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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΤΟ  ΠΡΟΣ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΤΩΝ  ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ……………………………………………………………….. 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  Π.Ε……………………………………………………… 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ…………………………….. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ………………………………………………… 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΣΤΗΝ  Π.Ε. 

ΩΣ  ΣΧΟΛΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  (Παρακαλούμε  να  συμπληρώσετε  τη  χρονολογία  έναρξης  
υπηρεσίας  από  …………………….. έως  σήμερα) 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ   ΕΜΠΕΙΡΙΑ   (Παρακαλούμε   να   σημειώσετε   την   τελευταία   χρονιά   που  
υπηρετήσατε  σε  σχολείο) 

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

Στα   σχολεία   της   περιοχής   ευθύνης   σας   φοιτούν   μαθητές   που   κατατάσσονται   σε   ειδικές  
κατηγορίες  του  μαθητικού  πληθυσμού;   

(Παρακαλούμε  επιλέξτε  Ναι  ή  Όχι  σημειώνοντας  Χ  στο  αντίστοιχο  κουτάκι.  Σε  περίπτωση  
που  απαντήσετε  Ναι,  παρακαλούμε  να  προσδιορίσετε  την  ποσοστιαία  αναλογία  για  την  
αντίστοιχη  ομάδα,  είτε  κατ’  εκτίμηση  είτε  βάσει  συγκεκριμένων  στατιστικών  στοιχείων. 

Κατηγορία Ναι Όχι Ποσοστό  
(κατ’  

εκτίμηση) 

Ποσοστό  επί  του  συνόλου  των  
μαθητών  (βάσει  στατιστικών  
στοιχείων. Προσδιορίστε  την  πηγή  
των  δεδομένων) 

Ρομά     
με  μητρική  γλώσσα  
διαφορετική  από  την  
ελληνική  (εκτός  μαθητών  
Ρομά) 

    

με  αναπηρίες     
με  ειδικές  εκπαιδευτικές  
ανάγκες  (όχι  αναπηρία,  π.χ.  
μαθησιακές  δυσκολίες) 

    

Άλλο  (προσδιορίστε) 
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Α.  Μέρος   

Γενικές  Ερωτήσεις  σχετικά  με  το περιεχόμενο  των  διδακτικών  εγχειριδίων 

Παρακαλούμε   να   συμπληρώσετε   τις   παρακάτω   γενικές   ερωτήσεις   που   αφορούν   στο  
διδακτικό   περιεχόμενο   των   προς   διδασκαλία   μαθημάτων,   χρησιμοποιώντας   ως   βασικό  
πλαίσιο   αναφοράς   το   διδακτικό   εγχειρίδιο   έκαστου   μαθήματος,   καθώς   επίσης   και   τα  
ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ. 

1. Υπάρχουν   γνωστικά   αντικείμενα   για   τα   οποία   θεωρείτε   ότι   ο   όγκος   του   προς  
διδασκαλία  περιεχομένου  είναι  μεγάλος  σε  σχέση  με  τον  πραγματικό  διδακτικό  χρόνο; 

 (Παρακαλούμε   να  συμπληρώστε σημειώνοντας   Χ   στο   αντίστοιχο   κουτάκι   για   κάθε   γνωστικό   αντικείμενο  ανά  
τάξη.) 

Α΄Δημοτικού Ναι Όχι Β΄  Δημοτικού Ναι Όχι 
Γλώσσα   Γλώσσα   
Μαθηματικά   Μαθηματικά   
Μελέτη  Περιβάλλοντος     Μελέτη  Περιβάλλοντος     

Γ΄Δημοτικού Ναι Όχι Δ΄  Δημοτικού Ναι Όχι 
Γλώσσα   Γλώσσα   
Μαθηματικά   Μαθηματικά   
Μελέτη  Περιβάλλοντος     Μελέτη  Περιβάλλοντος     
Ιστορία   Ιστορία   
Θρησκευτικά   Θρησκευτικά   

Ε΄Δημοτικού Ναι Όχι Στ΄  Δημοτικού Ναι Όχι 
Γλώσσα   Γλώσσα   
Μαθηματικά   Μαθηματικά   
Μελέτη  Περιβάλλοντος     Μελέτη  Περιβάλλοντος     
Ιστορία   Ιστορία   
Θρησκευτικά   Θρησκευτικά   
Γεωγραφία   Γεωγραφία   
Κοινωνική  &  Πολιτική  Αγωγή   Κοινωνική  &  Πολιτική  Αγωγή   
 
2.  Σε  ποια γνωστικά  αντικείμενα θεωρείτε  ότι  οι  εκπαιδευτικοί  συναντούν  δυσκολίες  στη  
διδασκαλία  του  περιεχομένου  τους; 

