
 
Αγαπητέ χρήστη, 

Το Δίκτυο Ευρυδίκη αναλύει τα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα και πολιτικές και διαδίδει αξιόπιστα αποτελέσματα εκθέσεων 
στο κοινό, δωρεάν. Για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε ποιες είναι οι δικές σας ανάγκες 
πληροφόρησης, καθώς και να γνωρίσουμε τις προσδοκίες σας ως προς τις εκθέσεις του Δικτύου. 

Αυτή η έρευνα είναι απολύτως ανώνυμη και περιέχει 9 ερωτήσεις. Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν χρειάζονται 

περισσότερο από 5 λεπτά από το χρόνο σας. 

 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την έρευνα αυτή, στείλτε e-mail στο eacea-eurydice@ec.europa.eu ή καλέστε στο +32 

2 299 50 88  

Ευχαριστούμε! 

 

Ταυτότητα 

1. Που εργάζεστε (κυρίως); (Επιλέξτε την/τις καταλληλότερη/ες απάντηση/απαντήσεις)  

 Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο  

  Υπουργείο Παιδείας ή αποκεντρωμένη υπηρεσία  

  Εθνική Μονάδα Συντονισμού  

 ΜΚΟ  

  Τομέας Συμβουλευτικής 

  Οργανισμός κοινωνικών εταίρων ή ομάδα συμφερόντων  

  Ερευνητικό Ίδρυμα  

  Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  

  Τύπος / ΜΜΕ  
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  Άλλο   

 

2. Σε ποια χώρα εργάζεστε; (Μπορείτε να επιλέξετε μόνο μια απάντηση) 

 
Λίστα επιλογής 
 
 

Ερωτήσεις 

3. Έχετε πρόσφατα συμβουλευτεί μία από τις ακόλουθες εκθέσεις της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ;  

 
Μελέτες Αριθμοί Κλειδιά (Ναι/Όχι) 
(Παραδείγματα: Αριθμοί Κλειδιά για τους Εκπαιδευτικούς και τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, Αριθμοί Κλειδιά για τη 
Διδασκαλία των Γλωσσών στα Σχολεία στην Ευρώπη, Αριθμοί Κλειδιά της Εκπαίδευσης στην Ευρώπη, Αριθμοί Κλειδιά της 
Εκμάθησης και Καινοτομίας μέσα από τις ΤΠΕ στα Σχολεία στην Ευρώπη, κλπ) 

 ΝΑΙ  

 ΟΧΙ 

Θεματικές μελέτες (Ναι/Όχι) 

(Παραδείγματα: Φυσική Αγωγή και Σχολικός Αθλητισμός στην Ευρώπη, Χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης στην Ευρώπη 2000-

2012: Οι επιπτώσεις της Οικονομικής Κρίσης, Ανάπτυξη Δεξιοτήτων-Κλειδιών στα Σχολεία στην Ευρώπη, ο Ευρωπαϊκός Χώρος 

Ανώτατης Εκπαίδευσης το 2012, κλπ.)  

 ΝΑΙ  

 ΟΧΙ  



 

4. Πόσο συχνά συμβουλεύεστε τις εκθέσεις της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ;  

 σε εβδομαδιαία βάση  

 σε μηνιαία βάση  

 λίγες φορές το χρόνο  

 σπάνια  

 ποτέ  

 

5. Για ποιο σκοπό χρησιμοποιείτε τις εκθέσεις της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ; (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία 
απαντήσεις)  

  Προετοιμασία προτάσεων πολιτικής (Διαμόρφωση πολιτικής βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων)   

  Παρακολούθηση εκπαιδευτικών συστημάτων και πολιτικών  

  Ανάπτυξη προγραμμάτων διεθνούς συνεργασίας  

  Εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπικού που ασχολείται με την εκπαίδευση  

  Προετοιμασία επίσκεψης σε άλλη χώρα  

   Ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στην εκπαίδευση σε άλλες χώρες  

  Έρευνα 

 Άλλο   

 



6. Ποια είναι η γνώμη σας για την συνολική ποιότητα των εκθέσεων της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ;   

ανεπαρκής  ικανοποιητική πολύ καλή  άριστη 

    
 
7. Πώς θα περιγράφατε τα ακόλουθα στοιχεία των εκθέσεων της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ;    ανεπαρκές  ικανοποιητικό πολύ καλό  άριστο 

Ακρίβεια πληροφόρησης     
Ευανάγνωστο και σαφές κείμενο     
Σαφήνεια των γραφημάτων     
Διαθεσιμότητα μεταφράσεων σε άλλες γλώσσες     
 
8. Κατά πόσο συμφωνείτε με τις ακόλουθες προτάσεις;  

 
δε 

συμφωνώ 
συμφωνώ 

κάπως 
συμφωνώ τις 

περισσότερες φορές 
συμφωνώ 
απόλυτα 

Οι θεματικές που καλύπτονται είναι σχετικές με τα 
ενδιαφέροντά μου     

Η πληροφόρηση είναι επικαιροποιημένη με τα πλέον 
πρόσφατα στοιχεία     

Οι επιτελικές συνόψεις ανακεφαλαιώνουν τα σημαντικότερα 
ευρήματα     

Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν αρκετή πληροφόρηση ανά χώρα     
Οι διακρατικές συγκρίσεις στις εκθέσεις είναι χρήσιμες     
Το περιεχόμενο είναι υπερβολικά λεπτομερές     
Η πληροφόρηση είναι πολύ περιεκτική     
Οι εκθέσεις έχουν υπερβολικά μεγάλη έκταση     
Το περιεχόμενο είναι υπερβολικά περιορισμένο ως προς τους 
επίσημους κανονισμούς     

 
9. Έχετε συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση των εκδόσεων της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ; 


