"Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αφορούν την πρόσθετη διδασκαλία που παρακολουθείς αυτό το σχολικό έτος, στα σχολικά μαθήματα ή σε άλλα μαθήματα.
Η διδασκαλία αυτή μπορεί να γίνεται στο σχολείο ή κάπου αλλού, αλλά δεν αποτελεί μέρος του υποχρεωτικού σου σχολικού προγράμματος.
Τα μαθήματα αυτά μπορεί να είναι μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας ή πρόσθετης διδακτικής στήριξης στο σχολείο σου, ή αλλού, για παράδειγμα
ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι ή μαθήματα σε φροντιστήριο."

Αυτό το σχολικό έτος, πόσες ώρες περίπου την εβδομάδα διαθέτεις για την παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων,
εκτός υποχρεωτικού σχολικού προγράμματος, στα παρακάτω;
(Η ώρα εδώ δεν σημαίνει διδακτική ώρα αλλά διάρκεια 60 λεπτών.)
(Να μετακινήσεις τον δείκτη στον αριθμό ωρών που αντιστοιχεί στις ώρες που παρακολουθείς μαθήματα.
Να μετακινήσεις τον δείκτη στο «0» (μηδέν), αν δεν παρακολουθείς επιπλέον μαθήματα.)

EC 001Q01NA01

Φ υσικές Επιστήμες
0

20
ή περισσότερο
EC 001Q02NA01

Μαθηματικά
0

20
ή περισσότερο
EC 001Q03NA01

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
0

20
ή περισσότερο
EC 001Q04NA01

Ξένες γλώσσες
0

20
ή περισσότερο
EC 001Q05NA01

Κοινωνικές Επιστήμες (π.χ. Ιστορία,
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αρχές
Οικονομίας)

EC 001Q05NA01

0

20
ή περισσότερο
EC 001Q06NA01

Μουσική (π.χ. μουσικό όργανο,
χορωδία, σύνθεση)

0

20
ή περισσότερο
EC 001Q07NA01

Αθλητισμός (π.χ. σε Ακαδημίες,
μαθήματα, ομάδα)

0

20
ή περισσότερο
EC 001Q08NA01

Σκηνικές Τέχνες (π.χ. χορός, θέατρο)
0

20
ή περισσότερο
EC 001Q09NA01

Εικαστικές Τέχνες (π.χ. φωτογραφία,
ζωγραφική, γλυπτική)

0

20
ή περισσότερο
EC 001Q10NA01

Άλλα μαθήματα
0

20
ή περισσότερο

Branching rule
Rule:
IF (^EC001Q01NA01 > 0 OR ^EC001Q02NA01 > 0 OR ^EC001Q03NA01 > 0 OR ^EC001Q04NA01 > 0
OR ^EC001Q05NA01 > 0 OR ^EC001Q06NA01 > 0 OR ^EC001Q07NA01 > 0 OR ^EC001Q08NA01 > 0 OR
^EC001Q09NA01 > 0 OR ^EC001Q10NA01 > 0) THEN GOTO ^EC002 ELSE GOTO ^EC002R01

Παρακολουθείς περισσότερες ή λιγότερες ώρες επιπλέον μαθημάτων την εβδομάδα, σε περίοδο διακοπών ή σε
περίοδο προετοιμασίας για εξετάσεις (π.χ. πριν από τις τελικές προαγωγικές εξετάσεις);
(Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά.)

Σε περίοδο προετοιμασίας για εξετάσεις

Σε περίοδο διακοπών

Περισσότερες ώρες

Περίπου τις ίδιες

Λιγότερες ώρες

EC 002Q01NA01

EC 002Q01NA02

EC 002Q01NA03

EC 002Q02NA01

EC 002Q02NA02

EC 002Q02NA03

Branching rule
Rule:

IF (^EC001Q01NA01 > 0) THEN GOTO ^ECInfo1 ELSE GOTO ^EC013

ΕΝΟΤΗΤΑ A: ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ποια μαθήματα Φυσικών Επιστημών περιλαμβάνονται στα επιπλέον μαθήματα που παρακολουθείς;
(Να επιλέξεις όλα όσα περιλαμβάνονται.)

Φ υσική

Χημεία

Βιολογία

Γεωλογία ή Αστρονομία

Τεχνολογία

EC 003Q01NA01

EC 003Q02NA01

EC 003Q03NA01

EC 003Q04NA01

EC 003Q05NA01

Ποια από τα παρακάτω περιλαμβάνονται στα επιπλέον μαθήματα Φυσικών Επιστημών που παρακολουθείς;
(Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά.)

Ύλη που περιλαμβάνεται στα μαθήματα του σχολικού προγράμματος

Νέα ή πρόσθετη ύλη, που δεν περιλαμβάνεται στα μαθήματα του σχολικού
προγράμματος

Ναι

Όχι

EC 004Q01NA01

EC 004Q01NA02

EC 004Q02NA01

EC 004Q02NA02

Τι είδους επιπλέον μαθήματα Φυσικών Επιστημών παρακολουθείς αυτό το σχολικό έτος;
(Να επιλέξεις όλα όσα ισχύουν.)