(Παρακαλούμε   να   συμπληρώστε   σημειώνοντας   Χ   στο   αντίστοιχο   κουτάκι   για   κάθε   γνωστικό   αντικείμενο   ανά  
τάξη. Για όσα γνωστικά  αντικείμενα σημειώσατε  Ναι,  παρακαλούμε  αναφέρατε  την  κυριότερη δυσκολία) 

Α΄Δημοτικού Ναι Όχι   Κυριότερη  
Δυσκολία 

Β΄  Δημοτικού Ναι Όχι Κυριότερη  
Δυσκολία 

Γλώσσα    Γλώσσα    
Μαθηματικά    Μαθηματικά    
Μελέτη  
Περιβάλλοντος   

   Μελέτη  
Περιβάλλοντος   

   

Γ΄Δημοτικού Ναι Όχι Κυριότερη  
Δυσκολία 

Δ΄  Δημοτικού Ναι Όχι Κυριότερη  
Δυσκολία 

Γλώσσα    Γλώσσα    
Μαθηματικά    Μαθηματικά    
Μελέτη  
Περιβάλλοντος   

   Μελέτη  
Περιβάλλοντος   
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Ιστορία    Ιστορία    
Θρησκευτικά    Θρησκευτικά    
Ε΄Δημοτικού Ναι Όχι Κυριότερη  

Δυσκολία 
Στ΄  Δημοτικού Ναι Όχι Κυριότερη  

Δυσκολία 
Γλώσσα    Γλώσσα    
Μαθηματικά    Μαθηματικά    
Μελέτη  
Περιβάλλοντος   

   Μελέτη  
Περιβάλλοντος   

   

Ιστορία    Ιστορία    
Θρησκευτικά    Θρησκευτικά    
Γεωγραφία    Γεωγραφία    
Κοινωνική  &  
Πολιτική  Αγωγή 

   Κοινωνική  &  
Πολιτική  Αγωγή 

   

 

3.   Σε   ποιο   βαθμό   θεωρείτε   ότι   τα   γνωστικά   αντικείμενα   των   αντίστοιχων   τάξεων   του  
Δημοτικού   περιέχουν   δύσκολες   έννοιες   όσον   αφορά   στην   κατανόησή   τους   από   τους  
μαθητές; 

 (Παρακαλούμε  να  σημειώσετε  με  Χ  στο  αντίστοιχο  κουτάκι  για  το  γνωστικό  αντικείμενο  κάθε  τάξης) 

Α΄Δημοτικού Καθόλου Λίγο   Πολύ Πάρα  Πολύ 
Γλώσσα     
Μαθηματικά     
Μελέτη  Περιβάλλοντος       

Β΄  Δημοτικού Καθόλου Λίγο   Πολύ Πάρα  Πολύ 
Γλώσσα     
Μαθηματικά     
Μελέτη  Περιβάλλοντος       

Γ΄Δημοτικού Καθόλου Λίγο   Πολύ Πάρα  Πολύ 
Γλώσσα     
Μαθηματικά     
Μελέτη  Περιβάλλοντος       
Ιστορία     
Θρησκευτικά     

Δ΄  Δημοτικού Καθόλου Λίγο   Πολύ Πάρα  Πολύ 
Γλώσσα     
Μαθηματικά     
Μελέτη  Περιβάλλοντος       
Ιστορία     
Θρησκευτικά     

Ε΄Δημοτικού Καθόλου Λίγο   Πολύ Πάρα  Πολύ 
Γλώσσα     
Μαθηματικά     
Μελέτη  Περιβάλλοντος       
Ιστορία     
Θρησκευτικά     
Γεωγραφία     
Κοινωνική  &  Πολιτική  Αγωγή     

Στ΄Δημοτικού Καθόλου Λίγο   Πολύ Πάρα  Πολύ 
Γλώσσα     
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Μαθηματικά     
Μελέτη  Περιβάλλοντος       
Ιστορία     
Θρησκευτικά     
Γεωγραφία     
Κοινωνική  &  Πολιτική  Αγωγή     
 

4. Σε   ποιο   βαθμό θεωρείτε   ότι   η   οργάνωση   των   θεματικών   ενοτήτων   του   αντίστοιχου  
διδακτικού   εγχειριδίου   κάθε   τάξης   είναι   βοηθητική   για   τη  διδασκαλία   του   αντίστοιχου  
περιεχομένου; 

(Παρακαλούμε  να  σημειώσετε  με  Χ  στο  αντίστοιχο  κουτάκι  για  το  γνωστικό  αντικείμενο  κάθε  τάξης) 

Α΄Δημοτικού Καθόλου Λίγο   Πολύ Πάρα  Πολύ 
Γλώσσα     
Μαθηματικά     
Μελέτη  Περιβάλλοντος       

