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Ο παρών τόμος αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού υλικού που παρήχθη στο πλαίσιο του 

πιλοτικού προγράμματος «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου - Διαδικασία 

Αυτοαξιολόγησης» με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ο 

τόμος αναφέρεται στα Εργαλεία υλλογής Δεδομένων που διαμόρφωσαν και 

αξιοποίησαν τα σχολεία της Προσχολικής Εκπαίδευσης κατά τις διαδικασίες της 

συστηματικής διερεύνησης των δεικτών της επιλογής τους.  Ο τόμος αποτελεί μέρος των 

«Καλών Πρακτικών» των σχολείων και θα αναρτηθεί στο Παρατηρητήριο της ΑΕΕ με 

σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών. 
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Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 

μέλος 

Κωνσταντίνος Παπαχρήστος, χολικός ύμβουλος Π.Ε., Διευθυντής πουδών Π.Ε. του 

ΤΠΔΒΜΘ, μέλος 

τυλιανός Μερκούρης, χολικός ύμβουλος Δ.Ε., Διευθυντής πουδών Δ.Ε. του 

ΤΠΔΒΜΘ, μέλος 
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Ιωάννης ΠΕ03, Κότσιρα Αναστασία ΠΕ70, Κωστοπούλου Φαρά ΠΕ19, Μητσάκη 

Ευαγγελία ΠΕ09, Νίκα Μαρία ΠΕ06, Οικονόμου Ασπασία ΠΕ13, Παπαστάμου Ιωάννα 

ΠΕ09, Ρουσάκης Ιωάννης ΠΕ70, αμαρά Αντωνία ΠΕ70, οφού Ευστρατία ΠΕ60, 

τελλάκου Βάσω ΠΕ12, τεφάτου Ήρα ΠΕ20, Σαμπάκη μαρώ ΠΕ02, Σρίγκα Δήμητρα 
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Πράξη : «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου-Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» (MIS : 

295381) («Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 – Οριζόντια Πράξη») 



 3 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Εισαγωγή  

 

ΜΕΡΟ Α 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

1. 1ο Νηπιαγωγείο Κάρλας - τεφανοβικείου, Μαγνησίας: «Ζωγραφιές 

μαθητών» ……………………………………………………………………….….…...6 

2. 61ο Νηπιαγωγείο Πατρών «χέδιο συνέντευξης με τους μαθητές» …...............8  

3. 2/θεσιο Νηπιαγωγείο Πειραματικού σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών :   

      «Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς των μαθητών»…………………………...…10 

4. 3ο 2/θεσιο Νηπιαγωγείο κύδρας, Πέλλας : «Ερωτηματολόγιο προς 

     τους γονείς των  μαθητών»…… ………………………………………………...…...14  

5. 1ο 2/θεσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Καλλονής Λέσβου : 

      «Ερωτηματολόγιο  προς τους γονείς των μαθητών» ………………………....….20  

6. 1ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Δεμενίκων Αχαϊας :  «Ερωτηματολόγιο 

       προς τους γονείς των μαθητών» ……………………………………………......….24  

7. 13ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πατρών : «Ερωτηματολόγιο  προς  

      τους γονείς  των μαθητών …….. …………………………………………………....27 

8. 13ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πατρών Εργαλείο : «Ερωτηματολόγιο  

       προς τους εκπαιδευτικούς» ……………………………………………………….....33   

9.  61ο Νηπιαγωγείο Πατρών :Ερωτηματολόγιο προς   

       τους γονείς των μαθητών……………………………………………………….…...37 

10. 85ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης : «χέδιο συνέντευξης  

       με τους γονείς  των μαθητών»………… …………………………………………...40 

11. 85ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης: «Παρατήρηση μαθητών» ……………......….42   

12. 37ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης : Κλείδα Παρατήρησης  

      της επικοινωνίας με τους γονείς  των μαθητών»… ……..………………..….......44 

13. 37ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης : Ερωτηματολόγιο  

       προς τους γονείς των μαθητών» …. ……………………………………………….49  

14. 1ο Νηπιαγωγείο Κάρλας-τεφανοβικείου, Μαγνησίας : 

      «Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς» ……………………………………….......…51 

