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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Όνομα Σχολείου:  .............................................................................................................................................  

Έτος Γέννησης:  ........................... 

Κωδικός μαθητή/μαθήτριας  

Ο προσωπικός κωδικός δημιουργείται με τα παρακάτω γράμματα (κεφαλαία) και αριθμούς: 

• Το φύλο σου: αγόρι (Α), κορίτσι (Κ), προτιμώ να μην πω (Ν) 

• Ο μήνας γέννησής σου (01, 02, 03,…, 11, 12) 

• Τα δύο πρώτα γράμματα του ονόματος της μαμάς σου (π.χ. ΜΑ για το όνομα ΜΑΡΙΑ) 

• Η μέρα γέννησής σου (01, 01, 03, …30, 31) 
 

Α. Επέλεξε την απάντηση που σε αντιπροσωπεύει καλύτερα με ένα Χ.  

 
Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 

Ούτε 
διαφωνώ, 

ούτε 
συμφωνώ 

Συμφωνώ 
Συμφωνώ 
απόλυτα 

1. Μου αρέσει η επιστημονική έρευνα      

2. Η επιστήμη μού φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα      

3. Θέλω να μαθαίνω συνεχώς για επιστημονικά 
θέματα 

     

4. Είναι διασκεδαστικό να μαθαίνω για την 
επιστήμη 

     

5. Θέλω να ακολουθήσω μια καριέρα σχετική με 
την επιστήμη 

     

6. Μία μελλοντική καριέρα στην επιστήμη μού 
φαίνεται συναρπαστική 

     

7. Μου αρέσει να επισκέπτομαι μουσεία 
επιστήμης και τεχνολογίας 

     

8. Οι επισκέψεις σε μουσεία και εκθέσεις 
επιστήμης με παρακινούν να ακολουθήσω μια 
μελλοντική καριέρα σε κάποιον επιστημονικό 
κλάδο 

     

9. Οι επισκέψεις σε μουσεία και εκθέσεις 
επιστήμης με κάνουν να θέλω να μάθω 
περισσότερα για επιστημονικά θέματα 

     

10. Ο συνδυασμός διαφορετικών στοιχείων μπορεί 
να οδηγήσει σε καλές ιδέες 

     

11. Ο συνδυασμός πολλών διαφορετικών ιδεών 
μπορεί να οδηγήσει σε αποτελεσματικές λύσεις 

     

12. Η εξέταση ενός προβλήματος από διαφορετική 
οπτική γωνία μπορεί να οδηγήσει στη λύση του 

     

13. Όταν φαντάζομαι πιθανές λύσεις σε ένα 
πρόβλημα οδηγούμαι σε νέες ιδέες 
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14. Μου είναι πιο εύκολο να βρίσκω λύσεις σε ένα 
πρόβλημα όταν συνεργάζομαι με άλλους παρά 
όταν δουλεύω μόνος/μόνη μου 

     

15. Είναι σημαντικό να λαμβάνω βοήθεια από 
άλλους όταν προσπαθώ να λύσω ένα 
πρόβλημα 

     

16. Όταν κάποιος έρχεται αντιμέτωπος με ένα 
δύσκολο πρόβλημα είναι καλό να 
συνεργάζεται με άλλους για να το επιλύσει 

     

17. Συμμετέχω ενεργά στα μαθήματα θετικών 
επιστημών στο σχολείο (Μαθηματικά, Φυσική, 
Χημεία, Βιολογία, Γεωγραφία-Γεωλογία) 

     

18. Ακούω προσεκτικά τους συμμαθητές μου όταν 
μιλάνε ή όταν κάνουν μία παρουσίαση στην 
τάξη 

     

19. Όταν δυσκολεύομαι σε κάτι, συνήθως ζητάω 
τη βοήθεια άλλων 

     

 

Β. Σημείωσε με Χ τι κατά τη γνώμη σου ισχύει για κάθε πρόταση παρακάτω . 

 Σωστό Λάθος Δεν γνωρίζω 

20. Τα ζώα χωρίζονται σε σπονδυλωτά και ασπόνδυλα, ανάλογα με το αν 
έχουν ουρά ή όχι 

   

21. Όλα τα έντομα έχουν 6 πόδια    

22. Οι νυχτοπεταλούδες έχουν πολύ κοντές κεραίες    

23. Τα πόδια του κρεμμυδοφάγου τόν βοηθούν να αρπάζει τη λεία του    

24. Τα κουνούπια μασούν την τροφή τους    

25. Οι οικιακές μύγες φτύνουν την τροφή η οποία υγροποιείται και μετά τη 
ρουφούν με την ειδική προβοσκίδα τους 

   

26. Το βασικό χαρακτηριστικό των θηλαστικών είναι ότι έχουν τρίχες    

27. Τα χταπόδια, τα καλαμάρια και οι σουπιές έχουν σπονδυλική στήλη     

28. Οι αράχνες, οι σκορπιοί, τα έντομα και οι σαρανταποδαρούσες 
ανήκουν στα αρθρόποδα 

   

29. Τα σαρκοφάγα θηλαστικά έχουν μυτερά δόντια    

 

Οδηγίες 

Πεδία 1-4 Εσωτερικό κίνητρο για ενασχόληση με την Επιστήμη  (LaForce et al., 2017) 

Πεδία 5-6 Κίνητρο για καριέρα σε πεδία επιστημών (LaForce et al., 2017) 

Πεδία 7-9 Ενδιαφέρον για Επιστήμη (σε άτυπες επιστημονικές δομές)(Lamb et al., 2012) 

Πεδία 10-14 Δημιουργικότητα των μαθητών όσον αφορά στη διαχείριση ιδεών(Miller, 2014) 

Πεδία 15-20 Δεξιότητες για επίλυση προβλημάτων μέσω συνεργασίας (Chen et al., 2019) 

Πεδία 21-30 Γνωστικές δεξιότητες (Durant et al., 1989) 