Β΄  Δημοτικού Καθόλου Λίγο   Πολύ Πάρα  Πολύ 
Γλώσσα     
Μαθηματικά     
Μελέτη  Περιβάλλοντος       

Γ΄Δημοτικού Καθόλου Λίγο   Πολύ Πάρα  Πολύ 
Γλώσσα     
Μαθηματικά     
Μελέτη  Περιβάλλοντος       
Ιστορία     
Θρησκευτικά     

Δ΄  Δημοτικού Καθόλου Λίγο   Πολύ Πάρα  Πολύ 
Γλώσσα     
Μαθηματικά     
Μελέτη  Περιβάλλοντος       
Ιστορία     
Θρησκευτικά     

Ε΄Δημοτικού Καθόλου Λίγο   Πολύ Πάρα  Πολύ 
Γλώσσα     
Μαθηματικά     
Φυσικά       
Ιστορία     
Θρησκευτικά     
Γεωγραφία     
Κοινωνική  &  Πολιτική  Αγωγή     

Στ΄Δημοτικού Καθόλου Λίγο   Πολύ Πάρα  Πολύ 
Γλώσσα     
Μαθηματικά     
Φυσικά     
Ιστορία     
Θρησκευτικά     
Γεωγραφία     
Κοινωνική  &  Πολιτική  Αγωγή     
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5. Υπάρχουν   γνωστικά   αντικείμενα   για   τα   οποία   θεωρείτε   ότι   δεν   επαρκεί   ο  
προγραμματισμένος  διδακτικός  χρόνος στη  διδασκαλία  τους; 

(Παρακαλούμε   να   συμπληρώστε σημειώνοντας   Χ   στο   αντίστοιχο   κουτάκι   για   κάθε   γνωστικό   αντικείμενο   ανά  
τάξη.) 

Α΄Δημοτικού Ναι Όχι Β΄  Δημοτικού Ναι Όχι 
Γλώσσα   Γλώσσα   
Μαθηματικά   Μαθηματικά   
Μελέτη  Περιβάλλοντος     Μελέτη  Περιβάλλοντος     

Γ΄Δημοτικού Ναι Όχι Δ΄  Δημοτικού Ναι Όχι 
Γλώσσα   Γλώσσα   
Μαθηματικά   Μαθηματικά   
Μελέτη  Περιβάλλοντος     Μελέτη  Περιβάλλοντος     
Ιστορία   Ιστορία   
Θρησκευτικά   Θρησκευτικά   

Ε΄Δημοτικού Ναι Όχι Στ΄  Δημοτικού Ναι Όχι 
Γλώσσα   Γλώσσα   
Μαθηματικά   Μαθηματικά   
Φυσικά    Φυσικά   
Ιστορία   Ιστορία   
Θρησκευτικά   Θρησκευτικά   
Γεωγραφία   Γεωγραφία   
Κοινωνική  &  Πολιτική  Αγωγή   Κοινωνική  &  Πολιτική  Αγωγή   
 

6. Υπάρχουν μαθήματα  για  τα  οποία  κρίνετε  ότι  απαιτείται  περαιτέρω  επιμόρφωση  των  
εκπαιδευτικών  στη  μεθοδολογία  του  αντίστοιχου  διδακτικού  εγχειρίδιου; 

(Παρακαλούμε   να   συμπληρώστε σημειώνοντας   Χ   στο   αντίστοιχο   κουτάκι   για   κάθε   γνωστικό   αντικείμενο   ανά  
τάξη.) 

Α΄Δημοτικού Ναι Όχι Β΄  Δημοτικού Ναι Όχι 
Γλώσσα   Γλώσσα   
Μαθηματικά   Μαθηματικά   
Μελέτη  Περιβάλλοντος     Μελέτη  Περιβάλλοντος     

Γ΄Δημοτικού Ναι Όχι Δ΄  Δημοτικού Ναι Όχι 
Γλώσσα   Γλώσσα   
Μαθηματικά   Μαθηματικά   
Μελέτη  Περιβάλλοντος     Μελέτη  Περιβάλλοντος     
Ιστορία   Ιστορία   
Θρησκευτικά   Θρησκευτικά   

Ε΄Δημοτικού Ναι Όχι Στ΄  Δημοτικού Ναι Όχι 
Γλώσσα   Γλώσσα   
Μαθηματικά   Μαθηματικά   
Φυσικά    Φυσικά   
Ιστορία   Ιστορία   
Θρησκευτικά   Θρησκευτικά   
Γεωγραφία   Γεωγραφία   
Κοινωνική  &  Πολιτική  Αγωγή   Κοινωνική  &  Πολιτική  Αγωγή   
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7.   Υπάρχουν   κατά   τη   γνώμη   σας   τάξεις   στο   Δημοτικό στις   οποίες   οι   απαιτήσεις   του  
γνωστικού   αντικειμένου   και   του   αντίστοιχου   βιβλίου   για   τον   μαθητή   αυξάνονται  
υπερβολικά  σε  σύγκριση    με  αυτές  της  προηγούμενης  τάξης; 

(Παρακαλούμε   να   συμπληρώστε σημειώνοντας   Χ   στο   αντίστοιχο   κουτάκι   για   κάθε   γνωστικό   αντικείμενο   ανά  
τάξη.) 

