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Εκπαιδευτικοί Όμιλοι:  
Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Στην αρχή του ερωτηματολογίου, θα θέλαμε να μας πεις ορισμένα στοιχεία για τον εαυτό σ ου . 

1. Σε ποιά τάξη φοιτείς:     Γ’ Τάξη  Δ’ Τάξη  Ε’ Τάξη  Στ’ Τάξη 
2. Συμμετέχεις σε κάποιο όμιλο;    Παραδ. και Λαϊκών Χορών  Αγγλικών  Εικαστικών 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α’ 
Στα ερωτήματα που ακολουθούν θέλουμε να διαλέξεις ποια απάντηση σου φαίνεται πιο σωστή.  Διάλεξε 

μόνο μία επιλογή σε κάθε ερώτημα: 

1. Οι  Όμιλοι των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων πρέπει να έρχονται παιδιά από όλα τα δημοτικά σχολεία της 
πόλης. 
 Συμφωνώ απόλυτα  Συμφωνώ  Διαφωνώ  Διαφωνώ απόλυτα  Δεν έχω άποψη 

2. Στον Όμιλο πρέπει να κάνουμε πράγματα που μας βοηθάνε να καταλάβουμε καλύτερα το μάθημα του 
σχολείου. 
 Συμφωνώ απόλυτα  Συμφωνώ  Διαφωνώ  Διαφωνώ απόλυτα  Δεν έχω άποψη 

3. Ο δάσκαλος ή η δασκάλα έχει την αποκλειστική ευθύνη για το επίπεδο της εργασίας που γίνεται στον Όμιλο. 
 Συμφωνώ απόλυτα  Συμφωνώ  Διαφωνώ  Διαφωνώ απόλυτα  Δεν έχω άποψη 

4. Για να τα καταφέρνω καλά στον Όμιλο, πρέπει να διαβάζω και στον ελεύθερό μου χρόνο. 
 Συμφωνώ απόλυτα  Συμφωνώ  Διαφωνώ  Διαφωνώ απόλυτα  Δεν έχω άποψη 

5. Οι Όμιλοι είναι για τα παιδιά του έχουν κάποιο «ταλέντο». 
 Συμφωνώ απόλυτα  Συμφωνώ  Διαφωνώ  Διαφωνώ απόλυτα  Δεν έχω άποψη 

6. Ο Όμιλος πρέπει να μας βοηθάει να γίνουμε καλύτεροι σε πράγματα που μας ενδιαφέρουν και στα οποία τα 
καταφέρνουμε καλά. 
 Συμφωνώ απόλυτα  Συμφωνώ  Διαφωνώ  Διαφωνώ απόλυτα  Δεν έχω άποψη 

7. Το πιστοποιητικό που θα πάρω στο τέλος του Ομίλου, θα μου είναι χρήσιμο για όσο καιρό είμαι μαθητής. 
 Συμφωνώ απόλυτα  Συμφωνώ  Διαφωνώ  Διαφωνώ απόλυτα  Δεν έχω άποψη 

8. Τα πράγματα που κάνουμε στον Όμιλο  πρέπει να αναπτύσσουν / επεκτείνουν τα ενδιαφέροντά μου. 
 Συμφωνώ απόλυτα  Συμφωνώ  Διαφωνώ  Διαφωνώ απόλυτα  Δεν έχω άποψη 

9. Πρέπει να αφιερώνω με ευχαρίστηση τον ελεύθερο χρόνο μου στον Όμιλο – αλλιώς δε χρειάζεται να 
συμμετέχω. 
 Συμφωνώ απόλυτα  Συμφωνώ  Διαφωνώ  Διαφωνώ απόλυτα  Δεν έχω άποψη 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β’ 

1. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να λειτουργούν στο Σχολείο μας οι παρακάτω όμιλοι: 
(1: Πολύ σημαντικό, 2: Σημαντικό, 3: Όχι και τόσο σημαντικό, 4: Καθόλου σημαντικό) 

