Έκθεση αποτελεσμάτων διανεμηθέντος ερωτηματολογίου.
Την Παρασκευή 21 -02-2020, μοίρασα το κάτωθι ερωτηματολόγιο στο σύνολο των μαθητών του
Γυμνασίου μας και ζήτησα από τους μαθητές να απαντήσουν προαιρετικά στις ερωτήσεις του. Οι
μαθητές στο σύνολό τους συμμετείχαν και απάντησαν με προθυμία και με χαρακτηριστική
ειλικρίνεια στο σύνολο των παρακάτω ερωτήσεων, σε σχέση με την εκδήλωση που είχα παρουσιάσει
στο σχολείο στις 29-01-2020 και αφορούσε το Ολοκαύτωμα των Εβραίων κατά την διάρκεια του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου.
1.Πως κρίνετε την εκδήλωση; (Το θέμα, την έκθεση φωτογραφιών, την ταινία).
Α. Πολύ ενδιαφέρουσα----Β. Αρκετά ενδιαφέρουσα----Γ. Αδιάφορη----Δ. Βαρετή.
2. Η ταινία σας φάνηκε:
Α. Πολύ ενδιαφέρουσα----Β. Ενδιαφέρουσα----Γ. Ουδέτερη----Δ. Δεν μου άρεσε.
3. Η εκδήλωση, βοήθησε στην απόκτηση περισσοτέρων γνώσεων σχετικά με το θέμα;
Α. Πάρα πολύ----Β. Αρκετά----Γ. Καθόλου.
4. Είχατε ακούσει πριν την εκδήλωση, το ότι δολοφονήθηκαν 6.000.000 Εβραίοι, μεταξύ των οποίων το 1.500.000
ήταν παιδιά;
Α. Ναι το γνώριζα πολύ καλά.----Β. Κάτι είχα ακούσει----Γ. Όχι καθόλου.
5. Θα σας ενδιέφερε στο μέλλον, να παρακολουθήσετε ή να συμμετέχετε σε μια εκδήλωση με το ίδιο θέμα;
Α. Πάρα πολύ----Β. Πιθανόν----Γ. Όχι.
6. Θα σας άρεσε το σχολείο να πραγματοποιήσει επίσκεψη σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης (π.χ Νταχάου στο
Μόναχο ή Άουσβιτς στην Κρακοβία της Πολωνίας).
Α. Πάρα πολύ----Β. Μάλλον----Γ. Μου είναι αδιάφορο----Δ. Όχι.
Μπορείτε αν θέλετε, να συμπληρώσετε με δικές σας σκέψεις, οτιδήποτε νομίζετε σχετικό με το θέμα.

Στο ερωτηματολόγιο, συμμετείχαν 334 μαθητές και έδωσαν τις εξής απαντήσεις.
Ερώτημα 1: Α. 24%, Β.58% , Γ. 8%, Δ. 12%
Ερώτημα 2: Α. 25%, Β. 48%, Γ. 22%, Δ. 5%
Ερώτημα 3: Γ. 32%, Β. 54%, Γ. 14%
Ερώτημα 4:Α. 18%, Β. 41%, Γ. 41%
Ερώτημα 5:Α. 24%, Β. 52%, Γ. 24%
Ερώτημα 6: Α. 72%, Β. 20%, Γ, 3%, Δ. 5%

Αρκετά παιδιά συμπλήρωσαν δικές τους σκέψεις, πολύ ενδιαφέρουσες.
Αξιολογώ και αναφέρω μερικές:
Γ τάξη:
α) <<Θα ήθελα να ασχοληθούμε περισσότερο με το θέμα αυτό, γιατί πιστεύω πως υπάρχουν ακόμα
πράγματα που δεν γνωρίζουμε…….>>
β) << Η εκδήλωση με κάνει να ψάξω βαθύτερα το θέμα, και να αναζητήσω σε πηγές, γεγονότα του
Β.Π.Π>>
Α τάξη. α) <<Η ταινία που παρακολούθησα ήταν συγκινητική και με έβαλε σε σκέψεις.>>
Β τάξη: << Η ταινία ήταν ενδιαφέρουσα, απλά ήταν πολύ συγκινητική, εγώ προσωπικά έκλαιγα. Η ιστορία
του μου κατασπάραξε την καρδιά.>>
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ δικές μου.
1). Εντύπωση μου έκαναν τα πολύ μεγάλα ποσοστά Β και Γ της ερώτησης υπ. αριθμ. 4
2). Στην ερώτηση 6, η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών, έχουν διάθεση για εκπαιδευτικές εκδρομές.
πράγμα πολύ θετικό.
Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά, για την συμμετοχή τους, καθώς και την Διευθύντρια του σχολείου
για την συμπαράστασή της
Χριστίνα Χρηστίδου.

