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ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΑΘΗΝΑ
Επεξεργασία & ανάλυση στοιχείων:
Δήμητρα Αντωνοπούλου *

Στο σεμινάριο επιμόρφωσης «Διακρίσεις σε βάρος των νέων. Το πρόβλημα και η
αντιμετώπισή του» που πραγματοποίησε η «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» στην Αθήνα (6-25 Ιουνίου 2012)
συμμετείχαν 55 επαγγελματίες από τον ευρύτερο χώρο της δικαιοσύνης. Επί του συνόλου
συμμετεχόντων, οι γυναίκες ήταν 35, δηλαδή το 64% & οι άνδρες 20, δηλαδή το 36%.
(Γράφημα 1)

Γράφημα 1
Αναφορικά με την ηλικία, παρατηρήθηκε ότι οι περισσότερες γυναίκες ανήκαν σε δύο
ηλικιακές ομάδες, των «25-35» ποσοστό 43% & «35-45» ποσοστό 38% (Γράφημα 2), ενώ η
συντριπτική πλειονότητα των ανδρών ανήκε στην ηλικιακή κατηγορία «κάτω των 25»,
δηλαδή το 82% (Γράφημα 3).

Γράφημα 2

Γράφημα 3

Οι συμμετέχοντες/-ουσες ήταν επαγγελματίες από τον ευρύτερο χώρο της δικαιοσύνης,
όπως προαναφέραμε και συγκεκριμένα: 20 Αστυνομικοί, 6 Δικηγόροι, 5 Επιμελητές
Ανηλίκων, 5 Εργαζόμενοι σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Φυλακών, 5 Σύμβουλοι ΟΑΕΔ, 5
Στελέχη ΜΚΟ, 5 Στελέχη από άλλους φορείς, 2 Σωφρονιστικοί Υπάλληλοι, 1 Δικαστικός
Υπάλληλος & 1 Διοικητικός Υπάλληλος Καταστήματος Κράτησης (Γράφημα 4).

*
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Γράφημα 4
Αναλυτικά, η επεξεργασία των φύλλων αξιολόγησης του σεμιναρίου από τους/τις
συμμετέχοντες/-ουσες έδειξε τα παρακάτω:
Στην ερώτηση αν το θέμα του σεμιναρίου ήταν συμβατό με τις ανάγκες τους, η πλειοψηφία
(το 79% των ερωτουμένων) απάντησε θετικά, χαρακτηρίζοντας το ως πλήρως συμβατό σε
ποσοστό 16%, ως πολύ συμβατό σε ποσοστό 31% και ως αρκετά συμβατό σε ποσοστό 32%.
Ακολούθησε ο χαρακτηρισμός μερικά συμβατό με ποσοστό 16% κι ένα ποσοστό 5% που δε
βρήκε καμία συμβατότητα με τις ανάγκες του (Γράφημα 5).

Γράφημα 5

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό 5% επί του συνόλου που υποστηρίζει ότι το θέμα του
σεμιναρίου δεν ήταν καθόλου συμβατό με τις ανάγκες του, προέκυψε αποκλειστικά από
την ίδια κατηγορία επαγγέλματος και συγκεκριμένα από τους αστυνομικούς. Η
επαγγελματική αυτή κατηγορία είχε μηδενική τιμή στην πλήρη συμβατότητα του θέματος
του σεμιναρίου με τις ανάγκες της, ποσοστό 31% έκρινε ως πολύ συμβατό το θέμα, 19% ως
καθόλου συμβατό & οι ενδιάμεσοι δείκτες αξιολόγησης είναι ισόποσα κατανεμημένοι με
ποσοστό 25% αντίστοιχα (Γράφημα 6). Ο δείκτης της πλήρους συμβατότητας,
υποστηρίχτηκε κυρίως από εργαζόμενους σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας που λειτουργούν
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σε Καταστήματα Κράτησης με ποσοστό 60% & 40% στην επόμενη θετική τιμή αξιολόγησης
(Γράφημα 7). Ακολουθούν με χαμηλότερα ποσοστά συμβατότητας τα Στελέχη ΜΚΟ και
άλλων φορέων, οι Επιμελητές Ανηλίκων και οι Σύμβουλοι ΟΑΕΔ, ενώ οι υπόλοιπες
κατηγορίες επαγγελματιών, Δικηγόροι, Σωφρονιστικοί Υπάλληλοι, Δικαστ.Υπάλ &
Διοικ.Υπάλ. Καταστημάτων Κράτησης κρίνουν ως μέτρια τη συμβατότητα του σεμιναρίου με
τις ανάγκες τους.
Το θέμα του σεμιναρίου ήταν συμβατό με τις ανάγκες σας;

