
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΑΠ (2010) 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

1.1  Ονοματεπώνυμο

1.2  

: …………………………..........................................................................................………………… 

Ηλεκτρονική διεύθυνση

1.3  

: …………………………………......................................................................................... 

Κάνω συχνή χρήση του email

1.4  

:    ΝΑΙ             ΟΧΙ 

Ηλικιακή ομάδα

1.5  

     έως 35       36-45         46+ 

Τηλ. επικοινωνίας

1.6  

: ……………………………………………………………………............................................……………… 

Σχολείο στο οποίο υπηρετείτε φέτος

1.7  

: ………………………………………………….......................................…………… 

Στο σχολείο σας υπηρετείτε
  ως αναπληρωτής/τρια εκπαιδευτικός           με διάθεση από τη Δευτεροβάθμια   

:   με οργανική θέση,          ως αποσπασμένος/η,          ως ωρομίσθιος/α,     

  Άλλο: ………………………………………………………………..............................................................……………………………. 

1.8  Σπουδές

2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

:  Πτυχίο ΤΑΓΦ,       Πτυχίο άλλης ειδίκευσης,       Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(ΜΔΕ) σχετικό με τη Διδακτική της ξένης γλώσσας,      ΜΔΕ άσχετο με τη Διδακτική,      Διδακτορικό 
σχετικό με τη Διδακτική       Άλλο: ……………………………………..………………………………………………………....………. 

2.1  Χρόνια υπηρεσίας στο δημόσιο .…………………………...................................………………………………………………. 

2.2  Άλλη διδακτική εμπειρία …………………………………........................................…………………………………..……….. 

2.3  Άλλη επαγγελματική εμπειρία ………………………….……………………….………………..................................………… 

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΩΡΙΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

3.1  Στο σχολείο φέτος διδάσκετε:   
 παιδιά μιας από τις δυο πρώτες τάξεις και άλλες τάξεις του δημοτικού,  

   παιδιά των δυο πρώτων τάξεων και άλλες τάξεις. 
  Άλλο: ………………………………………………………………………………………………....................................……………… 

3.2  Με ποιες ηλικίες μαθητών έχετε τη μεγαλύτερη εμπειρία; ………..........................................………………… 

3.3  Έχετε εμπειρία διδασκαλίας αγγλικής σε παιδιά κάτω των 8 ετών;  ΝΑΙ       ΟΧΙ 

3.4  Ποια η γνώμη σας σχετικά με την εισαγωγή της αγγλικής στις Α’ & Β’ δημοτικού;  
  Πολύ θετική,       Μάλλον θετική,       Μάλλον αρνητική,       Αρνητική,       Δεν έχω άποψη.  

3.5  Αν η γνώμη σας είναι αρνητική ή μάλλον αρνητική, εξηγήστε γιατί: …………………………………………………… 

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΣΑΣ  
 Α’ τάξη Β’ τάξη 
4.1 Μέσος όρος αριθμού αγοριών/κοριτσιών σε κάθε τάξη / / 
4.2 Μέσος όρος αριθμού αλλόγλωσσων μαθητών/τριών   
4.3 

 
Μέσος όρος αριθμού μαθητών/τριών που έχουν ήδη ξεκινήσει 
αγγλικά εκτός σχολείου 

  



5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΣ 

Σημειώστε με ένα  όσα από τα παρακάτω υπάρχουν στο σχολείο σας και τα χρησιμοποιείτε, 
προσδιορίζοντας παράλληλα, αν είναι σε καλή ή κακή κατάσταση. 

 καλή κακή 

5.1 Εργαστήριο Η/Υ   

5.2 Γραφείο καθηγητών με Η/Υ και ευρυζωνική σύνδεση   

5.3 Αίθουσα ξένων γλωσσών   

5.4 Αίθουσα βιβλιοθήκης   

5.5 Φωτοτυπικό μηχάνημα    

5.6 Κασετόφωνο   

5.7 Βίντεο & DVD player   

5.8 Επιδιασκόπιο (OHP)   

5.9 Βιντεοπροβολέας   

5.10  Διαδραστικοί πίνακες    

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΕ 

Με βάση τη μέχρι τώρα εμπειρία σας με παιδιά κυρίως της Α’ δημοτικού, σε ποιες από τις παρακάτω 
καταστάσεις αντιμετωπίζετε: [3] μεγάλες δυσκολίες, [2] κάποιες, αλλά αντιμετωπίσιμες δυσκολίες,          
[1] καμία δυσκολία 

 3 2 1 
6.1 Να συγκεντρώνονται τα παιδιά σε αυτό που κάνουμε     

6.2 Να ανταποκρίνονται στους κανόνες της τάξης     

6.3 Να σέβονται τους άλλους    

6.4 Να προσαρμόζω τις δραστηριότητες στις ανάγκες των μαθητών μου    

6.5 Να σχεδιάζω μόνος/η δραστηριότητες / το μάθημά μου    

6.6 Να αντιμετωπίζω τις ανησυχίες/προβληματισμούς των γονέων    

6.7 Να συνεργάζεται ο δάσκαλος της τάξης μαζί μου    

6.8 
 

Να δουν οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο μου το μάθημα της αγγλικής 
στις Α’ & Β τάξεις ως «ισότιμο» με τα άλλα μαθήματα.   

   

6.9 Να εξασφαλίσω υλικά και γραφική ύλη για τις ανάγκες του μαθήματος     

7.1  Έχετε επισκεφθεί την ιστοσελίδα που περιλαμβάνει το ΠΕΑΠ;  ΝΑΙ       ΟΧΙ 

7.2  Αν ναι, πώς αξιολογείτε το περιεχόμενό της:  
  [α]  προβληματικό,         [β] σχετικά καλό,         [γ] πολύ καλό.  

7.3  Τι άλλο θα θέλατε να συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα; ..........……………………………………….....……………… 
……………………………………………………………..........................................................................................………………..… 

8. Ποιό μέρος  της ενημερωτικής συνάντησης που παρακολουθήσατε βρήκατε ιδιαίτερα ενδιαφέρον; 
…………….....………………………………………………………………………….…………………..……….....................……………………. 

9. Σε τι θα θέλατε να εστιάσουν μελλοντικές εκδηλώσεις επιμόρφωσης; ………………............……………….…… 
……………………………………………………………………………...............................................................……….………..………… 


