 

 

7. θ ςυνολικι αξιολόγθςθ του βακμοφ που το επιμορφωτικό πρόγραμμα ςασ ικανοποίθςε 

(βάςει τθσ κλίμακασ από “0=κακόλου ” ζωσ και “10=εξαιρετικά”), με ανοιχτό πεδίο για ςχόλια. 

 

3.3 Αξιοποίθςθ αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ 

επιμορφωτικϊν δράςεων 
 

Θ αξιοποίθςι των ςτοιχείων που προκφπτουν από τθν αξιολόγθςθ των επιμορφωτικϊν δράςεων του 

ΛΝΕΡ, γίνεται, μεταξφ άλλων, κακϊσ ςτο πεδίο του επιμορφωτικοφ – ερευνθτικοφ ζργου του ΛΝΕΡ 

εμπίπτουν: 
● θ εκπόνθςθ και θ υποβολι προσ το/τθ Διευκυντι/ντριά του, ςε μθνιαία βάςθ και με το πζρασ 

του εξαμθνιαίου προγραμματιςμοφ του Λνςτιτοφτου, απολογιςτικισ ζκκεςθσ ςχετικά με τθν 

υλοποίθςθ και τθν αξιολόγθςθ των επιμορφωτικϊν προγραμμάτων, με παρατθριςεισ ωσ 

προσ ενδεχόμενεσ μεταβολζσ, τροποποιιςεισ και αποκλίςεισ και 

● θ εκπόνθςθ, με το πζρασ του εξαμθνιαίου προγραμματιςμοφ του ΛΝΕΡ, ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ 

των μελϊν του ΚΔΠ του ΕΚΔΔΑ, που άςκθςαν διδακτικά και λοιπά κακικοντα ςτο πλαίςιο των 

επιμορφωτικϊν δράςεων του ΛΝΕΡ και θ κοινοποίθςθ αυτισ κατ’ αρχιν ςτο/ςτθ 
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Διευκυντι/φντρια του ΛΝΕΡ και ςτθ ςυνζχεια ςτον/ςτθν Ρρόεδρο και τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου του ΕΚΔΔΑ20 

 

Στο πλαίςιο αυτό, τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ ειςάγονται άμεςα ςτθ βάςθ δεδομζνων του 

Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ του ΕΚΔΔΑ και οι επιςτθμονικά υπεφκυνοι ζχουν πρόςβαςθ ςε αυτά μζςα 

από ςυγκεκριμζνεσ οκόνεσ και ςχετικζσ αναφορζσ που εξάγονται από το ΟΠΣ του ΙΝΕΠ, είτε ανά τίτλο 

ςυγκεντρωτικά, είτε ανά πρόγραμμα, ατομικά και ανϊνυμα ι ςυγκεντρωτικά. Ριο ςυγκεκριμζνα: 

● από τθ διαδρομι Θ-Α-Α ι το πλθροφοριακό ζντυπο του προγράμματοσ παρζχεται πρόςβαςθ 

ςτισ ανϊνυμεσ ατομικζσ αξιολογιςεισ των ςυμμετεχόντων/ουςϊν και ςτα ςχόλιά τουσ,  

● από τθ διαδρομι Θ-Β-Η-Α εξάγεται ςυγκεντρωτικι αναφορά αξιολογιςεων ανά πρόγραμμα,  

● από τθ διαδρομι Θ-Β-Η-Β παρζχεται πρόςβαςθ ςε ςτατιςτικά αξιολογιςεων ανά τίτλο, ανά 

χρονικι περίοδο, 

● από τθ διαδρομι Θ-Β-Β  παρζχεται ςυγκεντρωτικι πρόςβαςθ ςε ςχόλια εκπαιδευόμενων ανά 

τίτλο, ανά χρονικι περίοδο και 

● από τθ διαδρομι Θ-Α-Β παρζχεται πρόςβαςθ ςτισ αξιολογιςεισ των ειςθγθτϊν/τριϊν. 

 

Βάςει αυτισ τθσ ανατροφοδότθςθσ, οι επιςτθμονικά υπεφκυνοι δφνανται να προτείνουν είτε μικρζσ 

βελτιϊςεισ, ςχετικζσ με τθν υλοποίθςθ του εκάςτοτε προγράμματοσ, τόςο από πλευράσ περιεχομζνου 

και μεκόδων διδαςκαλίασ, όςο και από πλευράσ επιλογισ ειςθγθτϊν/τριϊν, να παρζχουν 

ανατροφοδότθςθ ςτουσ ειςθγθτζσ/τριεσ, είτε ακόμα και αναςχεδιαςμό του φακζλου του 

προγράμματοσ. 

 

Επίςθσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ21, για τθν αξιοποίθςθ των ενταγμζνων ςτο Μθτρϊο του 

Κφριου Διδακτικοφ Προςωπικοφ (ΚΔΠ), λαμβάνεται υπόψθ θ αρχικι και ςυνεχισ αξιολόγθςθ τουσ, θ 

οποία πραγματοποιείται μετά το πζρασ τθσ ανάκεςθσ ζργου και πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ 

προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ και από τουσ εκπαιδευόμενουσ/νεσ. Για τθν αξιολόγθςθ και τθν απόδοςθ 

των ενταγμζνων ςτο Μθτρϊο του ΚΔΡ, εκδίδεται, όπωσ προαναφζρκθκε, ςχετικι εξαμθνιαία ζκκεςθ, 

ςυγκεντρωτικά και ανϊνυμα ςτοιχεία τθσ οποίασ αναρτϊνται και ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΚΔΔΑ22.  

 

Επιπροςκζτωσ, αναφορικά με τθν αξιολόγθςθ των ειςθγθτϊν από τουσ επιμορφωνόμενουσ/εσ, ςτον 

Κανονιςμό Διαχείριςθσ Μθτρϊου ΚΔΡ23, ορίηεται ότι αυτι γίνεται ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που 

εκάςτοτε κακορίηει το ΛΝΕΡ (και θ ΕΣΔΔΑ για τα μακιματα τουσ διδάςκοντεσ/ουςεσ τθσ Σχολισ). Τα 

αποτελζςματα των αξιολογιςεων λαμβάνονται υπόψθ για τθν επιλογι μελϊν που ζχουν εκδθλϊςει 

ενδιαφζρον ςε πρόςκλθςθ του ΕΚΔΔΑ για τθν ανάκεςθ εκπαιδευτικοφ ζργου.  

                                                           

 
20

 Άρκρο 5, παρ.4, του ΡΔ υπ. αρικμ. 105/05.12.2018 (ΦΕΚ Α’ 203), «Οργανιςμόσ του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 

Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)». 
21

 Άρκρο 11, παρ. 4, εδαφ. γ, του ΡΔ υπ. αρικμ. 57/14.03.2007 (ΦΕΚ Α’ 59), «Κωδικοποίθςθ ςε ενιαίο κείμενο των διατάξεων 

τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, που διζπουν το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)»όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 
22

 Αξιολόγθςθ Ρρογραμμάτων – ΕΚΔΔΑ (ekdd.gr) 
23

 Άρκρο 12 τθσ Απόφαςθσ με αρικ.4583/12.08.2020 (ΦΕΚ 3373 Β’) του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ με κζμα «Κανονιςμόσ Διαχείριςθσ 

Μθτρϊου Κφριου Διδακτικοφ Ρροςωπικοφ (Κ.Δ.Ρ.) του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ», όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

https://www.ekdd.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bc%cf%8c%cf%81%cf%86%cf%89%cf%83%ce%b7/%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%af%ce%bc%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bc%cf%8c%cf%81%cf%86%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82/%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd/
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Στο ςθμείο αυτό είναι ςθμαντικό να επιςθμανκεί ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 6 του Κανονιςμοφ (όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει), ο μζςοσ όροσ (ΜΟ) αξιολόγθςθσ των ειςθγθτϊν/τριϊν από τουσ 

επιμορφωνόμενουσ/εσ (και από τουσ ςπουδαςτζσ/τριεσ τθσ ΕΣΔΔΑ) αποτελεί ζνα από τα τζςςερα 

βαςικά κριτιρια επιλογισ τουσ. Ειδικότερα, ςτθν περίπτωςθ που αυτόσ είναι κατϊτεροσ του 8,5 (από 

τουλάχιςτον 50 άτομα) για το γνωςτικό αντικείμενο με το οποίο ςυνδζεται θ ενότθτα, δεν επιτρζπεται 

θ επιλογι τουσ. Ωσ εκ τοφτου, κακίςταται ςαφζσ το πόςο ςθμαντικόσ είναι ο τρόποσ, τα κριτιρια και οι 

ερωτιςεισ, βάςει των οποίων γίνεται θ αξιολόγθςθ των ειςθγθτϊν/ριϊν των δράςεων του ΛΝΕΡ. 

 



Αναςχεδιαςμόσ Αξιολόγθςθσ από τουσ Συμμετζχοντεσ ςτα Επιμορφωτικά Ρρογράμματα του ΛΝΕΡ 

22 

4. Ρορίςματα ζρευνασ 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουςιάηονται τα πορίςματα που εξιχκθςαν από τθν ζρευνα, θ οποία ζγινε ςτο 

πλαίςιο τθσ παροφςασ μελζτθσ, υπό το πρίςμα τθσ ανάλυςθ των απαντιςεων: 

 

● ςχετικά με τθν υπάρχουςα διαδικαςία αξιολόγθςθσ επιμορφωτικϊν δράςεων του ΛΝΕΡ, τόςο 

από τθν πλευρά των εκπαιδευομζνων/ουςϊν, όςο και από τθν πλευρά των ειςθγθτϊν/τριϊν, 

βάςει ερωτθματολογίων που ςυντάχκθκαν για το ζργο τθσ παροφςασ μελζτθσ και αφοροφν 

ςτθν αξιολόγθςθ τθσ εμπειρίασ και τθσ άποψισ τουσ ςχετικά με αυτι, 

 

● ςτα υφιςτάμενα ερωτθματολόγια αξιολόγθςθσ των δράςεων του ΛΝΕΡ, τόςο από τθν πλευρά 

των εκπαιδευομζνων/ουςϊν, όςο και από τθν πλευρά των ειςθγθτϊν/τριϊν, για τα τελευταία 

δφο χρόνια και 

 

● ςτελεχϊν του Φορζα ςε ερωτιματα θμί-δομθμζνα, που τζκθκαν ςτο πλαίςιο ςυνεντεφξεων 

ςχετικά με τθν διαδικαςία αξιολόγθςθσ των δράςεων του ΛΝΕΡ. 
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4.1. Αποτελζςματα ζρευνασ ςχετικά με τθν υπάρχουςα 

διαδικαςία αξιολόγθςθσ επιμορφωτικϊν δράςεων του 

ΛΝΕΡ 
 

 

Θ ομάδα τθσ μελζτθσ, ςυνζταξε και απζςτειλε δφο ερωτθματολόγια, ςε ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ και 

ειςθγθτζσ/τριεσ του ΛΝΕΡ, προκειμζνου να αξιολογιςει τθν εμπειρία και άποψι τουσ ςχετικά με τθν 

υφιςτάμενθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των επιμορφωτικϊν δράςεων του Φορζα. Οι ερωτιςεισ αυτϊν 

παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα Β τθσ παροφςασ μελζτθσ. 

 

4.1.1 - Ανάλυςθ απαντιςεων ςυμμετεχόντων/ουςϊν 

 

Ριο ςυγκεκριμζνα, όπωσ προαναφζρκθκε, το ερωτθματολόγιο αποςτάλκθκε ςε ςυνολικά 32.500 

ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ, εκ των οποίων απάντθςαν οι 8.755, δθλαδι περίπου ποςοςτό 27%, το οποίο 

κρίνεται ικανοποιθτικό δεδομζνων τθσ ςφντομθσ προκεςμίασ ολοκλιρωςθσ που δόκθκε και τθσ 

ιδιαιτερότθτασ τθσ χρονικισ περιόδου (εντόσ του ορκόδοξου Ράςχα).  

 

Οι απαντιςεισ ξεχωριςτά για κάκε ερϊτθςθ παρουςιάηονται ςτθν ςυνζχεια ςε μορφι γραφθμάτων, 

ενϊ ςτο τζλοσ του παρόντοσ κεφαλαίου παρουςιάηονται κάποια προκαταρκτικά ςυμπεράςματα που 

δυνθτικά μποροφν να αποτελζςουν οδθγό για τθν βελτίωςθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ.  
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2. Διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ των επιμορφωτικϊν δράςεων του ΛΝΕΡ 
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3. Αξιολόγθςθ τθσ πιο πρόςφατθσ επιμορφωτικισ δράςθσ του ΛΝΕΡ ςτθν οποία ςυμμετείχατε 
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4.1.2 - Ανάλυςθ απαντιςεων ειςθγθτϊν/τριϊν 
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4.1.3 Ρροκαταρκτικά Συμπεράςματα 

Σε γενικζσ γραμμζσ, τόςο οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ όςο και οι ειςθγθτζσ/τριεσ ςτισ εκπαιδευτικζσ 

δράςεισ του ΛΝΕΡ, που απάντθςαν τα ςχετικά ερωτθματολόγια, εμφανίηονται ιδιαίτερα ικανοποιθμζνοι 

από τθν διαδικαςία αξιολόγθςθσ. Αυτό αποτυπϊνεται ξεκάκαρα από τισ ςχετικζσ απαντιςεισ ςτθν 

ερϊτθςθ “Σε γενικζσ γραμμζσ πωσ αξιολογείται τθν διαδικαςία αξιολόγθςθσ των επιμορφωτικϊν 

δράςεων του ΛΝΕΡ ςτισ οποίεσ ςυμμετείχατε”, ςτθν οποία το 64.3% των ςυμμετεχόντων και το 70.5% 

των ειςθγθτϊν επιλζγουν ωσ απάντθςθ το “Ρολφ καλι” ι το “Εξαιρετικι”.  

 

Ραρόλθ τθ γενικότερθ κετικι ανταπόκριςθ ωσ προσ τθν υπάρχουςα διαδικαςία αξιολόγθςθσ όμωσ, 

τόςο από τισ απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων/ουςϊν όςο και από αυτζσ των ειςθγθτϊν/τριϊν, 

αναδεικνφονται επιμζρουσ ςθμαντικά ηθτιματα, τα οποία δφναται να αποτελζςουν ςυνιςτϊςα  για τθν 

διαμόρφωςθ των προτάςεων βελτίωςθσ τθσ ςυνολικισ διαδικαςίασ.   

 

● Ζνα μεγάλο ποςοςτό των ςυμμετεχόντων/ουςϊν (31%) απάντθςε κετικά (Συμφωνϊ ι 

Συμφωνϊ απόλυτα) ςτθν ερϊτθςθ για το εάν οι ερωτιςεισ αξιολόγθςθσ κα ζπρεπε να είναι 

λιγότερεσ, ενϊ το ποςοςτό που δεν ςυμφωνεί είναι οριακά μικρότερο (ςτο 29.3%), με τθν  

πλειοψθφία των ερωτϊμενων να απαντά οφτε ςυμφωνϊ/οφτε διαφωνϊ ςε ποςοςτό 39.7%. 

● Ροςοςτό 56% των ςυμμετεχόντων/ουςϊν απάντθςε ότι κεωρεί καλφτερο θ αξιολόγθςθ να 

διενεργείται εντόσ του χρονικοφ πλαιςίου τθσ εκπαιδευτικισ δράςθσ, όπωσ για παράδειγμα 

κατά τθν τελευταία ϊρα του ωρολογίου προγράμματοσ.  

● Ροςοςτό 38% των ςυμμετεχόντων/ουςϊν κα ικελε να είναι καλφτερα ενθμερωμζνο για τουσ 

ςτόχουσ τθσ επιμορφωτικισ δράςθσ, προκειμζνου να απαντιςει ςτισ ςχετικζσ με αυτοφσ 

ερωτιςεισ. 

● Ροςοςτό 59% των ςυμμετεχόντων/ουςϊν απάντθςε ότι κα επικυμοφςε να λαμβάνει αντίγραφο 

τθσ υποβλθκείςασ αξιολόγθςθσ του, για παράδειγμα με αποςτολι αντιγράφου ςτο email του. 

● Ροςοςτό μεγαλφτερο από το 50% των ςυμμετεχόντων/ουςϊν και το 80% των ειςθγθτϊν/τριϊν 

απάντθςε (απάντθςθ ςυμφωνϊ & ςυμφωνϊ απόλυτα) ότι κα ζπρεπε να υπάρχουν ειδικζσ 

ερωτιςεισ για τα προγράμματα που διεξάγονται εξ αποςτάςεωσ. 

● Ροςοςτό 63.5% των ειςθγθτϊν/τριϊν απάντθςε ότι δεν ενθμερϊκθκε ποτζ για τα 

αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ που ζλαβε από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτα πλαίςια τθσ ειςιγθςισ 

του ςτο ΛΝΕΡ.  

● Ροςοςτό 90.7% των ειςθγθτϊν/τριϊν απάντθςε ότι κα ικελε να ενθμερϊνεται για τα 

αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ του από τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ (είτε μετά το πζρασ τθσ 

επιμορφωτικισ δράςθσ είτε ςτο τζλοσ του ζτουσ). 
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4.2 Ανάλυςθ απαντιςεων υφιςτάμενων 

ερωτθματολογίων αξιολόγθςθσ ΛΝΕΡ  
Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ μελζτθσ, πραγματοποιικθκε ανάλυςθ των απαντιςεων των 

ςυμμετεχόντων/ουςϊν των επιμορφωτικϊν δράςεων του ΛΝΕΡ ςτισ ερωτιςεισ των ερωτθματολογίων 

αξιολόγθςθσ. Τα δεδομζνα αφοροφν τισ απαντιςεισ ςε ερωτθματολόγια αξιολόγθςθσ που 

ςυμπλθρϊκθκαν κατά τα τελευταία 2 ζτθ. Οι απαντιςεισ λιφκθκαν ανϊνυμα από τθ Διεφκυνςθ 

Αποδοτικότθτασ, Ριςτοποίθςθσ & Νζων Τεχνολογιϊν του ΕΚΔΔΑ και επεξεργάςτθκαν και αναλφκθκαν 

από τα μζλθ τθσ ομάδασ τθσ μελζτθσ, προκειμζνου να εξαχκοφν χριςιμα ςυμπεράςματα ςχετικά με τθ 

διαδικαςία αξιολόγθςθσ των επιμορφωτικϊν δράςεων του ΛΝΕΡ. Επιςθμαίνεται ότι οι ερωτιςεισ που 

καλοφνται να απαντιςουν οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ παρουςιάηονται αναλυτικά ςτο κεφάλαιο τθσ 

Υφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ, ενϊ τα ίδια τα ερωτθματολόγια παρουςιάηονται ςτο παράρτθμα Α.  

 

4.2.1 Ερωτθματολόγια ςυμμετεχόντων/ουςϊν 

Συνολικά αναλφκθκαν 42821 ερωτθματολόγια τα οποία προζρχονται από τισ απαντιςεισ 27380 

ςυμμετεχόντων και αφοροφν 2869 ςεμινάρια τα οποία διεξιχκθςαν ςτο χρονικό διάςτθμα από  

1/1/2020 μζχρι 1/1/2022. 

 

4.2.1.1 Βαςικά ςτατιςτικά ςτοιχεία 

 

Θ Συνολικι Αξιολόγθςθ αποτελεί τθν πιο γενικι και χριςιμθ μεταβλθτι για τθν εκτίμθςθ τθσ εμπειρίασ 

των ςυμμετεχόντων/ουςϊν ςε ςχζςθ με μια εκπαιδευτικι δράςθ, κακϊσ ςε μεγάλο βακμό 

ενςωματϊνει το ςφνολο των επιμζρουσ παραμζτρων τισ οποίεσ καλείται ο/θ ερωτϊμενοσ/θ να 

βακμολογιςει.  

 

Ο μζςοσ όροσ τθσ Συνολικισ Αξιολόγθςθσ για το δεδομζνο χρονικό διάςτθμα είναι 9.12, ενϊ θ  

κατανομι των επιμζρουσ βακμολογιϊν για το ςφνολο των ερωτθματολογίων παρουςιάηεται ςτον 

ακόλουκο πίνακα.   

 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ Αρικμόσ Απαντιςεων Ροςοςτό (%) 

0 53 0.12% 

1 22 0.05% 

2 17 0.04% 

3 34 0.08% 

4 64 0.15% 
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5 260 0.61% 

6 407 0.95% 

7 1728 4.04% 

8 6449 15.06% 

9 14982 34.99% 

10 18805 43.92% 

   

Σφνολο 42821 100% 

 

 

Ραρατθρείται μια γενικά πολφ κετικι αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν δράςεων από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ οι οποίοι ςε ποςοςτό 78.9 % βακμολογοφν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με βακμολογία 

9 ι 10.  

 

 
 

Σθμειϊνεται ότι, ςτο πλαίςιο τθσ ανάλυςθσ, εξετάςτθκαν μεμονωμζνα αρκετζσ επιμζρουσ απαντιςεισ 

που αφοροφν ερωτθματολόγια με πολφ μικρό βακμό Συνολικισ Αξιολόγθςθσ (μεταξφ 0-2) και 

διαπιςτϊκθκε ότι ζνα μεγάλο ποςοςτό εξ αυτϊν αφορά είτε περιπτϊςεισ που ο/θ ερωτϊμενοσ/θ δεν 

μπόρεςε τελικά να ςυμμετάςχει ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (ςυνολικά ι ςε επιμζρουσ κεματικζσ 

ενότθτεσ), είτε περιπτϊςεισ που το ςεμινάριο ζγινε εξ αποςτάςεωσ και ο/θ ερωτϊμενοσ/θ κεϊρθςε ότι 

δεν μπορεί να απαντιςει ςτισ ερωτιςεισ του ερωτθματολογίου αξιολόγθςθσ και γι αυτό το λόγο 

επζλεξε να δϊςει πολφ χαμθλι βακμολογία ςτθν ερϊτθςθ για τθν Συνολικι Αξιολόγθςθ. Ραρακάτω 

παρατίκενται ενδεικτικζσ επεξθγθματικζσ απαντιςεισ που ανικουν ςτθν παραπάνω κατθγορία.  
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

0 
ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΛ Θ ΤΘΛΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ ΛΟΓΛΚΑ ΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΕΛ ΤΘΝ ΜΕΛΛΟΝΤΛΚΘ 
ΜΟΦΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΚΑ ΕΡΕΡΕ ΚΑΛ Θ ΦΟΜΑ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ ΝΑ ΡΟΣΑΜΟΣΚΕΛ 
ΣΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

0 ΤΟ ΣΕΜΛΝΑΛΟ ΘΤΑΝ ΕΞ ΑΡΟΣΤΑΣΕΩΣ 

0 
ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΛΧΑ ΛΟΓΩ ΥΡΘΕΣΛΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΕΓΛΝΕ ΡΟΓΕΝΕΣΤΕΘ ΓΑΡΤΘ ΕΝΘΜΕΩΣΘ 

0 ΡΑΓΜΑΤΟΡΟΛΘΚΘΚΕ ΔΛΑΔΛΚΤΥΑΚΑ 

0 ΤΟ ΣΕΜΛΝΑΛΟ ΡΑΓΜΑΤΟΡΟΛΘΚΘΚΕ ΟNLINE ΟΡΟΤΕ. 

