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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ “ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ”
ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 25-28/11/98
Α. ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΠΕΤΥΧΕΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ;
ΝΑΙ
ΜΑΛΛΟΝ
∆ΕΝΞΕΡΩ
ΟΧΙ

16
1
0
0

94%
6%
0%
0%

ΑΛΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ή ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ∆ΩΣΕΤΕ :
Προσπαθήσαµε να αγγίξουµε ορισµένα από τα θέµατα. Επανάληψη του σεµιναρίου µε την ίδια
σύνθεση θα πετύχει τους αρχικούς στόχους – FEEDBACK.
Έχει ανταποσριθεί πλήρως στις προσδοκίες µου. Έδωσε πολύτιµα εφόδια στους συνδικαλιστές
σχετικά µε θέµατα επικοινωνίας.
Β. ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΑΣ ΦΑΝΗΚΑΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΧΡΗΣΙΜΑ :
Όλα τα θέµατα ήταν πολύ χρήσιµα.
Κανένα.
Κάποια θέµατα που µας ήταν γνωστά από άλλα σεµινάρια, όπως π.χ το σχήµα της επικοινωνίας ή
τα στοιχεία της επικοινωνίας.
Όλα όσα καλύφθηκαν ήταν χρήσιµα.
Όλα τα θέµατα που παρουσιάστηκαν στο σεµινάριο ήταν χρήσιµα.
Τα θέµατα που αγγίξαµε δεν ήταν και τόσα πολλά που να έχουµε την πολυτέλεια να θεωρήσουµε
ορισµένα λιγότερο χρήσιµα. Όλα ήταν πολύ χρήσιµα.
Κανένα.
∆ύσκολο να πω. Όλα ήταν πολύ χρήσιµα.
Όλα τα θέµατα που παρουσιάστηκαν µας βοήθησαν να εµπλουτίσουµε τις γνώσεις µας. Όλα ήταν
χρήσιµα.
Όλα τα θέµατα ήταν ενδιαφέροντα και χρήσιµα.
Όλα ήταν χρήσιµα. Τα projects ήταν τα περισσότερο χρήσιµα.
Όλα ήταν χρήσιµα. Αν πρέπει να αναφερθεί κάτι ως λιγότερο χρήσιµο θα έλεγα η άσκηση για τον
τόνο της επικοινωνίας.
Κανένα.
Όλα τα θέµατα που συζητήθηκαν στο σεµινάριο ήταν χρήσιµα.
Το σεµινάριο στο σύνολό του ήταν πολύ ενδιαφέρον και χρήσιµο.
Όλα τα θέµατα ήταν εξίσου χρήσιµα είτε άµεσα είτε έµµεσα ( βοηθώντας µας να καταλάβουµε άλλα
θέµατα που ακολουθούσαν ).
∆εν υπήρχαν θέµατα λιγότερο ή περισσότερο χρήσιµα. Το κάθε θέµα είχε τη δική του ιδιαιτερότητα
και το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ “ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ”
ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 25-28/11/98
Γ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΑΤΕ ΣΤΙΣ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΑΣ :
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ΝΑΙ
ΜΑΛΛΟΝ
ΜΙΚΡΗ
ΟΧΙ
17

