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1. Όνομα (προαιρετικό):     Άντρας   Γυναίκα   
 

2. Ομάδα ηλικίας:  20-35  35-50   50-65   
 

3. Ποιο πρόγραμμα παρακολουθήσατε; Αρχαρίων A    Αρχαρίων B  
Μέσων A    Μέσων B  Μέσων Γ    Προχωρημένων A  
Προχωρημένων B  Ειδήσεις και Λογοτεχνία.   Έκανα ιδιαίτερα μαθήματα   

 

4. Ποια ώρα της ημέρας είχατε μάθημα;  Πρωί  Απόγευμα  Βράδυ  
 

5. Πώς σας φάνηκε η συχνότητα των μαθημάτων στο πρόγραμμά σς;   

 Πάρα πολύ εντατική  Πολύ εντατική   Ό,τι πρέπει για μένα   Όχι αρκετά εντατική  
 

6. Παρακολουθήσατε όλα τα μαθήματα;  Ναι     Όχι  Πόσα μαθήματα χάσατε; ………..  
 

7. Πόσοι σπουδαστές ήταν στην τάξη, κατά μέσο όρο;     

 1-3  3-6   5-8   8-12   
 

8. Πώς σας φάνηκε ο αριθμός της ομάδας σας; Η ομάδα μας ήταν:   

 Πολύ μικρή   Ό,τι πρέπει    Πολύ μεγάλη   
 

9. Πώς ήταν τα Ελληνικά των άλλων σπουδαστών;  Οι άλλοι σπουδαστές ήξεραν:    

 λιγότερα από μένα  περίπου το ίδιο με μένα  περισσότερα από μένα   
 

10. Πώς επηρέασε αυτό την γλωσσική σας εκμάθηση;    

 Αρνητικά   Δεν με επηρέασε   Θετικά   
 

11. Επωφεληθήκατε από την συνομιλία με τους συμμαθητές σας στα Ελληνικά στην τάξη;   

 Ναι, πάρα πολύ  Ναι   Όχι τόσο   Καθόλου   
 

12. Αυτή η συνομιλία ήταν δομημένη ή «κοινωνική» συνομιλία;   

 Μόνο δομημένη Περισσότερο δομημένη  Περισσότερο κοινωνική  Και τα δύο  
 

13. Πόση ανάγνωση στα Ελληνικά κάνατε εσείς προσωπικά στην τάξη;   

 Όχι αρκετή   Όση έπρεπε    Πάρα πολλή ανάγνωση   
 

14. Πόση ακουστική κατανόηση κάνατε στην τάξη;   

 Όχι αρκετή  Όση έπρεπε   Πάρα πολλή ακουστική κατανόηση   
 

15. Πόση γραφή κάνατε στα Ελληνικά στην τάξη;   

 Όχι αρκετή   Όση έπρεπε    Πάρα πολλή γραφή   
 

16. Επωφεληθήκατε από τη γραμματική που καλύψατε στην τάξη;   

 Ναι, πάρα πολύ  Ναι   Όχι τόσο   Καθόλου   
 

17. Πώς νιώθετε για τη Γραμματική και τις σχετικές ασκήσεις;    

 Μου αρέσει  Ανιαρή αλλά αναγκαία  Δεν μαθαίνω από τη Γραμματική   
 

18. Σε γενικές γραμμές, για το επίπεδό σας, καλύψατε τη γλώσσα:    

 Πολύ καλά  Καλά   Επαρκώς   Όχι τόσο καλά   
 

19. Σε γενικές γραμμές, θα λέγατε ότι τα Ελληνικά σας βελτιώθηκαν:    

 Πάρα πολύ  Πολύ   Αρκετά  Όχι τόσο πολύ   
 

20. Η εργασία για το σπίτι ήταν:    

 Όχι αρκετή  Ό,τι έπρεπε   Αρκετή  Πάρα πολλή   
 

21. Η εργασία για το σπίτι ήταν:    

 Πολύ εύκολη  Ό,τι έπρεπε   Λίγο δύσκολη  Πολύ δύσκολη   
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22. Η εργασία για το σπίτι πόσο σχετική ήταν η εργασία με αυτά που καλύψατε στην τάξη;     

 Άσχετη  Μισοσχετική   Σχετική  Πάντα σχετική   
 

23. Με την εργασία για το σπίτι:    

 Έκανα γνωστά πράγματα  Εμπέδωσα νέα γνώση   Και τα δύο   
 

24. Ο καθηγητής σας ενεθάρρυνε τη συμμετοχή σας στην τάξη;  Ναι   Όχι  
 

25. Ο καθηγητής σας εξήγησε τις απορίες σας:    

 Καθόλου  Επαρκώς  Καλά  Πολύ καλά    
 

26. Σε γενικές γραμμές το μάθημά σς ήταν οργανωμένο:    

 Καθόλου  Επαρκώς  Καλά  Πολύ καλά    
 

27. Σε γενικές γραμμές τα μαθήματα ήταν(τσεκάρετε ένα ή περισσότερα):    

 Ανιαρά  Καλά  Διασκεδαστικά  Ενδιαφέροντα  Πολύ ενδιαφέροντα   
 

28. Από το 1 έως το 5,  τι βαθμό θα δίνατε στον καθηγητή σας;  -1      5+ 
 

29. Κατά τη γνώμη σας, το βιβλίο ήταν (τσεκάρετε ένα ή περισσότερα):    

 Ανιαρό   Σχετικό  Κατάλληλο  Χρήσιμο  Πολύ χρήσιμο  
 

30. Κατά τη γνώμη σας, το βιβλιοτετράδιο ασκήσεων ήταν (τσεκάρετε ένα ή περισσότερα):   

 Ανιαρό   Σχετικό  Κατάλληλο  Χρήσιμο  Πολύ χρήσιμο  
 

31. Κατά τη γνώμη σας, το υλικό που σας δόθηκε στην τάξη ήταν χρήσιμο;  Ναι  Όχι  
 

32. Κατά τη γνώμη σας, το υλικό που σας δόθηκε στην τάξη ήταν: (τσεκάρετε ένα ή περισσότερα):   

 Ανιαρό   Σχετικό  Κατάλληλο  Χρήσιμο  Πολύ χρήσιμο  
 

33. Ποιο από τα δύο θα λέγατε ήταν πιο χρήσιμο για σας;    

 Το βιβλίο  Τα φυλλάδια  Και τα δύο   
 

34. Κατά τη γνώμη σας ποια θα ήταν μια μεγάλη βελτίωση για το βιβλίο;    

  ……………………………………………………………………………………………. 
 

35. Σε γενικές γραμμές, Ομιλία, ακουστική Κατανόηση, Ανάγνωση και Γραφή καλύφθηκαν:    

 Ισομερώς  Περίπου ισομερώς  Ανισομερώς  Πολύ ανισομερώς    
 

36. Από το 1 μέχρι το 10, σε ποιο βαθμό καλύφθηκαν οι ανάγκες σας στα Ελληνικά;   

 - 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 + 
 

37. Αν υπάρχει ένα πράγμα που θέλατε να μάθετε αλλά δεν το μάθατε στη τάξη, τι ήταν αυτό;    

  ……………………………………………………………………………………………. 
 

38. Κατά τη γνώμη σας ποιο ήταν το καλύτερο μέρος του προγράμματός σας; (τσεκάρετε ένα ή 
περισσότερα)  

 

Οι δραστηριότητες στη τάξη  Οι γνωριμίες  Η ομιλία στα Ελληνικά  Το διάλειμμα  
 
 

 

Πρόσθετα σχόλια:_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 