Γράφημα 6

Γράφημα 7

Κατά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι η πλήρης συμβατότητα του
θέματος του σεμιναρίου υποστηρίχθηκε από τις ηλικιακές ομάδες 25-35 & 35-45, ενώ
αντίστοιχα η ένδειξη καμία συμβατότητα αποκλειστικά από την ηλικιακή κατηγορία κάτω
των 25 ετών. Από τους δείκτες για το φύλο, σε αυτή την ερώτηση προκύπτει ότι ο
γυναικείος πληθυσμός εκτίμησε ως πλήρως ή πολύ συμβατό το θέμα του σεμιναρίου με τις
ανάγκες του κατά ποσοστό 53% , έναντι του ανδρικού πληθυσμού που προσέγγισε το 41%.
Για αναλυτικότερα στοιχεία ανά φύλο και δείκτη παραπέμπουμε στα Γραφήματα 8 & 9 που
ακολουθούν.

Γράφημα 8

Γράφημα 9
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Στην επόμενη ερώτηση, αν ήταν επαρκής η ανάπτυξη & παρουσίαση των θεμάτων σε
επίπεδο γνώσεων και πληροφόρησης, η αξιολόγηση ήταν σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό
θετική. Συγκεκριμένα, με την ένδειξη «πλήρως» απάντησε το 21% των ερωτουμένων,
ποσοστό 52% απάντησε με τον χαρακτηρισμό «πολύ» κι ακολουθεί με 24% ο
χαρακτηρισμός «αρκετά». Αξίζει να αναφερθεί ότι επί του συνόλου των εκπαιδευομένων
του σεμιναρίου μόνο το 3% θεώρησε ως μερική την ανάπτυξη & παρουσίαση των θεμάτων
σε επίπεδο γνώσεων και πληροφόρησης, ενώ κανένα άτομο δεν έδωσε πλήρως αρνητική
απάντηση (Γράφημα 10).

Γράφημα 10

Οι δείκτες ικανοποίησης παρουσιάζουν ενδιαφέρον στην επιμέρους ανάλυσή τους
αναφορικά με το φύλο, την ειδικότητα και την ηλικιακή κατηγορία των συμμετεχόντων. Η
κατά φύλο επεξεργασία των φύλλων αξιολόγησης στη συγκεκριμένη ερώτηση έδειξε ότι ο
αντρικός πληθυσμός σε ποσοστό 41% εκτίμησε ως πλήρη την ανάπτυξη και παρουσίαση
των θεμάτων έναντι του 5% του γυναικείου πληθυσμού. Ο χαρακτηρισμός «πολύ» δόθηκε
από το 35% του αντρικού πληθυσμού ενώ το αντίστοιχο ποσοστό γυναικείου ήταν 67% κι
ακολουθούν οι υπόλοιποι δείκτες σε περίπου ισόποσα ποσοστά (Γραφ. 11 & 12).

Γράφημα 11

Γράφημα 12

Με την υποστήριξη του
προγράμματος της Ε.Ε για την Απασχόληση & την Κοινωνική Αλληλεγγύη - PROGRESS (2007-2013).

[5]
Οι δείκτες ικανοποίησης ποικίλουν αναφορικά με την επαγγελματική ιδιότητα των
ερωτουμένων σε αυτή την ερώτηση σε σημείο που να μην αξιολογείται ως απαραίτητη η
περαιτέρω επεξεργασία, ενώ η καταγραφή των δεικτών ανά ηλικιακή κατηγορία μας δείχνει
ότι οι θετικότερες αξιολογήσεις δόθηκαν από τις ηλικιακές κατηγορίες 25-35 ετών & 35-45
με ποσοστά 91% & 88% αντίστοιχα, ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα κάτω των 25 ετών
(ποσοστό 67%) κι έπεται η ομάδα άνω των 45 (ποσοστό 50%). Για αναλυτικότερα στοιχεία
ανά ηλικιακή ομάδα παραπέμπουμε στα Γραφήματα 13 – 16 που ακολουθούν.

Γράφημα 13

Γράφημα 14

Γράφημα 15

Γράφημα 16

Στην τελευταία κλειστού τύπου ερώτηση, αν ο/η ερωτώμενος/-η είναι σε θέση να
εφαρμόσει τις γνώσεις και την πληροφόρηση που πήρε κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου
στην εργασία του, επί του συνόλου, ποσοστό 42% απάντησε «πολύ», το 26% «αρκετά» και
ακολουθούν με ισόποσες τιμές ( 16%) οι χαρακτηρισμοί «πλήρως» & «μερικά», ενώ η
ένδειξη «καθόλου» έχει μηδενική τιμή (Γράφημα 17)