Ιδιαίτερα μαθήματα

Ιδιαίτερα μαθήματα μέσω διαδικτύου (π.χ. μέσω Skype™)

Μαθήματα μέσω διαδικτύου ή μέσω υπολογιστή με τη
βοήθεια λογισμικού ή μιας εφαρμογής

Μαθήματα με παρουσία καθηγητή

Βιντεοσκοπημένα μαθήματα από καθηγητή

EC 005Q01NA01

EC 005Q02NA01

EC 005Q03NA01

EC 005Q04NA01

EC 005Q05NA01

Μελέτη ή πρακτική άσκηση σε μικρό τμήμα μαθητών (2-7
μαθητών)

EC 005Q06NA01

Μελέτη ή πρακτική άσκηση σε μεγάλο τμήμα μαθητών (8 ή
περισσότερων μαθητών)

EC 005Q07NA01

Επιπλέον μαθήματα Φ υσικών Επιστημών άλλου είδους

EC 005Q08NA01

Από ποιον πληρώνονται τα επιπλέον μαθήματα Φυσικών Επιστημών;
(Να επιλέξεις όλα όσα ισχύουν.)

Πληρώνονται ή παρέχονται από το Υπουργείο
Παιδείας.

EC 006Q01NA01

Πληρώνονται ή παρέχονται δωρεάν από το
σχολείο μου.

EC 006Q02NA01

Τα πληρώνει η οικογένειά μου.

Τα πληρώνω εγώ.

Πληρώνονται από άλλους ή από κάποιο οργανισμό
(π.χ. ιδρύματα, φίλους).

Δεν τα πληρώνει κανείς.

EC 006Q03NA01

EC 006Q04NA01

EC 006Q05NA01

EC 006Q06NA01

Πού γίνονται τα επιπλέον μαθήματα Φυσικών Επιστημών;
(Να επιλέξεις όλα όσα ισχύουν.)

Στο σχολείο μου

Σε κάποιο άλλο μέρος, όχι στο σχολείο μου

EC 007Q01NA01

EC 007Q02NA01

Ποια από τα παρακάτω περιγράφουν καλύτερα τον καθηγητή σου, στα επιπλέον μαθήματα Φυσικών Επιστημών;
(Να επιλέξεις όλα όσα ισχύουν.)

Ο καθηγητής είναι ένας από τους καθηγητές που μου κάνουν μάθημα
στο σχολείο, αυτό το σχολικό έτος.

EC 008Q01NA01

Ο καθηγητής διδάσκει μαθητές της ηλικίας μου στο σχολείο,
αλλά δεν μου κάνει μάθημα αυτό το σχολικό έτος.

EC 008Q02NA01

Ο καθηγητής εργάζεται για λογαριασμό κάποιου οργανισμού ή
φροντιστηρίου που ειδικεύεται στην πρόσθετη διδασκαλία.

EC 008Q03NA01

Ο καθηγητής δεν ανήκει σε ειδικευμένο διδακτικό προσωπικό (π.χ.
είναι φοιτητής).

EC 008Q04NA01

Να συγκρίνεις τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών στο σχολείο με τα επιπλέον μαθήματα Φυσικών Επιστημών που
παρακολουθείς. Πού είναι πιο πιθανό να συμβαίνουν τα παρακάτω;
(Εάν έχεις περισσότερους από έναν καθηγητές Φυσικών Επιστημών στο σχολείο, να επιλέξεις έναν για να κάνεις όλες τις συγκρίσεις.)
(Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά.)
Πιο πιθανό στα μαθήματα
του σχολείου

Δεν υπάρχει διαφορά

Πιο πιθανό στα επιπλέον
μαθήματα

EC 009Q01NA01

EC 009Q01NA02

EC 009Q01NA03

EC 009Q02NA01

EC 009Q02NA02

EC 009Q02NA03

EC 009Q03NA01

EC 009Q03NA02

EC 009Q03NA03

EC 009Q04NA01

EC 009Q04NA02

EC 009Q04NA03

EC 009Q05NA01

EC 009Q05NA02

EC 009Q05NA03

Ο καθηγητής μού δίνει ασκήσεις για να σκεφτώ νέες ιδέες
ή λύσεις.

EC 009Q06NA01

EC 009Q06NA02

EC 009Q06NA03

Ο καθηγητής χαίρεται όταν βρίσκω καινούργιες λύσεις σε
ένα πρόβλημα.

EC 009Q07NA01

EC 009Q07NA02

EC 009Q07NA03

Ο καθηγητής μού ζητάει να εργαστώ πολύ, ακόμη και αν
η δουλειά μου δεν είναι πάντα εντελώς σωστή.

EC 009Q08NA01

EC 009Q08NA02

EC 009Q08NA03

Ο καθηγητής με βοηθάει να μάθω.

Ο καθηγητής μού εξηγεί μέχρι να καταλάβω την ύλη.

Ο καθηγητής κάνει πολλά για να με βοηθήσει.

Ο καθηγητής με ρωτάει πώς έλυσα τα προβλήματα.

Ο καθηγητής συζητάει μαζί μου τα λάθη που έκανα.