17
0
0
0
100%

100%
0%
0%
0%

∆. ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ :
Τη µεγάλη σηµασία που έχει η επικοινωνία ανάµεσα σε δύο ή περισσότερα άτοµα.
Ότι έχει λεχθεί στο σεµενάριο είναι ιδιαίτερης σηµασίας και θα πρέπει να κρατηθεί στη µνήµη µας.
Όµως το τελευταίο µέρος του σεµιναρίου ( projects ) είναι αυτό που µας αποτυπώθηκε
περισσότερο. Η άµεση εµπλοκή και η τριβή µας µε το θέµα του project ήταν µια καλή άσκηση που
έχει καταγραφεί στη µνήµη µας.
Την οµαδική εργασία για την προσχεδιασµένη εργασία ( project ) και την παρουσίαση/συζήτηση γι
αυτή.
Τον τρόπο εργασίας.
Την οµαδική εργασία και το πνεύµα συνεργασίας που επικράτησε.
Τα case studies και κυρίως την συµµετοχή όλων κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων.
Όλα.
Τις διαστάσεις του ύφους της επικοινωνίας ( γεωµετρική & διαλεκτική ).
Την καλή δουλειά που έγινε στο τελευταίο µέρος του σεµιναρίου (case studies ). Οι συνάδελφοι
πραγµατικά δούλεψαν πολύ καλά και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό.
Τον τρόπο διδασκαλίας του κου Βλασσόπουλου. Με απλό τρόπο κατάφερε να κρατήσει το
ενδιαφέρον για τρεις µέρες.
Το σχέδιο της Επικοινωνίας και την στρατηγική της Επικοινωνίας.
Επικοινωνία, αµφίδροµη σχέση, οµάδες, στόχοι και ύφος επικοινωνίας.
Όλη η εισήγηση πρέπει να µας συνοδεύει παντού, αν είναι δυνατό, διαφορετικά θα αποτελεί πάντα
πηγή αναφοράς.
Τις µορφές επικοινωνίας και την πρακτική τους χρήση µέσα στην Οργάνωσή µας.
Οπωσδήποτε την εφαρµογή του στόχου του σεµιναρίου.
Τον εξαιρετικό τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιήθηκε, που κράτησε αµείωτο το ενδιαφέρον και
κατά τις τρεις µέρες.
Την παρουσίαση των θεµάτων από τους συµµετέχοντες κατά την τελευταία µέρα.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ “ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ”
ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 25-28/11/98