Γράφημα 17
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Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων ανά φύλο δεν έχει να αναδείξει ιδιαίτερες διαφορές
στην αξιολόγηση αυτού του ερωτήματος, ενώ αντίθετα η επεξεργασία ανά ηλικιακή
κατηγορία και επαγγελματική ιδιότητα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ενδιαφέρουσες
υποθέσεις. Συγκεκριμένα:
Όπως φαίνεται και στα Γραφήματα 18-21 που ακολουθούν, όπου παρουσιάζονται
αναλυτικά οι δείκτες ικανοποίησης ανά ηλικιακή ομάδα, παρατηρείται ότι, τα ερωτώμενα
άτομα της μεγαλύτερης ηλικιακά ομάδας (45+) έχουν απαντήσει σε συντριπτική
πλειοψηφία (50% πλήρως & 50% πολύ) ότι είναι, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, σε θέση να
εφαρμόσουν τις γνώσεις και την πληροφόρηση που απέκτησαν στο σεμινάριο στην εργασία
τους. Για τις υπόλοιπες ηλικιακά ομάδες, παρατηρήθηκε ότι οι δείκτες ικανοποίησης
μειώνονται αντίστοιχα με τη μείωση της ηλικίας. Δηλαδή, ακολουθεί η ομάδα 35-45 ετών,
με ποσοστό 89% στους δείκτες πλήρως-πολύ & 11% που επέλεξαν αρκετά, έπεται η ομάδα
25-35 ετών με 64% στο σύνολο των δύο θετικότερων τιμών, με ποσοστό 27% στην ένδειξη
αρκετά & 9% μερικά. Τέλος, στη μικρότερη ηλικιακά ομάδα (-25) τα περισσότερα άτομα
απάντησαν αρκετά, σε ποσοστό 38%, μερικά σε ποσοστό 31%, πολύ σε ποσοστό 25% ενώ
την ένδειξη πλήρως χαρακτηρίζει μόνο το 6% του υποσυνόλου.

Γράφημα 18

Γράφημα 20

Γράφημα 19

Γράφημα 21
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Αναφορικά με την επαγγελματική ιδιότητα των συμμετεχόντων που συμπλήρωσαν το
φύλλο αξιολόγησης του σεμιναρίου, σε γενικές γραμμές οι ερωτώμενοι/-ες πιστεύουν ότι
είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις γνώσεις & την πληροφόρηση που έλαβαν στο σεμινάριο
επιμόρφωσης, στην εργασία τους. Αναλυτικά στην κλίμακα αξιολόγησης που προτάθηκε,
όπου 5=πλήρως, 4=πολύ, 3=αρκετά, 2=μερικώς & 1=καθόλου, οι περισσότερες
επαγγελματικές ομάδες προτίμησαν τις τιμές 5 & 4, σε πολύ χαμηλά ποσοστά την τιμή 3,
ενώ ήταν αρνητικές οι τιμές 2 & 1. Εξαίρεση αποτέλεσε η ομάδα των αστυνομικών που
παρουσίασε τα μεγαλύτερα ποσοστά, 38% & 31% στις τιμές 3 & 2 αντίστοιχα, ακολουθεί η
τιμή 4 με ποσοστό 25%, ενώ μόνο το 6% των ερωτουμένων απάντησε επιλέγοντας την τιμή
5 και πιστεύει ότι είναι σε θέση να εφαρμόσει πλήρως ότι έμαθε στο σεμινάριο (Γράφημα
22).

Γράφημα 22

Στις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις η συμμετοχή κρίνεται ως ικανοποιητική, αφού πάνω από τα
4/5 των συμμετεχόντων απάντησαν, δηλαδή ποσοστό 82% επί του συνόλου, όπως φαίνεται
και στο επόμενο γράφημα (Γράφημα 23).

Γράφημα 23
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Στην ερώτηση «σε ποια θέματα (από αυτά που παρουσιάστηκαν ή άλλα) θα ήθελαν να
αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες ώστε να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους», η
εξέταση των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων μας οδηγεί στην εκτίμηση ότι θα ήταν
χρήσιμο να αναφερθούν οι απαντήσεις συνολικά ανά επαγγελματική ιδιότητα.
Συγκεκριμένα:
Η πολυπληθέστερη, έναντι των υπολοίπων, επαγγελματική ομάδα των αστυνομικών, θα
ήθελε να αποκτήσει περισσότερες πληροφορίες στα θέματα:
 Επικοινωνία – Επικοινωνιολογία
 Γλώσσα του σώματος & Ψυχολογία του ρόλου
 Ανήλικοι/Νέοι αποφυλακισμένοι & οι οικογένειές τους
 Επιβίωση των κρατουμένων στις κρατικές φυλακές & επανένταξή τους στην
κοινωνία
Ενδεικτικά αναφέρεται επακριβώς η απάντηση: «Στις ευκαιρίες & τις πόρτες που ανοίγουν
γι’ αυτούς που αποφυλακίζονται και πώς θα μπορούσα εγώ να τους δείξω το δρόμο για
αυτές τις πόρτες».