Νομίζω ότι ο καθηγητής μου ξέρει γιατί δυσκολεύομαι με
ορισμένες ασκήσεις.

EC 009Q09NA01

EC 009Q09NA02

EC 009Q09NA03

Ο καθηγητής μού δίνει συμβουλές και μου προτείνει
στρατηγικές που με βοηθάνε να λύσω μια άσκηση.

EC 009Q10NA01

EC 009Q10NA02

EC 009Q10NA03

Η βοήθεια που μου παρέχει ο καθηγητής είναι
προσαρμοσμένη στις δυσκολίες μου.

EC 009Q11NA01

EC 009Q11NA02

EC 009Q11NA03

Ο καθηγητής με βοηθάει να βρω τρόπους να επιλύσω ένα
πρόβλημα.

EC 009Q12NA01

EC 009Q12NA02

EC 009Q12NA03

Μόλις καταλάβουμε γιατί έχω κάποια δυσκολία, ο
καθηγητής μού δείχνει ένα τρόπο για να δουλέψω.

EC 009Q13NA01

EC 009Q13NA02

EC 009Q13NA03

Ο καθηγητής προσαρμόζει την ύλη και τη μέθοδό του στις
ανάγκες μου.

EC 009Q14NA01

EC 009Q14NA02

EC 009Q14NA03

Ο καθηγητής αλλάζει την ύλη ή τον βαθμό δυσκολίας, αν
έχω πρόβλημα.

EC 009Q15NA01

EC 009Q15NA02

EC 009Q15NA03

Να συγκρίνεις τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών στο σχολείο με τα επιπλέον μαθήματα Φυσικών Επιστημών που
παρακολουθείς.
Πού είναι πιο πιθανό να συμβαίνουν τα παρακάτω;
(Εάν έχεις περισσότερους από έναν καθηγητές Φυσικών Επιστημών στο σχολείο, να επιλέξεις έναν για να κάνεις όλες τις συγκρίσεις.)

(Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά.)
Πιο πιθανό στα μαθήματα του
σχολείου

Δεν υπάρχει διαφορά

Πιο πιθανό στα επιπλέον
μαθήματα

EC 010Q01NA01

EC 010Q01NA02

EC 010Q01NA03

EC 010Q02NA01

EC 010Q02NA02

EC 010Q02NA03

EC 010Q03NA01

EC 010Q03NA02

EC 010Q03NA03

Μου παίρνει πολλή ώρα μέχρι να μαζέψω όλο το υλικό και να
ξεκινήσω.

EC 010Q04NA01

EC 010Q04NA02

EC 010Q04NA03

Ο καθηγητής μού εξηγεί συστηματικά πώς συνδέεται το
μάθημα με άλλα θέματα και μαθήματα.

EC 010Q05NA01

EC 010Q05NA02

EC 010Q05NA03

Μιλάω για πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με τις
ασκήσεις και το θέμα του μαθήματος.

EC 010Q06NA01

EC 010Q06NA02

EC 010Q06NA03

Στο τέλος του μαθήματος, ο καθηγητής επαναλαμβάνει
περιληπτικά την ύλη που έχω καλύψει.

EC 010Q07NA01

EC 010Q07NA02

EC 010Q07NA03

Ο καθηγητής επισημαίνει τις πιο σημαντικές πλευρές του

EC 010Q08NA01

EC 010Q08NA02

EC 010Q08NA03

Μένω συγκεντρωμένος στο μάθημα σε όλη τη διάρκειά του.

Αρχίζω να δουλεύω πάνω στην ύλη του μαθήματος αμέσως.

Στην αρχή, ο καθηγητής μού λέει πάνω σε τί θα δουλέψω.

θέματος.
EC 010Q09NA01

EC 010Q09NA02

EC 010Q09NA03

Μου παίρνει ώρα μέχρι να είμαι έτοιμος να ξεκινήσω το
μάθημα.

EC 010Q10NA01

EC 010Q10NA02

EC 010Q10NA03

Ο καθηγητής μού λέει τι θα μάθω σε κάποια συγκεκριμένη
δραστηριότητα.

EC 010Q11NA01

EC 010Q11NA02

EC 010Q11NA03

Ο καθηγητής επισημαίνει το ευρύτερο πλαίσιο της
διδακτικής ενότητας.

EC 010Q12NA01

EC 010Q12NA02

EC 010Q12NA03

Βαριέμαι συχνά.

Να συγκρίνεις τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών στο σχολείο με τα επιπλέον μαθήματα Φυσικών Επιστημών που
παρακολουθείς. Πού είναι πιο πιθανό να συμβαίνουν τα παρακάτω μεταξύ καθηγητή-μαθητή;
(Εάν έχεις περισσότερους από έναν καθηγητές Φυσικών Επιστημών στο σχολείο, να επιλέξεις έναν για να κάνεις όλες τις συγκρίσεις.)

(Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά.)

Τα πάω καλά με τον καθηγητή.

Ο καθηγητής ενδιαφέρεται να είμαι καλά.

Ο καθηγητής ακούει με προσοχή αυτό που του λέω.

