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Εισαγωγή 
Στο διάστημα Μάρτιος 2015 – Μάιος 2015 υλοποιείται ο 8ος κύκλος των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Υποέργου 1 «Εκπαίδευση Ενηλίκων», Δράση 1 
«Εκπαιδευτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας για ενήλικες πολίτες», στο πλαίσιο 
του Έργου «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης». Για την αξιολόγηση 
κρίσιμων παραμέτρων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων διαμορφώθηκε ειδικό 
ερωτηματολόγιο το οποίο απευθύνεται στους/ις εκπαιδευόμενους/ες. Καταβλήθηκε 
προσπάθεια ώστε το ερωτηματολόγιο να είναι ευσύνοπτο και να παρέχει 
πληροφορίες οι οποίες να μπορούν άμεσα να αξιοποιηθούν ώστε να 
αντιμετωπίζονται δυσλειτουργίες και προβλήματα, όσο και να βελτιώνονται εν γένει 
τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει εμπιστευτικά πληροφοριακά στοιχεία για το φύλο, 
την ηλικία, το εκπαιδευτικό επίπεδο, την οικογενειακή και τρέχουσα επαγγελματική 
κατάσταση. Εμπεριέχει επίσης ερωτήσεις με τις οποίες επιχειρείται να διαγνωσθούν 
τα κίνητρα συμμετοχής και οι επικοινωνιακοί δίαυλοι ενημέρωσης για τα 
συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Με το ερωτηματολόγιο επιδιώκεται να 
καταγραφεί η εμπειρία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και η αξιολόγησή της 
από τους/ις εκπαιδευόμενους/ες. Οι εκπαιδευόμενοι/ες καλούνται εν προκειμένω να 
αξιολογήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα ως προς τη διάρκεια, το ωρολόγιο 
πρόγραμμα, τη γραμματειακή/τεχνική υποστήριξη και τα μέσα υλικοτεχνικής 
υποδομής (αίθουσες/τεχνικά μέσα, κ.λπ.). Επιπρόσθετα, αξιολογούν τους/ις 
εκπαιδευτές/τριες και τις τεχνικές που χρησιμοποίησαν στη διάρκεια των 
παραδόσεων (συζήτηση, ομάδες εργασίας, κ.λπ.). Τέλος, με το ερωτηματολόγιο 
καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να διαγνωσθούν θετικές επενέργειες και απτά οφέλη 
που παρήχθησαν για τους/τις εκπαιδευόμενους/ες, όπως η ενίσχυση της 
αυτοπεποίθησης, η ανάπτυξη γνωστικών ικανοτήτων, κ.λπ.. Στο τέλος του παρόντος 
εγγράφου παρατίθεται υπόδειγμα του ερωτηματολογίου το οποίο διανεμήθηκε στους 
εκπαιδευόμενους κατά τη λήξη του 8ου κύκλου των προγραμμάτων εκπαίδευσης για 
ενήλικες πολίτες. 
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