ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΒΟΥΛΗ
ΕΦΗΒΩΝ (ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ηλικί 50.5
Φύλλο 10 Γυναίκες-4 Άντρες
Αριθμός πτυχίων 1.2
Αριθμός μεταπτυχιακών 0.2
Αριθμός διδακτορικών 0
Γλωσσομάθεια 7-Β2/3-Γ1/3-Γ2/1-0
Επίπεδο γλωσσομάθειας….
Είστε ικανοποιημένοι από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα; α)
Ναι β) Όχι 86%
9. Πιστεύετε ότι γίνονται διακρίσεις δημόσιο ελληνικό σχολείο; α)
Ναι β) Όχι 64%
10.Θεωρείτε πως το μάθημα πρέπει να γίνεται: α) Εποικοδομητικά
93% β) Ανούσια
11.Ποιος πιστεύετε ότι ευθύνεται για την μη ικανοποιητική
λειτουργία του ελληνικού σχολείου;
α) Το διδακτικό προσωπικό και οι μαθητές
β) Το υπουργείο παιδείας 78%
γ) Η ελληνική κοινωνία
12.Νομίζετε πως πρέπει να κινητοποιηθεί η σχολική κοινότητα
προκειμένου να βελτιωθεί η εκπαιδευτική διαδικασία; 100%Α)
Ναι
β) Όχι
13.Που οφείλεται, κατά την γνώμη σας, η παραπαιδεία;
α) Στην νοοτροπία γονέων και μαθητών
β) Στον τρόπο εισαγωγής των μαθητών στα Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. 64%
γ) Στην ανεπάρκεια του δημόσιου ελληνικού σχολείου
14.Μπορεί, κατά την γνώμη σας, να επιτευχθεί η εισαγωγή των
Ελλήνων μαθητών στα Α.Ε.Ι. χωρίς φροντιστήριο; 64% α) Ναι β)
Όχι
15.Τι οδηγεί, κατά την γνώμη σας, τους Έλληνες μαθητές στο
φροντιστήριο;

α) Η ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού μας συστήματος
β) Η ανασφάλεια των μαθητών και των γονέων 50%
γ) Η παροχή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην χώρα μας, μόνο
από δημόσια Πανεπιστήμια
δ) Όλα τα παραπάνω
16.Θα επιθυμούσατε να εφαρμοσθεί το εκπαιδευτικό σύστημα μιας
από τις παρακάτω χώρες στην Ελλάδα; Αν ναι, ποιό;
α) Φιλανδία 43%
β)Γερμανία
γ) Η.Π.Α.
δ) Άλλο………………………………….
17.Συμφωνείτε με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών; 86%α) Ναι β)
Όχι
18.Τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει, ώστε το Ελληνικό Εκπαιδευτικό
Σύστημα να διαπλάθει ελεύθερους, υπεύθυνους και ενάρετους
πολίτες;…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Όσον αφορά την τελευταία ερώτηση, οι πλειονότητα των
εκπαιδευτικών απαξίωσε να την απαντήσει, ενώ οι λίγες
απαντήσεις που πήραμε δεν πρότειναν κάποια ουσιαστική
μεταρρύθμιση. Ως εκ τούτου, δεν δημοσιοποιούμε κάποια
απάντηση και αφήνουμε την ερώτηση στην κρίση σας.
Οι μαθητές της ομάδας: Mήλιου Γεωργία, ΓκουργκούταςΒασίλειος,
Ζηκόπουλος Θεμιστοκλής, Αποστολίδου Αθηνά, Δεληζήσης Νικόλαος,
Ελευθεριάδης Ελευθέριος, Μαλέτσκος Ιωάννης.
H συντονίστρια καθηγήτρια: Βιολέττα Μπούσιου.