Αν χρειαστώ επιπλέον βοήθεια, θα την έχω από τον
καθηγητή μου.

Ο καθηγητής μού συμπεριφέρεται δίκαια.

Πιο πιθανό στα μαθήματα του
σχολείου

Δεν υπάρχει διαφορά

Πιο πιθανό στα επιπλέον
μαθήματα

EC 011Q01NA01

EC 011Q01NA02

EC 011Q01NA03

EC 011Q02NA01

EC 011Q02NA02

EC 011Q02NA03

EC 011Q03NA01

EC 011Q03NA02

EC 011Q03NA03

EC 011Q04NA01

EC 011Q04NA02

EC 011Q04NA03

EC 011Q05NA01

EC 011Q05NA02

EC 011Q05NA03

Γιατί παρακολουθείς επιπλέον μαθήματα Φυσικών επιστημών αυτό το σχολικό έτος;
(Να επιλέξεις όλα όσα ισχύουν.)

Θέλω να μάθω περισσότερα.

Θέλω να προετοιμαστώ για τις εξετάσεις.

EC 012Q01NA01

EC 012Q02NA01

Μου τράβηξε την προσοχή μια διαφήμιση
για φροντιστηριακά μαθήματα.

EC 012Q03NA01

Οι γονείς μου ήθελαν να τα
παρακολουθήσω.

EC 012Q04NA01

Πολλοί φίλοι μου τα παρακολουθούν.

Οι καθηγητές μου το σύστησαν.

Θέλω να βελτιώσω τους βαθμούς μου.

Χρειάζεται να βελτιώσω τους βαθμούς μου.

Μου είναι πολύ ευχάριστο να μελετώ.

Είναι καλό για το βιογραφικό μου.

EC 012Q05NA01

EC 012Q06NA01

EC 012Q07NA01

EC 012Q08NA01

EC 012Q09NA01

EC 012Q10NA01

Είναι καλό για το βιογραφικό μου.

Είναι αναγκαίο για να βρω δουλειά.

Άλλοι λόγοι.

EC 012Q11NA01

EC 012Q12NA01

Branching rule
Rule:

IF (^EC001Q01NA01> 0) THEN GOTO ^EC013R01 ELSE GOTO ^EC013

Γιατί δεν παρακολουθείς επιπλέον μαθήματα Φυσικών Επιστημών αυτό το σχολικό έτος;
(Να επιλέξεις όλα όσα ισχύουν.)

Δεν χρειάζομαι επιπλέον μαθήματα Φ υσικών
Επιστημών.

EC 013Q01NA01

Από τα διαθέσιμα μαθήματα δεν υπάρχει κάποιο
που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μου.

EC 013Q02NA01

Δεν τα παρακολουθούν αρκετοί από τους φίλους
μου.

EC 013Q03NA01

Δεν έχω χρόνο.

Δεν έχω τα χρήματα.

Οι καθηγητές στο σχολείο μού μαθαίνουν αρκετά.

Οι γονείς μου δεν θέλουν να τα παρακολουθήσω.

Δεν φαίνεται να αξίζουν τον κόπο.

Οι καθηγητές μου λένε ότι δεν είναι χρήσιμα.

Δεν έχω σκεφτεί ποτέ να κάνω επιπλέον μαθήματα

EC 013Q04NA01

EC 013Q05NA01

EC 013Q06NA01

EC 013Q07NA01

EC 013Q08NA01

EC 013Q09NA01

EC 013Q10NA01

Δεν έχω σκεφτεί ποτέ να κάνω επιπλέον μαθήματα
Φ υσικών Επιστημών.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα επιπλέον μαθήματα
Φ υσικών Επιστημών εκεί που μένω.

EC 013Q11NA01

Με βοηθάει η οικογένειά μου και δεν τα
χρειάζομαι.

EC 013Q12NA01

Με βοηθάνε οι συμμαθητές και οι φίλοι μου, έτσι
δεν τα χρειάζομαι.

EC 013Q13NA01

Branching rule
Rule:

IF (^EC001Q02NA01 > 0) THEN GOTO ^ECInfo2 ELSE GOTO ^EC023

ΕΝΟΤΗΤΑ B: ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Ποια από τα παρακάτω περιλαμβάνονται στα επιπλέον μαθήματα Μαθηματικών που παρακολουθείς;
(Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά.)
Ναι

Όχι

Ύλη που περιλαμβάνεται στα μαθήματα του σχολικού
προγράμματος

EC 014Q01NA01

EC 014Q01NA02

Νέα ή πρόσθετη ύλη, που δεν περιλαμβάνεται στα
μαθήματα του σχολικού προγράμματος

EC 014Q02NA01

EC 014Q02NA02

Τι είδους επιπλέον μαθήματα Μαθηματικών παρακολουθείς αυτό το σχολικό έτος;
(Να επιλέξεις όλα όσα ισχύουν.)