 Λογοτεχνίας   1  2  3  4 

 Μαθηματικών  1  2  3  4 

 Φυσ. Επιστημών 1  2  3  4 

 Ξένων Γλωσσών 1  2  3  4 

 Εικαστικών  1  2  3  4 

 Μουσικής  1  2  3  4 

 Παραδος.& Λαϊκών Χορών 

   1  2  3  4 

 Ενισχ. Διδασκαλίας  

 1  2  3  4 

 Άλλο: ________________________ 

   1  2  3  4 
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2. Στην αρχή της χρονιάς ήθελες να συμμετέχεις σε κάποιον από τους παρακάτω Ομίλους; (διάλεξε μέχρι δύο) 
 Όμιλος «Μαθηματικά παιχνίδια και γρίφοι» Β΄, Γ΄ και  Δ΄ τάξεων  (1ο Πειραματικό) 

 Όμιλος «Μαθηματικά παιχνίδια και γρίφοι» Ε΄ και Στ΄ τάξεων (1ο Πειραματικό) 

 Όμιλος Λογοτεχνίας Γ΄ και Δ΄ τάξεων  (2ο Πειραματικό) 

 Όμιλος Φυσικών Ε΄και Στ΄ τάξεων (2ο Πειραματικό) 

 Όμιλος Μαθηματικών Ε΄και Στ΄ τάξεων (2ο Πειραματικό) 

 Όμιλος Φιλαναγνωσίας και Θεατρικού Παιχνιδιού Α΄ και Β΄ τάξεων (1ο Πειραματικό) 

 Όμιλος Μουσικής Ε΄και Στ΄ τάξεων ( 1ο και 2ο Πειραματικό) 

 Όμιλος Παραδοσιακών και Λαϊκών Χορών ( 1ο Πειραματικό) 

 Όμιλος Παραδοσιακών και Λαϊκών Χορών (2ο Πειραματικό) 

 Όμιλος Εικαστικών (2ο Πειραματικό) 

 Όμιλος Αγγλικής Γλώσσας Α΄και Β΄ τάξεων (1ο και 2ο Πειραματικό) 

 Όμιλος Αγγλικής Γλώσσας Ε΄και Στ΄ τάξεων (1ο και 2ο Πειραματικό) 

Αν διάλεξες κάποιον από τους παραπάνω ομίλους, προχώρησε στην ερώτηση 3.  

Αν δε διάλεξες κάποιον από τους παραπάνω ομίλους , προχώρησε στην ερώτηση 4.  

3. Για ποιο λόγο σε ενδιέφερε να συμμετέχεις στους συγκεκριμένους Ομίλους; (διάλεξε ένα) 
 Με ενδιαφέρει το θέμα 

 Είμαι πολύ καλός στο συγκεκριμένο μάθημα 

 Δεν τα καταφέρνω τόσο καλά στο συγκεκριμένο μάθημα και χρειάζομαι βοήθεια 

 Θα αποκτήσω γνώσεις που μα μου φανούν χρήσιμες στο Λύκειο 

 Βόλευε τους γονείς μου 

 Κάτι άλλο (τί;) _________________________________________________________________ 

4. Ποιοι λόγοι δε σε αποθάρρυναν από το να δηλώσεις συμμετοχή στους Ομίλους; 
 Δε βρήκα κάτι που να με ενδιαφέρει 

 Δεν είχα αρκετές πληροφορίες ώστε να αποφασίσω 

 Δε με βόλευαν οι ώρες. 

 Κάτι άλλο (τί;) _________________________________________________________________ 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’ 
Στα ερωτήματα που ακολουθούν θα απαντήσεις μόνο αν συμμετέχεις σε κάποιον Όμιλο. Αν δε 

συμμετέχεις, προχώρησε στην ενότητα Ε.  Διάλεξε μόνο μία επιλογή σε κάθε ερώτημα:  

1. Ο Όμιλος είναι περίπου όπως τον περίμενες. 
 Συμφωνώ απόλυτα  Συμφωνώ  Διαφωνώ  Διαφωνώ απόλυτα  Δεν έχω άποψη 