Από την ομάδα των Δικηγόρων προτάσσονται οι θεματικές:
 Λύσεις & Κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας
 Θετικοί τρόποι επικοινωνίας
 Ο ρόλος του επαγγελματία
 Νομική βοήθεια

Οι Επιμελητές Ανηλίκων που συμμετείχαν στο σεμινάριο επιμόρφωσης θα ήθελαν
περισσότερες πληροφορίες για :
 Νέα Προγράμματα
 Ευκαιρίες για νέους

Οι εργαζόμενοι/-ες σε ΣΔΕ Φυλακών εμφανίζονται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη
ομάδα ως ένθερμοι υποστηρικτές της συνεχούς επιμόρφωσης των επαγγελματιών και
μάλιστα σε όλα τα θέματα, σημειώνοντας επιπλέον:
 Ζητήματα διαχείρισης νέων
 Προβλήματα ανήλικων κρατουμένων
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Η εργασιακή ομάδα Συμβούλων ΟΑΕΔ συγκλίνει στην επιθυμία περισσότερων
πληροφοριών αναφορικά με:
 Αρμοδιότητες διαφόρων φορέων που εμπλέκονται με κρατούμενους &
αποφυλακισμένους
 Διασύνδεση υπηρεσιών

Τα στελέχη ΜΚΟ θα ήθελαν να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες σε θέματα:
 Συμβουλευτικής αποφυλακισμένων
 Επικοινωνίας
 Θέσεων εργασίας
 Τοξικοεξάρτησης

Στελέχη άλλων φορέων αναδεικνύουν ως ενδιαφέρουσες θεματικές για περαιτέρω γνώση:
 Κοινωνικός αποκλεισμός & θέση θρησκείας
 Βιωματικά παιχνίδια

Από την πλευρά των Σωφρονιστικών Υπαλλήλων:
 Περισσότερες πληροφορίες για την «ΕΠΑΝΟΔΟ»
 Επανένταξη αποφυλακισμένων

Η Δικαστική Υπάλληλος & η Διοικητική Υπάλληλος ΚΚ που συμμετείχαν στο σεμινάριο θα
ήθελαν να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες για :
 Διαχείριση στρεσογόνων εργασιακών καταστάσεων / περιστατικών
 Θέματα εκτέλεσης ποινών

Αναφορικά με τα «σχόλια/παρατηρήσεις/ προτάσεις σχετικά με το σεμινάριο
επιμόρφωσης» που παρακολούθησαν οι ερωτώμενοι/-ες, οι απαντήσεις που δόθηκαν
συγκλίνουν σε κάποιους άξονες, κοινούς για τα περισσότερα άτομα.
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Τα σχόλια είναι θετικά κι οι συμμετέχοντες/-ουσες έκριναν το σεμινάριο: -ως πολύ
ενδιαφέρον επειδή διευρύνθηκαν οι ορίζοντες τους έξω από το αυστηρά επαγγελματικό
τους πλαίσιο, -ως πολύ εκφραστικό κι αναλυτικό σε όλους τους τομείς και –ως πολύ
χρήσιμο, αφού έδινε υλικό-νύξεις για περαιτέρω επεξεργασία.
Στις παρατηρήσεις τους αποτυπώθηκε η κύρια εντύπωση ότι οι εισηγήσεις ήταν ζωντανές &
το βιωματικό κομμάτι πάρα πολύ καλό. Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι παρατηρήσεις δύο
ερωτώμενων: «Τα βιωματικά είναι τρέλα!» & «Ενδιαφέροντα τα βιωματικά εργαστήρια για
μετακίνηση στη θέση του «άλλου», άλλου επαγγελματία, νεαρού παραβάτη ή όποιου
άλλου».
Στις προτάσεις καταγράφηκε η επιθυμία για : -περισσότερα βιωματικά εργαστήρια,
περισσότερη πρακτική και όχι θεωρία, -Ασκήσεις ανταλλαγής εμπειριών από τους
διάφορους φορείς που συμμετείχαν στο σεμινάριο, - μεγαλύτερη διάρκεια / περισσότερος
χρόνος για την ανάπτυξη των θεματικών, - δικτύωση αρμόδιων σχετικών φορέων, συνέχεια του επιμορφωτικού σεμιναρίου
Η τελική φράση αυτής της έκθεσης αξιολόγησης ας ειπωθεί από κάποιον από τους
συμμετέχοντες: «Συνεχίστε… το έχετε το θέμα μια χαρά & κάνετε πολύ καλή προσπάθεια».
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