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 VIRTUAL PATHWAYS  1 

Εκπαιδευτικό Μονοπάτι 2: «Ο λύκος των παραμυθιών και ο λύκος της φύσης» 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑ 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 να ασχολούμαι με επιστημονικά 
θέματα 

     

2. Η επιστήμη μού φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα      

3. Είναι διασκεδαστικό να μαθαίνω για την 
επιστήμη 

     

4. Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω επιστήμονας      

5. Μου αρέσει να επισκέπτομαι μουσεία 
επιστήμης και τεχνολογίας 

     

6. Οι επισκέψεις σε μουσεία επιστήμης με 
κάνουν να θέλω να μάθω περισσότερα για 
επιστημονικά θέματα 

     

7. Μου είναι πιο εύκολο να βρίσκω λύσεις σε ένα 
πρόβλημα όταν συνεργάζομαι με άλλους παρά 
όταν δουλεύω μόνος/μόνη μου 

     

8. Όταν κάποιος αντιμετωπίζει ένα δύσκολο 
πρόβλημα καλό είναι να συνεργάζεται με 
άλλους για να το επιλύσει 

     

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

     

10. Όταν δυσκολεύομαι σε κάτι, συνήθως ζητάω 
τη βοήθεια άλλων 
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Β. Σημείωσε με Χ τι κατά τη γνώμη σου ισχύει για κάθε πρόταση παρακάτω . 

 Σωστό Λάθος Δεν γνωρίζω 

11. Οι λύκοι τρώνε χόρτα    

12. Οι λύκοι είναι άγρια ζώα που προτιμούν να τρώνε μεγάλα ζώα για 
να χορτάσουν, όπως ελάφια και ζαρκάδια  

   

13. Οι λύκοι ζουν σε μεγάλες οικογένειες, που ονομάζονται αγέλες    

14. Οι λύκοι είναι κακά ζώα    

15. Οι λύκοι ζουν στη θάλασσα    

16. Οι λύκοι τρώνε πρόβατα μόνο όταν δεν βρίσκουν ελάφια και ζαρκάδια 
στο δάσος 

   

17. Οι λύκοι κινδυνεύουν να εξαφανιστούν γιατί οι άνθρωποι 
καταστρέφουν το σπίτι τους 

   

 

Οδηγίες 

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

Πεδία 5-6 Ενδιαφέρον για Επιστήμη (σε άτυπες επιστημονικές δομές) (Lamb et al., 2012)  

Πεδία 7-10 Δεξιότητες για επίλυση προβλημάτων μέσω συνεργασίας (Chen et al., 2019) 

Πεδία 11-17 Γνωστικές δεξιότητες (Durant et al., 1989) 

 