0 ΤΟ ΜΘΔΕΝ ΓΛΑΤΛ ΡΑΓΜΑΤΟΡΟΛΘΚΘΚΕ ΕΞ ΑΡΟΣΤΑΣΕΩΣ 

0 ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΑ ΕΞ ΑΡΟΣΤΑΣΕΩΣ 

0 
ΔΕΝ ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΑ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΕΜΛΝΑΛΟ ΛΟΓΩ ΚΩΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΛ 
ΜΕ ΣΧΕΤΛΚΟ EMAIL ΡΟΥ ΑΡΕΣΤΕΛΛΑ 

0 
ΔΕΝ ΜΡΟΕΣΑ ΝΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΩ ΤΟ ΣΕΜΛΝΑΛΟ ΛΟΓΩ ΡΟΒΛΘΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΛΝΤΕΝΕΤ ΚΑΛ ΤΘΣ ΣΥΝΔΕΣΘΣ ΜΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟ. 

1 
ΔΕΝ ΕΧΕΛ ΝΟΘΜΑ Θ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ ΚΑΚΩΣ Ο ΣΚΟΡΟΣ ΔΕΝ ΘΤΑΝ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟΣ. 
ΚΕΩΩ ΟΤΛ ΚΑ ΕΡΕΡΕ ΝΑ ΥΡΑΧΕΛ ΣΧΕΤΛΚΘ ΕΝΘΜΕΩΣΘ ΩΣ ΡΟΣ ΤΟ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΟ 

0 ΣΥΜΜΕΤΕΛΧΑ ΣΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕ ΤΘΛΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

 

4.2.1.2 Ανάλυςθ Βαςικϊν Ραραγόντων Επιρροισ 

 

Στο πλαίςιο τθσ ανάλυςθσ των απαντιςεων των υφιςτάμενων ερωτθματολογίων, πραγματοποιικθκε 

και ανάλυςθ για τον προςδιοριςμό των βαςικϊν παραγόντων επιρροισ που διαμορφϊνουν τθν 

ςυνολικι βακμολογία αξιολόγθςθσ των ςυμμετεχόντων/ουςϊν. Θ οπτικι απεικόνιςθ των βαςικϊν 

παραγόντων επιρροισ, θ οποία παρουςιάηεται ςτθν ςυνζχεια, βοθκά ςτθν κατανόθςθ των βαςικϊν 

παραγόντων που κακοδθγοφν τθν βακμολογία τθσ ςυνολικισ αξιολόγθςθσ, όπωσ αποτυπϊνεται από τα 
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δεδομζνα των ερωτθματολογίων αξιολόγθςθσ, τα οποία ςυμπλθρϊνονται από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ. Ππωσ προκφπτει από τθν ανάλυςθ που διεξιχκθ ςτα δεδομζνα, οι βαςικότεροι 

παράγοντεσ επιρροισ είναι: 

● Οργανωτικι Υποςτιριξθ κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ. 

● Διοικθτικι υποςτιριξθ από τθ γραμματεία του ΛΝΕΡ. 

● Εκπαιδευτικό υλικό που ςασ δόκθκε. 

 

 
 

Θ Συνολικι Αξιολόγθςθ ενόσ προγράμματοσ είναι περιςςότερο πικανό να αυξθκεί όταν θ Οργανωτικι 

Υποςτιριξθ κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ είναι μεγαλφτερθ του 9 (μζςο όρο των 

ςυμμετεχόντων/ουςϊν). 
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Θ Συνολικι Αξιολόγθςθ ενόσ προγράμματοσ είναι περιςςότερο πικανό να αυξθκεί όταν θ Διοικθτικι 

υποςτιριξθ από τθ γραμματεία του ΙΝΕΠ πριν τθν ζναρξθ του προγράμματοσ είναι μεγαλφτερθ του 9 

(μζςο όρο των ςυμμετεχόντων/ουςϊν). 
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Κατά μζςο όρο όταν θ αξιολόγθςθ του παράγοντα “Εκπαιδευτικό υλικό που ςασ δόκθκε” αυξάνει, θ 

Συνολικι Αξιολόγθςθ επίςθσ αυξάνει.  
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4.2.2 Ερωτθματολόγια Ειςθγθτϊν 

 

Συνολικά αναλφκθκαν 8082 ερωτθματολόγια που προζρχονται από τισ απαντιςεισ 1040 

ςυμμετεχόντων και αφοροφν 2692 ςεμινάρια τα οποία διεξιχκθςαν ςτο χρονικό διάςτθμα από  

1/1/2020 μζχρι 1/3/2022. 

 

Σθμειϊνεται ότι ο μζςοσ όροσ τθσ Συνολικισ Αξιολόγθςθσ για το δεδομζνο χρονικό διάςτθμα είναι 

9.64, ςυγκριτικά υψθλότεροσ από τον αντίςτοιχο μζςο όρο Συνολικισ Αξιολόγθςθσ που δόκθκε από 

τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ. Θ κατανομι των επιμζρουσ βακμολογιϊν για το ςφνολο των 

ερωτθματολογίων παρουςιάηεται ςτον ακόλουκο πίνακα. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αρικμόσ Απαντιςεων Ποςοςτό (%) 

1 1 0.01% 

4 1 0.01% 

5 2 0.02% 

6 8 0.10% 

7 48 0.59% 

8 359 4.44% 

9 2009 24.86% 

10 5654 69.96% 

Σφνολο 8082 100% 

 

Επιςθμαίνεται ότι από τθν ανάλυςθ που ζγινε δεν εντοπίςτθκαν ιςχυροί παράγοντεσ επιρροισ που να 

κακοδθγοφν τθν Συνολικι Αξιολόγθςθ.  

 

 



Αναςχεδιαςμόσ Αξιολόγθςθσ από τουσ Συμμετζχοντεσ ςτα Επιμορφωτικά Ρρογράμματα του ΛΝΕΡ 

42 

4.3 Ρορίςματα μελζτθσ από ςυνεντεφξεισ 
 

Ρροκειμζνου να αυξθκεί θ χρθςιμότθτα τθσ μελζτθσ για τον Φορζα και ςτα ςτελζχθ του, 

προγραμματίςτθκαν και ζλαβαν χϊρα θμί-δομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ με τουσ/τισ εξισ, τουσ οποίουσ και 

ευχαριςτοφμε κερμά για το χρόνο και τθν πολφτιμθ βοικειά τουσ: 

 

● τον Ρροϊςτάμενο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν, κο Θλία 

Ρεχλιβανίδθ, 

● τον Διευκυντι του ΛΝΕΡ, κο Κωνςταντίνο Τηιμα, 

● τθν Ρροϊςταμζνθ τθσ Διεφκυνςθσ Αποδοτικότθτασ, Ριςτοποίθςθσ & Νζων Τεχνολογιϊν, κα 

Μαρία Τράκα, 

● τθν Ρροϊςταμζνθ του Τμιματοσ Ριςτοποίθςθσ, Οργάνωςθσ και Αποδοτικότθτασ κα Αικατερίνθ 

Κατςίκα, 

● τον Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ Συντονιςμοφ Επιμορφωτικοφ Ζργου (ΛΝΕΡ), κο Γεϊργιο 

Ραπαμιχαιλ, 

● τον Σφμβουλο Επιςτθμονικοφ Ζργου του ΛΝΕΡ, κο Ραντελι Βουλτςίδθ, 

● τουσ/τθσ Υπεφκυνουσ/εσ Σπουδϊν και Ζρευνασ του ΛΝΕΡ:  κο Σαράντθ Κουγιοφ, κο Χαράλαμπο 

Διονάτο, κο Μιχαιλ Γαλανάκθ, κα Ελζνθ-Γεωργία Ντίνου και 

● τθν Υπεφκυνθ Ρρογραμμάτων, Χαραλαμπία Δουλι.  

 

 

Οι ερωτιςεισ ςτισ οποίεσ βαςίςτθκαν οι ςυνεντεφξεισ, θ πλιρθσ λίςτα των οποίων υπάρχει ςτο 

Ραράρτθμα Γ, αφοροφςαν ςτθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ των επιμορφωτικϊν δράςεων του ΛΝΕΡ, 

ςτθν πρόςβαςθ και διαχείριςθ των αποτελεςμάτων τθσ από το ΟΡΣ, ςτθν αξιοποίθςι τουσ, ςτα 

προβλιματα που εντοπίηονται ςτθ διαδικαςία και ςε προτάςεισ βελτίωςισ τθσ. Επιςθμαίνεται βζβαια 

ότι, ανάλογα με τθ κζςθ, τον ρόλο και τον διακζςιμο χρόνο κάκε ςτελζχουσ, το περιεχόμενο και θ 

διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ διαφοροποιικθκε. Σε κάκε περίπτωςθ, κατά γενικι ομολογία θ διαδικαςία 

αξιολόγθςθσ κρίνεται ότι επιδζχεται ςθμαντικϊν βελτιϊςεων, τόςο από πλευράσ προςαρμογισ των 

ερωτιςεων, όςο και τθσ διαδικαςίασ ςτα νζα δεδομζνα και τισ νζεσ ανάγκεσ του Φορζα. 

 

Στο παρόν κεφάλαιο ομαδοποιοφνται τα βαςικά πορίςματα που εξιχκθςαν από τισ ςυνεντεφξεισ, 

ομαδοποιθμζνα ςε ενότθτεσ, θ οποίεσ κρίκθκε ότι εξυπθρετοφν τθ μελζτθ. Επιςθμαίνεται ότι από τα 

χριςιμα ςτοιχεία που ςυλλζχκθκαν, οριςμζνα που αφοροφν ςτο πλαίςιο και τθν υλοποίθςθ τθσ 

διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ, ζχουν αξιοποιθκεί ςτα αντίςτοιχα κεφάλαια τθσ μελζτθσ.  

 

4.3.1 Αναγκαιότθτα επικαιροποίθςθσ των ερωτθματολογίων 

 

Πλοι και όλεσ ςυμφϊνθςαν ότι θ αξιολόγθςθ δεν ςυνάδει με τισ δράςεισ που ζχουν αναπτυχκεί τα 

τελευταία χρόνια από το ΛΝΕΡ και ότι υπάρχει θ ανάγκθ διαφοροποίθςθσ των ερωτθματολογίων, 

ανάλογα με τον τφπο τθσ επιμορφωτικισ δράςθσ, τον ρόλο των ειςθγθτϊν, το αν το πρόγραμμα 
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υλοποιείται αςφγχρονα ι ςφγχρονα, μζςω webex ι διά ηϊςθσ24. Για παράδειγμα, μία θμερίδα 

ενθμζρωςθσ/ευαιςκθτοποίθςθσ δεν δφναται να αξιολογείται με τα ίδια κριτιρια με ζνα επιμορφωτικό 

πρόγραμμα, ςτο οποίο δίνεται εκπαιδευτικό υλικό και υπάρχει διάδραςθ μεταξφ εκπαιδευτϊν-

εκπαιδευομζνων. Επιπροςκζτωσ, μια κατά αποκλειςτικότθτα αςφγχρονθ διδαςκαλία, ςτθν οποία οι 

ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ δεν διαδροφν άμεςα με τον ειςθγθτι/τρια, δεν δφναται να αξιολογείται με ίδια 

κριτιρια με τθν διά ηϊςθσ ι τθν εξ αποςτάςεωσ. Τζλοσ, ο ειςθγθτισ που επιλζγεται για τον ρόλο τθσ 

ςυμβουλευτικισ για τθν εκπόνθςθ τελικισ εργαςίασ ςτα προγράμματα Διοικθτικισ Επάρκειασ  δεν 

μπορεί να αξιολογθκεί με κριτιριο οφτε τθσ μεταδοτικότθτασ, οφτε του πρόςκετου εκπαιδευτικοφ 

υλικοφ που δίνει, οφτε τθσ οργάνωςθσ του μακιματοσ. Επίςθσ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι, για τον 

ςυγκεκριμζνο ρόλο, φαίνεται να υπάρχει και το ηιτθμα επθρεαςμοφ τθσ αξιολόγθςισ του από τον 

βακμό που επιλζγει να δϊςει ςτισ τελικζσ εργαςίεσ, ειδικά αν αυτόσ είναι χαμθλόσ.25 

 

Επίςθσ, κρίκθκε ότι απαιτοφνται αλλαγζσ ςτισ ερωτιςεισ, όπωσ αφαίρεςθ, επαναδιατφπωςθ ι 

προςκικθ ερωτιςεων ςτα ερωτθματολόγια τόςο των ςυμμετεχόντων/ουςϊν, όςο και των 

ειςθγθτϊν/τριϊν. Για παράδειγμα, οι ερωτιςεισ που αφοροφν ςτθν αξιολόγθςθ των ειςθγθτϊν/τριϊν 

αφοροφν ςε ςτοιχεία που δεν υφίςτανται πλζον (όπωσ το ςχζδιο του μακιματοσ) ι ςε ςτοιχεία που δεν 

αφοροφν απαραίτθτα ςτουσ ίδιουσ (όπωσ το εκπαιδευτικό υλικό). Αντίςτοιχα, οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ 

ερωτϊνται για το εκπαιδευτικό υλικό, παρότι ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ, αυτό δεν τουσ δίνεται και τουσ 

ςτόχουσ του προγράμματοσ, τουσ οποίουσ ςυχνά δεν ζχουν υπόψθ. Αυτό ζχει ωσ ςυνζπεια τθ 

ςυμπλιρωςθ των απαντιςεων (που είναι και υποχρεωτικζσ) με μόνο ςκοπό οι απαντϊντεσ να 

προχωριςουν παρακάτω και, ωσ εκ τοφτου, τθ μθ ορκι καταγραφι/αξιολόγθςθ των ςυνιςτωςϊν των 

δράςεων αυτϊν.26 Τζλοσ, υπάρχουν ερωτιςεισ που λείπουν από τθν αξιολόγθςθ των ειςθγθτϊν/τριϊν, 

όπωσ το αν κάλυψαν τθν φλθ τθσ ενότθτασ και το αν υπιρχαν επικαλφψεισ μεταξφ των 

ειςθγθτϊν/τριϊν. 

 

4.3.2 Υποχρεωτικότθτα αξιολόγθςθσ 

 

Σχετικά με τθν υποχρεωτικότθτα τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ εκ μζρουσ τόςο των 

εκπαιδευομζνων/ουςων, όςο και των ειςθγθτϊν/τριϊν, οι απόψεισ διίςτανται. Οριςμζνα ςτελζχθ 

κεωροφν ότι δεν υπάρχει λόγοσ θ αξιολόγθςθ να γίνει κεςμικά υποχρεωτικι, κακϊσ κάποιοσ που δεν 

επικυμεί να προβεί ςε αυτιν δεν κα ζπρεπε να πιζηεται να αξιολογιςει. Άλλα ςτελζχθ κεωροφν ότι θ 

υποχρεωτικότθτα τθσ αξιολόγθςθσ κα ζπρεπε να προβλεφκεί κεςμικά, ϊςτε όςοι ςυμμετζχουν ςτισ 

δράςεισ να υποχρεοφνται να προβοφν ςε αυτιν και το εκάςτοτε πρόγραμμα να κεωρείται πλιρωσ 

αξιολογθμζνο ςε μία ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι, ςε αντίκεςθ με τϊρα, που δφναται κάποιοσ να 

                                                           

 
24

 Υπενκυμίηεται ότι μετά τθν υλοποίθςθ όλων των προγραμμάτων εξ αποςτάςεωσ, ζχουν αφαιρεκεί οι ερωτιςεισ που 

αφοροφν ςτισ εγκαταςτάςεισ και τισ υποδομζσ του Φορζα. 
25

 Για αυτόν το λόγο, το ΛΝΕΡ αποφάςιςε να εξαιρζςει τον ρόλο αυτόν από τθν αξιολόγθςθ. 
26

 Μελζτθ Ομάδασ εργαςίασ ΕΚΔΔΑ “για τθν επικαιροποίθςθ των μεκόδων αξιολόγθςθσ και αποτίμθςθσ των επιμορφωτικϊν 

προγραμμάτων και των εκπαιδευτϊν/εκπαιδευτριϊν του ΛΝ.ΕΡ./Ε.Κ.Δ.Δ.Α.”  (υπ. Αρικμόν 2768/27/04/2016 Απόφαςθ τθσ 

Ρροζδρου του ΕΚΔΔΑ), Οκτϊβριοσ 2016. 

https://docs.google.com/document/d/1mjis9ujI0SwTQUdxX_IYX_yP4LQJRczQGI-75B1hdBc/edit#heading=h.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/1mjis9ujI0SwTQUdxX_IYX_yP4LQJRczQGI-75B1hdBc/edit#heading=h.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/1mjis9ujI0SwTQUdxX_IYX_yP4LQJRczQGI-75B1hdBc/edit#heading=h.30j0zll
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προβεί ςε αξιολόγθςθ πολφ ετεροχρονιςμζνα. Με τθν κεςμοκζτθςθ τθσ υποχρεωτικότθτασ με 

ςυγκεκριμζνθ προκεςμία, τα δεδομζνα μετά τθν επζλευςθ αυτισ, κα αποτυπϊνουν το ςφνολο των 

ςυμμετεχόντων και όχι μίασ μερίδασ αυτϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι, το ποςοςτό ςυμπλιρωςθσ τθσ 

αξιολόγθςθσ κα αγγίηει το 100% και το πιςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ κα δίνεται ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ μόνο μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ. 

 

4.3.3 Αναγκαιότθτα βελτίωςθσ τθσ διαδικαςίασ αξιοποίθςθσ των 

αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ 

 

Δεδομζνθσ τθσ δυςκολίασ επεξεργαςίασ των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ, αλλά και του φόρτου 

εργαςίασ των επιςτθμονικά υπευκφνων του ΛΝΕΡ, φαίνεται ότι οι αξιολογιςεισ των επιμορφωτικϊν 

δράςεων δεν αναλφονται οφτε αξιοποιοφνται ςτο ζπακρο. Ειδικά για τισ απαντιςεισ των 

ειςθγθτϊν/τριϊν, διαπιςτϊκθκε ότι θ αξιοποίθςι τουσ είναι περιοριςμζνθ, είτε γιατί οι ερωτιςεισ που 

απαντοφν δεν είναι χριςιμεσ για το Φορζα, είτε γιατί θ αξιοποίθςι τουσ δεν είναι εφκολα εφικτι. Σε 

αυτό, φαίνεται να ςυμβάλλει και το γεγονόσ ότι τα ςτοιχεία τθσ αξιολόγθςθσ κρίνεται ότι δεν είναι 

εφκολα προςβάςιμα ι δεν εξάγονται ςε επεξεργάςιμα αρχεία από το ΟΡΣ. Εδϊ είναι ςθμαντικό να 

επιςθμανκεί ότι οι περιςςότεροι επιςτθμονικά υπεφκυνοι δεν γνϊριηαν τθ ςχετικι διαδρομι του ΟΡΣ 

και κατ’ επζκταςθ τθ ςχετικι οκόνθ, θ οποία εξάγει τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ που 

υποβάλλουν οι ειςθγθτζσ/τριεσ27. Ειπϊκθκε ότι μία αναφορά των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ 

των προγραμμάτων, που είτε να ςτζλνεται με email, είτε να εξάγεται από το ΟΡΣ, ςε ςυνζχεια 

υπενκυμιςτικοφ email, είτε όταν αυτι ζχει φτάςει ςε ζνα ςθμαντικό ποςοςτό, είτε ςε ςυγκεκριμζνθ 

χρονικι ςτιγμι μετά το πζρασ τουσ, κα παρότρυνε τουσ υπεφκυνουσ να μελετιςουν τθν 

ανατροφοδότθςθ για τα προγράμματα ευκφνθσ τουσ και να προβοφν ςε ςχετικζσ ενζργειεσ βελτίωςθσ.  

 

Πςον αφορά ςτισ ερωτιςεισ που ςχετίηονται με τθν ανίχνευςθ επιπρόςκετων επιμορφωτικϊν 

αναγκϊν, τόςο επί του εκάςτοτε προγράμματοσ, όςο και γενικά, οι απαντιςεισ δίνονται με τθ μορφι 

ανοιχτοφ κειμζνου και δεν είναι εφκολα αξιοποιιςιμεσ από τουσ υπεφκυνουσ. Αν υπιρχε θ δυνατότθτα 

είτε να ομαδοποιοφνταν οι απαντιςεισ αυτόματα από το ΟΡΣ, είτε να ειςαγόταν ςε αυτζσ λίςτα 

τιμϊν/κωδικολόγιο προσ επιλογι και να εξάγονται ςε επεξεργάςιμο αρχείο, τα ςτοιχεία κα ιταν πιο 

εφκολα αξιοποιιςιμα και, βάςει τθσ ανάλυςισ τουσ, κα μποροφςαν να εξαχκοφν χριςιμα 

ςυμπεράςματα για τον Φορζα. 

 

Επίςθσ, διαπιςτϊκθκε ότι δεν ηθτείται, δεν εκπονείται, οφτε υποβάλλεται  προσ το Διευκυντι του ΛΝΕΡ, 

ςε μθνιαία βάςθ και με το πζρασ του εξαμθνιαίου προγραμματιςμοφ του Λνςτιτοφτου, θ προβλεπόμενθ 

από τον Οργανιςμό του ΕΚΔΔΑ28 απολογιςτικι ζκκεςθ ςχετικά με τθν υλοποίθςθ και τθν αξιολόγθςθ 

                                                           

 
27

 Διαδρομι ΘΑΒ από το ΟΡΣ του ΛΝΕΡ. 
28

  Άρκρο 5, παρ.4, του ΡΔ υπ. αρικμ. 105/05.12.2018 (ΦΕΚ Α’ 203), «Οργανιςμόσ του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» 
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των επιμορφωτικϊν προγραμμάτων, με παρατθριςεισ ωσ προσ ενδεχόμενεσ μεταβολζσ, 

τροποποιιςεισ και αποκλίςεισ. 

 

Τζλοσ, διαπιςτϊκθκε ότι δεν υπάρχει διαδικαςία ενθμζρωςθσ των ειςθγθτϊν/τριϊν για τθν 

αξιολόγθςι τουσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ςτα προγράμματα ςτα οποία ζκαναν ειςιγθςθ. 