Ιδιαίτερα μαθήματα

Ιδιαίτερα μαθήματα μέσω διαδικτύου (π.χ. μέσω Skype™)

Μαθήματα μέσω διαδικτύου ή μέσω υπολογιστή με τη
βοήθεια λογισμικού ή μιας εφαρμογής

Μαθήματα με παρουσία καθηγητή

Βιντεοσκοπημένα μαθήματα από καθηγητή

EC 015Q01NA01

EC 015Q02NA01

EC 015Q03NA01

EC 015Q04NA01

EC 015Q05NA01

Μελέτη ή πρακτική άσκηση σε μικρό τμήμα μαθητών (2-7
μαθητών)

EC 015Q06NA01

Μελέτη ή πρακτική άσκηση σε μεγάλο τμήμα μαθητών (8 ή
περισσότερων μαθητών)

EC 015Q07NA01

Επιπλέον μαθήματα Μαθηματικών άλλου είδους

EC 015Q08NA01

Από ποιον πληρώνονται τα επιπλέον μαθήματα Μαθηματικών;
(Να επιλέξεις όλα όσα ισχύουν.)

Πληρώνονται ή παρέχονται από το Υπουργείο
Παιδείας.

EC 016Q01NA01

Πληρώνονται ή παρέχονται δωρεάν από το σχολείο
μου.

EC 016Q02NA01

Τα πληρώνει η οικογένειά μου.

Τα πληρώνω εγώ.

Πληρώνονται από άλλους ή από κάποιο οργανισμό
(π.χ. ιδρύματα, φίλους).

Δεν τα πληρώνει κανείς.

EC 016Q03NA01

EC 016Q04NA01

EC 016Q05NA01

EC 016Q06NA01

Πού γίνονται τα επιπλέον μαθήματα Μαθηματικών;
(Να επιλέξεις όλα όσα ισχύουν.)

Στο σχολείο μου

Σε κάποιο άλλο μέρος, όχι στο σχολείο μου

EC 017Q01NA01

EC 017Q02NA01

Ποια από τα παρακάτω περιγράφουν καλύτερα τον καθηγητή σου στα επιπλέον μαθήματα Μαθηματικών;
(Να επιλέξεις όλα όσα ισχύουν.)

Ο καθηγητής είναι ένας από τους καθηγητές που μου κάνουν μάθημα
στο σχολείο, αυτό το σχολικό έτος.

EC 018Q01NA01

Ο καθηγητής διδάσκει μαθητές της ηλικίας μου στο σχολείο, αλλά δεν
μου κάνει μάθημα αυτό το σχολικό έτος.

EC 018Q02NA01

Ο καθηγητής εργάζεται για λογαριασμό κάποιου οργανισμού ή
φροντιστηρίου που ειδικεύεται στην πρόσθετη διδασκαλία.

EC 018Q03NA01

Ο καθηγητής δεν ανήκει στο ειδικευμένο διδακτικό προσωπικό (π.χ.
είναι φοιτητής).

EC 018Q04NA01

Να συγκρίνεις τα μαθήματα Μαθηματικών στο σχολείο με τα επιπλέον μαθήματα Μαθηματικών που παρακολουθείς.
Πού είναι πιο πιθανό να συμβαίνουν τα παρακάτω;
(Εάν έχεις περισσότερους από έναν καθηγητές Μαθηματικών στο σχολείο, να επιλέξεις έναν για να κάνεις όλες τις συγκρίσεις.)

(Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά..)
Πιο πιθανό στα μαθήματα του
σχολείου

Δεν υπάρχει διαφορά

Πιο πιθανό στα επιπλέον
μαθήματα

EC 019Q01NA01

EC 019Q01NA02

EC 019Q01NA03

EC 019Q02NA01

EC 019Q02NA02

EC 019Q02NA03

EC 019Q03NA01

EC 019Q03NA02

EC 019Q03NA03

EC 019Q04NA01

EC 019Q04NA02

EC 019Q04NA03

EC 019Q05NA01

EC 019Q05NA02

EC 019Q05NA03

Ο καθηγητής μού δίνει ασκήσεις για να σκεφτώ νέες
ιδέες ή λύσεις.

EC 019Q06NA01

EC 019Q06NA02

EC 019Q06NA03

Ο καθηγητής χαίρεται όταν βρίσκω καινούργιες λύσεις σε
ένα πρόβλημα.

EC 019Q07NA01

EC 019Q07NA02

EC 019Q07NA03

Ο καθηγητής μού ζητάει να εργαστώ πολύ ακόμη και αν
η δουλειά μου δεν είναι πάντα εντελώς σωστή.

EC 019Q08NA01

EC 019Q08NA02

EC 019Q08NA03

Ο καθηγητής με βοηθάει να μάθω.

Ο καθηγητής μού εξηγεί μέχρι να καταλάβω την ύλη.

Ο καθηγητής κάνει πολλά για να με βοηθήσει.

Ο καθηγητής με ρωτάει πώς έλυσα τα προβλήματα.

Ο καθηγητής συζητάει μαζί μου τα λάθη που έκανα.

Νομίζω ότι ο καθηγητής μου ξέρει γιατί δυσκολεύομαι με
ορισμένες ασκήσεις.

EC 019Q09NA01

EC 019Q09NA02

EC 019Q09NA03

Ο καθηγητής μού δίνει συμβουλές και μου προτείνει
στρατηγικές που με βοηθάνε να λύσω μια άσκηση.