2. Τα πράγματα που γίνονται στον Όμιλο αναπτύσσουν τα ενδιαφέροντά σου. 
 Συμφωνώ απόλυτα  Συμφωνώ  Διαφωνώ  Διαφωνώ απόλυτα  Δεν έχω άποψη 

3. Τα πράγματα που γίνονται στον Όμιλο αναπτύσσουν τα ταλέντα που θεωρείς πως έχεις  πάνω στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο. 
 Συμφωνώ απόλυτα  Συμφωνώ  Διαφωνώ  Διαφωνώ απόλυτα  Δεν έχω άποψη 

4. Αφιέρωνεις με ευχαρίστηση  τον ελεύθερο χρόνο σου για τη συμμετοχή σου στον Όμιλο. 
 Συμφωνώ απόλυτα  Συμφωνώ  Διαφωνώ  Διαφωνώ απόλυτα  Δεν έχω άποψη 

5. Οι Όμιλοι που συμμετέχεις σε βοήθάει να ανταπεξέλθεις καλύτερα στα μαθήματα του σχολείου. 
 Συμφωνώ απόλυτα  Συμφωνώ  Διαφωνώ  Διαφωνώ απόλυτα  Δεν έχω άποψη 

6. Χρειάζεται να αφιερώνεις προσωπικό χρόνο για μελέτη για τη συμμετοχή σου στον Όμιλο. 
 Συμφωνώ απόλυτα  Συμφωνώ  Διαφωνώ  Διαφωνώ απόλυτα  Δεν έχω άποψη 

7. Αισθάνεσαι ευχαρίστηση με όσα κάνετε στον Όμιλο; 
 Συμφωνώ απόλυτα  Συμφωνώ  Διαφωνώ  Διαφωνώ απόλυτα  Δεν έχω άποψη 
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8. Πριν ξεκινήσει η λειτουργία των  Ομίλων είχες λεπτομερείς  πληροφορίες όπως... (επίλεξε  όσα ισχύουν)   
 Τί θα κάνετε στον Όμιλο 
 Πώς μπορεί να σου είναι χρήσιμος ο Όμιλος   
 Τί θα γίνει και πότε 
 Ποιός δάσκαλος θα κάνει μάθημα στον Όμιλο  
 Αν θα χρειαστείς κάποιο βιβλίο ή άλλα ύλικα   
 Από ποιές τάξεις θα έρθουν μαθητές 
 Αν θα συνεργαστούμε με άλλους φορείς (όπως π.χ. το Πανεπιστήμιο, η Βιβλιοθήκη κ.α.)  

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ’ 
Στα ερωτήματα που ακολουθούν θα απαντήσεις μόνο αν συμμετέχεις σε κάποιον Όμιλο. Αν δε 

συμμετέχεις, προχώρησε στην ενότητα Ε.  

1. Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα το μάθημα μοιάζει με αυτό που γίνεται το πρωί;   
   Ναι   Όχι 

Αν απάντησες όχι, τι το διαφορετικό έχει: 

α. Συζητάτε περισσότερο    Ναι   Όχι 

β. Κάνετε περισσότερες ομαδικές εργασίες  Ναι   Όχι 

γ. Παίζετε παιχνίδια     Ναι   Όχι 

δ. Λύνετε προβλήματα     Ναι   Όχι 

ε. Κάτι άλλο; Τι είναι αυτό;..................................................................................... 
 

2. Ανάφερε κάτι που θα ήθελες να αλλάξει στον τρόπο που κάνετε  μάθημα στους ομίλους, ώστε να μαθαίνεις 
περισσότερα πράγματα και με πιο εύκολο τρόπο. 
α……………………………………………………………………………… 

β……………………………………………………………………………… 

γ………………………………………………………………………………. 

3. Ποια από τα παρακάτω δυσκολεύουν τη συμμετοχή σου, στον Όμιλο που επέλεξες  : 
α. Απαιτεί μελέτη στο σπίτι     Ναι   Όχι 

β. Απαιτεί εκπόνηση εργασιών    Ναι   Όχι 

γ. Απαιτεί υποχρεωτική παρακολούθηση   Ναι   Όχι 

δ. Κάτι άλλο; Τι είναι αυτό;..................................................................................... 
 

