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               ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1ο       

Αγαπητέ μας μαθητή, αγαπητή μαθήτρια. Φέτος τελειώνεις το Δημοτικό σχολείο και 

την επόμενη σχολική χρονιά θα πας στο Γυμνάσιο. 

  

1. Πώς νιώθεις τώρα που τελειώνει το Δημοτικό; (επέλεξε ένα από τα 

παρακάτω) 

             

2. Τι θα έπαιρνες μαζί σου αν μπορούσες; (μπορείς να επιλέξεις 

περισσότερα από ένα) 

       τη δασκάλα/το δάσκαλο  

Αντικείμενα Αναμνήσεις/όμορφες  στιγμές          

3. Ποιες πιστεύεις ότι είναι οι διαφορές ανάμεσα στο Δημοτικό και το 

Γυμνάσιο; (μπορείς να επιλέξεις περισσότερα από ένα) 

 

 

μ      άλλο …………………….. 

4. Τι νομίζεις ότι θα σου αρέσει στο Γυμνάσιο; (μπορείς να επιλέξεις 

περισσότερα από ένα) 

 

    

       άλλο …………………….. 

5. Τι νομίζεις ότι θα σε δυσκολέψει στο Γυμνάσιο; (μπορείς να επιλέξεις 

περισσότερα από ένα) 

         άλλο …………………….. 

6. Τι θα ήθελες να μάθεις για το Γυμνάσιο, απορίες/πληροφορίες; 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2ο 

 

Αγαπητή μας μαθήτρια, αγαπητέ μας μαθητή. Φέτος τελειώνεις το Δημοτικό σχολείο 

και την επόμενη σχολική χρονιά θα πας στο Γυμνάσιο. 

 

 

 

 Απαντήθηκαν οι απορίες που είχες, πήρες τις πληροφορίες  που θα ήθελες 

για το Γυμνάσιο;            

    

 

 Τι θα ήθελες περισσότερο να μάθεις; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 Νομίζεις ότι είσαι προετοιμασμένος/η για τη μετάβασή σου στο Γυμνάσιο;  

  

 

 Τι θα ήθελες να αλλάξει στο Γυμνάσιο για να σου αρέσει περισσότερο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 3
ο
 (για τους εκπαιδευτικούς) 

Αναγκαιότητα, χρησιμότητα, υποστήριξη του προγράμματος 

1. Θεωρείτε αναγκαία την υλοποίηση του προγράμματος μετάβασης και γιατί; 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

2. Πιστεύετε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα βοηθά τα παιδιά; (σχολιάστε) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. Θεωρείτε ότι είναι συμβατό με το υπόλοιπο σχολικό πρόγραμμα ή μπορεί να 

ενταχθεί στο σχολικό πρόγραμμα; (σχολιάστε) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. Το ενημερωτικό σεμινάριο ανταποκρίθηκε  στις προσδοκίες και τους στόχους 

του προγράμματος; (σχολιάστε) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Το εκπαιδευτικό υλικό/ οι δράσεις 

5. Ήταν το υλικό που σας δόθηκε υποστηρικτικό και βοηθητικό για την 

υλοποίηση της δράσης; Μπορεί να τροποποιηθεί εύκολα ώστε να 

προσαρμοστεί στις ανάγκες σας; 

…...…………….………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

6. Τι θα αλλάζατε είτε στο πρόγραμμα είτε στο υλικό;  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 