EC 019Q10NA01

EC 019Q10NA02

EC 019Q10NA03

Η βοήθεια που μου παρέχει ο καθηγητής είναι
προσαρμοσμένη στις δυσκολίες μου.

EC 019Q11NA01

EC 019Q11NA02

EC 019Q11NA03

Ο καθηγητής με βοηθάει να βρω τρόπους να επιλύσω ένα
πρόβλημα.

EC 019Q12NA01

EC 019Q12NA02

EC 019Q12NA03

Μόλις καταλάβουμε γιατί έχω κάποια δυσκολία, ο
καθηγητής μού δείχνει ένα τρόπο για να δουλέψω.

EC 019Q13NA01

EC 019Q13NA02

EC 019Q13NA03

Ο καθηγητής προσαρμόζει την ύλη και τη μέθοδό του
στις ανάγκες μου.

EC 019Q14NA01

EC 019Q14NA02

EC 019Q14NA03

Ο καθηγητής αλλάζει την ύλη ή τον βαθμό δυσκολίας αν
έχω πρόβλημα.

EC 019Q15NA01

EC 019Q15NA02

EC 019Q15NA03

Να συγκρίνεις τα μαθήματα Μαθηματικών στο σχολείο με τα επιπλέον μαθήματα Μαθηματικών που παρακολουθείς.
Πού είναι πιο πιθανό να συμβαίνουν τα παρακάτω;
(Εάν έχεις περισσότερους από έναν καθηγητές Μαθηματικών στο σχολείο, να επιλέξεις έναν για να κάνεις όλες τις συγκρίσεις.)

(Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά.)
Πιο πιθανό στα μαθήματα
του σχολείου

Δεν υπάρχει διαφορά

Πιο πιθανό στα επιπλέον
μαθήματα

EC 020Q01NA01

EC 020Q01NA02

EC 020Q01NA03

EC 020Q02NA01

EC 020Q02NA02

EC 020Q02NA03

EC 020Q03NA01

EC 020Q03NA02

EC 020Q03NA03

Μου παίρνει πολλή ώρα μέχρι να μαζέψω όλο το υλικό και να
ξεκινήσω.

EC 020Q04NA01

EC 020Q04NA02

EC 020Q04NA03

Ο καθηγητής μού εξηγεί συστηματικά πώς συνδέεται το
μάθημα με άλλα θέματα και μαθήματα.

EC 020Q05NA01

EC 020Q05NA02

EC 020Q05NA03

Μιλάω για πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με τις
ασκήσεις και το θέμα του μαθήματος.

EC 020Q06NA01

EC 020Q06NA02

EC 020Q06NA03

Στο τέλος του μαθήματος, ο καθηγητής επαναλαμβάνει
περιληπτικά την ύλη που έχω καλύψει.

EC 020Q07NA01

EC 020Q07NA02

EC 020Q07NA03

Ο καθηγητής επισημαίνει τις πιο σημαντικές πλευρές του
θέματος.

EC 020Q08NA01

EC 020Q08NA02

EC 020Q08NA03

Μένω συγκεντρωμένος στο μάθημα σε όλη τη διάρκειά του.

Αρχίζω να δουλεύω πάνω στην ύλη του μαθήματος αμέσως.

Στην αρχή, ο καθηγητής μού λέει πάνω σε τί θα δουλέψω.

EC 020Q09NA01

EC 020Q09NA02

EC 020Q09NA03

Μου παίρνει ώρα μέχρι να είμαι έτοιμος να ξεκινήσω το
μάθημα.

EC 020Q10NA01

EC 020Q10NA02

EC 020Q10NA03

Ο καθηγητής μού λέει τι θα μάθω σε κάποια συγκεκριμένη
δραστηριότητα.

EC 020Q11NA01

EC 020Q11NA02

EC 020Q11NA03

Ο καθηγητής επισημαίνει το ευρύτερο πλαίσιο της διδακτικής
ενότητας.

EC 020Q12NA01

EC 020Q12NA02

EC 020Q12NA03

Βαριέμαι συχνά.

Να συγκρίνεις τα μαθήματα Μαθηματικών στο σχολείο με τα επιπλέον μαθήματα Μαθηματικών που παρακολουθείς.
Πού είναι πιο πιθανό να συμβαίνουν τα παρακάτω μεταξύ μαθητή-καθηγητή;
(Εάν έχεις περισσότερους από έναν καθηγητές Μαθηματικών στο σχολείο, να επιλέξεις έναν για να κάνεις όλες τις συγκρίσεις.)

(Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά.)

Τα πάω καλά με τον καθηγητή.

Ο καθηγητής ενδιαφέρεται να είμαι καλά.

Ο καθηγητής ακούει με προσοχή αυτό που του λέω.

Αν χρειαστώ επιπλέον βοήθεια, θα την έχω από τον
καθηγητή.

Ο καθηγητής μού συμπεριφέρεται δίκαια.