Ενθμερϊνονται μόνο αν και εφόςον οι ίδιοι/εσ το ηθτιςουν από του επιςτθμονικά υπεφκυνουσ. Σχετικά 

με αυτό το ηιτθμα, πολλά ςτελζχθ ζκριναν ότι κα ιταν χριςιμο να ενθμερϊνονταν αυτοματοποιθμζνα 

για τθν αξιολόγθςι τουσ, μετά από τθ ςυμμετοχι τουσ ςε κάκε επιμορφωτικι δράςθ του ΛΝΕΡ. Αυτό 

κα μποροφςε να γίνει είτε εάν τθ λάμβαναν μζςω email, είτε ωσ αρχείο μζςα από τθν πφλθ 

εκπαιδευτϊν, ανά πρόγραμμα ςτο οποίο ςυμμετείχαν. Εδϊ το ηιτθμα είναι το ότι δεδομζνου ότι θ 

αξιολόγθςθ ουςιαςτικά δεν ολοκλθρϊνεται ςε ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι, το αποτζλεςμά τθσ δεν 

είναι ςτατικό και οριςτικό και κα πρζπει να επικαιροποιείται με κάκε νζα αξιολόγθςθ από 

ςυμμετζχοντα/ουςα και, ωσ εκ τοφτου, ελλείψει προκεςμίασ ολοκλιρωςισ τθσ, δεν υπάρχει 

ςυγκεκριμζνθ κατάλλθλθ ςτιγμι ενθμζρωςθσ ςχετικά με αυτι. 

 

4.3.4 Κριςιμότθτα μζςου όρου αξιολόγθςθσ ειςθγθτϊν/τριϊν 

 

Αναφορικά με τθν αξιολόγθςθ ειςθγθτϊν/τριϊν από τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ, κατά κοινι ομολογία, 

ο ΜΟ αξιολόγθςθσ τουσ διαδραματίηει ζνα πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτον Φορζα, πόςο μάλλον αφότου 

ςτον Κανονιςμό Διαχείριςθσ Μθτρϊου ΚΔΡ προβλζπεται, όπωσ ζχει προαναφερκεί, ωσ ζνα από τα 

τζςςερα βαςικά κριτιρια επιλογισ ειςθγθτϊν.29 Είναι ςθμαντικό λοιπόν, το αποτζλεςμα το οποίο 

εξάγεται από το ΟΡΣ για το ςτοιχείο αυτό, να αντιπροςωπεφει τον αντικειμενικό ΜΟ αξιολόγθςθσ του 

εκάςτοτε διδάςκοντα/ουςασ. Σχετικά τον τρόπο υπολογιςμοφ του ΜΟ, οφείλουμε να καταγράψουμε 

ότι υπάρχει μεγάλοσ προβλθματιςμόσ ςχετικά με το εάν ςε αυτόν κα πρζπει να υπολογίηονται: 

● οι ακραίεσ τιμζσ ανά πρόγραμμα, οι οποίεσ ενδζχεται να οφείλονται ςε εμπάκεια, 

● ο ςυνολικόσ βακμόσ ενόσ ειςθγθτι/τριασ από ζνα πρόγραμμα, ο οποίοσ ςυμβαίνει να 

αποκλίνει πολφ προσ τα κάτω από τον μζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι ΜΟ του/τθσ, αν κάτι ζτυχε να μθν 

πάει πολφ καλά ςτθν εν λόγω ενότθτα, 

● το εάν ο ΜΟ κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνει τιμζσ από θμερίδεσ και καινοτόμα εργαςτιρια ι θ 

αξιολόγθςθ των ειςθγθτϊν των δράςεων αυτϊν πρζπει να γίνεται ςε ξεχωριςτό πεδίο ςτο ΟΡΣ. 

Τζλοσ, ςχετικά με τον ΜΟ, αναφζρκθκε ότι κα ιταν χριςιμο να υπάρχει θ πλθροφορία για τον ΜΟ 

αξιολόγθςθσ κάκε ειςθγθτι/τριασ ανά κριτιριο αξιολόγθςθσ, αλλά και ανά δράςθ, ϊςτε να παρζχεται 

θ δυνατότθτα να εςτιάςει ςτο πεδίο κατά το οποίο υπάρχει μεγαλφτερο πεδίο βελτίωςθσ (πχ 

μεταδοτικότθτα, κινθτοποίθςθ κλπ). 

 

Εν κατακλείδι, θ πολφ ςθμαντικι για τθν παροφςα μελζτθ ανατροφοδότθςθ που λάβαμε από τα 

ςτελζχθ του Φορζα, λιφκθκε υπόψθ κατά τθν υποβολι των προτάςεων για τον αναςχεδιαςμό τθσ 
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  Άρκρο 12 τθσ Απόφαςθσ με αρικ.4583/12.08.2020 (ΦΕΚ 3373 Β’) του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ με κζμα «Κανονιςμόσ Διαχείριςθσ 

Μθτρϊου Κφριου Διδακτικοφ Ρροςωπικοφ (Κ.Δ.Ρ.) του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ», όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 
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διαδικαςίασ και των ερωτθματολογίων αξιολόγθςθσ των επιμορφωτικϊν δράςεων του ΛΝΕΡ, θ οποία 

αποτυπϊνεται αναλυτικά ςτο Κεφάλαιο 6.  
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5. Καλζσ Ρρακτικζσ 

Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ μελζτθσ, αναηθτικθκαν από φορείσ με ςυναφζσ ζργο ερωτθματολόγια και 

τεχνολογικά εργαλεία αξιολόγθςθσ εκπαιδευτικϊν/επιμορφωτικϊν δράςεων. Ειδικά ωσ προσ τα 

ερωτθματολόγια, θ ανταπόκριςθ ιταν μεγάλθ και ωσ εκ τοφτου μελετικθκαν τα εξισ: 

 

● εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ: κεματολογίασ/εκπαιδευτϊν/εκπαιδευτικϊν 

ςυνιςτωςϊν/οργάνωςθσ/πλατφόρμασ/ υποδομϊν του Πολφκεντρου τθσ ΑΔΕΔΥ από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ του, 

 

● μακθμάτων/διδαςκόντων/ουςϊν μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ του Εκνικοφ Καποδιςτριακοφ 

Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν από τουσ φοιτθτζσ/τριζσ του, 

 

● μακθμάτων/διδαςκόντων/ουςϊν προπτυχιακοφ προγράμματοσ του Εκνικοφ Καποδιςτριακοφ 

Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν από τουσ φοιτθτζσ/τριζσ του, 

 

● κακθγθτι/εκπαιδευτικοφ υλικοφ/κεματικϊν ενοτιτων/διοικθτικϊν και τεχνικϊν υπθρεςιϊν 

του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου από τουσ φοιτθτζσ/τριζσ του, 

 

● μακθμάτων/εκπαιδευτικοφ υλικοφ/διδαςκόντων/ουςϊν προπτυχιακοφ προγράμματοσ του 

Πανεπιςτθμίου Πατρϊν από τουσ φοιτθτζσ/τριζσ του, 

 

● μακθμάτων//διδαςκόντων/ουςϊν μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν 

από τουσ φοιτθτζσ/τριζσ του, 

 

● μακθμάτων/διδαςκόντων/ουςϊν/εκπαιδευτικοφ υλικοφ/μακθςιακϊν αποτελεςμάτων 

μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν από τουσ 

φοιτθτζσ/τριζσ του, 

 

● μακθμάτων/διδαςκόντων/ουςϊν προπτυχιακοφ προγράμματοσ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ 

από τουσ φοιτθτζσ/τριζσ του, 

 

● ςεμιναρίων/διδαςκόντων/ουςϊν προπτυχιακοφ προγράμματοσ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ 

από τουσ φοιτθτζσ/τριζσ του, 

 

● μακθμάτων/διδαςκόντων/ουςϊν προπτυχιακοφ προγράμματοσ του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου 

από τουσ φοιτθτζσ/τριζσ του, 

 

● μακθμάτων/μακθςιακϊν αποτελεςμάτων/διδαςκόντων/ουςϊν προπτυχιακοφ προγράμματοσ 

του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ από τουσ φοιτθτζσ/τριζσ του, 
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● μακθμάτων/διδαςκόντων/ουςϊν προπτυχιακοφ προγράμματοσ του Πανεπιςτθμίου 

Πελοποννιςου από τουσ φοιτθτζσ/τριζσ του, 

 

● μακθμάτων/διδαςκόντων/ουςϊν προπτυχιακοφ προγράμματοσ του Πανεπιςτθμίου 

Μακεδονίασ από τουσ φοιτθτζσ/τριζσ του, 

 

● προγράμματοσ ςπουδϊν/μακθςιακϊν πόρων προπτυχιακοφ προγράμματοσ του Παντείου 

Πανεπιςτθμίου από τουσ φοιτθτζσ/τριζσ του, 

 

● μακθμάτων/διδαςκόντων/ουςϊν/ανάπτυξθσ/ικανοτιτων/δεξιοτιτων/υποδομϊν 

προπτυχιακοφ προγράμματοσ του Ραντείου Ρανεπιςτθμίου από τουσ φοιτθτζσ/τριζσ του και, 

 

● Εκπαιδευτικϊν δράςεων MIcrosoft Learning που παρζχονται μζςα από τθν πρωτοβουλία 

Enterprise Skills Initiative τθσ εν λόγω εταιρείασ.  

 

Επίςθσ, μελετικθκε: 

 

● Απογραφικό Δελτίο μακιματοσ του Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου, το οποίο χρθςιμεφει  για  

τθ ςφνταξθ των Ετιςιων Εςωτερικϊν Εκκζςεων, κακϊσ και τθσ Ζκκεςθσ Εςωτερικισ 

Αξιολόγθςθσ. 

 

 

Από τθν ενδελεχι μελζτθ των ανωτζρω εντφπων, εντοπίςτθκαν ερωτιςεισ που κεωρικθκε ότι μποροφν 

να αξιοποιθκοφν και λιφκθκαν υπόψθ κατά τον αναςχεδιαςμό των ερωτθματολογίων του ΛΝΕΡ, τα 

οποία παρουςιάηονται αναλυτικά ςτο κεφάλαιο 6.2. των προτάςεων τθσ μελζτθσ. Οι προτάςεισ αυτζσ 

αφοροφν είτε τθν ειςαγωγι νζων, είτε τθν τροποποίθςθ υφιςτάμενων ερωτιςεων ςτα ερωτθματολόγια 

αξιολόγθςθσ του ΛΝΕΡ και επιλζχκθκαν με γνϊμονα τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ανατροφοδότθςθσ που 

λαμβάνεται. Ενδεικτικά, ακολουκοφν οι ερωτιςεισ οι οποίεσ κρίκθκαν ενδιαφζρουςεσ από τθν ομάδα 

τθσ μελζτθσ: 

 

1. Σχετικά με τουσ διδάςκοντεσ/ουςεσ: 

● Ο ειςθγθτισ είχε καλι γνϊςθ ςχετικά με το αντικείμενο. 

● Ο ειςθγθτισ με βοικθςε να κατανοιςω πωσ μπορϊ να εφαρμόςω όςα ζμακα. 

● Μου άρεςε ο τρόποσ τθσ εκπαίδευςθσ (διαδραςτικόσ, με ενεργθτικι ςυμμετοχι, κλπ). 

● Θ μάκθςι μου ενιςχφκθκε από τισ γνϊςεισ του εκπαιδευτι. 

● Ζχει ςφαιρικι και ςε βάκοσ  γνϊςθ του αντικειμζνου του μακιματοσ. 

● Αξιολογιςτε τθν αποτελεςματικότθτα του (διδάςκοντα/ουςασ) ςτθν επίλυςθ των αποριϊν. 

● Αξιολογιςτε τθν προςπάκεια του (διδάςκοντα/ουςασ) να αναλφςει τισ ζννοιεσ των γνωςτικϊν 

αντικειμζνων με τρόπο απλό χρθςιμοποιϊντασ παραδείγματα. 

● Ο τρόποσ με τον οποίο ανζπτυςςε το περιεχόμενο του μακιματοσ και ανζλυε τισ ζννοιεσ ιταν 

κατανοθτόσ. 
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● Ο διδάςκων/θ διδάςκουςα ενκάρρυνε τθ διατφπωςθ ερωτιςεων και παρατθριςεων από 

πλευράσ των φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν και, γενικά, προωκοφςε τον διάλογο τθν ϊρα του 

μακιματοσ. 

● Επιδιϊκει τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι των φοιτθτϊν/τριϊν ςτθ διάρκεια του μακιματοσ. 

● Ρροςάρμοςε τθ διδαςκαλία ςτο επίπεδο γνϊςεων των φοιτθτϊν. 

● Θ μεταδοτικότθτα του διδάςκοντα ιταν καλι. 

● Φζρεται ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/τριεσ με ςεβαςμό. 

● Ενκάρρυνε τισ ερωτιςεισ και τθ ευρφτερα τα ςυμμετοχι. 

● Είναι διακζςιμοσ/θ ςτουσ φοιτθτζσ/τριεσ να απαντά ςε ερωτιςεισ ι/και να δίνει διευκρινίςεισ. 

● Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφζρον για το αντικείμενο του μακιματοσ. 

● Είναι γενικά προςιτόσ ςτουσ φοιτθτζσ. 

● Είναι ςυνεπισ ςτισ υποχρεϊςεισ του/τθσ. 

 

2. Σχετικά με το μάκθμα: 

● Διλωςα το μάκθμα, γιατί: 

○ είναι υποχρεωτικά επιλεγόμενο μεταξφ ςυγκεκριμζνων μακθμάτων ειδίκευςθσ ι 

κατεφκυνςθσ   

○ είμαι πρωτοετισ και το μάκθμα είναι ειςαγωγικό   

○ δεν είχα άλλθ επιλογι με βάςθ του πρόγραμμα αυτοφ του εξαμινου       

○ με ενδιζφερε το αντικείμενο  

○ μου άρεςε κάποιο προθγοφμενο μάκθμα του διδάςκοντοσ / τθσ διδάςκουςασ 

● Ζχω περιςςότερθ γνϊςθ για το κζμα του προγράμματοσ από ό, τι πριν από τθ ςυμμετοχι μου 

ςε αυτό. 

● Ρροςδιορίςτε πόςο ωφελικθκε από το μάκθμα αυτό ωσ προσ τθ γνϊςθ και κατανόθςθ του 

αντικειμζνου, ςφμφωνα με το περίγραμμα του μακιματοσ. 

● Αξιολογιςτε τθν επάρκεια κάλυψθσ του αντικειμζνου ςτο διακζςιμο χρόνο του μακιματοσ. 

● Αξιολογιςτε τα αποτελζςματα και τθν ποιότθτα του μακιματοσ ςε ςχζςθ με τισ προςδοκίεσ 

ςασ. 

● Αξιολογιςτε τθ χρθςιμότθτα του μακιματοσ ςε ςχζςθ με τισ (προςδοκϊμενεσ) επαγγελματικζσ 

ςασ ανάγκεσ. 

● Ρόςο ενδιαφζρον βρίςκετε το περιεχόμενο του μακιματοσ. 

● Αναπτφξτε ςχόλια ςχετικά με το μάκθμα: Υπάρχουν επικαλφψεισ με άλλα μακιματα; 

● Το μάκθμα με βοικθςε να: 

○ Αναπτφξω τθν κριτικι μου ςκζψθ   

○ Αναηθτϊ, να αναλφω και να ςυνκζτω δεδομζνα και πλθροφορίεσ, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

○ Ρροςαρμόηομαι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

○ Μακαίνω αποτελεςματικά  

○ Βελτιϊςω τον τρόπο που λαμβάνω αποφάςεισ  

○ Εργάηομαι αυτόνομα   

○ Εργάηομαι ςε ομάδεσ  

○ Σκζφτομαι ελεφκερα 

○ Αναπτφξω τθ δθμιουργικι μου ςκζψθ  
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○ Ραράγω νζεσ ερευνθτικζσ ιδζεσ  

○ Σχεδιάηω και να διαχειρίηομαι ζργα ςτο πλαίςιο των εργαςιϊν που ανατζκθκαν 

○ Αναπτφξω αξίεσ όπωσ ο ςεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  

○ Καλλιεργιςω κοινωνικι, επαγγελματικι και θκικι υπευκυνότθτα 

○ Γνωρίςω καλφτερα τον εαυτό μου και τισ δυνατότθτζσ μου 

○ Δζχομαι και να παρζχω εποικοδομθτικι κριτικι 

 

3. Σχετικά με τθν εκπόνθςθ εργαςιϊν: 

● Αξιολογιςτε τθ ςυνειςφορά των εργαςιϊν ςτθ ςυνολικι κατανόθςθ τθσ κεματικισ ενότθτασ. 

● Αξιολογιςτε το πόςο λογικι ιταν θ καταλθκτικι θμερομθνία για υποβολι των εργαςιϊν. 

● Υπιρχε επαρκισ κακοδιγθςθ από τον διδάςκοντα. 

● Θ ςυγκεκριμζνθ εργαςία ςασ βοικθςε να κατανοιςετε το ςυγκεκριμζνο κζμα. 

● Τα ςχόλια του/τθσ διδάςκοντα/ουςασ ιταν εποικοδομθτικά και αναλυτικά. 

 

4. Σχετικά με τθν οργάνωςθ/υποδομζσ: 

● Ζγινε χριςθ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ E-learn (π.χ. Moodle) ι ιςτοςελίδασ του μακιματοσ για 

τθν ανάρτθςθ υλικοφ (ναι/όχι). 

● Εάν απαντιςατε κετικά ςτο προθγοφμενο ερϊτθμα: Θ χριςθ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ E-learn 

(π.χ. Moodle) ι ιςτοςελίδασ διευκόλυνε τθ μελζτθ και κατανόθςθ του μακιματοσ. 

● Ραρακαλοφμε αξιολογιςτε τθ λειτουργικότθτα τθσ πλατφόρμασ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ: 

○ Ευκολία ςφνδεςθσ /αποςφνδεςθσ 

○ Φιλικό περιβάλλον προσ το χριςτθ 

○ Ευκολία επικοινωνίασ και διεπαφισ με εκπαιδευτι και ςυμμετζχοντεσ 

 

5. Σχετικά με το ςφνολο του προγράμματοσ: 

● Ανταποκρίκθκε θ κεματικι ενότθτα ςτισ μακθςιακζσ ανάγκεσ ςασ; 

● Αποτζλεςε για εςάσ θ παρακολοφκθςθ τθσ κεματικισ ενότθτασ μία χριςιμθ μακθςιακι 

εμπειρία; 

● Ενίςχυςε θ παρακολοφκθςθ τθσ κεματικισ ενότθτασ το ενδιαφζρον ςασ για το ςυγκεκριμζνο 

γνωςτικό αντικείμενο; 

● Αυτό που μου άρεςε περιςςότερο ςτο μάκθμα ιταν... 

● Αυτό που μου άρεςε λιγότερο ςτο μάκθμα ιταν… 

● Τι ςασ άρεςε περιςςότερο ςτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα; 

● Τι κα κζλατε να προτείνετε για τθ βελτίωςθ τθσ εκπαιδευτικισ εμπειρίασ; 

● Λδιαίτερθ αξία ζχουν οι παρατθριςεισ, τα ςχόλια ι οι προτάςεισ ςασ. Ραρακαλοφμε να τα 

ςυμπεριλάβετε ςτισ παρακάτω ανοικτζσ ερωτιςεισ, οι οποίεσ αφοροφν τόςο το περιεχόμενο 

όςο και τον τρόπο διδαςκαλίασ ι/και το εκπαιδευτικό υλικό:  

○ Ροια ιταν τα ιςχυρά ςτοιχεία του μακιματοσ, που κατά τθ γνϊμθ ςασ πρζπει να 

διατθρθκοφν; 

○ Ροια ςχόλια και προτάςεισ ζχετε για τθ βελτίωςθ του μακιματοσ; 

● Κα ςυςτινατε αυτό το πρόγραμμα ςε άλλουσ (με παρόμοιο ρόλο); 
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Σθμαντικό να επιςθμανκεί ότι ςτο τζλοσ των ερωτθματολογίων εντοπίςτθκαν ευχαριςτιρια μθνφματα 

όπωσ: 

● Σασ ευχαριςτοφμε πολφ για τθ ςυμμετοχι και τα ςχόλιά ςασ. 

● Σασ ευχαριςτοφμε! 

● Ευχαριςτοφμε που ςυμπλθρϊςατε αυτι τθν ζρευνα. 

● Σασ ευχαριςτοφμε για τθ ςυμμετοχι ςασ! 

 

Σχετικά με τθν υποχρεωτικότθτα τθσ διαδικαςίασ ςυμπλιρωςθσ του ερωτθματολογίου αξιολόγθςθσ 

ςχετικό ενδιαφζρον παρουςιάηει θ προςζγγιςθ που ακολουκείται από το Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ, όπου 

υπάρχει αρχικι υποχρεωτικι ερϊτθςθ ςχετικά με τον εάν ο χριςτθσ επικυμεί τθν ςυμπλιρωςθ τθσ 

αξιολόγθςθσ. Σε περίπτωςθ αρνθτικισ απάντθςθσ, ο χριςτθσ οφείλει να επιλζξει ςτθν επόμενθ 

ερϊτθςθ τον λόγο μεταξφ των ακόλουκων επιλογϊν.  

● δεν με ενδιαφζρει θ αξιολόγθςθ  

● δεν ςυμφωνϊ με τθν αξιολόγθςθ  

● δεν παρακολοφκθςα το μάκθμα  

● δεν ζχω εμπιςτοςφνθ ότι εξαςφαλίηεται θ ανωνυμία μου 

● άλλο *Ραρακαλοφμε διευκρινίςτε+  

 

Επιπροςκζτωσ, μια καλι πρακτικι που αφορά ειδικότερα τισ εκπαιδευτικζσ/ενθμερωτικζσ δράςεισ που 

ζχουν τθν μορφι θμερίδασ/διθμερίδασ ι ςεμιναρίου ανοικτοφ ι κλειςτοφ τφπου, αφορά τθν χριςθ 

τεχνολογίασ κωδικϊν γριγορθσ απόκριςθσ (QR κωδίκων / QR codes) για τθν καταγραφι 

ανατροφοδότθςθσ μετά ι κατά τθν διάρκεια  ενόσ γεγονότοσ. Ο κωδικόσ γριγορθσ απόκριςθσ είναι 

ζνασ δθμοφιλισ τφποσ διςδιάςτατου γραμμωτοφ κϊδικα που κωδικοποιεί αλφαρικμθτικζσ 

πλθροφορίεσ. Για τθν αποκωδικοποίθςθ του μπορεί να χρθςιμοποιθκεί είτε ζνασ φορθτόσ ςαρωτισ, 

είτε ακόμθ και μια εφαρμογι ςάρωςθσ κϊδικα QR ςτο smartphone. Στθν πραγματικότθτα, θ 

πλειονότθτα των smartphones, διακζτουν πλζον ενςωματωμζνθ λειτουργία ςάρωςθσ κϊδικα QR ςτθν 

εφαρμογι τθσ φωτογραφικισ μθχανισ που διακζτουν, ενϊ, για όςα δεν διακζτουν, υπάρχει πλθκϊρα 

δωρεάν εφαρμογϊν που μποροφν να εγκαταςτακοφν και να χρθςιμοποιθκοφν για τθν 

αποκωδικοποίθςθ κωδικϊν QR μζςω τθσ κάμερασ του τθλεφϊνου.  

