
08-Pathway questionnaire post-event (Greek) 

1. * Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου  

 

Παρακαλοφμε να ςθμειϊςετε ότι θ διεφκυνςθ του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςασ κα χρθςιμοποιθκεί ωσ κωδικόσ ςασ 

και για τθν αποςτολι του τελικοφ ερωτθματολογίου του PATHWAY και δεν κα ςυνδεκεί με τισ λοιπζσ απαντιςεισ ςασ 

 

2. * Κωδικόσ εκδιλωςθσ του PATHWAY (Αυτόσ κα χρθςιμοποιθκεί για τθν αναγνϊριςθ τθσ εκδιλωςθσ και κα ςασ 

δοκεί από τουσ οργανωτζσ τθσ.) 

ΚΕΝΟ 

3. * Κάνατε αίτθςθ για να ςυμμετάςχετε ςε αυτιν τθν εκδιλωςθ του ζργου PATHWAY για ςυγκεκριμζνουσ λόγουσ 

και με ςυγκεκριμζνεσ προςδοκίεσ. Παρακαλοφμε να μασ αναφζρετε ςε ποιο βακμό οι παρακάτω πικανζσ 

προςδοκίεσ ςασ ζχουν ικανοποιθκεί. 

 1: Δεν ζχει 
ικανοποιθκεί 

κακόλου 

2 3 4: Ζχει ικανοποιθκεί 
ςε πολφ μεγάλο 

βακμό 

Δεν ιςχφει 

a. Είχα μικρι ι κακόλου εμπειρία ςτθ Διερευνθτικι 
Μάκθςθ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν και των 
Μακθματικϊν (IBSME) και απζκτθςα νζα γνϊςθ και 
εμπειρία ςε αυτιν. 

□ □ □ □ □ 

b. Είχα εμπειρία και τεχνογνωςία ςτθ Διερευνθτικι 
Μάκθςθ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν και των 
Μακθματικϊν (IBSME) και αυτό το εργαςτιριο 
βελτίωςε τθ γνϊςθ μου. 

□ □ □ □ □ 

c. Βελτίωςα τθν ικανότθτά μου να κάνω χριςθ 
δεξιοτιτων ΤΠΕ ςτθ διδακτικι των φυςικϊν επιςτθμϊν, 
τθσ τεχνολογίασ και των μακθματικϊν. 

□ □ □ □ □ 

g. Μοιράςτθκα ιδζεσ για τθ Διερευνθτικι Μάκθςθ των 
Φυςικϊν Επιςτθμϊν και των Μακθματικϊν με άλλουσ 
εκπαιδευτικοφσ.  

□ □ □ □ □ 

5. *  Σφμφωνα με όςα γνωρίηετε, ποια κεωρείτε ότι είναι τα χαρακτθριςτικά τθσ Διερευνθτικισ Μάκθςθσ των 
Φυςικϊν Επιςτθμϊν και των Μακθματικϊν (IBSME); 

 

 

6. * Τι κα ακολουκιςει μετά από αυτιν τθν εκδιλωςθ; 

 Ναι Όχι Δε γνωρίζω Δεν ισχύει 

a. Θα εφαρμόςω το ςχζδιο δράςθσ / τισ ιδζεσ που ειςιχκθςαν κατά τθ 

διάρκεια των επιμορφωτικϊν δραςτθριοτιτων.  □ □ □ □ 

d. Θα ςυηθτιςω τθ ςυμμετοχι μου / τα διδάγματα που πιρα ςε αυτιν 

τθν εκδιλωςθ με τουσ εκπαιδευτικοφσ των φυςικϊν επιςτθμϊν και/ι 

των μακθματικϊν του ςχολείου. 
□ □ □ □ 

j. Θα ενκαρρφνω άλλουσ εκπαιδευτικοφσ των φυςικϊν επιςτθμϊν, τθσ 

τεχνολογίασ, τθσ μθχανικισ και των μακθματικϊν του ςχολείου μου να 

ςυμμετάςχουν ςε παρόμοιεσ εκδθλϊςεισ για να μάκουν περιςςότερα 

για τθ Διερευνθτικι Μάκθςθ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν και των 

Μακθματικϊν. 