Α΄Δημοτικού Ναι Όχι Β΄  Δημοτικού Ναι Όχι 
Γλώσσα   Γλώσσα   
Μαθηματικά   Μαθηματικά   
Μελέτη  Περιβάλλοντος     Μελέτη  Περιβάλλοντος     

Γ΄Δημοτικού Ναι Όχι Δ΄  Δημοτικού Ναι Όχι 
Γλώσσα   Γλώσσα   
Μαθηματικά   Μαθηματικά   
Μελέτη  Περιβάλλοντος     Μελέτη  Περιβάλλοντος     
Ιστορία   Ιστορία   
Θρησκευτικά   Θρησκευτικά   

Ε΄Δημοτικού Ναι Όχι Στ΄  Δημοτικού Ναι Όχι 
Γλώσσα   Γλώσσα   
Μαθηματικά   Μαθηματικά   
Φυσικά    Φυσικά    
Ιστορία   Ιστορία   
Θρησκευτικά   Θρησκευτικά   
Γεωγραφία   Γεωγραφία   
Κοινωνική  &  Πολιτική  Αγωγή   Κοινωνική  &  Πολιτική  Αγωγή   
 

8. Υπάρχουν γνωστικά  αντικείμενα των  οποίων  η  δυσκολία  προκαλεί υπερβολικό φόρτο 
ανατιθέμενων  εργασιών  στο  σπίτι; 

(Παρακαλούμε  να  σημειώσετε  με  Χ  στο  αντίστοιχο  κουτάκι  για  το  γνωστικό  αντικείμενο  κάθε  τάξης) 

Α΄Δημοτικού Καθόλου Λίγο   Πολύ Πάρα  Πολύ 
Γλώσσα     
Μαθηματικά     
Μελέτη  Περιβάλλοντος       

Β΄  Δημοτικού Καθόλου Λίγο   Πολύ Πάρα  Πολύ 
Γλώσσα     
Μαθηματικά     
Μελέτη  Περιβάλλοντος       

Γ΄Δημοτικού Καθόλου Λίγο   Πολύ Πάρα  Πολύ 
Γλώσσα     
Μαθηματικά     
Μελέτη  Περιβάλλοντος       
Ιστορία     
Θρησκευτικά     

Δ΄  Δημοτικού Καθόλου Λίγο   Πολύ Πάρα  Πολύ 
Γλώσσα     
Μαθηματικά     
Μελέτη  Περιβάλλοντος       
Ιστορία     
Θρησκευτικά     
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Ε΄Δημοτικού Καθόλου Λίγο   Πολύ Πάρα  Πολύ 
Γλώσσα     
Μαθηματικά     
Φυσικά       
Ιστορία     
Θρησκευτικά     
Γεωγραφία     
Κοινωνική  &  Πολιτική  Αγωγή     

Στ΄Δημοτικού Καθόλου Λίγο   Πολύ Πάρα  Πολύ 
Γλώσσα     
Μαθηματικά     
Φυσικά     
Ιστορία     
Θρησκευτικά     
Γεωγραφία     
Κοινωνική  &  Πολιτική  Αγωγή     
 

9.   Σε  γενικές  γραμμές  πώς  αξιολογείτε   το  περιεχόμενο  της  διδασκαλίας   των  γνωστικών  
αντικειμένων  στο  δημοτικό  ως  προς: 

(Παρακαλούμε   να   συμπληρώστε σημειώνοντας   Χ   μία   απάντηση   για   κάθε   μία   από   τις   ερωτήσεις   που  
ακολουθούν.) 

