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Αξιολόγηση
Αξιοπρέπεια • Ειρήνη • Ευηµερία

Αξιολόγηση του Προγράµµατος Εκπαίδευσης στην Ειρήνη
Το Ιστορικό της Μελέτης
Τον Ιούνιο του 2014 διεξήχθη από τον Δρ Jamshid Damooei, πρόεδρο του
Κέντρου Παγκόσμιας Έρευνας Damooei, μια μελέτη αξιολόγησης του
Προγράμματος Εκπαίδευσης στην Ειρήνη. Ανέλυσε 365 ερωτηματολόγια
αξιολόγησης που συμπλήρωσαν συμμετέχοντες απ'όλο τον κόσμο, από
τον Ιανουάριο του 2013 μέχρι τον Μάιο του 2014. Οι συμμετέχοντες
βαθμολόγησαν, πριν και μετά το πρόγραμμα, δέκα προτάσεις σχετικές με
θέματα που αναλύονται στο πρόγραμμα, σημειώνοντας ένα νούμερο από
το 1-5 (με το 5 να σημαίνει συμφωνώ απολύτως, το 1 να σημαίνει
διαφωνώ απολύτως). Υπήρχαν επίσης τρεις ερωτήσεις στις οποίες οι
συμμετέχοντες μπορούσαν να γράψουν τα σχόλιά τους: τι τους άρεσε
περισσότερο στο πρόγραμμα, τι θα μπορούσε να βελτιωθεί, καθώς και
άλλα σχόλια. Υπήρξαν συνολικά 25 σελίδες θετικών σχολίων.

Περίληψη των αποτελεσµάτων

Γνωρίζω ότι έχω τη δυνατότητα να αισθάνοµαι ειρήνη στη ζωή µου
Ποσοστό επί τοις εκατό

Ακολουθούν κάποια αποσπάσματα από την
μελέτη του Δρ Dammooie και ένα ιστόγραμμα.
«Πάνω από το 90%, και σε μερικές περιοχές,
σχεδόν το 100% συμφωνούσε (τα ποσοστά
κυμαίνονταν από 93,7% έως 99,4%), και η
συντριπτική πλειοψηφία συμφωνούσε απολύτως
με τις 10 προτάσεις. Αυτό δηλώνει έναν
αξιοσημείωτο βαθμό επιτυχίας στην επικοινωνία
ενός μηνύματος για την ειρήνη και την θετική
επίδραση που έχει στους συμμετέχοντες».

Παράδειγμα ενός εκ των 10 γραφημάτων με ανάλυση:

(συµφωνώ απολύτως)

(διαφωνώ απολύτως)

Πριν
Μετά

Υπήρξε «τεράστια βελτίωση σχετικά με την εκτίμηση της δυνατότητας να αισθάνεται κανείς ειρήνη στη ζωή του. Πριν το
πρόγραμμα λιγότερο από το 42% πίστευαν ότι θα ήταν δυνατόν να αισθάνονται ειρήνη στη ζωή τους. Μετά το πρόγραμμα,
σχεδόν το 100% των συμμετεχόντων πίστευαν ότι ήταν κάτι εφικτό. Τα τρία τέταρτα των συμμετεχόντων (73,3%)
συμφωνούσαν απολύτως ότι η ειρήνη είναι δυνατόν να επιτευχθεί στη ζωή τους».
Μερικά άλλα αποτελέσματα που αναφέρθηκαν ήταν:
u Οι συμμετέχοντες διεπίστωσαν ότι έχουν την επιλογή να είναι επιτυχημένοι και να ζουν σε ειρήνη ανεξάρτητα από τις

επικρατούσες συνθήκες στη ζωή τους.
u Οι συμμετέχοντες ανακάλυψαν τη δύναμη της ελπίδας και ότι μπορούν πλέον να ελπίζουν στη ζωή.
u Οι συμμετέχοντες συνειδητοποίησαν ότι μπορούν να έχουν αξιοπρέπεια στη ζωή τους ασχέτως συνθηκών.
u Οι συμμετέχοντες ανακάλυψαν τη διαφορά μεταξύ τού να πιστεύεις και τού να γνωρίζεις κάτι στη ζωή.
u Οι περισσότεροι ερωτηθέντες ήταν ευγνώμονες για το πρόγραμμα και δεν εξέφρασαν κάποια ανάγκη να αλλάξει κάτι σ'
αυτό.
u Πολλοί εξέφρασαν την πεποίθηση ότι η ζωή τους θα βελτιωθεί κι ότι αυτά που έμαθαν θα τους βοηθήσουν.
u Πολλοί δήλωσαν ότι θα είχαν ωφεληθεί περισσότερο από αυτή την εκπαίδευση αν την είχαν παρακολουθήσει νωρίτερα
στη ζωή τους.
u Πολλοί θέλουν το πρόγραμμα να επεκταθεί και να διαδοθεί σε περισσότερους ανθρώπους.
Παρακαλούμε ελάτε σε επαφή με το Ίδρυμα Πρεμ Ράβατ,
αν θέλετε ένα αντίγραφο ολόκληρης της μελέτης αξιολόγησης.