□ □ □ □ 

 



7. * Μετά από αυτιν τθν εκδιλωςθ αιςκάνεςτε ςίγουροσ/θ για.. 
 1: Κακόλου 

ςίγουροσ/θ 
2 3 4: Πολφ 

ςίγουροσ/θ 
Δεν 

ιςχφει 

a. Να ςυνδζςετε τθ μάκθςθ των φυςικϊν επιςτθμϊν, τθσ 

τεχνολογίασ, τθσ μθχανικισ και των μακθματικϊν με 

κακθμερινζσ εμπειρίεσ και εφαρμογζσ τθσ ηωισ. 
□ □ □ □ □ 

d. Να εξθγιςετε ςτουσ μακθτζσ πϊσ να κάνουν επιδζξια χριςθ 

εξοπλιςμοφ των φυςικϊν επιςτθμϊν, τθσ τεχνολογίασ ι τθσ 

πλθροφορικισ. 

□ □ □ □ □ 

e. Να ενκαρρφνετε τουσ μακθτζσ να κάνουν υποκζςεισ, 

εικαςίεσ και να ςκζφτονται μόνοι τουσ. 
□ □ □ □ □ 

g. Να ενκαρρφνετε τουσ μακθτζσ να κάνουν προςεκτικζσ 

παρατθριςεισ και/ι να τισ επαναλαμβάνουν. 
□ □ □ □ □ 

h. Να προτρζψετε τουσ μακθτζσ να εξθγοφν και να εξάγουν 

πορίςματα από δεδομζνα ι παρατθριςεισ. 
□ □ □ □ □ 

 

8. * Είδοσ εκδιλωςθσ που παρακολουκιςατε: 

□ Σεμινάριο   

□ Εργαςτιριο  

□ Συνζδριο  

□ Άλλο (παρακαλϊ προςδιορίςτε):  

 

9. * Παρακαλϊ αξιολογιςτε τισ παρακάτω πτυχζσ τθσ εκδιλωςθσ: 
 1: Πολφ 

κακό 
2 3 4: Πολφ 

καλό 
Δεν 

ιςχφει 

a. Οργάνωςθ τθσ εκδιλωςθσ ςε γενικζσ γραμμζσ  □ □ □ □ □ 

b. Ιςορροπία του προγράμματοσ (μεταξφ ατομικϊν δραςτθριοτιτων, 
ομαδικϊν δραςτθριοτιτων –π.χ. εργαςτιρια- και δραςτθριοτιτων 
ολομζλειασ)  

□ □ □ □ □ 

h. Το πρόγραμμα διευκόλυνε τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των 
ςυμμετεχόντων  

□ □ □ □ □ 

10. * Θα ςυςτινατε αυτιν τθν εκδιλωςθ ςε άλλουσ ςυναδζλφουσ; 

□ Ναι   □ Όχι 

11. * Ποιεσ είναι οι εντυπϊςεισ ςασ για τθν πρακτικι (που παρουςιάςτθκε ςε αυτιν τθν εκδιλωςθ); 
 1: Δε ςυμφωνϊ 

κακόλου 
2 3 4: Συμφωνϊ 

πλιρωσ 
Δεν 

ιςχφει 

a. Νομίηω ότι κα μπορζςω να προςαρμόςω τθν πρακτικι ςτο 
επίπεδο των μακθτϊν μου. 

□ □ □ □ □ 

d. Υπιρξε επαρκισ χρόνοσ εξάςκθςθσ με τθν πρακτικι. □ □ □ □ □ 

15. Ποιο ιταν το πιο χριςιμο/ευχάριςτο/εμπνευςτικό/ςυναρπαςτικό κομμάτι τθσ εκδιλωςθσ και γιατί.  
Πϊσ κα μποροφςε θ εκδιλωςθ ςυνολικά να βελτιωκεί. 
Αν υπάρχει κάτι που δεν ςασ ρωτιςαμε και που κα κζλατε να μασ αναφζρετε, παρακαλοφμε να το γράψετε εδϊ. 
 

 
 
 

Ευχαριςτοφμε πολφ για τη ςυμμετοχή ςασ!  