α.  την  ποσότητα  των  πληροφοριών 

Καθόλου  
Επιβαρυμένο 

Λίγο 
Επιβαρυμένο 

Πολύ  
Επιβαρυμένο 

Πάρα  πολύ  
Επιβαρυμένο 

    
 

β.  την  ανάπτυξη  δεξιοτήτων 

Καθόλου  
Ικανοποιητικό 

Λίγο  
Ικανοποιητικό 

Πολύ  
Ικανοποιητικό 

Πάρα  πολύ 
Ικανοποιητικό 

    
 

γ. τη  σύνδεσή  του  με  πραγματικές  καταστάσεις  της  καθημερινής  ζωής 

Καθόλου  
Ικανοποιητικό 

Λίγο  
Ικανοποιητικό 

Πολύ  
Ικανοποιητικό 

Πάρα  πολύ 
Ικανοποιητικό 
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Β.  Μέρος   

Ερωτήσεις  σχετικά  με  τη  διδασκαλία  της  Γλώσσας  από  Α΄  Δημοτικού  έως  Στ’  Δημοτικού 

1.  Υπάρχουν  ενότητες  στο  διδακτικό  εγχειρίδιο  για  τη  Γλώσσα  της  Α΄ Δημοτικού  για  τις  
οποίες θεωρείτε  ότι: 

α.  ο  αριθμός  των  κειμένων  είναι  μεγάλος  για  την  ολοκληρωμένη  ανάλυση  και  
διαπραγμάτευση  του  θέματος 

β.  είναι  απαραίτητο  να  διδαχθούν  όλα  τα  κείμενα ή  να  γίνει  επιλογή  τους 

γ.  είναι  απαραίτητο  να  παραλειφθούν  εντελώς  ορισμένα  κείμενα 

 

2.  Υπάρχουν  εργασίες  στο  Τετράδιο  Εργασιών  για  τις  οποίες  θεωρείτε  ότι: 

α.  απαιτούν  πολύ  χρόνο  για  να  πραγματοποιηθούν  στην  τάξη 

β.  πρέπει  να  δίνονται  ως  εργασία  στο  σπίτι 

γ.  συμβάλλουν  στην  ανάπτυξη  της  κριτικής σκέψης  από  πλευράς  των  μαθητών 

δ.  είναι  περιττές 

 3.   Ποιες   είναι   οι   προτάσεις   σας   σχετικά   με   τον   εξορθολογισμό   του   προς   διδασκαλία  
περιεχομένου  της  Γλώσσας  ανά  τάξη; 

Α ΄Δημοτικού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Β ΄Δημοτικού 
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Γ΄Δημοτικού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δ΄Δημοτικού 

………………………. 

4.  Παρατηρήσεις 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ερωτήσεις   σχετικά   με   τη   διδασκαλία   των   Μαθηματικών   από   Α΄   Δημοτικού   έως   Στ΄  
Δημοτικού 

1. Υπάρχουν   ενότητες   και   αντιστοίχως   κεφάλαια   στο   διδακτικό   εγχειρίδιο   των  
Μαθηματικών  της  Α΄  Δημοτικού  για  τα  οποία  θεωρείτε  ότι: 

α.  περιέχουν  μαθηματικές  έννοιες  αρκετά  δύσκολες  για  την  ηλικία  των  μαθητών 

β.  περιέχουν  στοιχεία τα  οποία  θα  μπορούσαν  να  παραλειφθούν  γιατί  θα  διδαχτούν  σε  
επόμενες  τάξεις 

γ.   είναι απαραίτητα   για   τον μαθηματικό   γραμματισμό   των  μαθητών στη  συγκεκριμένη  
τάξη 

δ.  περιέχουν  αρκετές  διαδικαστικές  πράξεις 

ε. υπάρχουν  αλληλοεπικαλύψεις  με  προηγούμενες  τάξεις 

ε.  χρειάζεται  να  δοθεί  μεγαλύτερη  έμφαση  στην  επίλυση  προβλημάτων 

στ.  κινητοποιούν  ιδιαιτέρως  το  ενδιαφέρον  των  μαθητών/τριών 

ζ.  απαιτούν  περισσότερο  προγραμματισμένο  χρόνο  για  την  εις  βάθος  κατανόηση  των  
εμπλεκόμενων  εννοιών 
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η.   θα  μπορούσαν   να   μη  πραγματοποιηθούν   στο   πρόγραμμα  διδασκαλίας   του   εν   λόγω  
γνωστικού  αντικειμένου  και  να  αποτελέσουν  αντικείμενο  διαθεματικών  προσεγγίσεων  ή  
σχεδίων  εργασίας  στο  πλαίσιο  της  ευέλικτης  ζώνης  και  των  βιωματικών  δραστηριοτήτων 

2.   Ποιες   είναι   οι   προτάσεις   σας   σχετικά   με   τον   εξορθολογισμό   του   προς   διδασκαλία  
περιεχομένου  των  Μαθηματικών  ανά  τάξη; 

Α ΄Δημοτικού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Β’  Δημοτικού 

…………………………. 