15. 1ο   2θέσιο Νηπιαγωγείο  Κορινού Πιερίας: «Ερωτηματολόγιο  

        προς τους γονείς » ………………………………………………………………......54 

16. 1ο   2θέσιο Νηπιαγωγείο  Κορινού Πιερίας: «χέδιο συνέντευξης 

       των νηπίων» ………………………………………………………………………..…57   

17. 1ο Νηπιαγωγείο Κορινού, Πιερίας : «Ερωτηματολόγιο 

       αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικών» ……………………………………………….. 59 



 4 

Εισαγωγή 

 

Ο παρών τόμος αποτελεί προϊόν του πιλοτικού-ερευνητικού έργου 

«Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: 

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης», όπως αυτό εφαρμόστηκε κατά τη 

διάρκεια της διετίας 2010-2012 σε νηπιαγωγεία της χώρας μας.  

Η έκδοσή του έχει στόχο αφενός να παρουσιάσει τις φιλότιμες 

προσπάθειες των προσχολικών μονάδων που συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα και αφετέρου να αποτελέσει μια βάση παραδειγμάτων 

αποτελεσματικής εφαρμογής του προγράμματος της αυτοαξιολόγησης 

στο νηπιαγωγείο. τον τόμο περιλαμβάνονται επιλεγμένα 

παραδείγματα εφαρμογών της αυτοαξιολόγησης, όπως αναπτύχθηκαν 

από τα συγκεκριμένα νηπιαγωγεία στο πλαίσιο των διαδικασιών της 

συστηματικής διερεύνησης δεικτών ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.  

Ειδικότερα, το υλικό του τόμου έχει ως σκοπό να συμβάλει: α) στη 

μεθοδολογική υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της 

αυτοαξιολόγησης στο νηπιαγωγείο και β) στη δημιουργία μιας τράπεζας 

ιδεών για τις διαδικασίες που απαιτούν οι διαφορετικές φάσεις της 

αυτοαξιολόγησης και της βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού 

έργου στις μονάδες της προσχολικής αγωγής.   

Σο υλικό αναφέρεται σε παραδείγματα εργαλείων συλλογής δεδομένων 

που διαμόρφωσαν και αξιοποίησαν τα σχολεία κατά τις διαδικασίες της 

συστηματικής διερεύνησης των δεικτών της επιλογής τους. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ  

 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
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1. 1ο Νηπιαγωγείο Κάρλας Μαγνησία - 

τεφανοβικείου:  

«Ζωγραφιές μαθητών» 

 

Εργαλεία υλλογής Δεδομένων 

Αριθμός διδασκόντων κατά το 2010-2011: 3     

Αριθμός συμμετεχόντων στην ΑΕΕ: 3 

Αριθμός μαθητών: 40 

Αριθμός τμημάτων: 2   

 

 

Το ακόλουκο εργαλείο χρθςιμοποιικθκε από το 1ο Νθπιαγωγείο Κάρλασ- Στεφανοβικείου 

για τθ ςυλλογι δεδομζνων κατά τθ διάρκεια τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ του δείκτθ 2.3 

που αφορά τθ διαχείριςθ και τθν αξιοποίθςθ των μζςων και των πόρων. Σφμφωνα με τθν 

ζκκεςθ τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ που ςυνζταξε το νθπιαγωγείο οι παιδικζσ 

ηωγραφιζσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ μθ λεκτικό εργαλείο αξιολόγθςθσ, όταν δεν 

είναι εφκολο να χρθςιμοποιθκεί θ γλϊςςα ωσ μζςο επικοινωνίασ. Στο πλαίςιο αυτό 

ηθτικθκε από τα παιδιά του νθπιαγωγείου να ηωγραφίςουν το «Σχολείο των ονείρων 

τουσ». Κατά αυτόν τον τρόπο μποροφν να εκφράςουν τα ςυναιςκιματά τουσ με τρόπουσ 

που δεν τουσ επιτρζπουν άλλα μζςα επικοινωνίασ.  
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ΑΝΑΡΑΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ  ΝΗΡΙΩΝ 
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2. 61ο Νηπιαγωγείο Πατρών : 

 «χέδιο συνέντευξης με τους μαθητές» 

 

Εργαλεία υλλογής Δεδομένων 

Αριθμός διδασκόντων κατά το 2010-2011: 4     

Αριθμός συμμετεχόντων στην ΑΕΕ: 4 

Αριθμός μαθητών: 53 

Αριθμός τμημάτων: 3   

 

 

 

