
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

1. Είναι συγκεντρωμένος ο μαθητής κατά τις πρώτες ώρες των μαθημάτων; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. Υπάρχουν συγκεκριμένες δραστηριότητες μέσα στην τάξη που 

κινητοποιούν περισσότερο το μαθητή;  Αν ναι, περιγράψετε ποιες είναι                      

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

3. Συμμετέχει ο μαθητής ενεργά στο μάθημα με απορίες, σχόλια κοκ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

4. Είναι συνεπής στη μελέτη του και γενικότερα τις σχολικές του 

υποχρεώσεις; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

5. Πως είναι η επίδοσή του στην άτυπη προφορική εξέταση (εξέταση στο 

μάθημα της ημέρας) κατά τη διάρκεια των τριμήνων; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

6. Ποια είναι η επίδοσή του στα γραπτά διαγωνίσματα ή στα τεστ του 

τετραμήνου; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

7. Αναφέρατε τα θετικά στοιχεία του μαθητή που θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν στο σχολικό πλαίσιο 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

8. Υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί ή προβληματίζει στην εικόνα του ως 

μαθητή; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

9. Τι πιστεύετε ότι δυσκολεύει περισσότερο τον μαθητή να ανταποκριθεί στις 

σχολικές του υποχρεώσεις;  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 



 

10. Σε τι είδος εξέτασης πιστεύετε ότι ανταποκρίνεται καλύτερα ο μαθητής; 

 Στα γραπτά διαγωνίσματα που δίνονται σε όλη την τάξη 

 Όταν του δίνεται περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση μιας 

γραπτής δραστηριότητας/διαγωνίσματος 

 Όταν του δίνονται λιγότερες ασκήσεις, ερωτήματα (μείωση της ύλης) 

 Διαφοροποιημένη γραπτή εξέταση (έμφαση σε καθοδηγητικές 

ερωτήσεις, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, παραδείγματα κοκ) 

 Ανοιχτή προφορική εξέταση (ζητείται από το μαθητή να απαντήσει 

προφορικά στα ερωτήματα της γραπτής εξέτασης) 

 Καθοδηγούμενη προφορική εξέταση (εξέταση με ερωτήματα 

κατευθυνόμενα κοκ) 

 Άλλο:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

11. Πως πιστεύετε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει το σχολικό πλαίσιο στην 

ενίσχυση του μαθητή; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

12. Γράψτε ό,τι άλλο νομίζετε ότι είναι σημαντικό για το μαθητή και θεωρείτε 

ότι τον αντιπροσωπεύει  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



 