3.  Ως  προς  την  οργάνωση  της  διδασκαλίας  στις  δύο  τελευταίες  τάξεις  του  Δημοτικού 
έχουν  ληφθεί  υπόψη  οι  εγκύκλιοι  του  Υπουργείου  Παιδείας  για  τον  εξορθολογισμό  και  
την  αναδιοργάνωση  της  ύλης  κατά  τα  έτη: 

α.  2010 

Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα  πολύ 
    
 

β.  2014 

Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα  πολύ 
    
 

4. Παρατηρήσεις  
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Ερωτήσεις  σχετικά  με  τη  διδασκαλία  της  Μελέτης  Περιβάλλοντος  από  Α΄Δημοτικού  έως  
Δ΄Δημοτικού 

Μελέτη  Περιβάλλοντος  Α΄  Δημοτικού 

1.  Υπάρχουν  ενότητες  και  αντιστοίχως  κεφάλαια  στο  διδακτικό  εγχειρίδιο  της  ΜτΠ  για  τη  
Α΄  Δημοτικού  για  τα  οποία  θεωρείτε  ότι: 

α.  περιέχουν επουσιώδεις λεπτομέρειες  όσον  αφορά  στην  παρουσίαση  των  ιστορικών  
γεγονότων 

β.  περιέχουν  πληθώρα  συμπυκνωμένων  πληροφοριών  ανά  κεφάλαιο 

γ.  περιέχουν  στοιχεία  τα  οποία  θα  μπορούσαν  να  παραληφθούν  γιατί  θα  εξεταστούν  σε  
μεγαλύτερες  τάξεις 

δ.   θα   μπορούσαν   να μη  πραγματοποιηθούν   στο   πρόγραμμα   διδασκαλίας   του   εν   λόγω  
γνωστικού  αντικειμένου  και  να  αποτελέσουν  αντικείμενο  διαθεματικών  προσεγγίσεων  ή  
σχεδίων  εργασίας  στο  πλαίσιο  της  ευέλικτης  ζώνης  και  των  βιωματικών  δραστηριοτήτων  
(π.χ.  τοπική  ιστορία) 

ε.  είναι  απαραίτητα  για  τον  γραμματισμό  των  μαθητών 

στ.   απαιτούν   περισσότερο  προγραμματισμένο   χρόνο   για   την   εις   βάθος   κατανόηση   του 
προς  διδασκαλία  περιεχομένου 

ζ.  κινητοποιούν  ιδιαιτέρως  το  ενδιαφέρον  των  μαθητών 

 

2.  Υπάρχουν  εργασίες  στο  Τετράδιο  Εργασιών  για  τις  οποίες  θεωρείτε  ότι: 

α.  απαιτούν  πολύ  χρόνο  για  να  πραγματοποιηθούν  στην  τάξη 

β.  δίνονται  ως  εργασία  στο  σπίτι 

γ.  συμβάλλουν  στην  ανάπτυξη  της  κριτικής σκέψης  από  πλευράς  των  μαθητών 

δ.  είναι  επουσιώδεις 

 3.   Ποιες   είναι   οι   προτάσεις   σας   σχετικά   με   τον   εξορθολογισμό   του   προς   διδασκαλία  
περιεχομένου  της  ΜτΠ  ανά  τάξη; 

Γ ΄Δημοτικού 
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4. Παρατηρήσεις  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ερωτήσεις  σχετικά  με  τη  διδασκαλία  της  Ιστορίας  από  Γ΄  Δημοτικού  έως  Στ΄  Δημοτικού 

Ιστορία  Ε΄  Δημοτικού   

1.  Υπάρχουν  ενότητες  και  αντιστοίχως  κεφάλαια  στο  βιβλίο  της  Ιστορίας  για  τη  E΄  
Δημοτικού  για  τα  οποία  θεωρείτε  ότι: 

α.  περιέχουν  επουσιώδεις λεπτομέρειες  όσον  αφορά  στην  παρουσίαση  των  ιστορικών  
γεγονότων 

β.  περιέχουν  πληθώρα  συμπυκνωμένων  πληροφοριών  ανά  κεφάλαιο 

γ.  περιέχουν  στοιχεία τα  οποία  θα  μπορούσαν  να  παραλειφθούν  γιατί  θα  εξεταστούν  σε  
μεγαλύτερες  τάξεις  στο  Γυμνάσιο 

δ.  θα  μπορούσαν  να  μη  πραγματοποιηθούν     στο  πρόγραμμα  διδασκαλίας  του  εν  λόγω  
γνωστικού  αντικειμένου  και  να  αποτελέσουν  αντικείμενο  διαθεματικών  προσεγγίσεων  ή  
σχεδίων  εργασίας  στο  πλαίσιο  της  ευέλικτης  ζώνης  και  των  βιωματικών  δραστηριοτήτων  
(π.χ.  τοπική  ιστορία) 

