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ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΣΙ2020  

Θα σας παρακαλούσαμε να αφιερώσετε 3 λεπτά για να αξιολογήσετε το σεμινάριο. Οι απόψεις σας θα 

συμβάλλουν στη συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου. 

Η βαθμολογική κλίμακα (όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά) ορίζεται ως εξής (αν δεν σας αφορά η 

ερώτηση επιλέξτε Ν/Α – not applicable):  

Kαθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 

1 2 3 4 5 

Απαράδεκτη Μη ικανοποιητική Μέτρια Ικανοποιητική Πολύ Καλή 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

 1 2 3 4 5 Mέσος 

1. Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη; 1 1 1 7 17 4,41 

2. Η οργάνωση του σεμιναρίου βοήθησε στην καλύτερη 
κατανόηση του θέματος; 

1  1 11 13 4,35 

       

3. Σε ποιο βαθμό οι εισηγητές (κατά μέσον όρο) οργανώ-
νουν, αναλύουν και παρουσιάζουν την ύλη; 

1  3 8 14 4,31 

4. Σε ποιο βαθμό οι εισηγητές (κατά μέσον όρο) 
επιτυγχάνουν να διεγείρουν το ενδιαφέρον για το 
αντικείμενο; 

2 1 1 11 12 4,11 

5. Πόσο ικανοποιημένοι είστε γενικά από τους εισηγητές; 1  2 9 14 4,35 

6. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τη διαδικτυακή 
πλατφόρμα zoom; 

1  3 15 8 4,07 

       

7. H ύλη και το επίπεδο του σεμιναρίου ανταποκρινόταν 
στις προσδοκίες σας; 

1 2 2 8 14 4,19 

8. Πόσο ικανοποιημένοι είστε γενικά από το 
συγκεκριμένο σεμινάριο; 

1 2  7 16 4,35 

       

10. Πόσο χρήσιμη θεωρείτε τη διοργάνωση τέτοιου 
είδους εκπαιδευτικών δράσεων; 

1 1  4 21 4,59 

11. Σε ποιο βαθμό θα ξαναπαρακολουθούσατε 
εκπαιδευτική δράση του ΕΣΙ;  

  2 5 20 4,65 

12. Πως αξιολογείτε το σεμινάριο συγκρίνοντας το με 
ανάλογα σεμινάρια που έχετε παρακολουθήσει (1: πολύ 
χειρότερο, 5=πολύ καλύτερο). 

1  3 14 8 4,08 

Κάποιο αρνητικό σχόλιο:  
1. Η ταχύτητα ροής του σεμιναρίου ήταν λίγο γρήγορη, ειδικά όταν κάποιος προσπαθούσε να 

εκτελεί παράλληλα τις εντολές 
2. ΌΧΙ 
3. Η πλατφόρμα zoom δεν με βοήθησε στο να βλέπω και να δουλεύω παράλληλα με τις οδηγίες 

της εισηγήτριας.  
 



4. Ίσως θα ήταν καλύτερο αν η παρουσιάστρια του σεμιναρίου κάποια πράγματα τα έκανε πιο 
αργά γιατι δεν προλαβαίναμε να κάνουμε παράλληλη εφαρμογή των όσων έλεγε. 

5. Η παρουσίαση του συγκεκριμένου σεμιναρίου ίσως θα μπορούσε να είχε έναν πιο γρήγορο 
ρυθμό ώστε να κρατάει πιο δυνατό το ενδιαφέρον του θεατή για παραολούθηση. 

6. Αρκετές φορές υπήρξε πρόβλημα σύνδεσης με αποτέλεσμα να χάνονται κάποια στιγμιότυπα και 
να είναι δύσκολο να ακολουθήσεις τα βήματα του παρουσιαστή. 

 

Κάποιο θετικό σχόλιο: 
1. Πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και πολλές καινούριες πληροφορίες. υπήρχε αρκετός χρόνος για 

επίλυση αποριών κτλ. 
2. Πρέπει να επαναληφθεί τέτοιο σεμινάριο 
3. Η κ. Τσιλίκα μοιράζεται τις γνώσεις της βοηθώντας ακόμη και αυτούς που έχουν ελάχιστες να 

αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις επεξεργασίας. 
4. Αν και εξ αποστάσεως το σεμινάριο ήταν πολύ εποικοδομητικό με τα online προγράμματα 

δίνοντας μας τη δυνατότητα να έχουμε μια σαφή εικόνα για την οπτικοποίηση δεδομένων 
5. Εξαιρετική η παρουσίαση της κα. Τσιλίκα. Απαντούσε στις απορίες μας και προσπαθούσε να βρει 

σε όλα λύσεις. 
6. Η παρουσιάστρια ήταν πολύ κατανοητή και πολύ βοηθητική με οτιδήποτε απορίες είχαμε. 
7. Η Κ.Τσιλίκα ήταν πολύ επεξηγηματική και αυτό βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση!! 
8. Εξαιρετικό εισαγωγικό σεμινάριο για όποιον θέλει να απασχοληθεί στον κλάδο της ανάλυσης 

δεδομένων. Μακάρι να πραγματοποιηθούν και άλλα τέτοια σεμινάρια εισαγωγής σε 
προγράμματα και πλατφόρμες ανάλυσης δεδομένων καθώς και μερικά ποιο προγραμματιστικά 
(SQL, Python, R).   

9. Στο τέλος του σεμιναρίου υπήρχε πολύ καλή κατανόηση του αντικειμένου και των διαδικασιών 
που έπρεπε να ακολουθηθούν σε κάθε περίπτωση. 

 


