
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟ «ΤΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΓΑΛΟΥ» 

 
Απάντησε, µε ειλικρίνεια, τις παρακάτω ερωτήσεις: 
 
ΦΥΛΟ: Αγόρι    Κορίτσι       
  
 Ποια κατεύθυνση σκοπεύω να ακολουθήσω στο Λύκειο:  
Ι)  Θεωρητική    ΙΙ) Θετική – Τεχνολογική    ΙΙΙ) Δεν έχω αποφασίσει ακόµα   
 
Ολοκλήρωσες το βιβλίο; Ναι      Όχι(έφτασα µέχρι …………………………)        
 
Α] ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ  
  
   1) Ως µυθιστόρηµα: 
       α) Εχει ενδιαφέρουσα πλοκή;  
           □ Πολύ   □ Αρκετά  □ Λίγο  □ Καθόλου 
    
       β) Οι χαρακτήρες (ήρωες)  του βιβλίου είναι ενδιαφέροντες – αληθοφανείς; 
           □ Πολύ   □ Αρκετά  □ Λίγο  □ Καθόλου 
    
       γ) Σε «άγγιξε» συναισθηµατικά; 
           □ Πολύ   □ Αρκετά  □ Λίγο  □ Καθόλου 
    
       δ) Πιστεύεις ότι η πλοκή του µυθιστορήµατος ήταν απλά ένα περιτύλιγµα 
των  
           διδακτικών στόχων του συγγραφέα;  
           □ Πολύ   □ Αρκετά  □ Λίγο  □ Καθόλου 
    
 
   2)  Ως προς τα Μαθηµατικά: 
         α) Η ιστορική αναδροµή στα µαθηµατικά, όπως περιγράφεται στο βιβλίο, 
είναι   
             ενδιαφέρουσα;  
               □ Πολύ   □ Αρκετά  □ Λίγο  □ Καθόλου 
 
         β) Ο (πιο ανθρώπινος) τρόπος που αντιµετωπίζει το βιβλίο τα 
µαθηµατικά και  
              τους µαθηµατικούς, επηρέασε την µέχρι τώρα στάση σου απέναντί  
τους; 
   □ Πολύ   □ Αρκετά  □ Λίγο  □ Καθόλου 
 
        γ) Γενικά, πιστεύεις ότι η µελέτη αυτού του βιβλίου καθώς και οι            
            δραστηριότητες της λέσχης ανάγνωσης, είναι πιθανόν να επηρεάσουν 
θετικά   
             την  ενασχόλησή  σου µε τα µαθηµατικά; 
                  □ Πολύ   □ Αρκετά  □ Λίγο  □ Καθόλου 
    
Β] ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 
 



    α) Πιστεύεις ότι η οµάδα λειτούργησε, γενικά, καλά;  
 □ Πολύ   □ Αρκετά  □ Λίγο  □ Καθόλου 
    
    β) Πόσο σηµαντικές ήταν οι δύο επισκέψεις ( θέατρο – µουσείο) της οµάδας; 
            □ Πολύ   □ Αρκετά  □ Λίγο  □ Καθόλου 
    
γ) Είναι σηµαντικό να γίνει η θεατρική παράσταση και τα posters; 

             □ Πολύ   □ Αρκετά  □ Λίγο  □ Καθόλου 
    
 
 
 
Γ] ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  
 
     α) Πιστεύεις ότι οι καθηγητές, µε την στάση τους, διευκόλυναν την 
λειτουργία της       
          οµάδας;  
          □ Πολύ   □ Αρκετά  □ Λίγο  □ Καθόλου 
 
     β) Πιστεύεις ότι θα έπρεπε να εµβαθύνουµε ακόµα περισσότερο: 
            Ι. Στα µαθηµατικά           Ναι    Όχι  
            ΙΙ. Στα φιλολογικά           Ναι    Όχι  
 
    
 
 
Δ] Γράψε µε συντοµία τις εντυπώσεις σου από την συµµετοχή σου στην 
Λέσχη ανάγνωσης καθώς και τις προτάσεις σου για να γίνει καλύτερη:  

(Τελικά πιστεύεις ότι «άξιζε τον κόπο;») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