Ε ΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ , ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΚΗ
ΣΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΤΑ ΜΕΣΑ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΣΧΕΤΙΚΟ :
Ο τρόπος παρουσίασης του σεµιναρίου ήταν πολύ καλός, καθώς επίσης και η οργάνωση και
τα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν. Η καλή γνώση και η οργάνωση του σεµιναρίου από τον κο.
Βλασσόπουλο είχε σαν αποτέλεσµα τη θετική συµµετοχή µου σ΄ αυτό.
Ο εισηγητής του θέµατος κος Βλασσόπουλος ήταν άψογος, µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στον
τρόπο µετάδοσης του θέµατος του σεµιναρίου. Είναι ένας αξιόλογος επιστήµονας και νοιώθω
ιδιαίτερα ευτυχής που παρακολούθησα ένα από τα σεµινάριά του. Η οργάνωση του
σεµιναρίου ήταν αρκετά καλή.
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Ο τρόπος παρουσίασης ήταν πολύ καλός και µε κρατούσε συνεχώς σε ενδιαφέρον, µε ενεργό
συµµετοχή. Ήταν πολύ καλά οργανωµένο, µελετηµένο και σύµφωνα µε τα δικά µας
δεδοµένα. Θεωρώ το επίπεδο του σεµιναρίου αρκετά υψηλό και ανώτερο απ΄ αυτά που έχω
παρακολουθήσει στην Τράπεζα που εργάζοµαι.
Ήταν ένα πολύ οργανωµένο σεµινάριο, που απαιτούσε και είχε την ενεργό συµµετοχή των
συµµετεχόντων. Ίσως θα µπορούσε να καλυφθεί περισσότερο το θεωρητικό µέρος.
Η παρουσίαση του σεµιναρίου ήταν πολύ αξιόλογη και πιστεύω ότι η επιτυχία του ήταν
αποτέλεσµα των ικανοτήτων του εισηγητή κου Βλασσόπουλου.
Ένοιθα πολύ άνετα κι αυτό γιατί ο εισηγητής ήταν πολυ δηµοκρατικός και ζεστός. Η
οργάνωση καλή. Τα µέσα όχι ιδανικά ( τηλεόραση, βίντεο, κλπ ) – να βελτιωθούµε στο
µέλλον.
Η παρουσίαση του σεµιναρίου ήταν ζωντανή. Η συµµετοχή όλων ήταν συνεχής. Εκτός από το
ίδιο το θέµα του σεµιναρίου, η γνωριµία µε άλλους συναδέλφους άλλων τραπεζών ή και από
άλλες πόλεις καταγράφεται στα θετικά.
Εξαιρετικό από όλες τις απόψεις. Καταπληκτική η µεταδοτικότητα του εισηγητή. Τα θέµατα
που θα µπορούσαν να διδαχτούν είναι πολλά και ενδιαφέροντα. ∆υστυχώς ο χρόνος δεν
αρκούσε.
Το σεµινάριο ήταν πετυχηµένο σε όλους τους τοµείς. Ο κος Βλασσόπουλος µε επιτυχία
κατάφερε να κρατεί αµείωτο το ενδιαφέρον.
Το σεµινάριο ήταν άψογο σε όλους τους τοµείς. Ελπίζω το ΙΝΕ-ΕΤΥΚ να συνεχίσει µε αυτό
τον τρόπο και η διοργάνωση τέτοιων σεµιναρίων να γίνει πλέον θεσµός. Η συνεργασία µε το
ΙΝΕ-ΟΤΟΕ επιβάλλεται να συνεχιστεί.
Ο τρόπος παρουσίασης ήταν πολυ καλός και η οργάνωση καλή. Η δική µας συµµετοχή ήταν
αρκετά καλή. Όσο αφορά τα µέσα , χρειάζεται βελτίωση.
Η παρουσίαση του σεµιναρίου ήταν πάρα πολύ καλή. Επεδίωκε την ενεργό συµµετοχή των
παρευρισκοµένων σ΄ όλα τα στάδια. Πολύ πετυχηµένα ήταν τα projects και οι ασκήσεις.
Πολύ καλός ο τρόπος παρουσίασης, καλή η προετοιµασία από µέρους του εισηγητή, όπως
καλό και το υλικό που µας έδωσε.
Ο τρόπος και τα µέσα µε τα οποία παρουσιάσθηκε το σεµινάριο βοήθησαν στην πλήρη
κατανόηση του θέµατος της επικοινωνίας που κατά τη γνώµη µου είναι το παν για την
επιτυχία της Οργάνωσής µας.
Το σεµινάριο ήταν άψογο σε όλες του τις γραµµές. Ίσως θα µπορούσαµε να ασχοληθούµε
περισσότερο πάνω σε πραγµατικά γεγονότα.
Ο εξαιρετικός τρόπος παρουσίασης κράτησε αµείωτο το ενδιαφέρον και τις τρεις µέρες και
επέτρεψε την καθολική συµµετοχή µας. Χρησιµοποιήθηκε πληθώρα µέσων µε άριστο τρόπο.
Η παρουσίαση έγινε στη βάση της διαλογικής συζήτησης, κάτι που έδωσε την ευκαιρία σε
όλους τους συµµετέχοντες να λάβουν ενεργά µέρος στο σεµινάριο. Αυτό ήταν το κύριο
χαρακτηριστικό του σεµιναρίου, αλλά και το σηµείο αναφοράς σε ότι αφορά τη διατήρηση
του ενδιαφέροντός του.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ “ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ”
ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 25-28/11/98
6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΡΙΘΜΩΝ :
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ – ΒΑΡΕΤΑ
1
2
3
4

ενδιαφέροντα
λιγότερο ενδιαφέροντα
ελάχιστα ενδιαφέροντα
βαρετά

15
2
0
0

88%
12%
0%
0%
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17

100%

ΑΡΚΕΤΑ ΠΕΡΙΠΛΟΚΑ – ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΑΠΛΑ
1
2
3
4
17

αρκετά περίπλοκα
λιγότερο περίπλοκα
ελάχιστα περίπλοκα
υπερβολικά απλά
100%

0
7
8
2

0%
41%
47%
12%

16
1
0
0

94%
6%
0%
0%

1
9
7
0

6%
53%
41%
0%

ΧΡΗΣΙΜΑ – ΑΧΡΗΣΤΑ
1
2
3
4
17

χρήσιµα
λιγότερο χρήσιµα
ελάχιστα χρήσιµα
άχρηστα
100%

ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ – ΕΛΑΧΙΣΤΑ
1
2
3
4
17

πάρα πολλά
αρκετά
λίγα
ελάχιστα
100%

Επιστροφή
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