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Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+
Κοινωνική προσφορά

Συνεργασία με
Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας

Δράση για την ισότητα των φύλων

Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για τους μαθητές
Σχολείο:
Τμήμα:

Ημερομηνία:
Φύλο: Αγόρι - Κορίτσι

Παρακάτω υπάρχει ένας κατάλογος με προβλήματα που συνήθως υπάρχουν στο μάθημα.
Σε παρακαλούμε να σημειώσεις σε ποιο βαθμό αυτά ισχύουν για σένα.
1: δεν ισχύει καθόλου
2: ισχύει σε μικρό βαθμό
3: ισχύει σε μεγάλο βαθμό
4: ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό
Προβλήματα που συναντώ…
1
1. Στο μάθημα βαριέμαι.
2. Στο τμήμα μου γίνεται φασαρία στο μάθημα.
3. Ερχόμαστε στο μάθημα χωρίς να έχουμε προετοιμαστεί (διαβάσει/κάνει τις εργασίες μας).
4. Ο/H καθηγητής/τρια δεν μας βάζει να συνεργαστούμε στην τάξη.
5. Στην τάξη μου οι μαθητές/τριες έχουμε χαμηλές επιδόσεις.
6. Λίγοι/ες μαθητές/τριες συμμετέχουν στο μάθημα.
7. Τα μαθήματα του σχολείου δεν έχουν σχέση με τη ζωή και τον κόσμο γύρω μας.
8. Στο μάθημα μιλάει συνέχεια ο/η καθηγητής/τρια.
9. Έχω άγχος με τα μαθήματα.
10. Συχνά νιώθω ότι δεν τα καταφέρνω με τα μαθήματα και τα παρατάω.
11. Τις περισσότερες φορές δεν καταλαβαίνω τι λέει ο/η καθηγητής/τρια.
12. Όταν κάνουμε ομαδική εργασία, τελικά μόνο 1-2 μαθητές/τριες κάνουν τη δουλειά.
13. Συχνά νιώθω ότι δεν τα καταφέρνω στα μαθήματα.
14. Στο μάθημα είμαστε συνεχώς κολλημένοι στο βιβλίο.
15. Δεν μπορώ να μαθαίνω το μάθημα παπαγαλία.
16. Μας βάζουν πολλή δουλειά για το σπίτι.
17. Ο/Η καθηγητής/τρια σπάνια χρησιμοποιεί στο μάθημα την τεχνολογία των Η.Υ.
18. Στο μάθημα αξιολογείται η απόδοση και όχι η προσπάθεια που καταβάλλουμε.
19. Κανείς δεν μας ρωτάει για την ποιότητα της διδασκαλίας.
20. Στο μάθημα χρησιμοποιούμε μόνο γλωσσικά κείμενα (όχι εικόνες, ήχους κ.λπ.).
21. Ο/Η καθηγητής/τρια δεν λαμβάνει υπόψη του/της τα ενδιαφέροντά μας έξω από το
σχολείο.
22. Πολλοί/ές μαθητές/τριες έχουν προσόντα που δεν αξιοποιούνται στο μάθημα
(π.χ. χιούμορ, σχεδιαστικές ικανότητες, γραφή στίχων κ.λπ.).
23. Στο μάθημα δεν μας πείθουν πως αυτό που μαθαίνουμε έχει αξία.
24. Συνήθως δεν ελέγχονται οι εργασίες που μας βάζουν στο σπίτι.
25. Σπάνια ζητούν από εμάς να αξιολογήσουμε τον εαυτό μας.
26. Κάνουμε όλοι τις ίδιες ασκήσεις, ενώ οι ικανότητές μας είναι διαφορετικές.
27. Διδασκόμαστε πολλή θεωρία και ελάχιστη πράξη (εφαρμογές).
28. Ο/Η καθηγητής/τρια δεν μας λέει, στην αρχή του μαθήματος, το θέμα με το οποίο θα
ασχοληθούμε.
29. Δεν μας ενθαρρύνει κανείς ώστε να πάρουμε πρωτοβουλίες στο μάθημα.
30. Το μάθημα ποτέ σχεδόν δεν έχει χαρακτήρα παιχνιδιού.
31. Όταν μας ρωτάνε για το μάθημα, δεν περιμένουν να σκεφτούμε.
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Διάγνωση αναγκών
από τους/τις μαθητές/μαθήτριες

Μέρα Εκπαιδευτικού (Δεκέμβριος 2019):
Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών:
Εφαρμογή της μεθοδολογίας lesson study / Ευρωπαϊκό
πρόγραμμα Erasmus+ KA1: Innovative Approaches to
Teaching (ICT) – παρουσίαση εργαλείων μάθησης
και μεθόδων διδασκαλίας

Μέρα Εκπαιδευτικού (Φεβρουάριος 2020):
Δειγματικές διδασκαλίες με βάση τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου
των μαθητών/μαθητριών

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Πώς θα διατηρηθεί στο μέλλον η γνώση και η εμπειρία που αποκτήθηκε
στο πρόγραμμα της ΥΕΜ; (χωρίς Υποστηρίκτρια Π.Ι., αλλαγή προσωπικού και Διεύθυνσης)
Διευθυντής σχολείου: Αλέξης Ντίσκος
Συντονίστρια σχολείου: Άννα Παπανδρέου Γάβρη, ΒΔΑ΄
Υποστηρίκτρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: Μαρία Πιτζιολή
Εκπαιδευτικοί: Γιάννος Σωκράτους, ΒΔ, Ευρυδίκη Κωνσταντίνου, Γιώργος Καλοζώης, Ναυσικά Κυπριανού, Άννα-Μαρία Παύλου