Πιο πιθανό στα μαθήματα του
σχολείου

Δεν υπάρχει
διαφορά

Πιο πιθανό στα επιπλέον
μαθήματα

EC 021Q01NA01

EC 021Q01NA02

EC 021Q01NA03

EC 021Q02NA01

EC 021Q02NA02

EC 021Q02NA03

EC 021Q03NA01

EC 021Q03NA02

EC 021Q03NA03

EC 021Q04NA01

EC 021Q04NA02

EC 021Q04NA03

EC 021Q05NA01

EC 021Q05NA02

EC 021Q05NA03

Γιατί παρακολουθείς επιπλέον μαθήματα Μαθηματικών αυτό το σχολικό έτος;
(Να επιλέξεις όλα όσα ισχύουν.)

Θέλω να μάθω περισσότερα.

Θέλω να προετοιμαστώ για τις εξετάσεις.

Μου τράβηξε την προσοχή μια διαφήμιση για
φροντιστηριακά μαθήματα.

Οι γονείς μου ήθελαν να τα παρακολουθήσω.

Πολλοί φίλοι μου τα παρακολουθούν.

Οι καθηγητές μου το σύστησαν.

Θέλω να βελτιώσω τους βαθμούς μου.

Χρειάζεται να βελτιώσω τους βαθμούς μου.

Μου είναι πολύ ευχάριστο να μελετώ.

Είναι καλό για το βιογραφικό μου.

EC 022Q01NA01

EC 022Q02NA01

EC 022Q03NA01

EC 022Q04NA01

EC 022Q05NA01

EC 022Q06NA01

EC 022Q07NA01

EC 022Q08NA01

EC 022Q09NA01

EC 022Q10NA01

Είναι καλό για το βιογραφικό μου.

Είναι αναγκαίο για να βρω δουλειά.

Άλλοι λόγοι.

EC 022Q11NA01

EC 022Q12NA01

Branching rule
Rule:

IF (^EC001Q02NA01 > 0) THEN GOTO ^EC023R01 ELSE GOTO ^EC023

Γιατί δεν παρακολουθείς επιπλέον μαθήματα Μαθηματικών αυτό το σχολικό έτος;
(Να επιλέξεις όλα όσα ισχύουν.)

Δεν χρειάζομαι επιπλέον μαθήματα Μαθηματικών.

EC 023Q01NA01

Από τα διαθέσιμα μαθήματα, δεν υπάρχει κάποιο που
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μου.

EC 023Q02NA01

Δεν τα παρακολουθούν αρκετοί από τους φίλους
μου.

EC 023Q03NA01

Δεν έχω χρόνο.

Δεν έχω τα χρήματα.

Οι καθηγητές στο σχολείο μού μαθαίνουν αρκετά.

Οι γονείς μου δεν θέλουν να τα παρακολουθήσω.

Δεν φαίνεται να αξίζουν τον κόπο.

Οι καθηγητές μου λένε ότι δεν είναι χρήσιμα.

Δεν έχω σκεφτεί ποτέ να κάνω επιπλέον μαθήματα

EC 023Q04NA01

EC 023Q05NA01

EC 023Q06NA01

EC 023Q07NA01

EC 023Q08NA01

EC 023Q09NA01

EC 023Q10NA01

Δεν έχω σκεφτεί ποτέ να κάνω επιπλέον μαθήματα
Μαθηματικών.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα επιπλέον μαθήματα
Μαθηματικών εκεί που μένω.

Με βοηθάει η οικογένειά μου και δεν τα χρειάζομαι.

Με βοηθάνε οι συμμαθητές και οι φίλοι μου, έτσι δεν
τα χρειάζομαι.

EC 023Q11NA01

EC 023Q12NA01

EC 023Q13NA01

Branching rule
Rule:

IF (^EC001Q03NA01 > 0) THEN GOTO ^ECInfo3 ELSE GOTO ^ECInfo4

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗ NEOΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Τι είδους επιπλέον μαθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας παρακολουθείς αυτό το σχολικό έτος;
(Να επιλέξεις όλα όσα ισχύουν.)

Ιδιαίτερα μαθήματα

Ιδιαίτερα μαθήματα μέσω διαδικτύου (π.χ. μέσω Skype™)

Μαθήματα μέσω διαδικτύου ή μέσω υπολογιστή με τη
βοήθεια λογισμικού ή μιας εφαρμογής

Μαθήματα με παρουσία καθηγητή

Βιντεοσκοπημένα μαθήματα από καθηγητή

EC 024Q01NA01

EC 024Q02NA01

EC 024Q03NA01

EC 024Q04NA01

EC 024Q05NA01

Μελέτη ή πρακτική άσκηση σε μικρό τμήμα μαθητών (2-7
μαθητών)

EC 024Q06NA01

Μελέτη ή πρακτική άσκηση σε μεγάλο τμήμα μαθητών (8 ή
περισσότερων μαθητών)

EC 024Q07NA01

Επιπλέον μαθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
άλλου είδους

EC 024Q08NA01

Από ποιον πληρώνονται τα επιπλέον μαθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας;
(Να επιλέξεις όλα όσα ισχύουν.)

Πληρώνονται ή παρέχονται από το Υπουργείο
Παιδείας.

EC 025Q01NA01

Πληρώνονται ή παρέχονται δωρεάν από το σχολείο
μου.