 

Υπάρχουν δφο τφποι κωδικϊν QR - οι ςτατικοί και οι δυναμικοί. Οι ςτατικοί κωδικοί QR περιζχουν 

δεδομζνα που δεν μποροφν να αλλάξουν μετά τθν εκτφπωςθ του κϊδικα QR. Οι δυναμικοί κωδικοί QR 

περιλαμβάνουν μια ςφντομθ διεφκυνςθ URL, θ οποία περιζχεται ςτον ίδιο τον κωδικό QR, 

επιτρζποντασ ςτουσ υπεφκυνουσ να αλλάξουν το ποφ ανακατευκφνει θ ςφντομθ διεφκυνςθ URL, ακόμθ 

και αν ο κωδικόσ QR ζχει ιδθ εκτυπωκεί. Ριο ςυγκεκριμζνα, κατά τθν διενζργεια εκπαιδευτικϊν ι 

ενθμερωτικϊν δράςεων, ςτατικά QR codes μποροφν να τυπωκοφν και να χρθςιμοποιθκοφν ςε 

περιοχζσ ι αίκουςεσ όπου χρειάηεται βαςικι ανατροφοδότθςθ. Αυτό μπορεί να ςυμβαίνει κακϊσ οι 

ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ αποχωροφν από μια ςυνεδρία ομιλθτι, προκειμζνου να τθν αξιολογιςουν, ι 

μπορεί να αξιοποιθκοφν για τθν αξιολόγθςθ για παράδειγμα τθσ ποιότθτασ του καφζ, ι ακόμα και τθσ 

κακαριότθτασ του μπάνιου. Δυναμικά QR codes μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτο τζλοσ μιασ 

παρουςίαςθσ, προκειμζνου να αξιολογιςουν τισ γνϊςεισ ι να καταγράψουν τισ γνϊμεσ των 

ςυμμετεχόντων/ουςϊν ι να ςταλοφν ςτα emails των εγγεγραμμζνων ςυμμετεχόντων/ουςϊν, ϊςτε να 

αξιολογιςουν τουσ ομιλθτζσ.  
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Συμπεραςματικά, θ αναηιτθςθ καλϊν πρακτικϊν ςε άλλουσ Φορείσ με επιμορφωτικό/εκπαιδευτικό 

ζργο οδιγθςε ςτθν εφρεςθ λφςεων, οι οποίεσ αποτυπϊνονται αναλυτικά ωσ προτάςεισ ςτο 6ο 

Κεφάλαιο ςχετικά με τον αναςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ και των ερωτθματολογίων αξιολόγθςθσ των 

επιμορφωτικϊν δράςεων του ΛΝΕΡ και κρίνεται ότι δφνανται να ςυμβάλλουν ςτθν αναβάκμιςθ τθσ 

ποιότθτασ του επιμορφωτικοφ του ζργου. 
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6. Ρροτάςεισ μελζτθσ 

Οι προτάςεισ ςτισ οποίεσ κατζλθξε θ ομάδα εργαςίασ τθσ μελζτθσ και παρατίκενται ςτο παρόν 

κεφάλαιο, διακρίνονται ςε αυτζσ που αφοροφν ςτθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ και ςε αυτζσ που 

αφοροφν ςτα ερωτθματολόγια αυτισ.  

6.1 Ρροτάςεισ αναςχεδιαςμοφ τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ 
 

Αξιοποιϊντασ τθν ανατροφοδότθςθ από τισ ςυνεντεφξεισ με ςτελζχθ του φορζα, τθν ανάλυςθ των 

απαντιςεων από τα υφιςτάμενα και τα ερωτθματολόγια τθσ μελζτθσ, κακϊσ και τθ μελζτθ των καλϊν 

πρακτικϊν, ακολουκοφν οι προτάςεισ τθσ ομάδασ τθσ μελζτθσ για τον αναςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ. 

 

6.1.1 Βελτίωςθ επί τθσ διαδικαςίασ/μζςου 

Ππωσ ζχει προαναφερκεί, με το υφιςτάμενο πλαίςιο, ζνασ εκπαιδευόμενοσ/θ ι ζνασ ειςθγθτισ/τρια 

δφνανται να προβοφν ςτθν αξιολόγθςθ μίασ επιμορφωτικισ δράςθσ, χρονικά πολφ μετά το τζλοσ τθσ 

λιξθσ τθσ. Αυτό ζχει ωσ ςυνζπεια, θ εμπειρία και θ αντίλθψθ ςχετικά με αυτι να μθν είναι χρονικά 

πρόςφατεσ και, επομζνωσ, άκαιρεσ και ενδεχομζνωσ λανκαςμζνεσ και, ωσ εκ τοφτου, δφναται να 

οδθγοφν ςτθν ειςαγωγι ςτο ΟΡΣ δεδομζνων ανατροφοδότθςθσ τα οποία δεν ανταποκρίνονται ςτο τι 

πραγματικά ζλαβε χϊρα ςτθν εν λόγω δράςθ. Επίςθσ, θ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ μίασ δράςθσ, 

ελλείψει ςυγκεκριμζνθσ προκεςμίασ, δεν ζχει ζνα ςυγκεκριμζνο τζλοσ, από το οποίο και μετά χρονικά 

τα ςτοιχεία τθσ κα κεωροφνται οριςτικά. Ρροκειμζνου λοιπόν τόςο θ εικόνα και θ αντίλθψθ του 

ςυμμετζχοντα/ουςάσ και του ειςθγθτι/τριασ να είναι πρόςφατθ, όςο και τα αποτελζςματα τθσ 

αξιολόγθςθσ να είναι κάποια ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι οριςτικά και παράλλθλα το ποςοςτό ςυμπλιρωςισ 

τθσ να αυξθκεί, προτείνεται το ΛΝΕΡ να εξετάςει το ενδεχόμενο θ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ να 

κεςμοκετθκεί ωσ υποχρεωτικι. Στο πλαίςιο αυτό, θ ολοκλιρωςι τθσ δφναται να αποτελζςει 

προχπόκεςθ ζκδοςθσ του ςχετικοφ πιςτοποιθτικοφ επιμόρφωςθσ για τουσ εκπαιδευόμενουσ/εσ και 

ίςωσ και κριτιριο επανά-αξιοποίθςθσ των ειςθγθτϊν/τριϊν. 

 

Στο πλαίςιο αυτό, κα πρζπει να τεκεί ςυγκεκριμζνθ προκεςμία ολοκλιρωςισ τθσ, και αδυναμία 

αξιολόγθςθσ μετά από αυτιν, ϊςτε τα ςτοιχεία να μθν δφναται να αλλάξουν. Ωσ εκ τοφτου, θ 

αξιολόγθςθ μπορεί να γίνεται εντόσ ι αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ εκπαιδευτικισ δράςθσ, είτε με τθν 

πρόβλεψθ ςυγκεκριμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ για τθν ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου 

αξιολόγθςθσ κατά τθν τελευταία θμζρα, είτε με παρότρυνςθ, από το ςτζλεχοσ του ΕΚΔΔΑ που 

πραγματοποιεί τθ λιξθ του προγράμματοσ, οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ να προβοφν άμεςα ςτθν 
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αξιολόγθςι του. Εναλλακτικά, κα μποροφςε θ προκεςμία τθσ αξιολόγθςθσ να είναι το πολφ δφο 

εβδομάδεσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ δράςθσ, ϊςτε θ εικόνα και θ αντίλθψθ του ςυμμετζχοντα/ουςάσ 

να είναι πρόςφατθ. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, προτείνεται μία μζρα πριν τθ λιξθ τθσ να ςτζλνεται 

υπενκυμιςτικό email. 

 

Συνεπϊσ, και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, μετά από μία ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία, οι ςχετικζσ αναφορζσ και 

τα εξαγόμενα ςτοιχεία κα κεωροφνται οριςτικά και λογικά περιςςότερο πλιρθ, κα επζλκει βελτίωςθ 

τθσ ανταποκριςιμότθτασ ςτθν αξιολόγθςθ, αλλά και αφξθςθ του βακμοφ ςυςχζτιςθσ μεταξφ τθσ 

ανατροφοδότθςθσ και τθσ ποιότθτασ τθσ κάκε δράςθσ και κα δφναται να αξιοποιθκοφν άμεςα από τα 

ςτελζχθ του Φορζα. Σε περίπτωςθ που δεν προταχκεί οφτε θ μία, οφτε θ άλλθ λφςθ, προτείνεται, 

πζραν τθσ υπενκφμιςθσ ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία Συμμετοχισ ςε Επιμορφωτικά Ρρογράμματα, να 

ςτζλνεται υπενκυμιςτικό email, ςε εφλογο χρόνο, για παράδειγμα δφο εβδομάδεσ μετά τθ λιξθ κάκε 

δράςθσ, τόςο ςε ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ όςο και ςε ειςθγθτζσ/τριεσ. 

 

Σε κάκε περίπτωςθ, και ςτισ περιπτϊςεισ που υπάρχει ζγκαιρα θ πλθροφορία του ποιοι/εσ πραγματικά 

ςυμμετείχαν ςε μία δράςθ, ςε ςχζςθ με όςουσ/εσ ζκαναν αίτθςθ και επελζγθςαν να ςυμμετάςχουν, 

προτείνεται να μθν παρζχεται δυνατότθτα ςυμπλιρωςθσ των ερωτθματολογίων αξιολόγθςθσ ςε 

άτομα τα οποία δεν τθν παρακολοφκθςαν, παρότι ιταν ςτθ λίςτα ςυμμετεχόντων/ουςϊν. Κατά τθν 

ανάλυςθ των δεδομζνων αξιολόγθςθσ από τα υφιςτάμενα ερωτθματολόγια, ςυναντικθκαν 

περιπτϊςεισ, όπωσ αναφζρεται ςτο ςχετικό κεφάλαιο (4.2), κατά τισ οποίεσ οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ 

ζβαλαν χαμθλζσ βακμολογίεσ, επειδι δεν ςυμμετείχαν ςτθ δράςθ ςυνολικά ι ςε ενότθτζσ τθσ, με 

αποτζλεςμα να ειςάγονται ακραίεσ τιμζσ ςτθ βάςθ δεδομζνων του ςυςτιματοσ, ωκϊντασ τουσ 

ςχετικοφσ μζςουσ όρουσ ςε μθ αντιπροςωπευτικζσ τιμζσ. Επιςθμαίνεται ότι, αν δεν είναι τεχνικά εφικτό 

το να εξαιρεκεί θ αξιολόγθςθ των ειςθγθτϊν/τριϊν των ενοτιτων για τουσ επιμορφοφμενουσ/εσ που 

δεν τισ παρακολοφκθςαν, τότε ίςωσ κα πρζπει οι ςχετικζσ  ερωτιςεισ να μθν είναι υποχρεωτικό να 

ςυμπλθρωκοφν. Γενικότερα και προκειμζνου να μθν ειςάγονται δεδομζνα που δεν ανταποκρίνονται 

ςτθν πραγματικότθτα, ίςωσ κα ιταν ςκόπιμο να παρζχεται θ δυνατότθτα μθ υποχρεωτικισ 

ςυμπλιρωςθσ όλων των ερωτιςεων, οφτωσ ϊςτε να κρίνει ο ερωτϊν το αν επικυμεί ι αν δφναται να 

απαντιςει. 

 

Στο πλαίςιο τθσ τεχνολογικισ αναβάκμιςθσ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ των δράςεων του ΛΝΕΡ, 

προτείνεται θ χριςθ νζων τεχνολογιϊν για τθν διευκόλυνςθ αξιολόγθςθσ δράςεων ενθμερωτικοφ 

χαρακτιρα (Θμερίδεσ, Διθμερίδεσ, Workshops), για τισ οποίεσ δεν είναι εφικτι ι επικυμθτι  θ 

απαίτθςθ για δθμιουργία λογαριαςμοφ ςτο ΟΡΣ του ΛΝΕΡ. Μια τζτοια λφςθ, όπωσ αυτι αποτυπϊκθκε 

ανωτζρω αναλυτικά ςτο κεφάλαιο των Καλϊν Ρρακτικϊν τθσ μελζτθσ, κα μποροφςε να είναι θ 

ειςαγωγι μιασ πλατφόρμασ ανοικτισ/δυναμικισ αξιολόγθςθσ με χριςθ κωδικϊν QR, που κα 

προβάλλονται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ι κα ζχουν αναρτθκεί εκτυπωμζνοι ςτον χϊρο τθσ 

εκδιλωςθσ, μζςω των οποίων κα  μποροφν να απαντιςουν ςε ερωτιςεισ αξιολόγθςθσ από το κινθτο 

τουσ τθλζφωνο κατά τθν ϊρα τθσ εκδιλωςθσ και όςο οι εντυπϊςεισ και οι εμπειρίεσ τουσ είναι 

πρόςφατεσ. Γενικότερα, το ηιτθμα τθσ δυνατότθτασ ςυμπλιρωςθσ τθσ αξιολόγθςθσ με χριςθ κινθτοφ 

τθλεφϊνου, αποτελεί μια πολφ χριςιμθ παρζμβαςθ δεδομζνου ότι κα επιτρζψει τθν ςυμπλιρωςθ τθσ 

αξιολόγθςθσ άμεςα και εντόσ του χϊρου διεξαγωγισ τθσ επιμόρφωςθσ (για προγράμματα με φυςικι 

παρουςία).   
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Μία άλλθ διάςταςθ που ςχετίηεται με τθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ, είναι το να παρζχεται όλο το 

εκπαιδευτικό υλικό (και οι παρουςιάςεισ), όπου αυτό υπάρχει, πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ δράςθσ, 

ϊςτε οι ερωτιςεισ που αφοροφν ςε αυτό να μποροφν να απαντθκοφν με μεγαλφτερθ ακρίβεια από 

τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ. Βζβαια, κεωρϊντασ ότι οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ είναι πικανό να μθν ζχουν 

διαβάςει όλο το εκπαιδευτικό υλικό, ειδικά αν θ αξιολόγθςθ λάβει χϊρα μετά το τζλοσ τθσ δράςθσ, θ 

ομάδα τθσ μελζτθσ κατζλθξε ςτο ότι είναι προτιμότερο οι ςχετικζσ με αυτό ερωτιςεισ να μθν είναι 

υποχρεωτικό να απαντθκοφν.  

 

Τζλοσ, δεδομζνου ότι οι Γενικοί και Ειδικοί Δείκτεσ αξιολόγθςθσ των επιμορφωτικϊν προγραμμάτων30 

όπωσ αυτοί παρουςιάηονται ςτθν ιςτοςελίδα του Φορζα, αφοροφν ςτο ζτοσ 2015, προτείνεται θ 

ανακεϊρθςθ και επικαιροποίθςι τουσ με βάςει τα νζα δεδομζνα που ζχουν ανακφψει,  κακϊσ και τθν 

τρζχουςα ςτρατθγικι του Φορζα. Αν υιοκετθκοφν οι προτεινόμενεσ ερωτιςεισ των ερωτθματολογίων 

που ακολουκοφν ςτο Κεφάλαιο 6.2, οι δείκτεσ κα μποροφςαν να διαρκρωκοφν ωσ εξισ: 

➔ Γενικόσ Δείκτθσ 1: Θεματολογία 

➔ Γενικόσ Δείκτθσ 2: Διδακτικό προςωπικό και μεκοδολογία εκπαίδευςθσ 

➔ Γενικόσ Δείκτθσ 3: Εκπαιδευτικζσ ςυνιςτϊςεσ 

➔ Γενικόσ Δείκτθσ 4: Οργάνωςθ 

➔ Γενικόσ Δείκτθσ 5: Υποδομζσ/Τεχνολογία 

 

6.1.2 Ρροςαρμογι ςε τυπολογία δράςεων, μζςου υλοποίθςθσ τθσ 

επιμόρφωςθσ και ρόλου ειςθγθτϊν 

Ππωσ ζχει προαναφερκεί, οι επιμορφωτικζσ δράςεισ του ΛΝΕΡ ποικίλουν, με κφριεσ τισ: 

ςεμινάριο/πρόγραμμα, θμερίδα/διθμερίδα, ςυνζδριο και εργαςτιριο. Κάκε δράςθ ζχει διαφορετικό 

ςκοπό και ςτόχουσ, αφορά ςε διαφορετικό κοινό, ςυμμετζχουν ςε αυτι άτομα εντόσ και εκτόσ 

Μθτρϊου ΚΔΡ και, ωσ εκ τοφτου, προτείνεται να αξιολογοφνται με διαφορετικό και εξατομικευμζνο 

τρόπο.  

 

Ριο ςυγκεκριμζνα, για τα προγράμματα/ςεμινάρια ςτο κεφάλαιο 6.2, προτείνονται βελτιϊςεισ επί των 

υφιςτάμενων ερωτθματολογίων, όπωσ θ αφαίρεςθ ερωτιςεων, των οποίων θ απάντθςθ δεν μπορεί να 

δοκεί (π.χ. αξιολόγθςθ επί του ςχεδίου μακιματοσ ενόσ ειςθγθτι/τριασ) και ερωτιςεων οι οποίεσ 

κρίκθκε ότι δεν ζχουν προςτικζμενθ αξία για τον Φορζα (π.χ. περί αξιολόγθςθσ του ξενοδοχείου), 

προςκικθ ερωτιςεων που λείπουν (περί επίλυςθσ αποριϊν) και ςφμπτυξθ ερωτιςεων (περί 

διοικθτικισ και οργανωτικισ υποςτιριξθσ) και γενικότερα βελτιϊςεισ επί τθσ ςφνταξθσ των 

ερωτθμάτων. 

 

Οι θμερίδεσ/διθμερίδεσ και τα ςυνζδρια κρίνεται ότι δεν δφναται να αξιολογοφνται με τον ίδιο τρόπο, 

όπωσ τα προγράμματα, και γι’ αυτό προτείνεται θ αξιολόγθςι τουσ να βαςίηεται ςτισ λιγότερεσ δυνατζσ 

                                                           

 
30

 Δείκτεσ 2015 – ΕΚΔΔΑ (ekdd.gr) 

https://www.ekdd.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bc%cf%8c%cf%81%cf%86%cf%89%cf%83%ce%b7/%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%af%ce%bc%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bc%cf%8c%cf%81%cf%86%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82/%ce%b4%ce%b5%ce%af%ce%ba%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82/%ce%b4%ce%b5%ce%af%ce%ba%cf%84%ce%b5%cf%82-2015/
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και περιεκτικζσ ερωτιςεισ με μεγάλθ προςτικζμενθ αξία, με απάλειψθ όςων αφοροφν ςε ςτοιχεία τα 

οποία δεν ςχετίηονται με τθν φφςθ τθσ δράςθσ, όπωσ το εκπαιδευτικό υλικό, θ οργάνωςθ των 

ειςθγθτϊν κ.λ.π. και όςων δεν ζχουν μεγάλθ ςθμαςία ςε αυτζσ, όπωσ υποδομζσ, οργανωτικι ςτιριξθ 

κλπ. Επίςθσ, πρόταςθ τθσ ομάδασ τθσ μελζτθσ είναι να μθν αξιολογοφνται οι ομιλίεσ/ειςθγιςεισ, κακϊσ 

είναι εξαιρετικά δφςκολο κάποιοσ να είναι ςε κζςθ, μετά τθν ολοκλιρωςθ μίασ τζτοιασ δράςθσ, να 

αξιολογιςει το ςφνολό τουσ εξατομικευμζνα. Αν όμωσ ο Φορζασ επικυμεί να αξιολογιςει τουσ 

ομιλθτζσ/ειςθγθτζσ, κα πρζπει να επιλεγοφν γενικότερα κριτιρια, όπωσ θ ενεργοποίθςθ του 

ενδιαφζροντοσ, θ μεταδοτικότθτα και θ τιρθςθ χρόνου.  

 

Αντίςτοιχα, ζνα καινοτόμο εργαςτιριο κρίνεται ότι κα πρζπει να αξιολογείται επίςθσ με διαφορετικά 

κριτιρια και λιγότερεσ και πιο περιεκτικζσ ερωτιςεισ ςε ςχζςθ με ζνα επιμορφωτικό 

ςεμινάριο/πρόγραμμα. Εδϊ ςθμαντικό ρόλο διαδραματίηει ο ςυντονιςτισ, ο οποίοσ προτείνεται να 

αξιολογείται με βάςθ τθν προετοιμαςία, τθν παρουςίαςθ, τθν τιρθςθ χρόνου και τθν ενεργοποίθςθ 

του ενδιαφζροντοσ. 

 

Σε αυτό το ςθμείο βζβαια τίκεται το ηιτθμα του εάν και πϊσ τα ςτοιχεία τθσ αξιολόγθςθσ που αφοροφν 

θμερίδεσ/διθμερίδεσ, ςυνζδρια και καινοτόμα εργαςτιρια καταχωροφνται ςτο ΟΡΣ και πϊσ αυτά κα 

πρζπει να αξιοποιθκοφν. Για το ηιτθμα αυτό, κεωροφμε ότι κα πρζπει να προβλεφκοφν οι παρακάτω 

επιλογζσ που ζχουν να κάνουν με το ΟΡΣ του Φορζα: 

● Δυνατότθτα δυναμικισ επιλογισ των ερωτιςεων που κα ςυμπεριλθφκοφν ςε μια 

θμερίδα/διθμερίδα ι ςυνζδριο, κακϊσ και δυναμικισ επιλογισ, για το εάν κα υπάρχουν 

ερωτιςεισ που αφοροφν τουσ ομιλθτζσ μεμονωμζνα. 

