
 
“Cultural Heritage: an inclusive Path for participation and exchange in Europe” 
 

20 respondents 

Θέμα : Απόψεις των μαθητών για την πολιτιστική κληρονομιά και τoν βαθμό συμπερίληψης στο 

σχολείο τους. 

Ερωτηματολόγιο για μαθητές  

Topic: Students’ opinions regarding cultural heritage and implementation of inclusion in their school. 

Students’ questionnaire 

Κύκλωσε το πρόσωπο που εκφράζει την άποψή σου . 

Circle the face that best represents your answer 

 

1.Στο σχολείο μου συμμετέχω συχνά σε 

δραστηριότητες που με  ενδιαφέρουν 

At my school I often participate in activities 

of my interest. 

3/14/3 

2α) Στο σχολείο μου παίζω με όλα παιδιά 

της τάξης μου τα διαλείμματα. 

At my school I play with any of the children 

of my class. 

3/3/14 

2β) Συνήθως παίζω με παιδιά που είναι 

μόνο από τη χώρα μου 

I play only with children of my homeland. 

7/5/8 

2γ) Παίζω με αγόρια και κορίτσια 

I play with boys and girls.  

1/2/17 

3. Στο σχολείο μου συνεργάζομαι συχνά με 

άλλα παιδιά για  κάποια εργασία. 

At my school I often cooperate with other 

children for a common assignment.  

1/11/8 

4. Μου αρέσει να έρχομαι στο σχολείο 

καθημερινά. 

I like coming to school every day. 

12/8/- 
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5. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες στο παιχνίδι 

με άλλα παιδιά. 

There are some difficulties when playing 

with other children. 

7/9/4 

 

 

 

6.  Στην τάξη μου αναλαμβάνω κάποιες 

υπευθυνότητες. 

In my class I take some responsibilities  

 

5/8/7 

7.  Στο σχολείο μου αναλαμβάνω κάποιες 

υπευθυνότητες. 

At my school I take some responsibilities. 

13/6/1 

8. Το σχολείο μου οργανώνει συχνά 

επισκέψεις σε μουσεία, θέατρα, 

,αρχαιολογικούς χώρους, σημαντικά 

περιβαλλοντικά σημεία στη θάλασσα και το 

βουνό. 

The school often plans visits at museums, 

theatre, archeological sites, environmentally 

important locations at sea or the mountain. 

         1/8/11           

9. Επισκέφτηκες κάποιο αρχαιολογικό χώρο 

ή έκθεση ζωγραφικής ή συναυλία το 

τελευταίο τρίμηνο. 

Have you visited any archeological site, any 

art exhibition or concert during the last 

three months? 

4/6/10 

Παρακολουθείς κάτι ωραίο στην τηλεόραση 

ακόμα κι αν δεν είναι στη δική σου γλώσσα; 

Do you watch something interesting on tv 

even if it is not in your mother tongue? 

1/2/17 
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11. Στο σχολείο χρησιμοποιούμε συχνά 

παραμύθια, ηλεκτρονικά παιχνίδια, 

θεατρικό παιχνίδι, φωτογραφίες, βίντεο, 

χορό για να μάθουμε για την πολιτιστική 

μας κληρονομιά. 

At school we often use stories, electronic 

games, stage play, photos, videos, dances, 

to learn more about our cultural heritage? 

6/9/5 

 

 

 

 

 

 

Απάντησε την πιο κάτω  ερώτηση βάζοντας ν στο κουτάκι με το οποίο συμφωνείς περισσότερο. 

Answer the question below by putting v in the box with which you agree more. 

12. Είμαι γενικά  χαρούμενος όταν έρχομαι στο σχολείο. 

            ΝΑΙ                                     ΟΧΙ                

  I am generally happy when I come to school. 

            Yes              13                       No    7 

Εάν όχι  απάντησε και την ερώτηση  13 . Εάν ναι, προχώρα στην 14. 

Σημείωσε στην πιο κάτω ερώτηση 13, το πιο σημαντικό μόνο 

If your answer is No, then answer question 13. If it is Yes, move on to question 14. 

In question 13, Only mark the most important. 

13. Δεν είμαι χαρούμενος όταν έρχομαι στο σχολείο γιατί… 

Νιώθω φόβο  

Δυσκολεύομαι στη γλώσσα  

Δεν έχω φίλους 

 Άλλο 
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I am not happy when I come to school because:  

I feel fear      

I have language difficulties.  

I have no friends     

Other     

 

1 person did not answer this question 

1 person wrote “other” 

1 person wrote “I feel fear” 

1 person wrote “I have no friends” 

2 people ticked all 4 answers 

1 person ticked “I feel fear”, “I have language difficulties” and “I have no friends” 

14 . Γράψε ένα μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας σου ………………………. 

Write down a cultural heritage monument of your country 

Park Braci Górniczej 2 

Guido Mine (Zabrze) 

no answer 

Holocoust 

Wawel Castle  - 4 people 

St Mary’s Church in Cracow – 2 people 

Zamość, Old Town  Zamość – 2 people 

Malbork – 2 people 

Toruń, 

Świętokrzyskie Mountains  

Olsztyn Castle 
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The Palace of Culture and Science in Warsaw -  3 people 

The building of 1st Secondary School in Zabrze 

Monument at Westerplatte, Gdańsk 

Sigismund’s Column in Warsaw  

 

 

15 . Γράψε  ένα μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης ……………………………… 

Write down a cultural heritage monument of Europe 

Kreml 

The Red Square 

Crooked Tower in Piza  2 people 

Eiffel Tower 6 people 

Pantheon 

Notre Dame Cathedral 

Salt Mine in Wieliczka 

Colosseum 

Louvre 2 people 

Dubiel’s  Park (Zabrze) 

Górki in Kończyce (Zabrze) 

no answer 4 people 