ε.  είναι  απαραίτητα  για  τον  ιστορικό  γραμματισμό  των  μαθητών 

στ.   απαιτούν   περισσότερο  προγραμματισμένο   χρόνο   για   την   εις   βάθος   κατανόηση   του 
προς  διδασκαλία  περιεχομένου 

ζ.  κινητοποιούν  ιδιαιτέρως  το  ενδιαφέρον  των  μαθητών 

 

2.  Υπάρχουν  εργασίες  στο  Τετράδιο  Εργασιών  για  τις  οποίες  θεωρείτε  ότι: 

α.  απαιτούν  πολύ  χρόνο  για  να  πραγματοποιηθούν  στην  τάξη 

β.  δίνονται  ως  εργασία  στο  σπίτι 

γ.  συμβάλλουν  στην  ανάπτυξη  της  κριτικής σκέψης  από  πλευράς  των  μαθητών 

δ.  είναι  επουσιώδεις 
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 3.   Ποιες   είναι   οι   προτάσεις   σας   σχετικά   με   τον   εξορθολογισμό   του   προς   διδασκαλία  
περιεχομένου  της  Ιστορίας  ανά  τάξη; 

Γ ΄Δημοτικού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δ΄Δημοτικού 

……………………… 

4. Ως  προς  την  οργάνωση  της  διδασκαλίας  της  Ιστορίας  στην  Στ΄  Δημοτικού  έχει  ληφθεί  
υπόψη  η  εγκύκλιος  του  Υπουργείου  Παιδείας  για  τον  εξορθολογισμό  και  την  
αναδιοργάνωση  της  ύλης  κατά  το  έτος  2014; 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα  πολύ 
     
 

5. Παρατηρήσεις  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ερωτήσεις  σχετικά  με  τη  διδασκαλία  των  Φυσικών  Επιστημών  στην  Ε΄  και  Στ΄  Δημοτικού 

1. Υπάρχουν  ενότητες και  αντιστοίχως  κεφάλαια  στα  διδακτικά  εγχειρίδια  «Φυσικά»  της  
Ε΄ και  Στ΄  Δημοτικού που: 

α. περιέχουν  δύσκολες  έννοιες  όσον  αφορά  στην  κατανόησή  τους  από  τους  μαθητές 

(Παρακαλούμε   να   συμπληρώστε   σημειώνοντας   Χ   στο   αντίστοιχο   κουτάκι   για   κάθε   γνωστικό   αντικείμενο   ανά  
τάξη. Για όσα γνωστικά   αντικείμενα σημειώσατε   κατά   περίπτωση   «Λίγο»,   «Αρκετά»   «Πολύ»,   «Πάρα   πολύ», 
παρακαλούμε  προσδιορίστε  την  αντίστοιχη  έννοια) 
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Ε΄  Δημοτικού Προσδιορίστε 
 Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα  

πολύ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ      
1.  Ερευνώντας  και  Ανακαλύπτοντας      
2.  Πώς  μελετάμε  τον  κόσμο  γύρω  μας      
3.  Ο  δεκάλογος  του  καλού  
πειραματιστή 

     

ΥΛΙΚΑ  ΣΩΜΑΤΑ      
1.  ΄Ογκος      
2.  Μάζα        
3.  Πυκνότητα      

ΜΙΓΜΑΤΑ      
1.  Μελετάμε  τα  μίγματα      
2.  Μελετάμε  τα  διαλύματα      

ΕΝΕΡΓΕΙΑ      
1.  Η  ενέργεια  έχει  πολλά  πρόσωπα      
2.  Η  ενέργεια  αποθηκεύεται      
3.  Η  ενέργεια  αλλάζει  συνεχώς  μορφή      
4.  Η  ενέργεια  υποβαθμίζεται      
5.  Τροφές  και  ενέργεια      

ΠΕΠΤΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ      
1.  Ισορροπημένη  διατροφή      
2.  Τα  δόντια  μας- Η  αρχή  του  ταξιδιού  
της  τροφής 

     

3.  Το  ταξίδι  της  τροφής  συνεχίζεται      
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ      

1.  Το  θερμόμετρο      
2.  Θερμοκρασία-Θερμότητα:  δύο  
έννοιες  διαφορετικές 

     

3.  Τήξη  και  Πήξη      
4.  Εξάτμιση  και  Συμπύκνωση      
5.  Βρασμός      
6.  Θερμαίνοντας  και  ψύχοντας  
στερεά 

     

7.  Θερμαίνοντας  και  ψύχοντας  
στερεά 

     

8.  Θερμαίνοντας  και  ψύχοντας  
στερεά 

     

