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Για σας 

1. Πνηα είλαη ε ειηθία ησλ καζεηώλ ζαο; 

2.  Γηδάζθεηε θη άιια αληηθείκελα; Πνηα; 

3 α.  Πνηα είλαη ε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ζαο εκπεηξίαο; 

β.  Πνηα είλαη ε δηάξθεηα ηεο πξνϋπεξεζίαο ζαο ζηα καζεκαηηθά; 

4. α. Δθπαηδεπηήθαηε ζηε δηδαζθαιία πνιππνιηηηζκηθώλ ηάμεσλ θαηά ηελ 

αξρηθή εθπαίδεπζή ζαο; Αλ λαη, ηη είδνπο ήηαλ ε εθπαίδεπζε; Σε πνην βαζκό 

είρε απηή ε εθπαίδεπζε ζεηηθή επίδξαζε ζηε δηδαζθαιία ζαο;  

  β. Λάβαηε θάπνηα εθπαίδεπζε αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία 

πνιππνιηηηζκηθώλ ηάμεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελδνϋπεξεζηαθήο 

εθπαίδεπζήο ζαο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο; 

c. Λάβαηε θάπνηα εθπαίδεπζε αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία 

πνιππνιηηηζκηθώλ ηάμεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελδνϋπεξεζηαθήο 

εθπαίδεπζήο ζαο πξηλ από ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο; Αλ λαη, ηη είδνπο; Σε 

πνην βαζκό είρε απηή ε εθπαίδεπζε ζεηηθή επίδξαζε ζηε δηδαζθαιία ζαο;  

 

Για το στολείο σας 

5. Πνην είλαη ην κέγεζνο ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ ζην ζρνιείν ηνπ 

ρσξηνύ/ηεο πόιεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη; 

6. Σε πνηα πεξηνρή βξίζθεηαη ην ζρνιείν ζαο; 

7.  Πνηνο είλαη ν κέζνο όξνο ησλ καζεηώλ ζε δηαθνξεηηθή 

πνιηηηζκηθή/γισζζηθή θαηαγσγή ζηελ ηάμε/ζηηο ηάμεηο ζαο; 

8. Έρεη ην ζρνιείν ζαο έλα επίζεκν πξόγξακκα ππνζηήξημεο ηέηνησλ  

καζεηώλ; 

 

Προηγούμενη εμπειρία 

9. Έρεηε δηδάμεη πνηέ καζεκαηηθά ζε καζεηέο δηαθνξεηηθήο 

γιώζζαο/θαηαγσγήο; Αλ όρη, παξαθαιώ πάηε ζηελ εξώηεζε 13. 

10. Αληηκεησπίζαηε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθώλ ζε απηέο ηηο ηάμεηο; Αλ όρη, πάηε ζηελ εξώηεζε 12. 

11. Πώο πξνζπαζήζαηε λα ρεηξηζηείηε ηελ θαηάζηαζε; 



 α. Βξήθαηε θαηάιιειν πιηθό; Παξαθαιώ πεξηγξάςηε ην. 

 β. Μνηξαζηήθαηε ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληήζαηε κε άιινπο ζπλαδέιθνπο; 

 γ. Λάβαηε θάπνηα ππνζηήξημε από ηε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ; Παξαθαιώ 

πεξηγξάςηε ηε. 

 δ. Βξήθαηε πιενλεθηήκαηα ζην λα βξίζθνληαη ζηε ηάμε ζαο καζεηέο κε 

κεηαλαζηεπηηθή ή κεηνλνηηθή θαηαγσγή; Παξαθαιώ πεξηγξάςηε ηα. 

12. Αιιάμαηε ηηο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο ζαο όηαλ είραηε αληίζηνηρνπο καζεηέο 

ζηελ ηάμε ζαο; 

 

Υποστηρικτικό σλικό και περιβάλλον 

13. Τη είδνπο πιηθό ζα ρξεηαδόζαζηαλ γηα λα δηδάμεηε ζε πνιππνιηηηζκηθέο 

ηάμεηο; 

 α. Υπνζηεξηθηηθό παηδαγσγηθό πιηθό; 

 β. Πιεξνθνξίεο γηα ην πιαίζην θαηαγσγήο/ ηελ θνπιηνύξα ησλ καζεηώλ 

ζαο; 

 γ. Σπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο ελόηεηεο από δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά 

πεξηβάιινληα; 

 δ.  Κάηη άιιν;  


