
   07-Pathway questionnaire Pre-event (Greek) 

Αγαπθτοί ςυμμετζχοντεσ, 

Σασ ευχαριςτοφμε πολφ για τθ ςυμμετοχι ςασ ςε αυτιν τθν εκδιλωςθ του ζργου PATHWAY. 

Στο πλαίςιο αυτοφ του ζργου κα ςασ ηθτιςουμε να μασ δώςετε κάποιεσ βαςικζσ πλθροφορίεσ για ςασ. Αυτζσ κα 

μασ βοθκιςουν να κατανοιςουμε καλφτερα τισ ανάγκεσ ςασ κι επομζνωσ να βελτιώςουμε τισ δραςτθριότθτζσ 

μασ (εκδθλώςεισ, εργαςτιρια, ςεμινάρια, κ.λπ.). 

Σασ ευχαριςτοφμε εκ των προτζρων για το χρόνο που διακζςατε για τθν ςυμπλιρωςθ αυτοφ του 

ερωτθματολογίου. 

1. * Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 
(Email): 

 

  
Παρακαλοφμε να ςθμειώςετε 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.  

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

ςασ δοκεί από τουσ οργανωτζσ τθσ.) 

ΚΕΝΟ 

5. * Φφλο: 6. * Ηλικία: 7. * Πόςα χρόνια είςτε εκπαιδευτικόσ: 

□  Άνδρασ  □  19-30 □  <5 

□  Γυναίκα □  31-40 □  5-10 

 □  41-55 □  11-20 
 □  >55 □  >20 
 
8. * Χαρακτθριςτικά του ςχολείου ςασ. Επιλζξτε όλα όςα ιςχφουν: π.χ. Σχολείο ειδικισ αγωγισ και Σχολείο τθσ 
περιφζρειασ. 

□  Πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ (6-12 ετών)   □  Γυμνάςιο (12-15 ετών) 

□  Λφκειο (15 – 18 ετών)     □  Ανώτατθ εκπαίδευςθ 

□  Τεχνικι / Επαγγελματικι εκπαίδευςθ   □  Σχολείο ειδικισ αγωγισ 

□  Μικτό ςχολείο      □  Σχολείο κθλζων 

□  Σχολείο αρρζνων      □  Σχολείο αςτικοφ κζντρου 

□  Σχολείο μικρισ πόλθσ ι τθσ περιφζρειασ   □  Αγροτικό ςχολείο 

□  Σχολείο ςε μειονεκτοφςεσ / υποβακμιςμζνεσ αςτικζσ περιοχζσ   

□  Δθμόςιο ςχολείο (κρατικι χρθματοδότθςθ   □  Ιδιωτικό ςχολείο (ιδιωτικι χρθματοδότθςθ) 

□  Άλλο (παρακαλώ προςδιορίςτε) 

9. * Σε ποια ευρωπαϊκι χϊρα διδάςκετε; 

 



10. * Διδακτικά αντικείμενα που διδάςκετε (μπορείτε να επιλζξετε περιςςότερα του ενόσ) 

□  Φυςικι   □  Χθμεία  □  Βιολογία   □  Μακθματικά  

□  Φυςικζσ Επιςτιμεσ (βιολογία, χθμεία, φυςικι με ενοποιθμζνο τρόπο) 

□  Σχζδιο και Τεχνολογία    □  Τεχνολογία τθσ Πλθροφορίασ (Πλθροφορικι, ΤΠΕ) 

□  Άλλο (παρακαλώ προςδιορίςτε) 

11. * Μζςοσ όροσ θλικίασ των μακθτϊν/ςπουδαςτϊν ςασ. 
(Είναι επίςθσ δυνατόν να επιλζξετε περιςςότερεσ τθσ μιασ απαντιςεισ, εφόςον ιςχφουν) 

□  05-10 ετών   □  11-14 ετών   □  15-18 ετών  □  19+ ετών  

12. * Ποιά από τα παρακάτω ςτοιχεία ςυνικωσ ςυμπεριλαμβάνετε ςτθν παιδαγωγικι προςζγγιςθ που 
χρθςιμοποιείτε ςτθ διδαςκαλία ςασ; 

 Ναι Όχι Δεν ισχύει 
a. Προκαλώ το ενδιαφζρον και τθν περιζργεια των μακθτών για ζνα επιςτθμονικό 
πρόβλθμα ι μια επιςτθμονικι πρόκλθςθ. 

□ □ □ 

b. Ζθτάω από τουσ μακθτζσ να εκφράςουν με λόγια το επιςτθμονικό πρόβλθμα ι 
τθν επιςτθμονικι πρόκλθςθ. 

□ □ □ 

e. Ζθτάω από τουσ μακθτζσ μου, είτε ατομικά είτε ςυλλογικά, να ςυγκρίνουν και 
αντιπαραβάλουν τα ςυγκεκριμζνα αποτελζςματα των πειραμάτων με τα 
αναμενόμενα, προκειμζνου να επικυρώςουν τισ διερευνιςεισ τουσ. 

□ □ □ 

13. * Πόςεσ ϊρεσ επαγγελματικισ επιμόρφωςθσ ςτθ διδακτικι των φυςικϊν επιςτθμϊν, τθσ τεχνολογίασ, τθσ 

μθχανικισ και των μακθματικϊν παρακολουκείτε κάκε χρόνο; 

□ Αυτό είναι το πρώτο μου πρόγραμμα επαγγελματικισ επιμόρφωςθσ 

□ < 5 ώρεσ (Παρακολουκώ λιγότερο από 5 ώρεσ το χρόνο προγράμματα επιμόρφωςθσ ςτθ διδακτικι των 

φυςικών επιςτθμών, τθσ τεχνολογίασ, τθσ μθχανικισ και των μακθματικών ) 

□ 5-30 ώρεσ (Μεταξφ 5 και 30 ώρεσ το χρόνο) 

□ 31-99 ώρεσ (Μεταξφ 31 και 99 ώρεσ το χρόνο) 

□ > 100 ώρεσ (Πάνω από 100 ώρεσ το χρόνο) 

14. * Ποιό είναι το επίπεδο κατανόθςι ςασ τθσ Διερευνθτικισ Μάκθςθσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν και των 

Μακθματικϊν (IBSME); 

 1: Χαμθλό 2 3 4: Υψθλό 

Νομίηω ότι το επίπεδό μου είναι. □ □ □ □ 

15. * Σφμφωνα με όςα γνωρίηετε, ποια κεωρείτε ότι είναι τα χαρακτθριςτικά τθσ Διερευνθτικισ Μάκθςθσ των 

Φυςικϊν Επιςτθμϊν και των Μακθματικϊν (IBSME); 

 

 

16. * Πόςο ςυχνά χρθςιμοποιείτε τθ Διερευνθτικι Διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν και των 

Μακθματικϊν (IBSME)  πριν τθν προετοιμαςία ςασ για αυτό το εργαςτιριο; 

□ Πολφ ςυχνά.      □ Συχνά.      □ Σπάνια.      □ Ποτζ. 

 


