
ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ / ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 
 

Η ζςμπλήπωζη ηος εμπιζηεςηικού αςηού επωηημαηολογίος είναι πολύ ζημανηική. Σςγκενηπώνει σπήζιμερ πληποθοπίερ πος 

σπηζιμοποιούνηαι αποκλειζηικά από ηον εκπαιδεςηικό για ηον ζσεδιαζμό και ηην ανάπηςξη μελλονηικών μαθημάηων. Ιδιαίηεπη αξία 

έσοςν ηα ζσόλια πος μποπείηε να ζςμπεπιλάβεηε ζηο ηέλορ ηος επωηημαηολογίος. 
 

Ημεπομηνία: 

Βαθμολογική Κλίμακα 

   Καζόινπ             Λίγν    Μέηξηα      Πνιύ   Πάξα πνιύ 

           1                2           3             4            5 

 Απαξάδεθηε     Με ηθαλνπνηεηηθή    Μέηξηα Ιθαλνπνηεηηθή   Πνιύ θαιή 
 

Α: Η εξώηεζε δελ έρεη εθαξκνγή. 

Δ : Δε Γλωξίδω / Δελ Απαληώ 
 

Αξιολογήστε τιρ ακόλοςθερ πποτάσειρ σημειώνονταρ x  στο αντίστοισο τετπαγωνάκι: 
 

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ / ΑΠΕΧΩ 
Α. Γλώσσα (γπαμματική/ γπαπτή έκυπαση): Α 1 2 3 4 5 Δ 

1. Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ηεο γιώζζαο ήηαλ ζαθείο;         
2. Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο πνπ πεξηγξάθεθαλ από ηνλ 

εθπαηδεπηηθό;  
       

3. Η ύιε πνπ δηδάρζεθε ήηαλ θαιά νξγαλωκέλε;        

4. Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηωλ ζεκάηωλ;        
5. Τα εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα (ζεκεηώζεηο, ειεθηξνληθά καζήκαηα) βνήζεζαλ ην παηδί ζαο;        

6. Πόζν ηθαλνπνηεηηθή βξίζθεηε ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνύ ζαο;        
7. Θεωξείηαη όηη ν θόξηνο ηωλ εξγαζηώλ γηα ην ζπίηη ήηαλ ηθαλνπνηεηηθόο;          
8. Υπάξρεη δηαθάλεηα ωο πξνο ηα θξηηήξηα θαη ηε βαξύηεηά ηνπο ζηνλ ηξόπν βαζκνιόγεζεο;        
 

       

Β. Μαθηματικά: Α 1 2 3 4 5 Δ 
9. Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ηωλ καζεκαηηθώλ ήηαλ ζαθείο;        
10. Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο πνπ πεξηγξάθεθαλ από ηνλ 

εθπαηδεπηηθό;  
       

11. Η ύιε πνπ δηδάρζεθε ήηαλ θαιά νξγαλωκέλε;        
12. Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηωλ ζεκάηωλ;        
13. Τα εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα (ζεκεηώζεηο, ειεθηξνληθά καζήκαηα) βνήζεζαλ ην παηδί ζαο;        

14. Πόζν ηθαλνπνηεηηθή βξίζθεηε ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνύ ζαο;        
15. Θεωξείηαη όηη ν θόξηνο ηωλ εξγαζηώλ γηα ην ζπίηη ήηαλ ηθαλνπνηεηηθόο;        

16. Υπάξρεη δηαθάλεηα ωο πξνο ηα θξηηήξηα θαη ηε βαξύηεηά ηνπο ζηνλ ηξόπν βαζκνιόγεζεο;        
 
 

Γ. Φςσική/Μελέτη πεπιβάλλοντορ: Α 1 2 3 4 5 Δ 
17. Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ηεο θπζηθήο/κειέηε πεξηβάιινληνο ήηαλ ζαθείο;        
18. Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο πνπ πεξηγξάθεθαλ από ηνλ 

εθπαηδεπηηθό;  
       

19. Η ύιε πνπ δηδάρζεθε ήηαλ θαιά νξγαλωκέλε;        
20. Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηωλ ζεκάηωλ;        
21. Τα εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα (ζεκεηώζεηο, ειεθηξνληθά καζήκαηα) βνήζεζαλ ην παηδί ζαο;        

22. Πόζν ηθαλνπνηεηηθή βξίζθεηε ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνύ ζαο;        
23. Θεωξείηαη όηη ν θόξηνο ηωλ εξγαζηώλ γηα ην ζπίηη ήηαλ ηθαλνπνηεηηθόο;        

24. Υπάξρεη δηαθάλεηα ωο πξνο ηα θξηηήξηα θαη ηε βαξύηεηά ηνπο ζηνλ ηξόπν βαζκνιόγεζεο;        
 

Γ. Ιστοπία: Α 1 2 3 4 5 Δ 
25. Οη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο ήηαλ ζαθείο;        
26. Η ύιε πνπ θαιύθζεθε αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο πνπ πεξηγξάθεθαλ από ηνλ 

εθπαηδεπηηθό;  
       

27. Η ύιε πνπ δηδάρζεθε ήηαλ θαιά νξγαλωκέλε;        
28. Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε βνήζεζε ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηωλ ζεκάηωλ;        
29. Τα εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα (ζεκεηώζεηο, ειεθηξνληθά καζήκαηα) βνήζεζαλ ην παηδί ζαο;        
30. Πόζν ηθαλνπνηεηηθή βξίζθεηε ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνύ ζαο;        
31. Θεωξείηαη όηη ν θόξηνο ηωλ εξγαζηώλ γηα ην ζπίηη ήηαλ ηθαλνπνηεηηθόο;        

32. Υπάξρεη δηαθάλεηα ωο πξνο ηα θξηηήξηα θαη ηε βαξύηεηά ηνπο ζηνλ ηξόπν βαζκνιόγεζεο;        



 

 

Παπατηπήσειρ και σσόλια: 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

               

 Ευχαριστώ πολύ  

Δ. Γενικά σαπακτηπιστικά: Α 1 2 3 4 5 Δ 
33. Οξγαλώλεη θαιά ηελ παξνπζίαζε ηεο ύιεο ζηα καζήκαηα;        

34. Επηηπγράλεη λα δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ ηωλ καζεηώλ γηα ην αληηθείκελν ηωλ καζεκάηωλ;        
35. Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα;         

36. Ελζαξξύλεη ηνπο καζεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξωηήζεηο γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο;        
37. Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζωζε εξγαζηώλ ή 

δηαγωληζκάηωλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο); 
       

38. Είλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο καζεηέο;          

39. Σπκβάιεη κε ηε δηδαζθαιίαο ηνπ ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο ύιεο από ηνπο καζεηέο;        

40. Πώο θξίλεηαη ηελ επηθνηλωλία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κε ηνπο καζεηέο;        

41. Θεωξείηε όηη είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνύ ζαο;        

42. Είλαη πξόζπκνο ζηελ επηθνηλωλία/ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο;        
43.  Πόζε ώξα αθηεξώλεη ην παηδί ζαο ηελ εκέξα γηα κειέηε: 
  =30΄   <1 ώρα   <2ώρες   >2 ώρες   άλλο(πόσο;) 

 


