
Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του μαθήματος Ερευνητικές Εργασίες 

Παρακαλούμε, να αφιερώσετε λίγα λεπτά για να απαντήσετε με ειλικρίνεια και ακρίβεια στις 

επόμενες ερωτήσεις. Η απάντησή σας είναι σημαντική για την αξιολόγηση του μαθήματος! 

 

Σχετικά με τον νέο τύπο του μαθήματος  

(κυκλώστε σε κάθε ερώτηση μία απάντηση) 

1. Σε ποιο βαθμό σας άρεσε η διαδικασία να αναζητάτε μόνοι σας καινούριες γνώσεις; 

Καθόλου(0%)   Ελάχιστα(0%)   Λίγο(5%) Αρκετά(55%)  Πολύ(40%) 

 

2. Σε ποιο βαθμό σας άρεσε η συνεργασία με τους συμμαθητές σας; 

Καθόλου(0%)   Ελάχιστα(0%)   Λίγο(15%) Αρκετά(35%)  Πολύ(50%) 

 

3. Σε ποιο βαθμό οι καθηγητές, σας κατατόπισαν για τις υποχρεώσεις σας ; 

Καθόλου(0%)   Ελάχιστα(0%)   Λίγο(20%) Αρκετά(30%)  Πολύ(45%) 

 

4. Σε ποιο βαθμό ανταποκριθήκατε όπως έπρεπε στις υποχρεώσεις σας; 

Καθόλου(0%)   Ελάχιστα(0%)   Λίγο(5%) Αρκετά(55%)  Πολύ(40%) 

 

5. Σε ποιο βαθμό μείνατε ικανοποιημένοι από τους διαθέσιμους πόρους στο σχολείο; 

a. Εργαστήρια: 

Καθόλου(10%)  Ελάχιστα(10%)  Λίγο(15%) Αρκετά(40%)  Πολύ(25%) 

b. Βιβλιοθήκη: 

Καθόλου(5%)   Ελάχιστα(35%)  Λίγο(30%) Αρκετά(25%)  Πολύ(5%) 

c. Διαδίκτυο: 

Καθόλου(5%)   Ελάχιστα(5%)   Λίγο(5%) Αρκετά(25%)  Πολύ(60%) 

 

6. Σε ποιο βαθμό σας ικανοποίησε η αίθουσα του μαθήματος; 

Καθόλου(0%)   Ελάχιστα(0%)   Λίγο(10%) Αρκετά(40%)  Πολύ(45%) 

 

7. Σε ποιο βαθμό οι καθηγητές υποστήριζαν το έργο σας; (ακούγοντάς σας, κάνοντας 

προτάσεις, δίνοντας οδηγίες, κλπ) 

Καθόλου(0%)   Ελάχιστα(0%)   Λίγο(10%) Αρκετά(35%)  Πολύ(55%) 

 

8. Σε ποιο βαθμό η σύνταξη της Ερευνητικής Έκθεσης συνέβαλε στην καλύτερη  

κατανόηση της γνώσης που αποκομίσατε; 

Καθόλου(0%)   Ελάχιστα(0%)   Λίγο(15%) Αρκετά(60%)  Πολύ(25%) 

 

9. Σε ποιο βαθμό σας έφτασε ο διαθέσιμος χρόνος του ενός τετραμήνου για να ολοκληρώσετε 

το έργο σας; 

Καθόλου(0%)   Ελάχιστα(10%)  Λίγο(15%) Αρκετά(50%)  Πολύ(20%) 

Σχόλιο [PI1]: 5% δεν απάντησαν 

Σχόλιο [PI2]: 5% δεν απάντησαν 

Σχόλιο [PI3]: 5% δεν απάντησαν 



 

10. Σε ποιο βαθμό χρειάστηκε να εργαστείτε εκτός σχολείου για το μάθημα; 

Καθόλου(0%)   Ελάχιστα(0%)   Λίγο(20%) Αρκετά(50%)  Πολύ(25%) 

 

11. Να βάλετε δίπλα από καθένα από τα παρακάτω  έναν αριθμό προτίμησης, με το 1 να 

δηλώνει αυτό που σας άρεσε περισσότερο, το 2 το αμέσως μετά, κλπ. 

Περιγραφή Προτίμηση 

Η αναζήτηση της πληροφορίας 1η(30%) 2η(25%) 3η(20%) 5η(15%) 7η(10%) 

Η επεξεργασία της πληροφορίας 1η(5%) 2η(15%) 3η(30%) 4η(15%) 6η(25%) 7η(5%) 8η(5%) 

Η τήρηση του ημερολογίου και του φακέλου 1η(5%) 2η(5%) 3η(10%) 4η(20%) 5η(15%) 7η(5%) 8η(35%) 9η(5%) 

Η σύνταξη της Ερευνητικής Έκθεσης 2η(15%) 3η(15%) 4η(5%) 5η(25%) 6η(10%) 7η(25%) 8η(5%) 

