
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1. Η παράδοση του μαθήματος ήταν τέτοια που σας βοήθησε τις περισσότερες 
φορές να κατανοήσετε το μάθημα
Α. καθόλου
Β. λίγο
Γ. αρκετά
Δ. πολύ
Ε. κάτι άλλο …………………………

2. Οι τρόποι εξέτασης του μαθήματος σε δυσκόλεψαν
Α. καθόλου
Β. λίγο
Γ. αρκετά
Δ. πολύ
Ε. κάτι άλλο …………………………

3. Κατά τη διάρκεια της παράδοσης
Α. δεν έμαθα τίποτα καινούργιο πέρα από αυτά που ήξερα ήδη
Β. απλώς ξαναθυμήθηκα πράγματα που ήξερα
Γ. εμπλούτισα τις γνώσεις μου πάνω σε πράγματα που ήδη ήξερα
Δ. έμαθα καινούργια πράγματα που δεν ήξερα πριν
Ε. κάτι άλλο

4. Πιστεύω ότι στο μάθημα πρέπει να κάνουμε συχνά
Α. θεματικές εργασίες
Β. ομαδικές εργασίες
Γ. παρακολούθηση dvd ή ταινιών
Δ. ερωτήσεις για εξέταση του προηγούμενου μαθήματος και παράδοση με 
διάλεξη από την καθηγήτρια για το επόμενο
Ε. κάτι άλλο

5. Όταν η καθηγήτριά μου ρωτάει κάτι στην τάξη
Α. διστάζω να απαντήσω γιατί φοβάμαι μήπως κάνω λάθη
Β. ντρέπομαι γιατί δεν μιλάω καλά ελληνικά και η προφορά μου δεν είναι 
καλή
Γ. δεν με ενδιαφέρει καθόλου να πάρω μέρος σε αυτό που γίνεται μέσα στην 
τάξη
Δ. απαντώ όταν έχω κάτι να πω και δεν φοβάμαι αν κάνω λάθος
Ε. κάτι άλλο

6. Η γνωστοποίηση των ημερομηνιών των τεστ
Α. βοηθάει καλύτερα την προετοιμασία όλων των μαθητών
Β. δεν πρέπει να γίνεται γιατί έτσι ξεχωρίζουν οι μαθητές που είναι πάντα 
προετοιμασμένοι
Ε. κάτι άλλο



7. Η συμπεριφορά της καθηγήτριας ήταν (κυκλώστε όσα από τα παρακάτω 
εκφράζουν την άποψή σας)

 Κακή
 Άδικη
 Υπερβολική
 Προσβλητική
 Αγενής
 Νευρική
 Αυταρχική
 Ειρωνική
 Φιλική
 Ενθαρρυντική
 Ενισχυτική
 Δίκαιη
 Ευχάριστη
 Με χιούμορ
 Αδιάφορη
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………

8. Βαθμολογήστε με άριστα το 10
Α. την παράδοση του μαθήματος ……..
Β. την εξέταση του μαθήματος ……..
Γ. τη συμπεριφορά της καθηγήτριας ……..
Δ. το ενδιαφέρον της για το μάθημα ……..
Ε. το ενδιαφέρον σας για το μάθημα ……..
Στ. τη συμμετοχή σας στο μάθημα ……..

9. Γράψτε οποιαδήποτε σκέψη ή παρατήρησή σας για με το μάθημα ……………
τη φετινή χρονιά καθώς και για τη συμπεριφορά και την απόδοση της 
καθηγήτριας.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Σας ευχαριστώ πολύ
……………………………………………….



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
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5. Όταν η καθηγήτριά μου ρωτάει κάτι στην τάξη

Α. διστάζω να απαντήσω γιατί φοβάμαι μήπως κάνω λάθη


Β. ντρέπομαι γιατί δεν μιλάω καλά ελληνικά και η προφορά μου δεν είναι καλή


Γ. δεν με ενδιαφέρει καθόλου να πάρω μέρος σε αυτό που γίνεται μέσα στην τάξη
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6. Η γνωστοποίηση των ημερομηνιών των τεστ


Α. βοηθάει καλύτερα την προετοιμασία όλων των μαθητών


Β. δεν πρέπει να γίνεται γιατί έτσι ξεχωρίζουν οι μαθητές που είναι πάντα προετοιμασμένοι


Ε. κάτι άλλο


7. Η συμπεριφορά της καθηγήτριας ήταν (κυκλώστε όσα από τα παρακάτω εκφράζουν την άποψή σας)


· Κακή


· Άδικη


· Υπερβολική


· Προσβλητική


· Αγενής


· Νευρική


· Αυταρχική
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· …………………………
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8. Βαθμολογήστε με άριστα το 10

Α. την παράδοση του μαθήματος
……..


Β. την εξέταση του μαθήματος
……..


Γ. τη συμπεριφορά της καθηγήτριας
……..


Δ. το ενδιαφέρον της για το μάθημα
……..


Ε. το ενδιαφέρον σας για το μάθημα
……..


Στ. τη συμμετοχή σας στο μάθημα
……..


9. Γράψτε οποιαδήποτε σκέψη ή παρατήρησή σας για με το μάθημα ……………


τη φετινή χρονιά καθώς και για τη συμπεριφορά και την απόδοση της καθηγήτριας.


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


Σας ευχαριστώ πολύ


……………………………………………….