● Καταχϊρθςθ των αξιολογιςεων ςε διαφορετικό πίνακα τθσ βάςθσ δεδομζνων, που κα αφορά 

μόνο τον ςυγκεκριμζνο τφπο δράςεων, με χριςθ κοινοφ κλειδιοφ για τον προςδιοριςμό του 

ειςθγθτι, εφόςον αυτόσ είναι ταυτόχρονα και ενταγμζνοσ ςτο μθτρϊο του ΚΔΡ. Με τον τρόπο 

αυτό και με τθν ανάπτυξθ των κατάλλθλων αναφορϊν, οι επιςτθμονικά υπεφκυνοι κα μποροφν 

να ζχουν καταλλθλότερα προσ αξιοποίθςθ ςτοιχεία αξιολόγθςθσ για ομιλθτζσ, είτε είναι μζλθ 

του ΚΔΡ είτε όχι. Ρ.χ κα μποροφςε να εξάγεται διαφορετικόσ ΜΟ αξιολόγθςθσ για κάκε τφπο 

δράςθσ και κάκε ρόλο, ζτςι ϊςτε, για τθ διοργάνωςθ μελλοντικϊν ςχετικϊν δράςεων, οι 

επιςτθμονικά υπεφκυνοι να μποροφν να ζχουν καταλλθλότερα προσ αξιοποίθςθ ςτοιχεία 

αξιολόγθςθσ για ομιλθτζσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, προτείνεται, να υπάρχουν διακριτζσ κατθγορίεσ 

ΜΟ, οι οποίεσ να εμφανίηονται ςτισ βαςικζσ οκόνεσ/καρτζλεσ που χρθςιμοποιοφν οι 

επιςτθμονικά υπεφκυνοι, από τισ οποίεσ να απορρζει θ πλθροφορία ςχετικά με τθν επίδοςι 

τουσ. Γιατί ζνα μζλοσ του ΚΔΡ, μπορεί να είναι πολφ καλόσ ομιλθτισ ςε ζνα ςυνζδριο, αλλά ςτισ 

ειςθγιςεισ ςε προγράμματα να υςτερεί. Αντίςτοιχα, κάποιοσ μπορεί να είναι πολφ καλόσ 

ςυντονιςτισ ςε εργαςτιριο, αλλά να μθν αποδίδει εξίςου ςτο ρόλο τθσ ςυμβουλευτικισ. 

● Απλοποιθμζνο ςφςτθμα βακμολόγθςθσ με απαντιςεισ για παράδειγμα ςτθν κλίμακα Likert. 

 

Πςον αφορά ςτο μζςο υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ, εάν αυτι γίνεται εξ αποςτάςεωσ μζςω webex ι άλλθσ 

πλατφόρμασ τθν οποία κα χρθςιμοποιιςει ο Φορζασ, προτείνεται, εκτόσ από τθν αφαίρεςθ ερωτιςεων 

που αφοροφν ςτισ υποδομζσ/αίκουςεσ, να προςτεκοφν ερωτιςεισ που αφοροφν ςτθν ίδια τθν 

πλατφόρμα. Επίςθσ, όταν αξιοποιείται θ πλατφόρμα αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ, όπωσ π.χ. ςτθν 

παροφςα φάςθ, θ moodle, προτείνεται να προςτεκοφν ερωτιςεισ ςχετικά με αυτιν. Αντίςτοιχα, όταν θ 
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δράςθ πραγματοποιείται διά ηϊςθσ, κα πρζπει να ενεργοποιοφνται οι ερωτιςεισ ςχετικά με τισ 

υποδομζσ και τισ αίκουςεσ, οι οποίεσ ςτθν παροφςα φάςθ ζχουν αφαιρεκεί. 

 

Στο πλαίςιο αυτό, όταν ζνασ ειςθγθτισ/τρια ςυνεργάηεται με τουσ εκπαιδευόμενουσ/νεσ μόνο 

αςφγχρονα και, ωσ εκ τοφτου, δεν ζχουν ποτζ διά ηϊςθσ ι ζςτω εξ αποςτάςεωσ διάδραςθ και 

επικοινωνία, προτείνεται να αξιολογείται μόνο με οριςμζνεσ ερωτιςεισ από όςεσ γίνονται ςτα 

υφιςτάμενα ερωτθματολόγια ςτουσ ειςθγθτζσ/τριεσ. Για παράδειγμα δεν είναι εφικτό οι 

εκπαιδευόμενοι/εσ να κρίνουν τθ μεταδοτικότθτά του, αλλά είναι ςθμαντικό να κρίνουν τθ 

ςυνεργαςιμότθτά του, τθν αποκριςιμότθτά του και ίςωσ το εκπαιδευτικό υλικό που τυχόν παρείχε. Από 

τθν άλλθ, αν ζνασ ειςθγθτισ/τρια επιλζχκθκε ςε ενότθτεσ αςφγχρονθσ αλλά και ςφγχρονθσ 

εκπαίδευςθσ, οι ερωτιςεισ κα πρζπει να αφοροφν και τουσ δφο τρόπουσ. Τζλοσ, όταν ζνα μζλοσ του 

ΚΔΡ επιλζγεται για ρόλουσ όπωσ αυτόσ τθσ ςυμβουλευτικισ ςτο Ρρόγραμμα Διοικθτικισ Επάρκειασ, 

προτείνεται, αντί του να μθν αξιολογείται κακόλου, όπωσ γίνεται τϊρα, να αξιολογείται με άλλα 

κριτιρια, όπωσ θ αποκριςιμότθτα και θ ςυνζπεια. Επιςθμαίνεται, όμωσ, ότι θ αξιολόγθςθ αυτι 

προτείνεται να γίνεται πριν τθ γνωςτοποίθςθ τθσ βακμολογίασ του εκπαιδευόμενου, προκειμζνου 

αυτι να μθν επθρεάςει τθν αξιολογικι τουσ κρίςθ. Κρίνεται, ςτο πλαίςιο αυτό, ςθμαντικό, θ 

πλθροφορία ςχετικά με τον ρόλο κάκε ειςθγθτι/τριασ ανά δράςθ, να καταχωρείται ςτο ςφςτθμα, πριν 

τθν ζναρξι του, προκειμζνου οι ερωτιςεισ τθσ αξιολόγθςθσ να διαφοροποιοφνται αναλόγωσ. 

 

Συνεπϊσ, πριν τθν ζναρξθ ενόσ προγράμματοσ, κα πρζπει να είναι ςαφζσ το πϊσ αυτό και οι 

ειςθγθτζσ/τριζσ του κα αξιολογθκοφν, ανάλογα με τον τφπο τθσ δράςθσ, τον τρόπο και το μζςο 

υλοποίθςισ του κακϊσ και τον ρόλο του εκάςτοτε ειςθγθτι (π.χ. ςυμβουλευτικισ, ςυντονιςμοφ, 

ειςιγθςθ ςε πρόγραμμα, αποκλειςτικά αςφγχρονθ διδαςκαλία κλπ) και ανάλογα να 

παραμετροποιοφνται και οι ερωτιςεισ.  

 

6.1.3 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ανατροφοδότθςθσ 

Αναφορικά με τθν ςυμπλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ εκ μζρουσ των εκπαιδευομζνων/ουςϊν, προκειμζνου 

τα ςτοιχεία που ειςάγονται να ανταποκρίνονται ςτθν ποιότθτα τόςο του προγράμματοσ όςο και τθσ 

διδαςκαλίασ αυτοφ, προτείνεται, ςτθν ζναρξθ κάκε δράςθσ ι ςτο ενθμερωτικό email που αποςτζλλεται 

από τα ςτελζχθ του ΛΝΕΡ, να κακίςταται ςαφισ θ αξία τθσ αξιολόγθςθσ για το Φορζα. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, να γίνεται κατανοθτό ότι θ ανατροφοδότθςθ λαμβάνεται υπόψθ τόςο για τθν επιλογι 

ειςθγθτϊν/τριϊν, όςο και για τθ βελτίωςθ του προγράμματοσ. Ωσ εκ τοφτου, εκτιμάται ότι, 

αντιλαμβανόμενοι τθν αξία τθσ αξιολόγθςθσ, οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ, κα τθν εκλάβουν ωσ 

περιςςότερο ςθμαντικι και κα επιδείξουν μεγαλφτερθ υπευκυνότθτα και ςυνζπεια. Στο πλαίςιο αυτό 

και προκειμζνου να αποφευχκεί θ πλθκωριςτικι τάςθ τθσ αξιολόγθςθσ, θ οποία ενδζχεται ςε 

οριςμζνεσ περιπτϊςεισ να μθν ανταποκρίνεται ςτα ποιοτικά χαρακτθριςτικά τθσ επιμορφωτικισ 

δράςθσ, προτείνεται να καταςτεί ςαφζσ ότι τα ςτοιχεία που ειςάγονται είναι ανϊνυμα και δεν 

υπάρχει τρόποσ από τα ςτελζχθ του Φορζα να τα ςυνδζςουν με τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ.  
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Επιπροςκζτωσ, προτείνεται, ανάλογα με τθ φφςθ των ερωτιςεων, ο περιοριςμόσ του εφρουσ τθσ 

τακτικισ κλίμακασ απαντιςεων από 1-10 ςε 1-5, κακϊσ υποςτθρίηεται ότι ανταποκρίνεται καλφτερα 

ςτο εφροσ τθσ αξιολογικισ διαβάκμιςθσ που δφναται να ζχουν οι ερωτϊμενοι/εσ.31 Επίςθσ, προτείνεται 

ςε ςυγκεκριμζνεσ ερωτιςεισ να υιοκετθκεί θ κλίμακα Likert, ενδεικτικά με επιλογζσ τφπου (α) 

«Διαφωνϊ», «Μάλλον διαφωνϊ», «Οφτε ςυμφωνϊ οφτε διαφωνϊ», «Μάλλον ςυμφωνϊ», 

«Συμφωνϊ» και (β) «Κακόλου ικανοποιθτικά», «Λίγο ικανοποιθτικά», «Μζτρια ικανοποιθτικά», «Ρολφ 

ικανοποιθτικά», «Ρλιρωσ ικανοποιθτικά» και (γ)  5 ι 10 αςτεράκια. Ο ςυμμετζχων/αξιολογθτισ, ςε 

αυτιν τθν περίπτωςθ, καλείται να ςθμειϊςει το βακμό ςυμφωνίασ ι διαφωνίασ του με τθν εκάςτοτε 

πρόταςθ.32 Επιςθμαίνεται ότι ςτθν πενταβάκμια κλίμακα αξιολόγθςθσ βαςίηονται τα περιςςότερα 

ερωτθματολόγια των φορζων που μελετικθκαν ςτα πλαίςια τθσ μελζτθσ, τα οποία αφοροφν επίςθσ ςε 

εκπαιδευτικό ζργο. Τζλοσ, κα πρζπει να εξεταςτεί από τον Φορζα το εάν και ςε ποια ςθμεία οι αλλαγζσ 

αυτζσ κα πρζπει να ςυνοδευτοφν από τθν παράλλθλθ προςαρμογι του Κανονιςμοφ Διαχείριςθσ  ΚΔΡ, 

ςτα ςθμεία όπου αναφζρεται ΜΟ με άριςτα το 10. 

 

Σχετικά με τισ ερωτιςεισ των ερωτθματολογίων, προτείνεται να ειςαχκεί μία αρχικι ερϊτθςθ γενικισ 

αποτίμθςθσ τθσ επιμορφωτικισ δράςθσ θ οποία ςκοπό ζχει να καταγράψει τθν αρχικι/αυκόρμθτθ 

αποτφπωςθ τθσ εμπειρίασ του ερωτϊμενου/θσ, ανεπθρζαςτθ από τθν κακοδθγθτικι επίδραςθ που 

μπορεί να ζχουν οι επακόλουκεσ ερωτιςεισ ςτθ διαδικαςία ςχθματιςμοφ τθσ εκ των υςτζρων τελικισ 

εμπειρίασ του/τθσ. Θ ερϊτθςθ αυτι κα μποροφςε για παράδειγμα να είναι θ εξισ: “Αναλογιηόμενοι τθ 

ςυνολικι εμπειρία από το πρόγραμμα που παρακολουκιςατε, πώσ το αξιολογείτε;”. Θ ερϊτθςθ αυτι 

κατ’ εξαίρεςθ προτείνεται να βακμολογείται ςτθν κλίμακα 1-10.  

 

Επίςθσ, όπωσ ζχει προαναφερκεί, ςτισ ερωτιςεισ που αφοροφν ςτθν αξιολόγθςθ των 

ειςθγθτϊν/τριϊν: 

● Καλι προετοιμαςία, ςχζδιο μακιματοσ 

● Ρλθρότθτα Ειςιγθςθσ, ολοκλιρωςθ φλθσ 

● Σαφινεια, κατανόθςθ, μεταδοτικότθτα 

● Συνεργαςία, πρόςβαςθ, παροχι ςυμβουλϊν, βοικεια 

● Εκπαιδευτικό υλικό (ςυμπλθρωματικό), εποπτικό υλικό 

● Εκπαιδευτικζσ μζκοδοι και τεχνικζσ (πρακτικζσ εφαρμογζσ) 

● Ενεργοποίθςθ του ενδιαφζροντοσ - ςυμμετοχι 

 

διακρίνεται μια αςάφεια ςτθν διατφπωςθ του κριτθρίου αξιολόγθςθσ ςε κάκε επιμζρουσ ερϊτθςθ, με 

ερωτιςεισ που δεν είναι αυτονόθτα κατανοθτζσ ι που δεν είναι εφκολο να απαντθκοφν ςε όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ (π.χ. καλι προετοιμαςία) ι που εμπερικλείουν πολλοφσ διαφορετικοφσ άξονεσ, για τουσ 

οποίουσ καλείται ο/θ εκπαιδευόμενοσ/θ να αποφανκεί (π.χ. Συνεργαςία, πρόςβαςθ, παροχι 

ςυμβουλϊν, βοικεια). Επίςθσ, κρίνεται ότι υπάρχουν χριςιμεσ ςυνιςτϊςεσ για τισ οποίεσ δεν 

                                                           

 
31

 Weijters, B., Cabooter, E., & Schillewaert, N. (2010). The effect of rating scale format on response styles: The number of 

response categories and response category labels. International Journal of Research in Marketing, 27(3), 236–247. 

http://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2010.02.004 
32

 Ραπαδθμθτρίου Γ., Φλϊρου Γ., Αναςταςιάδου Σ. (2001). Κλίμακεσ αξιολόγθςθσ: θ περίπτωςθ τθσ κλίμακασ Likert. Ρρακτικά 

14ου Ρανελλθνίου Συνεδρίου Στατιςτικισ, 81-88. Ρρόςβαςθ *on line+: http://hdl.handle.net/2159/8834 *20/12/11+. 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1016%2Fj.ijresmar.2010.02.004


Αναςχεδιαςμόσ Αξιολόγθςθσ από τουσ Συμμετζχοντεσ ςτα Επιμορφωτικά Ρρογράμματα του ΛΝΕΡ 

59 

υπάρχουν ςχετικζσ ερωτιςεισ ςτα υφιςτάμενα ερωτθματολόγια. Ραραδείγματα αυτϊν εντοπίςτθκαν 

ςτα ερωτθματολόγια άλλων φορζων και αποτυπϊκθκαν ςτο ςχετικό Κεφάλαιο 5 τθσ παροφςασ 

μελζτθσ. Ρροτείνεται για τθ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα του ερωτθματολογίου των ςυμμετεχόντων/ουςϊν, 

οι οποίεσ αφοροφν τθν αξιολόγθςθ των ειςθγθτϊν/τριϊν, να γίνουν πιο ςαφείσ, εφκολεσ ςτθν 

απάντθςθ, να βαςίηονται ςτισ αρχζσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων και να ζχουν προςτικζμενθ αξία για 

τουσ/τισ επιςτθμονικά υπεφκυνουσ/εσ και για τουσ ειςθγθτζσ/τριεσ.  

 

Ωσ εκ τοφτου, οι προτεινόμενεσ από τθν ομάδα τθσ μελζτθσ ερωτιςεισ, βαςίηονται ςτα ακόλουκα 

χαρακτθριςτικά, τα οποία χρειάηεται να ζχει ο εκπαιδευτισ ενθλίκων:  

● να επικοινωνεί αποτελεςματικά με τουσ μακθτευομζνουσ/εσ 

● να ενδυναμϊνει τισ κετικζσ τουσ διακζςεισ 

● να δθμιουργεί κλίμα που ενκαρρφνει τθ ςυμμετοχι τουσ 

● να δθμιουργεί κεμζλια αμοιβαίου ςεβαςμοφ 

● να προςαρμόηει το ρυκμό τθσ μάκθςθσ ςτο ρυκμό προόδου των εκπαιδευομζνων 

● να προςαρμόηει τθ διδαςκαλία ϊςτε να προςιδιάηει ςτα ατομικά και ομαδικά χαρακτθριςτικά, 

ανάγκεσ και επίπεδο των μακθτευομζνων 

● να επινοεί διδακτικζσ ςτρατθγικζσ που αναπτφςςουν τθν εμπιςτοςφνθ των εκπαιδευομζνων 

● να ενιςχφει το ενδιαφζρον τουσ για τισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ 

● να διαμορφϊνει το χϊρο, ζτςι ϊςτε να δθμιουργείται άνετο μακθςιακό περιβάλλον 

● να αναγνωρίηει τισ αναπτυξιακζσ δυνατότθτεσ των εκπαιδευομζνων 

● να ςυνοψίηει και να ανακεφαλαιϊνει τα βαςικά ςθμεία κάκε μακιματοσ 

● να ςυμμετζχει ςε διαδικαςίεσ αυτοαξιολόγθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ του ζργου του 

● να παρζχει ςτουσ εκπαιδευομζνουσ ςυνεχι ανατροφοδότθςθ ςχετικά με τθν πρόοδό τουσ 

● να επικεντρϊνεται ςτισ κεματικζσ περιοχζσ που είναι ουςιϊδεισ για τουσ μακθτευομζνουσ 

● να ςυντονίηει και να επιβλζπει τισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ 

● να εφαρμόηει τισ αρχζσ μάκθςθσ που αρμόηουν ςε ενθλίκουσ 

● να δείχνει ζμπρακτα τθ διάκεςι του για καινοτομία και πειραματιςμό, προςεγγίηοντασ με 

νζουσ τρόπουσ τα μακθςιακά αντικείμενα 

● να παρακινεί τουσ εκπαιδευομζνουσ να μελετοφν μόνοι τουσ, αυτοδφναμα 

● να αξιοποιεί τισ γνϊςεισ και τα εκπαιδευτικά υλικά που ζχουν διαμορφϊςει άλλοι εκπαιδευτζσ, 

και να ςυνδζει τθ μακθςιακι διαδικαςία με τισ εμπειρίεσ των εκπαιδευομζνων.33 

 

Γενικότερα, προτείνεται, όπωσ προαναφζρκθκε, να μθν υποχρεοφται ο ςυμμετζχων/ουςα να 

απαντιςει ςε ερωτιςεισ για τισ οποίεσ δεν ζχει τθν πλθροφορία, όπωσ το εκπαιδευτικό υλικό που του 

δόκθκε, το οποίο ςυχνά δεν δίνεται ι δεν ζχει προλάβει να εκτιμιςει πριν αξιολογιςει. Το ίδιο ιςχφει 

και για τουσ ςτόχουσ του προγράμματοσ ι τθν ςυνάφεια αυτϊν με το περιεχόμενό του, δεδομζνου ότι 

δεν τουσ γνωρίηει πάντα. Σθμειϊνεται εδϊ ότι ο ςκοπόσ του προγράμματοσ υπάρχει ςτθν ενθμερωτικι 

εγκφκλιο, τθν οποία ο ςυμμετζχων/ουςα διαβάηει προκειμζνου να αιτθκεί τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ζνα 

πρόγραμμα, τθν οποία είναι πολφ πικανό να μθν είναι ςε κζςθ να ανακαλζςει μετά το τζλοσ αυτοφ. 

                                                           

 
33

 Mocker, D. & Noble, E. (1981). Training part-time instructional staff. In: Grabowski, S. et al. Preparing Educators of Adults. San 

Francisco: Jossey Bass., pp. 45-46. 
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Συνεπϊσ, θ υποχρεωτικι ςυμπλιρωςθ όλων των ερωτιςεων ζχει ωσ ςυνζπεια τθ υποβολι 

απαντιςεων με μόνο ςκοπό οι απαντϊντεσ να προχωριςουν παρακάτω και ωσ εκ τοφτου τθ μθ ορκι 

καταγραφι/αξιολόγθςθ των ςυνιςτωςϊν των δράςεων αυτϊν. Είναι επίςθσ ςθμαντικό να επιςθμανκεί 

ότι κα ιταν ωφζλιμο αν οι ςτόχοι κάκε προγράμματοσ παρουςιάηονται κατά τθν ζναρξθ αυτοφ από 

το ςτζλεχοσ του ΕΚΔΔΑ που τθν πραγματοποιεί, ϊςτε ο εκπαιδευόμενοσ/θ να είναι ςε κζςθ ςτο τζλοσ 

του προγράμματοσ να κρίνει, αν οι ςχετικζσ ερωτιςεισ επιλεγεί να παραμείνουν, αν αυτοί ιταν 

ςυναφείσ με αυτό. Στο πλαίςιο αυτό, προτείνεται, όπωσ ζχει προαναφερκεί, είτε να προβλεφκεί θ 

δυνατότθτα κάποιεσ ερωτιςεισ να εξαιροφνται δυναμικά από το ερωτθματολόγια όταν είναι εκ των 

προτζρων γνωςτό ότι δεν μποροφν να απαντθκοφν, είτε να μθν είναι όλεσ οι ερωτιςεισ υποχρεωτικό 

να απαντθκοφν και να μπορεί ο ερωτϊν να επιλζξει τθ μθ ςυμπλιρωςθ όςων κρίνει. 

 

Ραρομοίωσ, προτείνεται να αφαιρεκοφν ερωτιςεισ για τισ απαντιςεισ των οποίων υπάρχουν 

καλφτερεσ πθγζσ από τθν απόκριςθ των ερωτϊμενων. Για παράδειγμα θ ερϊτθςθ “Ενθμερωκικατε 

εγκαίρωσ (τουλάχιςτον 2 μινεσ πριν) για τθν επιλογι ςασ” κα μποροφςε να αφαιρεκεί, αν ςτο 

πλθροφοριακό ςφςτθμα αποκθκεφεται θ πλθροφορία για τθν θμερομθνία πρόταςθσ επιλογισ των 

ειςθγθτϊν/τριϊν ι των ςυμμετεχόντων/ουςϊν από τουσ υπεφκυνουσ και ταυτόχρονα υλοποιείται 

αυτοματοποιθμζνοσ τρόποσ, είτε ενθμζρωςθσ τουσ για αυτι τθν επιλογι (π.χ μζςω 

αυτοματοποιθμζνου email), είτε χειροκίνθτθσ καταγραφισ τθσ θμερομθνίασ και του τεκμθρίου τθσ 

ενθμζρωςθσ.   