Η δημιουργία της παρουσίασης 1η(25%) 3η(5%) 4η(15%) 5η(5%) 6η(20%) 7η(20%) 8η(10%) 

Η κατασκευή του τεχνήματος 1η(30%) 2η(30%) 3η(10%) 4η(10%) 5η(5%) 7η(5%) 8η(10%) 

Η συνεργασία με τα μέλη της ομάδας μου 1η(10%) 2η(35%) 3η(25%) 4η(5%) 5η(15%) 6η(10%) 

Η παρουσίαση στην «ημερίδα 

παρουσιάσεων» την Τετάρτη 18/1/12. 
1η(10%) 2η(10%) 3η(5%) 4η(35%) 6η(10%) 7η(10%) 8η(20%) 

Άλλο. Αναφέρετε: 

 

 

Η βοήθεια των καθηγητών 1η(5%) 

Η επεξεργασία του ημερολογίου 8η(5%) 

Η επεξεργασία ερωτηματολογίων 9η(5%) 

Δεν ανέφεραν «άλλο» (85%) 

 

 

Σχετικά με το θέμα έρευνας 

12. Ενταχθήκατε στο Τμήμα Ενδιαφέροντος της 

1ης επιλογής σας(75%) 2ης επιλογής σας(25%) 3ης επιλογής σας(0%) 

 

13. Σε ποιο βαθμό σας φάνηκε ενδιαφέρον το θέμα που διερευνήσατε; 

Καθόλου(0%)   Ελάχιστα(0%)   Λίγο(10%) Αρκετά(45%)  Πολύ(45%) 

 

14. Σε ποιο βαθμό δυσκολευτήκατε να βρείτε πληροφορίες για το θέμα έρευνάς σας; 

Καθόλου(5%)   Ελάχιστα(30%)  Λίγο(30%) Αρκετά(35%)  Πολύ(0%) 

 

15. Σε ποιο βαθμό μάθατε καινούρια πράγματα για το θέμα που διερευνήσατε; 

Καθόλου(0%)   Ελάχιστα(0%)   Λίγο(20%) Αρκετά(40%)  Πολύ(40%) 

 

16. Θα θέλατε να συνεχίσετε την έρευνα στο ίδιο θέμα για να μάθετε περισσότερα; 

ΝΑΙ(45%)  ΟΧΙ(55%) 

Σχόλιο [PI4]: 5% δεν απάντησαν 



 

 

Σχετικά με την λειτουργία της ομάδας σας 

17. Ποιος ο βαθμός συνεργασίας στην ομάδα σας; 

Ανύπαρκτος(0%) Μικρός(0%) Μέτριος(35%)  Καλός(25%) Άριστος(40%) 

 

18. Σε ποιο βαθμό τα μέλη της ομάδας συνέβαλαν στο κοινό έργο; 

Καθόλου(0%)   Ελάχιστα(5%)   Λίγο(10%) Αρκετά(40%)  Πολύ(45%) 

 

19. Θα συνεχίζατε τη συνεργασία σας με την ίδια ομάδα; 

ΝΑΙ(75%)  ΟΧΙ(25%) 

 

20. Γράψτε οτιδήποτε άλλο θα θέλατε να προσθέσετε: (κάτι που σας άρεσε πολύ, κάτι που δεν 

σας άρεσε καθόλου, κάτι που θα αλλάζατε στο μάθημα κλπ) 

1ος μαθητής: την καλύτερη συνεργασία καθηγητή με μαθητή και την καλύτερη πληροφόρηση 

από τους καθηγητές/τριες. 

2ος μαθητής:  Κάτι που δεν μου άρεσε καθόλου ήταν που δεν υπήρχαν αρκετοί υπολογιστές και 

η συχνή έλλειψη ίντερνετ. 

3ος μαθητής: Δεν μου άρεσε καθόλου που τελευταία στιγμή κάναμε την εργασία στο Power Point και η 

εργασία δεν ανταποκρινόταν στην δουλειά που έκανε η ομάδα. 

4ος μαθητής: Δεν μου άρεσε η διαδικασία της διόρθωσης της εργασίας διότι δυσκολευτήκαμε σε κάποια 

σημεία. 

5ος μαθητής: Αυτό που ήθελα να προσθέσω είναι ότι δεν μου άρεσε ότι έπρεπε να καταγράφουμε όλες 

τις ενέργειες που κάναμε σε Ημερολόγιο. 

6ος μαθητής: Μοναδική δυσχέρεια, κατά τη γνώμη μου, ήταν η τήρηση του χρονοπρογραμματισμού. 

Κάποιες φορές η καταγραφή των γεγονότων στο ομαδικό και ατομικό ημερολόγιο. 

7ος μαθητής: Δεν χρειάζεται να αλλάξει τίποτα από το μάθημα. Όλα ήταν υπέροχα και μας βοήθησαν να 

αποκτήσουμε περισσότερες γνώσεις για το θέμα μας. 

 

 

 

 