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ      
1. Στατικός  ηλεκτρισμός      
2.  Το  ηλεκτροσκόπιο      
3.  Πότε  ανάβει  το  λαμπάκι;      
4.  Ένα  απλό  κύκλωμα      
5.  Το  ηλεκτρικό  ρεύμα      
6.  Αγωγοί  και  μονωτές      
7.  Ο  διακόπτης      
8.  Σύνδεση  σε  σειρά  και  παράλληλη  
σύνδεση 

     

9.  Ηλεκτρικό  Ρεύμα-Μια  επικίνδυνη  
υπόθεση 

     

ΦΩΣ      
1.  Διάδοση  του  φωτός      
2.  Διαφανή,  Ημιδιαφανή  και  
Αδιαφανή  Σώματα 

     

3.  Φως  και  σκιές      
4.  Ανάκλαση  και  διάχυση  του  φωτός      
5.  Απορρόφηση  του  φωτός      

ΗΧΟΣ      
1.  Πώς  παράγεται  ο  ήχος      
2.  Διάδοση  του  ήχου      
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3.  Ανάκλαση  του  ήχου      
4.  Απορρόφηση  του  ήχου      
5.  Άνθρωπος  και  ήχος      
6.  Ηχομόνωση  – Ηχοπροστασία      

ΜΗΧΑΝΙΚΗ      
1.  Η  ταχύτητα      
2.  Οι  δυνάμεις      
3.  Δυνάμεις  με  επαφή-Δυνάμεις  από  
απόσταση 

     

4.  Πώς  μετράμε  τη  δύναμη      
5.  Τριβή:  μια  σημαντική  δύναμη      
6.  Παράγοντες  από  τους  οποίους  
εξαρτάται  η  τριβή 

     

7.  Τριβή:  επιθυμητή  ή  ανεπιθύμητη;      
8.  Η  πίεση      
9.  Η  Υδροστατική  Πίεση      
10.  Η  Ατμοσφαιρική  Πίεση      

 

β. δεν  είναι  απαραίτητο  να  διδαχτούν  γιατί  έχουν  διδαχτεί  σε  προηγούμενες  τάξεις 

γ.  περιέχουν  περιττές  λεπτομέρειες 

δ.  περιέχουν  δύσκολη  ορολογία 

ε. περιέχουν  πειράματα  ή  κατασκευές που  είναι  δύσκολο  να  πραγματοποιηθούν 

δ.  περιέχουν  πειράματα  των  οποίων  τα  αποτελέσματα  δεν  είναι  άμεσα  εμφανή στους  
μαθητές 

ε.  περιέχουν  πειράματα  που  ενέχουν  μεγάλο  κίνδυνο  αποτυχίας  κατά  την  υλοποίησή  
τους 

στ.  δεν  είναι  απαραίτητο  να  διδαχτούν  γιατί  προβλέπεται  η  διδασκαλία  τους  σε  επόμενες  
τάξεις 

ζ.  είναι  απαραίτητα  για  την  εισαγωγή  των  μαθητών/τριών  στον  επιστημονικό  και  
τεχνολογικό  γραμματισμό 

η.  κινητοποιούν  ιδιαιτέρως  το  ενδιαφέρον  των  μαθητών/τριών 

θ.  απαιτούν  περισσότερο  προγραμματισμένο  χρόνο  για  την  εις  βάθος  κατανόηση των  
εμπλεκόμενων  εννοιών 

ι. θα   μπορούσαν   να   μη   πραγματοποιηθούν   στο   πρόγραμμα διδασκαλίας   του   εν   λόγω  
γνωστικού  αντικειμένου  και  να  αποτελέσουν  αντικείμενο  διαθεματικών  προσεγγίσεων  ή  
σχεδίων  εργασίας  στο  πλαίσιο  της  ευέλικτης  ζώνης  και  των  βιωματικών  δραστηριοτήτων 

 

2. Ποιες   είναι   οι   προτάσεις   σας   σχετικά   με   τον   εξορθολογισμό   του   προς   διδασκαλία  
περιεχομένου  των  Φυσικών  Επιστημών  στις  δύο  τελευταίες  τάξεις  του  Δημοτικού; 

Ε  ΄Δημοτικού 
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Στ΄Δημοτικού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ως   προς   την   οργάνωση   της   διδασκαλίας   στις   δύο   τελευταίες   τάξεις   του   Δημοτικού  
έχουν   ληφθεί   υπόψη   από τους   εκπαιδευτικούς   της   περιφέρειάς   σας   οι   εγκύκλιοι   του  
Υπουργείου  Παιδείας  για  τον  εξορθολογισμό  και   την  αναδιοργάνωση  της  ύλης  κατά  τα  
έτη: 

α.  2010 

Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα  πολύ 
    
 

β.  2014 

Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα  πολύ 
    
 

4. Παρατηρήσεις  
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