
 
 
 
Αγαπθτοί υμμετζχοντεσ  
Καταρχιν ευχαριςτοφμε πολφ για τθν ανταπόκριςι ςασ ςτθν πρόςκλθςθ ςυμμετοχισ ςτθν 
Ενθμερωτικι υνάντθςθ του Δικτφου OED . Προκειμζνου να ανταποκρικοφμε και εμείσ ςτισ 
προςδοκίεσ ςασ, κα μασ βοθκοφςε ιδιαίτερα θ ςυμπλιρωςθ του κάτωκι ερωτθματολογίου.  
ασ ευχαριςτοφμε  
Οι υπεφκυνοι διοργάνωςθσ  
. 
 
 
Φφλο     Θ           Α        ΔΕΝ ΑΠΑΝΣΩ/ΑΛΛΟ                              
 
ΗΛΙΚΙΑ _______      
 
Ο ΟΡΓΑΝΙΜΟ Α _______________________________________________________________ 
 
ΡΟΛΟ /ΘΕΗ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ Α _________________________________________________ 
 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ        ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ     ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ           

                 ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ           PhD             
 
ΟΝΟΜΑ  (προαιρετικά)_____________________________________ 
ΕΠΙΘΕΣΟ (προαιρετικά)_____________________________________ 
 
E-MAIL_________________________________________________________________ 
 
 
 

1. Πώσ πλθροφορθκικατε για το εμινάριο OED;  
 

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΌ ΔΕΛΣΙΟ  web blog 
 Από φίλουσ /ςυνεργάτεσ   
  Άλλο:……………………………………………… 
 
 

2. Ποιοσ/οι  οι λόγοι   ανταπόκριςθσ  ςτθν πρόςκλθςθ; Παρακαλοφμε να ςημειώςετε όλεσ τισ 

πιθανέσ απαντήςεισ ( 1-καθόλου , 2-ελάχιςτα,  3-αρκετά , 4-πολφ,  5-απόλυτα):  

 
 Ενδιαφζρον επαγγελματικό  
 Ενθμζρωςθ  για το κζμα  
 Μοριοδότθςθ για τθν Πιςτοποίθςθ Εκπαιδευτι Ενθλίκων  
 Δικτφωςθ με άτομα και φορείσ τθσ εκπαίδευςθσ  
 Άλλο:………………………….. 
 

3. Ποιεσ οι προςδοκίεσ ςασ από το ςεμινάριο; Να ςθμειώςετε τισ προτάςεισ  που ςασ 
εκπροςωποφν . 
 (1- καθόλου , 2-ελάχιςτα, 3- αρκετά , 4-πολφ,  5-απόλυτα) 
 Ωσ  Εκπαιδευτισ Ενθλίκων ζχω ηωθρό ενδιαφζρον για πρακτικζσ που ( μποροφν να ) 
βελτιώνουν το ζργο μου  



 
 Είμαι εκπαιδευτικόσ ςε ςχολικι μονάδα και ενδιαφζρομαι για τον χώρο τθσ 
Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων  
 Σο ςεμινάριο ανταποκρίνεται ςτθν αναηιτθςι μου για καλζσ πρακτικζσ με ευρωπαίκι 
διάςταςθ  
 Ενδιαφζρομαι να ςυνδεκώ με φορείσ και άτομα ςε ςυνεργαςίεσ με   ευρωπαϊκι 
προοπτικι  
 Η Εκπαίδευςθ Ενθλίκων παραμζνει ζνασ χώροσ ςε εξζλιξθ και υπάρχουν πολλζσ πτυχζσ 
με ενδιαφζρον εξερεφνθςθσ, όπωσ θ εκπαίδευςθ των μειονεκτοφντων ομάδων  
 Θα ικελα να μάκω ςε ποιο βακμό τα προγράμματα εκπαίδευςθσ ενθλίκων ςυνδζουν 
πολιτικζσ και κακθμερινζσ  ανάγκεσ, κι αν μποροφν να ανταποκρικοφν ςε κοινωνικά 
ηθτιματα με προτάςεισ αντιμετώπιςθσ /επίλυςθσ .  
 
 
 

4. Σι κα μασ προτείνατε (Να ςημειώςετε τισ προτάςεισ  που ςασ εκπροςωποφν) . 

 
 περιςςότερεσ ςυναντιςεισ  
 ςυχνι ενθμζρωςθ  
 πλθροφόρθςθ για ευκαιρίεσ κινθτικότθτασ και ςυμμετοχισ ςε ευρωπαϊκζσ δράςεισ  
 επιμόρφωςθ ςε εξειδικευμζνα κζματα που διευκολφνουν  τον ρόλο του εκπαιδευτι 
ενθλίκων – Παράδειγμα/τα: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 επιμόρφωςθ ςε εξειδικευμζνα κζματα που αναβακμίηουν τον ρόλο του εκπαιδευτι 
ενθλίκων - Παράδειγμα/τα : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Άλλο:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
χόλια:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  