4. Ποια μειονεκτήματα πιστεύεις ότι έχει ο χώρος στον οποίο γίνονται τα μαθήματα των ομίλων;  
α………………………………………………………………………………… 

β………………………………………………………………………………… 

γ………………………………………………………………………………… 

5. Ο αριθμός των παιδιών που συμμετέχουν στον Όμιλο που παρακολουθείς είναι τόσο μεγάλος που εμποδίζει τη 
συμμετοχή σου στο μάθημα;    Ναι   Όχι 
 

6. Πιστεύεις ότι έχεις κάποια ενδιαφέροντα ή κλίσεις τα οποία δεν τα καλύπτουν οι προτεινόμενοι Όμιλοι; 
 Ναι   Όχι 

Αν απάντησες ναι, πρότεινε ομίλους που θα ήθελες να λειτουργήσουν στο σχολείο σου:     

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ε’: ΟΙ ΌΜΙΛΟΙ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
Το τελευταίο σκέλος του ερωτηματολογίου αναφέρεται συγκεκριμένα στους Ομίλους Αγγλικής Γλώσσας. 
Στο σκέλος αυτό θα θέλαμε να μάθουμε τις απόψεις όλων των μαθητών, είτε συμμετείχαν στους 
Ομίλους αυτούς, είτε όχι.  

1. Κάποιοι λένε ότι είναι σημαντικό να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες. Ποιές γλώσσες είναι πιο σημαντικό να 
διδάσκονται σε Ομίλους; (διάλεξε ένα) 
 τα Αγγλικά  
 άλλες διεθνείς γλώσσες (π.χ. Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά)  
 Λιγότερο γνωστές γλώσσες για τις οποίες δεν υπάρχουν φροντιστήρια 

Γιατί;  ............................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

2. Για ποιες ηλικίες θεωρείτε πως είναι σημαντικότερος ένας Όμιλος Αγγλικής Γλώσσας; (διάλεξε ένα) 
 Α’ και Β’ Τάξη  
 Γ’ και Δ’ Τάξη 
 Ε’ και Στ’ Τάξη 

Γιατί;  ............................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

3. Σε έναν Όμιλο Αγγλικής Γλώσσας πρέπει να μπορούμε να... (διάλεξε ένα) 
 ... εκφραζόμαστε δημιουργικά (π.χ. με θεατρικά, με δημιουργικές εργασίες κ.α.) 
 … μαθαίνουμε περισσότερη γραμματική και το λεξιλόγιο. 
 … μιλάμε περισσότερο στα Αγγλικά. 
 … να προετοιμαζόμαστε για να αποκτήσουμε ένα  πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (π.χ. Lower). 

Γιατί;  ............................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

4. Στον Όμιλο των Αγγλικών είναι καλύτερα να κάνει μάθημα... (διάλεξε ένα) 
 ...ένας καθηγητής Αγγλικών. 
 …ο δάσκαλος της τάξης. 

Γιατί;  .............................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

5. Είναι απαραίτητο να έχουμε κάποιο βιβλίο στον Όμιλο Αγγλικής Γλώσσας. 
 Συμφωνώ απόλυτα  Συμφωνώ   Διαφωνώ   Διαφωνώ απόλυτα  Δεν έχω άποψη  

Γιατί; ................................................................................................................................................... 

6. Είναι απαραίτητο να έχουμε ξεχωριστή τάξη για τον Όμιλο Αγγλικής Γλώσσας. 
 Συμφωνώ απόλυτα  Συμφωνώ   Διαφωνώ   Διαφωνώ απόλυτα  Δεν έχω άποψη 

Γιατί; ...................................................................................................................................................  

7. Για να γραφτούμε στον Όμιλο των Αγγλικών είναι χρήσιμο να γίνει ένα τεστ. 
 Συμφωνώ απόλυτα  Συμφωνώ   Διαφωνώ   Διαφωνώ απόλυτα  Δεν έχω άποψη  

Γιατί; ................................................................................................................................................... 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ!  