 

Αναφορικά με τα ερωτθματολόγιο των ειςθγθτϊν/τριϊν και προκειμζνου θ ςυμπλιρωςθ του να μθν 

αποτελεί μία τυπικι διαδικαςία, προτείνεται να γίνει πιο ςφντομο με τισ ερωτιςεισ να μειϊνονται 

αρκετά ςε αρικμό, ϊςτε αυτό να ςυμπλθρϊνεται ςε μικρότερο χρόνο και, παράλλθλα, να ςυνοψιςτοφν 

ςε πιο ουςιαςτικζσ και πιο αξιοποιιςιμεσ από τα ςτελζχθ του Φορζα απαντιςεισ. Για παράδειγμα, ο 

ειςθγθτισ δεν μπορεί να απαντιςει πάντα με βεβαιότθτα για αν το υλικό δόκθκε εγκαίρωσ ςτουσ 

εκπαιδευόμενουσ (ενϊ οι ίδιοι μποροφν), ι το εάν εντοπίςτθκαν λάκθ ςε αυτό και ίςωσ δεν ζχει πολφ 

νόθμα το να ερωτάται αν τθρικθκε το παρουςιολόγιο των εκπαιδευομζνων.  

 

Επίςθσ, κα πρζπει να διερευνθκεί ςυνολικά θ χρθςιμότθτα και θ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ των 

αποκρίςεων που αφοροφν τθν ενότθτα αξιολόγθςθσ των εκπαιδευομζνων/ουςϊν από τουσ ίδιουσ τουσ 

ειςθγθτζσ/τριεσ. Ερωτιςεισ όπωσ οι παρακάτω: 

 

● Ραρουςία κατά τθ διάρκεια τθσ επιμόρφωςθσ 

● Επίπεδο γνϊςεων, ςχετικά με το αντικείμενο, που προχπιρχαν 

● Ενδιαφζρον για το αντικείμενο επιμόρφωςθσ 

● Ενεργι ςυμμετοχι κατά τθν επιμόρφωςθ 

● Επίπεδο “αποκτθκειςϊν γνϊςεων-δεξιοτιτων” από τθν επιμόρφωςθ 

 

δεν ζχει ιδιαίτερο νόθμα να απαντθκοφν ςυνολικά για όλουσ τουσ εκπαιδευόμενουσ/εσ. Επιπλζον δεν 

είναι ξεκάκαρο με βάςθ ποια αξιολογικά κριτιρια πρζπει να απαντθκεί για παράδειγμα θ ερϊτθςθ 

“Παρουςία κατά τθ διάρκεια τθσ  επιμόρφωςθσ” ι πωσ κα μποροφςε ο ειςθγθτισ/τρια να απαντιςει 

για το επίπεδο “αποκτθκειςών γνώςεων-δεξιοτιτων” από τθν επιμόρφωςθ.  Ακόμθ πιο προβλθματικό 

είναι το γεγονόσ ότι, βάςει των ποριςμάτων από τισ ςυνεντεφξεισ, οι απαντιςεισ ςτισ ςυγκεκριμζνεσ 
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ερωτιςεισ δεν φαίνεται να αξιοποιοφνται ςτθ ςυνζχεια για τθν βελτίωςθ τθσ εκπαιδευτικισ 

διαδικαςίασ. Για όλουσ αυτοφσ τουσ λόγουσ, προτείνεται οι ςχετικζσ ερωτιςεισ να ςυνοψιςτοφν ςτισ 

ελάχιςτεσ δυνατζσ, οι απαντιςεισ των οποίων να ζχουν πραγματικι αξία για τον Φορζα.  

 

Τζλοσ, ςχετικά με τον υπολογιςμό του ΜΟ των ειςθγθτϊν/τριϊν, αλλά και άλλων ςυνιςτωςϊν των 

επιμορφωτικϊν δράςεων προτείνεται ο Φορζασ να εξετάςει υπό ποιεσ προχποκζςεισ κα πρζπει να 

προβαίνει ςε απαλοιφι των ακραίων τιμϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα, όπωσ προαναφζρκθκε, ςυναντϊνται 

αρκετά ςυχνά πολφ χαμθλζσ ακραίεσ τιμζσ ανά πρόγραμμα, οι οποίεσ ενδζχεται να οφείλονται ςε 

εμπάκεια ι πολφ υψθλζσ τιμζσ οι οποίεσ μπορεί να οφείλονται ςε μθχανικι/διεκπαιρεωτικι 

ςυμπλιρωςθ. Επίςθσ, ςυναντικθκαν περιπτϊςεισ, ςτισ οποίεσ ο ςυνολικόσ βακμόσ ενόσ 

ειςθγθτι/τριασ από ζνα πρόγραμμα  αποκλίνει πολφ προσ τα κάτω από τον μζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι ΜΟ 

του/τθσ, αν π.χ. κάτι ζτυχε να μθν πάει πολφ καλά ςτθν εν λόγω ενότθτα. Ρροτείνεται λοιπόν, θ χριςθ 

ςτατιςτικϊν μεκόδων εντοπιςμοφ των ακραίων τιμϊν και ςτθν ςυνζχεια απαλοιφισ τουσ, προκειμζνου 

να βελτιωκεί θ ςχζςθ μεταξφ τθσ ποιότθτασ τθσ ςυνιςτϊςασ που αξιολογείται κάκε φορά και τθσ 

μετρικισ αποτφπωςθσ αυτισ τθσ αξιολογικισ καταγραφισ. Εναλλακτικά, κα μποροφςε να 

χρθςιμοποιθκεί ζνασ αλγόρικμοσ υπολογιςμοφ ΜΟ μιασ ςειρά τιμϊν ο οποίοσ δεν επθρεάηεται από 

ακραίεσ τιμζσ. Ζνασ τζτοιοσ αλγόρικμοσ κα μποροφςε να ςυνδυάηει μζτρα όπωσ θ Επικρατοφςα τιμι 

(mode) , θ δειγματικι διάμεςοσ (median)  ι το ενδοτεταρτθμοριακό εφροσ (interquartile range). 

 

6.1.4 Βελτίωςθ αξιοποίθςθσ αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ για τθν 

ποιοτικότερθ υλοποίθςθ του προγράμματοσ ι τον αναςχεδιαςμό του 

Ρροκειμζνου οι επιςτθμονικά υπεφκυνοι του ΛΝΕΡ να ενθμερϊνονται άμεςα και να ζχουν εφκολθ 

πρόςβαςθ ςτα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ κάκε δράςθσ ευκφνθσ τουσ, προτείνεται να 

αποςτζλλεται ςχετικό email ι/και να εμφανίηεται ςχετικι ειδοποίθςθ ςτο ΟΠΣ. Τα δεδομζνα, 

προκειμζνου να είναι αξιοποιιςιμα, προτείνεται να είναι ςε επεξεργάςιμθ μορφι και όχι αναφορά και 

να αφοροφν το ςφνολο των ςτοιχείων τθσ δράςθσ, ιτοι αξιολόγθςθ από ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ και 

ειςθγθτζσ/τριεσ. Αν τεκεί ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία προκεςμίασ για τθν αξιολόγθςθ,  για παράδειγμα 

δφο εβδομάδεσ μετά τθν ολοκλιρωςι τθσ δράςθσ ι αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ, τότε θ ειδοποίθςθ αυτι 

μπορεί να αποςτζλλεται μετά το πζρασ αυτισ. 

 

Με παρόμοιο τρόπο κα μποροφςαν οι ειςθγθτζσ/τριεσ να λαμβάνουν αναφορζσ για τθν αξιολόγθςθ 

τουσ από τουσ εκπαιδευόμενουσ/νεσ για κάκε δράςθ ςτθν οποίο ςυμμετείχαν. Αυτό ίςωσ κα 

μποροφςε να γίνεται μζςα από τθν πφλθ εκπαιδευτϊν, όπου προτείνεται να υπάρχει θ δυνατότθτα 

εξαγωγισ αρχείου με τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςισ τουσ, για κάκε μία δράςθ ξεχωριςτά, με 

παράλλθλθ, ειδοποίθςθ με ςχετικό email. Ωσ εκ τοφτου, οι ειςθγθτζσ/τριεσ κα λαμβάνουν άμεςα 

ανατροφοδότθςθ ςχετικά με το πϊσ αξιολογικθκε κάκε δράςθ ςτθν οποία ςυμμετείχαν και κα ζχουν 

τθ δυνατότθτα, αν και όπου απαιτείται, να εξετάςουν και να προβοφν ςε ςχετικζσ βελτιϊςεισ, όπωσ 

χριςθ βιωματικϊν εκπαιδευτικϊν μεκόδων, καλφτερθ ενεργοποίθςθ του ενδιαφζροντοσ, μεγαλφτερθ 

ανάλυςθ ςυγκεκριμζνων υπό-ενοτιτων, κλπ. Κάτι τζτοιο εξάλλου φαίνεται να προκφπτει, όπωσ 
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αποτυπϊκθκε ςτο ςχετικό κεφάλαιο, ωσ αίτθμα και από τθν ανάλυςθ των απαντιςεϊν τουσ ςτα 

ερωτθματολόγια τθσ παροφςασ μελζτθσ. 

Σχετικά με τθν πλθροφορία ςτθν οποία ζχουν πρόςβαςθ τα ςτελζχθ του Φορζα, κρίνεται ότι κα ιταν 

χριςιμο να υπιρχε θ δυνατότθτα εξαγωγισ αρχείου ι ςχετικι οκόνθ με το ςυνολικό ΜΟ 

ειςθγθτϊν/τριϊν, ανά κριτιριο αξιολόγθςθσ (και αρικμόσ εκπαιδευομζνων/ουςϊν που αξιολόγθςαν), 

ζτςι ϊςτε οι υπεφκυνοι να γνωρίηουν τα δυνατά/αδφνατα ςθμεία τουσ προκειμζνου να τα 

αξιοποιιςουν αναλόγωσ τόςο κατά τθν επικοινωνία μαηί τουσ, όςο και για τισ κατάλλθλεσ επιλογζσ, 

ανά είδοσ ενότθτασ (κεωρθτικι/πρακτικι), αλλά και τυπολογία δράςθσ και δεξιότθτεσ που απαιτεί 

(θμερίδα/ςεμινάριο). 

 

Επίςθσ, κρίνεται ςθμαντικι θ κεςμοκζτθςθ και θ τιρθςθ μίασ διαδικαςίασ τακτικισ αναφοράσ από 

κάκε επιςτθμονικά υπεφκυνο προσ τον Διευκυντι/ντρια του ΙΝΕΠ, ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των 

δράςεων ευκφνθσ τουσ, τόςο από τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ, όςο και από τουσ ειςθγθτζσ/τριεσ. Στο 

πλαίςιο αυτό, ο Φορζασ κα μπορεί να γνωρίηει τθν πορεία και τθν αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ των 

δράςεϊν του, προβαίνοντασ ςε ςχετικζσ ενζργειεσ, όπωσ θ βελτίωςι τουσ, θ επικαιροποίθςθ και ο 

αναςχεδιαςμόσ των ςχετικϊν φακζλων. 

 

Αναφορικά με τθν 7θ ενότθτα ερωτιςεων του ερωτθματολογίου34 που αφορά ςε εκπαιδευόμενουσ/εσ 

το οποίο ουςιαςτικά ανιχνεφει εξατομικευμζνεσ επιμορφωτικζσ ανάγκεσ, τίκεται ζνα ηιτθμα ςχετικά 

με τθ χρθςιμότθτά του και το αν και το πϊσ αυτζσ οι πλθροφορίεσ αξιοποιοφνται. Εφόςον οι 

απαντιςεισ αφοροφν ςε ςυγκεκριμζνο εκπαιδευόμενο/θ, αλλά είναι παράλλθλα ανϊνυμεσ, τότε ο 

αποδζκτθσ εντοπίηει ενδεχομζνωσ ενότθτεσ τισ οποίεσ ο εκπαιδευόμενοσ/θ, επικυμεί να 

παρακολουκιςει. Αυτι θ πλθροφορία δεν φαίνεται να είναι αξιοποιιςιμθ από το ΛΝΕΡ, αλλά ςχετίηεται 

με αίτθςθ τθν οποία μπορεί να κάνει ο εκπαιδευόμενοσ/θ, ϊςτε να παρακολουκιςει άλλα 

προγράμματα που ςυμπεριλαμβάνουν τισ ενότθτεσ οι οποίεσ τον/τθν ενδιαφζρουν. Αν το νόθμα τθσ 

ςυμπλιρωςθσ είναι ο φορζασ να ανιχνεφςει νζεσ ενότθτεσ που απουςιάηουν από το επιμορφωτικό του 

ζργο, προκειμζνου να εξετάςει τθν αναγκαιότθτα ςχεδιαςμοφ νζων προγραμμάτων, τότε κα είχε νόθμα 

οι πλθροφορίεσ αυτζσ να ςυλλζγονται με τθν διαδικαςία τθσ ανίχνευςθσ επιμορφωτικϊν αναγκϊν από 

τουσ υπεφκυνουσ εκπαίδευςθσ των Φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, να ομαδοποιοφνται ςε 

επεξεργάςιμο αρχείο ςυνολικά και να εξάγεται κάποιο ςυμπζραςμα ανά ςυγκεκριμζνο χρονικό 

διάςτθμα, το οποίο να μελετάται ςυνολικά και να ςυνδζεται με μία πρόταςθ, που ςυνάδει με το 

ςτρατθγικό ςχεδιαςμό του Φορζα. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ, προτείνεται θ απαλοιφι τουσ από το 

ερωτθματολόγιο. 

 

Γενικότερα, ςτισ ερωτιςεισ τισ οποίεσ καλείται ο ερωτϊν να απαντιςει με ανοιχτό πεδίο κειμζνου, 

όπωσ θ 8θ ενότθτα ςτο ερωτθματολόγιο εκπαιδευομζνων/ουςϊν και θ 4θ ενότθτα ςτο 

ερωτθματολόγιο ειςθγθτϊν/τριϊν35, οι οποίεσ αφοροφν ςε ςχόλια/παρατθριςεισ/προτάςεισ, φαίνεται 

οι πλθροφορίεσ να μθν ομαδοποιοφνται ςε επεξεργάςιμθ μορφι ςτο ΟΡΣ, ϊςτε να μποροφν να 

αξιοποιθκοφν. Ρροτείνεται, λοιπόν, θ παροχι δυνατότθτασ ομαδοποίθςισ τουσ ανά πρόγραμμα ι 

                                                           

 
34

 Ραράρτθμα Α 
35

 Ραράρτθμα Α 
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τίτλο και θ εξαγωγι τουσ ςε επεξεργάςιμο αρχείο. Επίςθσ, προκειμζνου να εντοπίηονται άμεςα  κενά 

εκπαίδευςθσ ι άλλα προβλιματα και να αναδεικνφονται πιο εφκολα πεδία και ευκαιρίεσ για τθ 

βελτίωςθ των δράςεων, προτείνεται θ διάςπαςθ των ερωτιςεων αυτϊν ςε κετικά ςτοιχεία και 

ςτοιχεία προσ βελτίωςθ, ϊςτε να ομαδοποιοφνται οι απαντιςεισ ανα κατθγορία και να αξιοποιοφνται 

αναλόγωσ. 

 

Στο πλαίςιο αυτό, για αυτά τα πεδία, προτείνεται παράλλθλα και θ χριςθ μεκόδων επεξεργαςίασ 

φυςικισ γλϊςςασ και μθχανικισ μάκθςθσ για τθν δθμιουργία αυτοματοποιθμζνων ροϊν και 

μθχανιςμϊν ελζγχου με ςτόχο: 

● Τον εντοπιςμό και τθν ςυςταδοποίθςθ (ομαδοποίθςθ) ςυναφϊν ςχολίων και προτάςεων που 

κατατίκενται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ και 

τουσ ειςθγθτζσ/τριεσ. Μία τζτοια προςζγγιςθ, κα μποροφςε να βαςίηεται ςε γνωςτοφσ 

αλγορίκμουσ επεξεργαςίασ φυςικισ γλϊςςασ36 (Natural Language Processing), όπωσ ο 

αλγόρικμοσ Latent Dirichlet allocation37, για τθν ανακάλυψθ κεμάτων ςε μια ςυλλογι ςχολίων 

αξιολόγθςθσ και, ςτθ ςυνζχεια, τθν αυτόματθ ταξινόμθςθ κάκε μεμονωμζνου ςχολίου εντόσ 

τθσ ςυλλογισ, ωσ προσ το πόςο "ςχετικό" είναι με κάκε ζνα από τα ανακαλυφκζντα κζματα. 

● Τθ ςφνοψθ εκτεταμζνων τμθμάτων κειμζνου, χρθςιμοποιϊντασ είτε κλαςςικοφσ αλγόρικμουσ 

μθχανικισ ςφνοψθσ όπωσ ο  TextRank38, είτε νεότερεσ τεχνικζσ βακιάσ μθχανικισ μάκθςθσ, 

όπωσ για παράδειγμα Seq2Seq νευρωνικά δίκτυα ι μοντζλα βαςιςμζνα ςτο BERT. 

● Τθν κατθγοριοποίθςθ ςχολίων με χριςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ ςυναιςκιματοσ, ϊςτε να 

προςδιοριςτεί το ςυναίςκθμα ενόσ ςχολίου, από πολφ αρνθτικό ζωσ ουδζτερο και πολφ κετικό. 

● Τον αυτοματοποιθμζνο εντοπιςμό ςχολίων, τα οποία χριηουν άμεςθσ ενθμζρωςθσ και 

αντιμετϊπιςθσ από το προςωπικό του ΕΚΔΔΑ, κακϊσ μπορεί να αποκαλφπτουν ςοβαρά 

προβλιματα ι ελλείψεισ που παρουςιάηονται ςε μεμονωμζνα προγράμματα.  

 

Ζνα γενικό ςυμπζραςμα που δφναται να εξαχκεί είναι ότι φαίνεται να μθν υπάρχει ςφνδεςθ τθσ 

αξιολόγθςθσ με τθ ςτρατθγικι του Φορζα, με αποτζλεςμα πολλά από τα δεδομζνα που ςυλλζγονται να 

μθν αξιοποιοφνται ι να απουςιάηουν ερωτιςεισ για δεδομζνα που κα μποροφςαν να ςυμβάλλουν ςτθν 

αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ του επιμορφωτικοφ του ζργου. Επομζνωσ, θ μελζτθ προτείνει τθ ςφςταςθ 

ομάδασ ζργου από ςτελζχθ του ΕΚΔΔΑ, θ οποία να καταγράψει το ςφνολο των απαιτιςεων του ΛΝΕΡ 

από τθν διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ και να προτείνει ςυγκεκριμζνεσ βελτιϊςεισ, οι οποίεσ να 

βαςίηονται ςτθ ςφνδεςθ τθσ αξιολόγθςθσ με τουσ ςτρατθγικοφσ και επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ του 

Φορζα. Τζλοσ, προτείνεται το ΕΚΔΔΑ να αξιολογιςει τθ ςφςταςθ μίασ μόνιμθσ διοικθτικισ κζςθσ ι 

δομισ παρακολοφκθςθσ και αξιοποίθςθσ των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ, θ οποία κα ενιςχφει 

                                                           

 
36

 Θ επεξεργαςία φυςικισ γλϊςςασ είναι ζνα υποπεδίο τθσ γλωςςολογίασ, τθσ επιςτιμθσ των υπολογιςτϊν και τθσ τεχνθτισ 

νοθμοςφνθσ που αςχολείται με τισ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ υπολογιςτϊν και ανκρϊπινθσ γλϊςςασ, ιδίωσ με τον τρόπο 

προγραμματιςμοφ υπολογιςτϊν για τθν επεξεργαςία/ανάλυςθ/ κατανόθςθ /κατθγοριοποίθςθ κ.α δεδομζνων φυςικισ 

γλϊςςασ. 
37

 Ο lda είναι ζνασ αλγόρικμοσ μθ εποπτευόμενθσ μάκθςθσ που προςπακεί να περιγράψει ζνα ςφνολο παρατθριςεων ωσ 

μείγμα διαφορετικϊν κατθγοριϊν. Ο LDA χρθςιμοποιείται ςυνθκζςτερα για τθν ανακάλυψθ ενόσ κακοριςμζνου από τον 

χριςτθ αρικμοφ κεμάτων που μοιράηονται επιμζρουσ κείμενα ςε  ζνα ςϊμα κειμζνων. 
38

 TextRank: Bringing Order into Text (Mihalcea & Tarau, 2004) 
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τθν ανατροφοδότθςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και τθ διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ που 

ςυγκεντρϊνεται προσ όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ/εσ. 

6.2 Ρροτεινόμενα Ερωτθματολόγια 
 

Σε ςυνζχεια των ανωτζρω, ακολουκοφν προτάςεισ ςχετικζσ με τισ ερωτιςεισ των ερωτθματολογίων. 

Επιςθμαίνεται ότι ο αναςχεδιαςμόσ αυτϊν, πραγματοποιικθκε βάςει του ακόλουκου πλαιςίου: 

 

● ςυμπερίλθψθ και των 2 φφλων ςτουσ τίτλουσ και τισ ερωτιςεισ, 

● υιοκζτθςθ καλϊν πρακτικϊν ερωτιςεων από άλλουσ φορείσ 

● επαναδιατφπωςθ ερωτιςεων, ϊςτε οι απαντιςεισ να ζχουν μεγαλφτερθ προςτικζμενθ 

αξία, 

● αφαίρεςθ ερωτιςεων, οι οποίεσ κεωρικθκε ότι δεν ζχουν (πλζον) νόθμα, 

● προςκικθ ερωτιςεων, οι οποίεσ κεωρικθκε ότι ζχουν προςτικζμενθ αξία, και 

απουςίαηαν, 

● μθ υποχρεωτικι ςυμπλιρωςθ όλων των ερωτιςεων 

● προςαρμογι ερωτιςεων ανά τφπο επιμορφωτικισ δράςθσ, 

● προςαρμογι ερωτιςεων ανά ρόλο ειςθγθτι/τριασ, 

● προςαρμογι ερωτιςεων  ανά τρόπο υλοποίθςθσ (ςφγχρονθ/αςφγχρονθ/διά ηϊςθσ/εξ 

αποςτάςεωσ), 

● προςαρμογι ερωτιςεων ανά μζςο υλοποίθςθσ (webex, moodle) και 

● δυναμικι διαχείριςθ ερωτιςεων. 

 

Κρίνεται ςθμαντικό να επιςθμανκεί ότι οι υπεφκυνοι, πριν τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ και τθν 

κζςθ ςε ιςχφ τθσ αξιολόγθςθσ, κα πρζπει να μποροφν, ανάλογα με τισ τον τφπο, τα μζςα και τουσ 

ρόλουσ να ορίηουν τισ παραμζτρουσ που αφοροφν για κάκε ερϊτθςθ και αναλόγωσ να 

προςαρμόηονται οι ερωτιςεισ του ερωτθματολογίου, για παράδειγμα ςυνκικεσ και τρόποσ εμφάνιςθσ, 

επίπεδο ανάλυςθσ και υποχρεωτικότθτα ι μθ. 