EC 025Q02NA01

Τα πληρώνει η οικογένειά μου.

Τα πληρώνω εγώ.

Πληρώνονται από άλλους ή από κάποιο οργανισμό
(π.χ. ιδρύματα, φίλους).

Δεν τα πληρώνει κανείς.

EC 025Q03NA01

EC 025Q04NA01

EC 025Q05NA01

EC 025Q06NA01

Πού γίνονται τα επιπλέον μαθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας;
(Να επιλέξεις όλα όσα ισχύουν.)

Στο σχολείο μου

Σε κάποιο άλλο μέρος, όχι στο σχολείο μου

EC 026Q01NA01

EC 026Q02NA01

Ποια από τα παρακάτω περιγράφουν καλύτερα τον καθηγητή σου, στα επιπλέον μαθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας
και Λογοτεχνίας;
(Να επιλέξεις όλα όσα ισχύουν.)

Ο καθηγητής είναι ένας από τους καθηγητές που μου κάνουν
μάθημα στο σχολείο, αυτό το σχολικό έτος.

EC 027Q01NA01

Ο καθηγητής διδάσκει μαθητές της ηλικίας μου στο σχολείο,
αλλά δεν μου κάνει μάθημα αυτό το σχολικό έτος.

EC 027Q02NA01

Ο καθηγητής εργάζεται για λογαριασμό κάποιου οργανισμού ή
φροντιστηρίου που ειδικεύεται στην πρόσθετη διδασκαλία.

EC 027Q03NA01

Ο καθηγητής δεν ανήκει στο ειδικευμένο διδακτικό προσωπικό (π.χ.
είναι φοιτητής).

EC 027Q04NA01

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Έχεις παρακολουθήσει επιπλέον μαθήματα σε προηγούμενες τάξεις;
(Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά.)

Στο Νηπιαγωγείο

Στο Δημοτικό

Στο Γυμνάσιο

Ναι

Όχι

EC 028Q01NA01

EC 028Q01NA02

EC 028Q02NA01

EC 028Q02NA02

EC 028Q03NA01

EC 028Q03NA02

Branching rule
Rule:
IF (^EC028Q01NA01 = 1 OR ^EC028Q02NA01 = 1 OR ^EC028Q03NA01 = 1) THEN GOTO ^EC029 ELSE
GOTO ^EC030

Συνολικά πόσα χρόνια έχεις παρακολουθήσει επιπλέον μαθήματα;
(Να επιλέξεις από το αναδιπλούμενο μενού για να απαντήσεις στην ερώτηση.)

EC 029Q01NA01

Χρόνια

Χρόνια ( EC029Q01NA01 )
Επιλογή...
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Επιλογή...

Ποιος από την οικογένειά σου σε βοηθάει συστηματικά να κάνεις τα μαθήματα του σχολείου ή τα φροντιστηριακά
σου μαθήματα;
(Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά.)

Η μητέρα μου ή κάποια άλλη γυναίκα

Ο πατέρας μου ή κάποιος άλλος άνδρας

Αδερφή(ές)/ αδερφός(οί)

Παππούδες / Γιαγιάδες

Άλλοι συγγενείς

Κανείς

Κάποιος άλλος

Ναι

Όχι

EC 030Q01NA01

EC 030Q01NA02

EC 030Q02NA01

EC 030Q02NA02

EC 030Q03NA01

EC 030Q03NA02

EC 030Q04NA01

EC 030Q04NA02

EC 030Q05NA01

EC 030Q05NA02

EC 030Q06NA01

EC 030Q06NA02

EC 030Q07NA01

EC 030Q07NA02

Άλλαξες ποτέ σχολείο όταν πήγαινες στο Δημοτικό;
(Να επιλέξεις μία απάντηση.)

Όχι, παρακολούθησα όλο το Δημοτικό στο ίδιο
σχολείο.

Ναι, άλλαξα σχολείο μία φορά.

Ναι, άλλαξα σχολείο δύο ή περισσότερες φορές.

EC 031Q01TA01

EC 031Q01TA02

EC 031Q01TA03

Άλλαξες ποτέ σχολείο όταν πήγαινες στο Γυμνάσιο;
(Να επιλέξεις μία απάντηση.)

Όχι, παρακολούθησα όλο το Γυμνάσιο στο ίδιο
σχολείο.

Ναι, άλλαξα σχολείο μια φορά.

Ναι, άλλαξα σχολείο δύο ή περισσότερες φορές.

EC 032Q01TA01

EC 032Q01TA02

EC 032Q01TA03

Έχεις αλλάξει ποτέ τύπο σχολείου;
(Για παράδειγμα, έχεις πάει από το Γενικό Λύκειο στο Τεχνικό Λύκειο;)

(Να επιλέξεις μία απάντηση.)

Όχι

Ναι, έχω αλλάξει τύπο σχολείου μια φορά.

Ναι, έχω αλλάξει τύπο σχολείου δύο ή περισσότερες
φορές.

EC 033Q01NA01

EC 033Q01NA02

EC 033Q01NA03

Σε ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σου στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου!