 

Ακολουκοφν οι ερωτιςεισ οι οποίεσ αποτυπϊνονται ςε μορφι πίνακα με ςτιλεσ και αφοροφν τισ 

επιμζρουσ παραμζτρουσ, προσ διευκόλυνςθ τθσ αξιοποίθςισ τουσ από τον Φορζα. 

 

6.2.1. Ερωτθματολόγιο ςυμμετεχόντων/ουςϊν 

 

Κατ’ αρχάσ, προτείνεται να ειςαχκεί ειςαγωγικό ενθμερωτικό κείμενο, ωσ ακολοφκωσ: 

 

«Σασ γνωρίηουμε ότι θ ανατροφοδότθςι ςασ είναι πολφ ςθμαντικι για εμάσ και λαμβάνεται υπόψθ 

προκειμζνου θ ποιότθτα των δράςεϊν μασ να αναβακμιςτεί, τόςο από πλευράσ επιλογισ κατάλλθλων 

ειςθγθτϊν/τριϊν, όςο και από πλευράσ δομισ και περιεχομζνου των ενοτιτων. Σασ διαβεβαιϊνουμε 

επίςθσ, ότι οι πλθροφορίεσ που κα μασ δϊςετε  είναι ανϊνυμεσ και δεν πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν 
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για κανζνα άλλο ςκοπό, παρά μόνο για τθν αξιολόγθςθ τθσ επιμόρφωςθσ που παρζχεται από το ΛΝΕΡ.» 
39 

Ακολουκεί πίνακασ με τισ ερωτιςεισ και τισ παραμζτρουσ τουσ. 

 

Α/Α Ερϊτθςθ 

Κλίμακα 

Τφποσ 

απάντθςθσ 

Υποχρεω

τικι; 

Δυναμικζσ 

Πλθροφορίεσ 

Συνκικεσ 

ελζγχου/ 

εμφάνιςθσ 

Επιμορφωτικό πρόγραμμα 

1 

Αναλογιηόμενοι τθ ςυνολικι εμπειρία από 

το πρόγραμμα που παρακολουκιςατε, 

πϊσ το αξιολογείτε; 

από 1 ζωσ 10 

αςτεράκια 
ΝΑΛ ΟΧΛ Ράντα 

2 

Ραρακαλοφμε αξιολογιςτε τθ 

χρθςιμότθτα κεματολογίασ του 

επιμορφωτικοφ προγράμματοσ ωσ προσ: 

 

α Τισ υπθρεςιακζσ ςασ ανάγκεσ 

από 1 ζωσ 5 

αςτεράκια 

ΝΑΛ 

ΝΑΛ 

(για κάκε 

κεματικι 

ενότθτα) 

Θ ερϊτθςθ 

να τίκεται 

ςυνολικά 

για τθ 

δράςθ ι 

ανά 

κεματικι 

ενότθτα. 

β Τα προςωπικά ςασ ενδιαφζροντα ΟΧΛ 

ΝΑΛ 

(για κάκε 

κεματικι 

ενότθτα) 

Ράντα 

3 

Ρόςο ικανοποιθμζνοσ/θ είςτε από το 

επιμορφωτικό πρόγραμμα, για κάκε μία 

από τισ παρακάτω παραμζτρουσ: 

 

α 
Αποτελζςματα και ποιότθτα ςε ςχζςθ με 

τισ προςδοκίεσ ςασ 

από 1 ζωσ 5 

αςτεράκια 
ΟΧΛ ΟΧΛ Ράντα β Κάλυψθ όλων των ενοτιτων 

γ 
Εκπαιδευτικό υλικό που ςασ δόκθκε από 

το ΛΝΕΡ (εφόςον δόκθκε) 
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 Μελζτθ Ομάδασ εργαςίασ ΕΚΔΔΑ “για τθν επικαιροποίθςθ των μεκόδων αξιολόγθςθσ και αποτίμθςθσ των επιμορφωτικϊν 

προγραμμάτων και των εκπαιδευτϊν/εκπαιδευτριϊν του ΛΝ.ΕΡ./Ε.Κ.Δ.Δ.Α.”  (υπ. Αρικμόν 2768/27/04/2016 Απόφαςθ τθσ 

Ρροζδρου του ΕΚΔΔΑ), Οκτϊβριοσ 2016. 

https://docs.google.com/document/d/1mjis9ujI0SwTQUdxX_IYX_yP4LQJRczQGI-75B1hdBc/edit#heading=h.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/1mjis9ujI0SwTQUdxX_IYX_yP4LQJRczQGI-75B1hdBc/edit#heading=h.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/1mjis9ujI0SwTQUdxX_IYX_yP4LQJRczQGI-75B1hdBc/edit#heading=h.30j0zll
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Α/Α Ερϊτθςθ 

Κλίμακα 

Τφποσ 

απάντθςθσ 

Υποχρεω

τικι; 

Δυναμικζσ 

Πλθροφορίεσ 

Συνκικεσ 

ελζγχου/ 

εμφάνιςθσ 

δ 
Συνολικι δομι (ςειρά, ςφνδεςθ ενοτιτων, 

αποφυγι επικαλφψεων) 

ε Συνολικι διάρκεια προγράμματοσ 

Κα ζπρεπε να 

ιταν 

μεγαλφτερθ 

Ιταν 

ικανοποιθτικι 

Κα ζπρεπε να 

ιταν 

μικρότερθ 

ΟΧΛ ΟΧΛ Ράντα 

4α 

Κεωρείτε ότι υπάρχουν κι άλλα κζματα, 

εκτόσ αυτϊν που διδάςκονται, που κα 

ζπρεπε να διδάςκονται ςτο ςυγκεκριμζνο 

επιμορφωτικό πρόγραμμα 

Ναι/Πχι ΟΧΛ ΟΧΛ Ράντα 

4β Αν ναι, ποια; 

Ρεδίο 

ελεφκερου 

κειμζνου (500 

χαρακτιρεσ) 

ΟΧΛ ΟΧΛ Ράντα 

5 
Ρϊσ αξιολογείτε ςυνολικά τον/τθν 

ειςθγθτι/τρια; 

από 1 ζωσ 10 

αςτεράκια 
ΝΑΛ 

ΝΑΛ 

(για κάκε 

ειςθγθτι/τρια

) 

Ράντα 

6 

Ραρακαλοφμε αξιολογιςτε τουσ 

ειςθγθτζσ/τριεσ του επιμορφωτικοφ 

προγράμματοσ για κάκε μία από τισ 

παρακάτω παραμζτρουσ: 

 

α Μεταδοτικότθτα/ςαφινεια 

από 1 ζωσ 10 

αςτεράκια 
ΟΧΛ 

ΝΑΛ 

(για κάκε 

ειςθγθτι/τρια

) 

Εφόςον 

αφορά 

ςφγχρονθ 

διδαςκαλία 

β 
Ενεργοποίθςθ του ενδιαφζροντοσ και τθσ 

ςυμμετοχισ 

Εφόςον 

αφορά 

ςφγχρονθ 

διδαςκαλία 

γ 
Χριςθ διαδραςτικϊν και ςυνεργατικϊν 

εκπαιδευτικϊν μεκόδων και τεχνικϊν 

Εφόςον 

αφορά 
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Α/Α Ερϊτθςθ 

Κλίμακα 

Τφποσ 

απάντθςθσ 

Υποχρεω

τικι; 

Δυναμικζσ 

Πλθροφορίεσ 

Συνκικεσ 

ελζγχου/ 

εμφάνιςθσ 

ςφγχρονθ 

διδαςκαλία 

δ 
Συνεργαςία/διακεςιμότθτα/επίλυςθ 

αποριϊν 
Ράντα 

ε 
Υποςτιριξθ κατά τθν εκπόνθςθ τθσ 

εργαςίασ 

Μόνο για 

ειςθγθτζσ/

τριεσ που 

υποςτθρίηο

υν δράςεισ 

που ζχουν 

εργαςία 

7 

Ραρακαλοφμε αξιολογιςτε τισ υποδομζσ 

του ΕΚΔΔΑ, για κάκε μία από τισ 

παρακάτω παραμζτρουσ: 

 

α 
Το περιβάλλον τθσ τάξθσ (αίκουςεσ, 

υποδομζσ, κακαριότθτα) 

από 1 ζωσ 5 

αςτεράκια 

ΝΑΛ ΟΧΛ 

Μόνο για 

δράςεισ 

που 

περιλαμβά

νουν και 

φυςικι 

παρουςία 

ςε 

αίκουςα 

β 
Οι τεχνολογικζσ υποδομζσ του ΕΚΔΔΑ 

(H/Y, projector, οκόνεσ) 
ΟΧΛ ΟΧΛ 

Μόνο για 

δράςεισ 

που 

περιλαμβά

νουν και 

φυςικι 

παρουςία 

ςε 

αίκουςα 

γ 

Οι τεχνολογικζσ υποδομζσ τθσ εξ 

αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ (δίκτυα, 

πλατφόρμεσ) 

ΝΑΛ ΟΧΛ 

Μόνο για 

δράςεισ 

που 

περιλαμβά
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Α/Α Ερϊτθςθ 

Κλίμακα 

Τφποσ 

απάντθςθσ 

Υποχρεω

τικι; 

Δυναμικζσ 

Πλθροφορίεσ 

Συνκικεσ 

ελζγχου/ 

εμφάνιςθσ 

νουν και 

απομακρυ

ςμζνθ 

διδαςκαλία 

8 

Ρόςο ικανοποιθμζνοσ/θ είςτε από τθν 

οργανωτικι και διοικθτικι υποςτιριξθ 

που είχατε από τα ςτελζχθ του ΛΝΕΡ ; 

από 1 ζωσ 5 

αςτεράκια 

ΝΑΛ ΟΧΛ Ράντα 

9 

Ραρακαλοφμε βοθκιςτε μασ να 

διατθριςουμε ι να βελτιϊςουμε τθν 

ποιότθτα του επιμορφωτικοφ ζργου, 

ςυμπλθρϊνοντασ τα παρακάτω: 

 

α Λςχυρά ςτοιχεία προσ διατιρθςθ Ρεδίο 

ελεφκερου 

κειμζνου (500 

χαρακτιρεσ) 

ΠΧΛ ΠΧΛ Ράντα 
β Σχόλια/προτάςεισ για βελτίωςθ 

Ημερίδα/δι-θμερίδα/ςυνζδριο 

1 

Αναλογιηόμενοι τθ ςυνολικι εμπειρία από 

τθν δράςθ που παρακολουκιςατε, πϊσ 

τθν αξιολογείτε; 

από 1 ζωσ 10 

αςτεράκια 
ΝΑΛ ΟΧΛ Ράντα 

α Λςχυρά ςτοιχεία προσ διατιρθςθ 

Ρεδίο 

ελεφκερου 

κειμζνου (500 

χαρακτιρεσ) 

ΠΧΛ ΠΧΛ Ράντα 

β Σχόλια/προτάςεισ για βελτίωςθ 

Ρεδίο 

ελεφκερου 

κειμζνου (500 

χαρακτιρεσ) 

ΠΧΛ ΠΧΛ Ράντα 

Εργαςτιρια διαβοφλευςθσ πολιτικισ - Καινοτόμα εργαςτιρια 

1 

Αναλογιηόμενοι τθ ςυνολικι εμπειρία από 

το εργαςτιριο ςτο οποίο ςυμμετείχατε, 

πϊσ το αξιολογείτε; 

από 1 ζωσ 10 

αςτεράκια 
ΝΑΛ ΟΧΛ Ράντα 

2 

Ρόςο ικανοποιθμζνοσ/θ είςτε από το 

επιμορφωτικό πρόγραμμα, για κάκε μία 

από τισ παρακάτω παραμζτρουσ: 

 

α Αποτελζςματα και ποιότθτα ςε ςχζςθ με από 1 ζωσ 5 ΟΧΛ ΟΧΛ Ράντα 
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Α/Α Ερϊτθςθ 

Κλίμακα 

Τφποσ 

απάντθςθσ 

Υποχρεω

τικι; 

Δυναμικζσ 

Πλθροφορίεσ 

Συνκικεσ 

ελζγχου/ 

εμφάνιςθσ 

τισ προςδοκίεσ ςασ αςτεράκια 

β 
Εκπαιδευτικό υλικό που ςασ δόκθκε από 

το ΛΝΕΡ (εφόςον δόκθκε) 

γ Συνολικι δομι 

δ Συνολικι διάρκεια προγράμματοσ ΟΧΛ ΟΧΛ Ράντα 

3 
Ρϊσ αξιολογείτε ςυνολικά τον 

ςυντονιςτι/τρια του εργαςτθρίου; 

από 1 ζωσ 10 

αςτεράκια 
ΝΑΛ 

ΝΑΛ 

(για κάκε 

ςυντονιςτι/τρ

ια) 

Ράντα 

4 

Ραρακαλοφμε αξιολογιςτε τουσ 

ςυντονιςτζσ/τριεσ του εργαςτθρίου για 

κάκε μία από τισ παρακάτω παραμζτρουσ: 

 

α 
Συντονιςμόσ (ικανότθτα ςφνκεςθσ, 

διαχείριςθ χρόνου) από 1 ζωσ 10 

αςτεράκια 
ΟΧΛ 

ΝΑΛ 

(για κάκε 

ςυντονιςτι/τρ

ια) 

Ράντα 

β 
Ενεργοποίθςθ του ενδιαφζροντοσ και τθσ 

ςυμμετοχισ 

5 

Ραρακαλοφμε αξιολογιςτε τισ υποδομζσ 

του ΕΚΔΔΑ, για κάκε μία από τισ 

παρακάτω παραμζτρουσ: 

 

α 
Το περιβάλλον τθσ τάξθσ (αίκουςεσ, 

υποδομζσ, κακαριότθτα) 

από 1 ζωσ 5 

αςτεράκια 

ΝΑΛ ΟΧΛ 

Μόνο για 

δράςεισ 

που 

περιλαμβά

νουν και 

φυςικι 

παρουςία 

ςε 

αίκουςα 

β 
Οι τεχνολογικζσ υποδομζσ του ΕΚΔΔΑ 

(H/Y, projector, οκόνεσ) 
ΟΧΛ ΟΧΛ 

Μόνο για 

δράςεισ 

που 

περιλαμβά

νουν και 

φυςικι 
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Α/Α Ερϊτθςθ 

Κλίμακα 

Τφποσ 

απάντθςθσ 

Υποχρεω

τικι; 

Δυναμικζσ 

Πλθροφορίεσ 

Συνκικεσ 

ελζγχου/ 

εμφάνιςθσ 

παρουςία 

ςε 

αίκουςα 

γ 

Οι τεχνολογικζσ υποδομζσ τθσ εξ 

αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ (δίκτυα, 

πλατφόρμεσ) 

ΝΑΛ ΟΧΛ 

Μόνο για 

τισ εξ 

αποςτάςε

ωσ δράςεισ 

6 

Ρόςο ικανοποιθμζνοσ/θ είςτε από τθν 

οργανωτικι και διοικθτικι υποςτιριξθ 

που είχατε από τα ςτελζχθ του ΛΝΕΡ; 

από 1 ζωσ 5 

αςτεράκια 

ΝΑΛ ΟΧΛ Ράντα 

7 

Ραρακαλοφμε βοθκιςτε μασ να 

διατθριςουμε ι να βελτιϊςουμε τθν 

ποιότθτα του εργαςτθρίου, 

ςυμπλθρϊνοντασ τα παρακάτω: 

 

α Λςχυρά ςτοιχεία προσ διατιρθςθ Ρεδίο 

ελεφκερου 

κειμζνου (500 

χαρακτιρεσ) 

ΠΧΛ ΠΧΛ Ράντα 
β Σχόλια/προτάςεισ για βελτίωςθ 

 

Τζλοσ, προτείνεται να ειςαχκεί ευχαριςτιριο μινυμα ωσ ακολοφκωσ: 

 

«Σασ ευχαριςτοφμε πολφ για τθ ςυμμετοχι και τθν αξιολόγθςι ςασ!» 
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6.2.2. Ερωτθματολόγιο ειςθγθτϊν/τριϊν 

 

Το ακόλουκο ερωτθματολόγιο προτείνεται προσ αξιοποίθςθ για όλεσ τισ δράςεισ του ΛΝΕΡ, αλλά 

ςυνιςτάται θ χριςθ του κυρίωσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα. Για δράςεισ όπωσ οι θμερίδεσ και τα 

εργαςτιρια, προτείνεται να προ-αποφαςίηεται από τουσ υπεφκυνουσ το εάν είναι ςκόπιμο ι όχι να 

ςυμπλθρωκεί από τουσ ειςθγθτζσ/τριεσ, θ ςχετικι επιλογι να καταγράφεται ςτο ΟΡΣ του ΛΝΕΡ, και, ωσ 

εκ τοφτου, αυτό να εμφανίηεται ι όχι ςτθν Ρφλθ των εκπαιδευτϊν που ςυμμετείχαν ςε αυτζσ. 

 

Ππωσ και ςτο ερωτθματολόγιο των εκπαιδευομζνων/ουςϊν, προτείνεται να ειςαχκεί κι εδϊ 

ειςαγωγικό ενθμερωτικό κείμενο, ωσ ακολοφκωσ: 

 

«Σασ γνωρίηουμε ότι θ ανατροφοδότθςι ςασ είναι πολφ ςθμαντικι για εμάσ και λαμβάνεται υπόψθ 

προκειμζνου θ ποιότθτα των δράςεϊν μασ να αναβακμιςτεί. Σασ διαβεβαιϊνουμε επίςθσ, ότι οι 

πλθροφορίεσ που κα μασ δϊςετε είναι εμπιςτευτικζσ και δεν πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν για 

κανζνα άλλο ςκοπό, παρά μόνο για τθν αξιολόγθςθ τθσ επιμόρφωςθσ που παρζχεται από το ΛΝΕΡ.» 40 

 

Ακολουκεί πίνακασ με τισ ερωτιςεισ και τισ παραμζτρουσ τουσ. 

 

Α/Α Ερϊτθςθ 

Κλίμακα 

Τφποσ 

απάντθςθσ 

Υποχρε

ωτικι; 

Δυναμι

κζσ 

Πλθρο

φορίεσ 

Συνκικεσ 

ελζγχου/εμφάνι

ςθσ 

Για όλεσ τισ δράςεισ 

1 

Αναλογιηόμενοι τθν ςυνολικι εμπειρία από 

τθν/τισ ενότθτα/εσ τθσ επιμορφωτικισ δράςθσ 

ςτθν οποία ςυμμετείχατε ωσ ειςθγθτισ/τρια, 

πϊσ το αξιολογείτε; 

από 1 ζωσ 

10 

αςτεράκια 

ΝΑΛ ΟΧΛ Ράντα 

2 

Ραρακαλοφμε αξιολογιςτε τισ υποδομζσ του 

ΕΚΔΔΑ, για κάκε μία από τισ παρακάτω 

παραμζτρουσ: 

 

α 
Το περιβάλλον τθσ τάξθσ (αίκουςεσ, υποδομζσ, 

κακαριότθτα) 

από 1 ζωσ 5 

αςτεράκια 
ΝΑΛ ΟΧΛ 

Μόνο για 

δράςεισ που 

περιλαμβάνουν 

και φυςικι 

παρουςία ςε 

αίκουςα 

                                                           

 
40

 Μελζτθ Ομάδασ εργαςίασ ΕΚΔΔΑ “για τθν επικαιροποίθςθ των μεκόδων αξιολόγθςθσ και αποτίμθςθσ των επιμορφωτικϊν 

προγραμμάτων και των εκπαιδευτϊν/εκπαιδευτριϊν του ΛΝ.ΕΡ./Ε.Κ.Δ.Δ.Α.”  (υπ. Αρικμόν 2768/27/04/2016 Απόφαςθ τθσ 

Ρροζδρου του ΕΚΔΔΑ), Οκτϊβριοσ 2016. 

https://docs.google.com/document/d/1mjis9ujI0SwTQUdxX_IYX_yP4LQJRczQGI-75B1hdBc/edit#heading=h.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/1mjis9ujI0SwTQUdxX_IYX_yP4LQJRczQGI-75B1hdBc/edit#heading=h.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/1mjis9ujI0SwTQUdxX_IYX_yP4LQJRczQGI-75B1hdBc/edit#heading=h.30j0zll
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Α/Α Ερϊτθςθ 

Κλίμακα 

Τφποσ 

απάντθςθσ 

Υποχρε

ωτικι; 

Δυναμι

κζσ 

Πλθρο

φορίεσ 

Συνκικεσ 

ελζγχου/εμφάνι

ςθσ 

β 
Οι τεχνολογικζσ υποδομζσ του ΕΚΔΔΑ (H/Y, 

projector, οκόνεσ) 
ΟΧΛ ΟΧΛ 

Μόνο για 

δράςεισ που 

περιλαμβάνουν 

και φυςικι 

παρουςία ςε 

αίκουςα 

γ 
Οι τεχνολογικζσ υποδομζσ τθσ εξ αποςτάςεωσ 

διδαςκαλίασ (δίκτυα, πλατφόρμεσ) 
ΝΑΛ ΟΧΛ 

Μόνο για 

δράςεισ που 

περιλαμβάνουν 

και 

απομακρυςμζνθ 

διδαςκαλία 

3 

Ρόςο ικανοποιθμζνοσ/θ είςτε από τθ 

ςυνεργαςία που είχατε από το επιςτθμονικό 

προςωπικό του ΛΝΕΡ ; 

από 1 ζωσ 5 

αςτεράκια 

ΝΑΛ ΟΧΛ Ράντα 

4 

Ρόςο ικανοποιθμζνοσ/θ είςτε από τθν 

οργανωτικι και διοικθτικι υποςτιριξθ που 

είχατε από τα ςτελζχθ του ΛΝΕΡ ; 

από 1 ζωσ 5 

αςτεράκια 

ΝΑΛ ΟΧΛ Ράντα 

5 

Ραρακαλοφμε βοθκιςτε μασ να διατθριςουμε 

ι να βελτιϊςουμε τθν ποιότθτα του 

επιμορφωτικοφ ζργου, ςυμπλθρϊνοντασ τα 

παρακάτω: 

 

α Λςχυρά ςτοιχεία προσ διατιρθςθ Ρεδίο 

ελεφκερου 

κειμζνου 

(500 

χαρακτιρεσ) 

ΠΧΛ ΠΧΛ Ράντα 

β Σχόλια/προτάςεισ για βελτίωςθ 

 

Τζλοσ, προτείνεται, όπωσ και ςε αυτό των εκπαιδευομζνων/ουςϊν, να ειςαχκεί ευχαριςτιριο μινυμα 

ωσ ακολοφκωσ: 

 

«Σασ ευχαριςτοφμε πολφ για τθ ςυμμετοχι και τθν αξιολόγθςι ςασ!» 
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7. Επίλογοσ 

Από όςα εκτζκθκαν παραπάνω, ςυνάγεται το ςυμπζραςμα ότι θ αξιολόγθςθ των επιμορφωτικϊν 

δράςεων του ΛΝΕΡ, επιδζχεται βελτιϊςεων, τόςο επί τθσ ίδιασ τθσ διαδικαςίασ, όςο και επί των 

ερωτθματολογίων που χρθςιμοποιοφνται για τθν ςυλλογι των δεδομζνων. Από τθν ανάλυςθ τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, τόςο από πλευράσ πλαιςίου, όςο και από πλευράσ διαδικαςίασ και 

υλοποίθςισ τθσ, οδθγθκικαμε ςτθ διαπίςτωςθ ότι υπάρχουν ηθτιματα ςτα οποία υπάρχει μεγάλο 

περικϊριο αλλαγϊν, με βαςικότερα τθν επικαιροποίθςθ των ερωτθματολογίων και τθν κατά ςυνκικθ 

εμφάνιςθ των ερωτιςεϊν τουσ, τθ κεςμοκζτθςθ τθσ υποχρεωτικότθτασ και τθσ προκεςμίασ τθσ 

αξιολόγθςθσ, τθ διαφοροποίθςθ τθσ καταχϊρθςθσ των δεδομζνων ανά τφπο δράςθσ και ρόλο 

ειςθγθτϊν/τριϊν και τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ των δεδομζνων τθσ αξιολόγθςθσ από τα ςτελζχθ του 

Φορζα. Είναι ςθμαντικό να τονιςκεί ότι, όλεσ οι προτεινόμενεσ αλλαγζσ διζπονται από τθ αξιοποίθςθ 

ςφγχρονων και κατάλλθλων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν, θ οποία κρίνεται πολφ 

βαςικι για τθν ψθφιακι αναβάκμιςθ τθσ διαδικαςίασ.  

 

Αξίηει επίςθσ να ςθμειωκεί ότι, ςτο πλαίςιο τθσ ανάλυςθσ, μποροφμε να δοφμε ότι υπάρχουν 

διαφορετικζσ προοπτικζσ που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ ςε διάφορα ςθμεία και, ωσ εκ τοφτου, 

προτάκθκαν εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ προσ επιλογι. Επιςθμαίνεται, παράλλθλα, ότι όλεσ οι αλλαγζσ 

παρουςιάηονται όςο πιο πρακτικά είναι δυνατό, προκειμζνου να είναι ευκολότερθ θ υλοποίθςι τουσ 

από τον Φορζα.  

 

Απϊτερο ςτόχο όλων των ανωτζρω αποτελεί θ προςαρμογι μεν τθσ διαδικαςίασ ςτισ νζεσ απαιτιςεισ 

που ζχουν προκφψει είτε εξωγενϊσ, είτε ενδογενϊσ, θ αναβάκμιςθ δε τθσ ποιότθτασ του παρεχόμενου 

επιμορφωτικοφ ζργου του ΛΝΕΡ. Στο πλαίςιο αυτό, κρίνεται ότι, με τον προτεινόμενο αναςχεδιαςμό, 

και οι δφο αυτζσ ςυνιςτϊςεσ μποροφν να επιτευχκοφν ςε μεγάλο βακμό. 

 

Εν κατακλείδι, ωσ τελευταία ςκζψθ, υπογραμμίηουμε ότι είναι πολφ βαςικό ο Φορζασ να 

επαναξιολογιςει τθ κζςθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ των δράςεϊν του ςτο πλαίςιο του ςτρατθγικοφ 

προγραμματιςμοφ του, οφτωσ ϊςτε, τα αποτελζςματα αυτισ, να ςυμβάλουν προσ τθν κατεφκυνςθ που 

το ΛΝΕΡ, ωσ ςφγχρονθ εκπαιδευτικι-επιςτθμονικι μονάδα του ΕΚΔΔΑ, επιχειρεί να κατευκυνκεί, ςε ζνα 

γριγορα και απαιτθτικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 
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8. Ραραρτιματα 

8. Ραράρτθμα Α - Υφιςτάμενα  Ερωτθματολόγια 

Αξιολόγθςθσ ΛΝΕΡ 
 

ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΕΡΛΜΟΦΩΤΛΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

Σασ γνωρίηουμε ότι τθρείται διαδικαςία ανωνυμοποίθςθσ τθσ αξιολόγθςισ ςασ. 

 

ΚΩΔΛΚΟΣ ΕΡΛΜΟΦΩΤΛΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ XXXXXXXX 

ΤΛΤΛΟΣ ΕΡΛΜΟΦΩΤΛΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ: ABC ABC ABC  

 

1. Ραρακαλοφμε αξιολογιςτε τθ χρθςιμότθτα κεματολογίασ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ ωσ 

προσ τισ υπθρεςιακζσ ςασ ανάγκεσ και τα προςωπικά ςασ ενδιαφζροντα, με βάςθ τθν κλίμακα από 

“0=κακόλου χριςιμθ” ζωσ και “10=εξαιρετικά χριςιμθ”: 

ΚΕΜΑΤΛΚΕΣ ΕΝΟΤΘΤΕΣ 

ΧΘΣΛΜΟΤΘΤΑ ΩΣ ΡΟΣ 

ΥΡΘΕΣΛΑΚΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΡΟΣΩΡΛΚΑ/ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΛΚΑ 

ΕΝΔΛΑΦΕΟΝΤΑ 

ΚΕΜΑΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ 1 

*   

   

ΚΕΜΑΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ 2 

*   

   

ΚΕΜΑΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ Ν 

*   

 

2. Ραρακαλοφμε αξιολογιςτε τουσ ειςθγθτζσ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ για κάκε μία από τισ 

παρακάτω παραμζτρουσ, με βάςθ τθν κλίμακα από “0=απόλυτα ανεπαρκισ” ζωσ και “10=εξαιρετικά 

επαρκισ”: 

ΕΛΣΘΓΘΤ

ΕΣ 

Δεν 

παρακολο

φκθςα 

(**) 

Καλι 

προετοιμας

ία, Σχζδιο 

μακιματοσ 

Ρλθρότθτα 

ειςιγθςθσ, 

ολοκλιρως

θ φλθσ 

Σαφινεια, 

κατανόθςθ, 

μεταδοτικό

τθτα 

Συνεργαςία

, 

πρόςβαςθ, 

παροχι 

ςυμβουλϊν

, βοικεια 

Εκπαιδευτικ

ό υλικό 

(ςυμπλθρω

ματικό), 

εποπτικό 

υλικό 

Εκπαιδευτι

κζσ 

μζκοδοι 

και τεχνικζσ 

(πρακτικζσ 

εφαρμογζσ) 

Ενεργοποίθ

ςθ του 

ενδιαφζρον

τοσ – 

ςυμμετοχι 
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ΕΛΣΘΓΘΤ

ΘΣ 1 

* 
        

         

ΕΛΣΘΓΘΤ

ΘΣ 2 

* 
        

…         

ΕΛΣΘΓΘΤ

ΘΣ Ν 

* 
        

 

3. Ραρακαλοφμε αξιολογιςτε τισ παρακάτω παραμζτρουσ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ, με βάςθ 

τθν κλίμακα από “0=απόλυτα ανεπαρκισ” ζωσ και “10=εξαιρετικά επαρκισ”: 

ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΕΣ ΣΥΝΛΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ ΕΡΛΜΟΦΩΤΛΚΟΥ 

ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 
ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 

Εκπαιδευτικό υλικό που ςασ δόκθκε 

*  

  

Ενθμζρωςθ για τουσ ςτόχουσ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ 

*  

  

Χριςθ εκπαιδευτικϊν τεχνικϊν κατά το δυνατόν ςυμμετοχικϊν, ςε 

ςχζςθ με το αντικείμενο 

* 
 

  

Ρρόςκετεσ γνϊςεισ/δεξιότθτεσ που αποκτιςατε κατά τθ διάρκεια 

του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ ςε ςχζςθ με τισ 

προχπάρχουςεσ γνϊςεισ/δεξιότθτεσ 

* 

 

  

Σαφινεια ςτόχων του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ 

*  

  

Συνάφεια ςτόχων και περιεχομζνου του επιμορφωτικοφ 

προγράμματοσ 

* 
 

  

Συνολικι διάρκεια του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ 

*  
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Συνολικι δομι του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ (ςειρά 

,ςφνδεςθ ,επικάλυψθ κεματικϊν ενοτιτων) 

* 
 

  

 

4. Ραρακαλοφμε αξιολογιςτε τισ παρακάτω παραμζτρουσ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ, με βάςθ 

τθν κλίμακα από “0=απόλυτα ανεπαρκισ” ζωσ και “10=εξαιρετικά επαρκισ”: 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΤΟΥ ΕΡΛΜΟΦΩΤΛΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 

Ζγκαιρθ ενθμζρωςθ για τθ ςυμμετοχι ςασ ςτο πρόγραμμα 

(τουλάχιςτον 15 θμζρεσ πριν= 10) 

* 
 

  

Διοικθτικι υποςτιριξθ από τθ γραμματεία του ΛΝ.ΕΡ. πριν τθν 

ζναρξθ του προγράμματοσ 

* 
 

  

Οργανωτικι υποςτιριξθ κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ 

*  

  

Ενθμζρωςθ ςχετικά με τισ απαιτιςεισ του προγράμματοσ και τισ 

υποχρεϊςεισ ςασ  

* 
 

  

Τιρθςθ ωρολογίου προγράμματοσ 

*  

  

 

6. Κεωρείτε ότι υπάρχουν κι άλλα κζματα, εκτόσ αυτϊν που διδάςκονται, που κα ζπρεπε να 

διδάςκονται ςτο ςυγκεκριμζνο επιμορφωτικό πρόγραμμα; 

ΝΑΛ   OXI  

 

Αν ναι, ποιο/α; (Κεφαλαία Γράμματα) 

 
 

7. Ραρακαλοφμε να αναφζρετε άλλεσ επιμορφωτικζσ ανάγκεσ, κακϊσ και το αντίςτοιχο επίπεδο, που 

κεωρείτε ότι πρζπει να παρακολουκιςετε για να ανταποκρικείτε καλφτερα ςτα υπθρεςιακά ςασ 

κακικοντα: 
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(Κεφαλαία Γράμματα)  

ΕΡΛΜΟΦΩΤΛΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΕΡΛΡΕΔΟ 

ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΟ ΡΟΧΩΘΜΕΝΟ 

1. 

 

  

    

2. 

 

  

    

3. 

 

  

    

4. 

 

  

    

 

8. Σχόλια-παρατθριςεισ-προτάςεισ για τθ βελτίωςθ του ςυγκεκριμζνου επιμορφωτικοφ προγράμματοσ: 

Συμπλθρϊςτε με κεφαλαία γράμματα.  

 

 

 

9. Ραρακαλοφμε αξιολογιςτε τθν ποιότθτα του ξενοδοχείου διαμονισ εφόςον ζγινε χριςθ, βάςει τθσ 

κλίμακασ από “0=πολφ κακι” ζωσ και “10=εξαιρετικι”: 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΛΟ ΔΛΑΜΟΝΘΣ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 

Εξυπθρζτθςθ προςωπικοφ  

  

Διαμονι  
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Διατροφι  

  

Σφνδεςθ με μζςα μαηικισ μεταφοράσ   

  

 

10. Ραρακαλοφμε αξιολογιςτε ςε ποιό βακμό το επιμορφωτικό πρόγραμμα ςασ ικανοποίθςε ςυνολικά, 

βάςει τθσ κλίμακασ από “0=κακόλου ” ζωσ και “10=εξαιρετικά”: 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ 

ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ  

* 
   

   

  

 

Κα είναι χριςιμο ςε εμάσ εάν αιτιολογιςετε τθ βακμολογία ςασ ςτθν ερϊτθςθ 

10. 

 

 

  

 

Cancel
 
 Submit

 
* 

Υποχρεωτικά πεδία 

 

(**) Ζαν δεν παρακολουκιςατε τθν παρουςίαςθ του ςυγκεκριμμζνου Ειςθγθτι παρακαλοφμε να 

τςεκάρετε τθν ζνδειξθ "Δεν παρακολοφκθςα" δίπλα ςτο όνομα του Ειςθγθτι και να μθν τον 

βακμολογιςετε  

 

● Εκκρεμοφν για εςάσ ςεμινάρια προσ αξιολόγθςθ. Ραρακαλοφμε προβείτε ςτθν αξιολόγθςι τουσ 

το ςυντομότερο δυνατό! 

● Εκκρεμοφν για εςάσ ςεμινάρια προσ αποτίμθςθ. Ραρακαλοφμε προβείτε ςτθν αποτίμθςι τουσ 

το ςυντομότερο δυνατό! 
COPYRIGHT © 2019 | ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ  

ΕΚΝΛΚΟ ΚΕΝΤΟ ΔΘΜΟΣΛΑΣ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΚΑΛ ΑΥΤΟΔΛΟΛΚΘΣΘΣ 

 

 

 

ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΕΡΛΜΟΦΩΤΛΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΣΘΓΘΤΘ 
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ΚΩΔΛΚΟΣ ΕΡΛΜΟΦΩΤΛΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΧΧΧΧΧΧ 

ΤΛΤΛΟΣ ΕΡΛΜΟΦΩΤΛΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ: ABC ABC ABC      

 

1. Ραρακαλοφμε απαντιςτε ςτα παρακάτω ερωτιματα ςχετικά με το επιμορφωτικό πρόγραμμα: 

ΟΓΑΝΩΣΘ ΕΡΛΜΟΦΩΤΛΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΝΑΛ ΟΧΛ 

Eνθμερωκικατε εγκαίρωσ (τουλάχιςτον 2 μινεσ πριν) για τθν 

επιλογι ςασ ωσ ειςθγθτισ; 

* 
  

  

Συνεργαςτικατε ικανοποιθτικά με το επιςτθμονικό προςωπικό 

του ΛΝΕΡ, ϊςτε να κατανοιςετε πλιρωσ το ςχεδιαςμό και τισ 

απαιτιςεισ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ; 

* 

  

  

Σασ δόκθκε ο φάκελοσ ςχεδιαςμοφ του επιμορφωτικοφ 

προγράμματοσ ; 

* 
  

  

Δόκθκε ζγκαιρα το εκπαιδευτικό υλικό του κζματόσ ςασ ςτουσ 

εκπαιδευόμενουσ; 

* 
  

  

Εντοπίςτθκαν λάκθ ι ελλείψεισ ςτο εκπαιδευτικό υλικό που 

διανεμικθκε; 

* 
  

  

Τθρικθκε το ωρολόγιο πρόγραμμα όπωσ είχε προδιαγραφεί; 

*   

  

Ραρουςιάςτθκαν προβλιματα με τουσ εκπαιδευόμενουσ κατά τθ 

διάρκεια του προγράμματοσ; 

* 
  

  

Τθρικθκε το παρουςιολόγιο των εκπαιδευομζνων κατά τα 

προβλεπόμενα; 

* 
  

  

Ραρουςιάςτθκαν προβλιματα λειτουργίασ ςτθ χριςθ των μζςων   



Αναςχεδιαςμόσ Αξιολόγθςθσ από τουσ Συμμετζχοντεσ ςτα Επιμορφωτικά Ρρογράμματα του ΛΝΕΡ 

80 

(projector, pc κλπ); 

* 

  

Συνεργαςτικατε αποτελεςματικά με το οργανωτικό-διοικθτικό 

προςωπικό του ΛΝ.ΕΡ.; 

* 
  

  

Ενθμερωκικατε για τισ υποχρεϊςεισ ςασ ςφμφωνα με τον 

κανονιςμό λειτουργίασ του ΛΝ.ΕΡ.; 

* 
  

  

 

2. Ραρακαλοφμε αξιολογιςτε ςυνολικά τουσ εκπαιδευόμενουσ ςχετικά με τα παρακάτω κζματα, βάςει 

τθσ κλίμακασ από “0=εξαιρετικά ανεπαρκισ” ζωσ και “10=εξαιρετικά επαρκισ”: 

ΕΚΡΑΛΔΕΥΟΜΕΝΟΛ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 

Ραρουςία κατά τθ διάρκεια τθσ επιμόρφωςθσ 

*  

  

Επίπεδο γνϊςεων, ςχετικά με το αντικείμενο, που προχπιρχαν 

*  

  

Ενεργι ςυμμετοχι κατά τθν επιμόρφωςθ 

*  

  

Ενδιαφζρον για το αντικείμενο επιμόρφωςθσ 

*  

  

Επικοινωνία και ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευόμενουσ  

*  

  

Επίπεδο “αποκτθκειςϊν γνϊςεων-δεξιοτιτων” από τθν 

επιμόρφωςθ με βάςθ τουσ ςτόχουσ του επιμορφωτικοφ 

προγράμματοσ (κατ’ εκτίμθςθ) 

* 

 

  

 

4. Σχόλια-παρατθριςεισ-προτάςεισ για το ςυγκεκριμζνο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΛΝ.ΕΡ.: 

(από το φάκελο ςχεδιαςμοφ ζωσ και τθν υλοποίθςθ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ) 

Συμπλθρϊςτε με κεφαλαία γράμματα.  
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5. Ραρακαλοφμε αξιολογιςτε τθν ποιότθτα του ξενοδοχείου διαμονισ εφόςον ζγινε χριςθ βάςει τθσ 

κλίμακασ από “0=πολφ κακι” ζωσ και “10=εξαιρετικι”: 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΛΟ ΔΛΑΜΟΝΘΣ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 

Εξυπθρζτθςθ προςωπικοφ  

  

Διαμονι  

  

Διατροφι  

  

Σφνδεςθ με μζςα μαηικισ μεταφοράσ   
 

6. Ραρακαλοφμε αξιολογιςτε ςε ποιό βακμό το επιμορφωτικό πρόγραμμα ανταποκρίκθκε ςτουσ 

ςτόχουσ του όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτον πιςτοποιθμζνο φάκελο ςχεδιαςμοφ, βάςει τθσ κλίμακασ 

από “0= καμία επίτευξθ ςτόχων ” ζωσ και “10=πλιρθσ επίτευξθ ςτόχων”: 

(αξιολογιςτε τθν επίτευξθ των ςτόχων, των κεματικϊν ενοτιτων που εςείσ διδάξατε): 

ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ 

*    

    

 

7. Ραρακαλοφμε αξιολογιςτε ςε ποιό βακμό το επιμορφωτικό πρόγραμμα ςασ ικανοποίθςε ςυνολικά, 

βάςει τθσ κλίμακασ από “0=κακόλου ” ζωσ και “10=εξαιρετικά”: 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ 

ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ  

* 
   

   

 

Κα είναι χριςιμο ςε εμάσ εάν αιτιολογιςετε τθ βακμολογία ςασ ςτθν ερϊτθςθ 7. 
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Cancel
 
 Submit

 
* 

Υποχρεωτικά πεδία  

 

▪ Εκκρεμοφν για εςάσ Επιμορφωτικά Ρρογράμματα ωσ Ειςθγθτισ προσ αξιολόγθςθ. 

Ραρακαλοφμε προβείτε ςτθν αξιολόγθςι τουσ το ςυντομότερο δυνατό! 

▪ Υπάρχουν ανοικτζσ Ρρoςκλιςεισ για διλωςθ τίτλων επιμορφωτικϊν προγραμμάτων. 

Ραρακαλϊ προβείτε ςτο μενοφ Ρροςκλιςεισ ΛΝΕΡ/ΕΣΔΔΑ για να δθλϊςετε τουσ τίτλουσ 

επιμορφωτικϊν προγραμμάτων τθσ εκπαιδευτικισ περιόδου Α' Εξάμθνο 2022 
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8. Ραράρτθμα Β -  Ερωτθματολόγια μελζτθσ ςχετικά με 

τθν υπάρχουςα διαδικαςία αξιολόγθςθσ επιμορφωτικϊν 

προγραμμάτων του ΛΝΕΡ 
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8. Ραράρτθμα Γ - Ερωτιςεισ Συνεντεφξεων με ςτελζχθ 

ΕΚΔΔΑ 
 

 

1. Ρεριγράψτε μασ τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των επιμορφωτικϊν δράςεων του ΛΝΕΡ από τουσ 

ειςθγθτζσ/τριεσ και τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ. 

 

2. Ζχετε πρόςβαςθ ςε όλα τα αποτελζςματα αξιολόγθςθσ; Κα κζλατε να αλλάξει κάτι ςχετικά με 

αυτό το ηιτθμα; 

 

3. Ρϊσ αξιοποιείτε τα ςτοιχεία που προκφπτουν από αυτι τθ διαδικαςία ανατροφοδότθςθσ, ϊςτε 

να εντοπίςετε ενδεχόμενα κενά επιμόρφωςθσ ι ευκαιρίεσ βελτίωςθσ των επιμορφωτικϊν 

δράςεων, τόςο από πλευράσ ειςιγθςθσ όςο και περιεχομζνου; 

 

4. Μεταφζρετε τα αποτελζςματα αξιολόγθςθσ ςτουσ ειςθγθτεσ; Αν ναι, με ποιον τρόπο; 

 

5. Ροια είναι τα προβλιματα τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ των επιμορφωτικϊν δράςεων του 

ΛΝΕΡ;  

 

6. Ροιεσ παράμετροι επθρεάηουν τισ ερωτιςεισ τθσ αξιολόγθςθσ (ςφγχρονθ/αςφγχρονθ, είδοσ 

προγράμματοσ, υλικό ι όχι, εξ αποςτάςεωσ/διά ηϊςθσ, πλατφόρμα, ρόλοσ ειςθγθτι); 

 

7. Τι κα προτείνατε προκειμζνου να βελτιωκεί θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των επιμορφωτικϊν 

δράςεων του ΛΝΕΡ,  αναφορικά με: 

 

● τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ 

 

● τισ ερωτιςεισ των υφιςτάμενων ερωτθματολογίων 

 

● τθν αξιοποίθςθ τθσ ανατροφοδότθςθσ από τθν αξιολόγθςθ 

 

● τισ νζεσ ανάγκεσ που ζχουν ανακφψει κυρίωσ λόγω τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ 

 

● τθ διαφοροποίθςθ των δράςεων του φορζα (θμερίδεσ, καινοτόμα προγράμματα) 

 

● τουσ ρόλουσ των ειςθγθτϊν 
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