Το ςχζδιο ςυνζντευξθσ που ακολουκεί διαμόρφωςε το 61ο Νθπιαγωγείο Ρατρϊν 

προκειμζνου να ςυλλζξει δεδομζνα από τουσ μακθτζσ κατά τθ διαδικαςία τθσ 

ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ του δείκτθ 3.2.2 που αφορά τισ ςχζςεισ μεταξφ των μακθτϊν. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΝΗΡΙΩN 
 
 

 
Ονοματεπϊνυμο παιδιοφ:      
______________________________________ 
 

Το παιδί είναι:   Νιπιο     □                        Ρρονιπιο    □ 

 

Φοιτά ςτο:  Κλαςςικό 1     □     Κλαςςικό 2     □      Ολοιμερο  □ 
 
 
 
1. Σου αρζςει να παίηεισ μόνοσ/θ ςου ι με άλλα παιδιά; 

……………………………………………………………………………………… 
 
 

2. Με ποια παιδιά κα ικελεσ να παίηεισ; 
……………………………………………………………………………………… 
 
 

3. Ροια παιδιά κα καλοφςεσ ςτθ γιορτι ςου οπωςδιποτε; 
……………………………………………………………………………………… 
 
 

4. Στο νθπιαγωγείο ςου αρζςει να εργάηεςαι μόνοσ/θ ι μαηί με άλλα 
παιδιά; 
……………………………………………………………………………………… 
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3. 2/θεσιο Νηπιαγωγείο Πειραματικού σχολείου 

Πανεπιστημίου Πατρών : 

«Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς των μαθητών» 
 

 

 

Εργαλεία υλλογής Δεδομένων 

Αριθμός διδασκόντων κατά το 2010-2011: 3     

Αριθμός συμμετεχόντων στην ΑΕΕ: 3 

Αριθμός μαθητών: 50 

Αριθμός τμημάτων: 3   

 

 

 

Το ακόλουκο ερωτθματολόγιο που απευκφνεται προσ τουσ γονείσ των μακθτϊν 

διαμορφϊκθκε από το 2/κεςιο Νθπιαγωγείο Ρειραματικοφ Νθπιαγωγείου Ρανεπιςτθμίου 

Ρατρϊν ωσ εργαλείο διερεφνθςθσ των απόψεων τουσ ςε ςχζςθ με τθ ςυμπεριφορά του 

παιδιοφ τουσ με άλλα παιδιά κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ 

των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του δείκτθ αξιολόγθςθσ 3.2.2 που αφορά τισ «Σχζςεισ 

μεταξφ των Μακθτϊν».  
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ΦΥΛΛΟ ΓΝΩΙΜΙΑΣ ΤΟΥ ΡΑΙΔΙΟΥ ΡΟΥ ΑΦΟΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΡΑΙΔΙΑ 

 

1. Ονοματεπϊνυμο παιδιοφ: _________________________________________________ 
 

2. α. Θζςθ ςτθν οικογζνεια (π.χ. πρϊτο παιδί, το μικρότερο από τρία κτλ). 
 

Ρρϊτο παιδί:           Δεφτερο:             Τρίτο:           Μικρότερο από όλα:  

 

β. Αν υπάρχουν άλλα αδζλφια παρακαλοφμε ςθμειϊςτε τθν θλικία τουσ: 

__________________________________________________________________ 

 

γ. Το παιδί είναι μοναχοπαίδι   

 

3. Άλλα μζλθ τθσ οικογζνειασ που μζνουν μαηί ςασ: 
 

Ραπποφσ :           Γιαγιά:             Άλλα πρόςωπα: ………………………… 

………………………….. 

 

4. Ζχει κάποιουσ ιδιαίτερουσ φόβουσ ι πράγματα που δεν του αρζςουν; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

5. Τι αρζςει ςτο παιδί ςασ να κάνει; Με τι του αρζςει να παίηει; 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

6. Του αρζςει να  παίηει με ατομικά ι ομαδικά παιχνίδια; 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………… 

 

7. Σασ μιλάει το παιδί για το πϊσ περνάει τθν θμζρα του ςτο νθπιαγωγείο; 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

8. Σασ μιλάει για τουσ φίλουσ του; 
 

Ναι    Πχι   

 

9. Αν ναι, αναφζρατε τον/τθν καλφτερο/θ φίλθ 
…………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………… 

 

10. Ροιουσ άλλουσ αναφζρει ωσ φίλουσ του; 
……………………………………………………………………………………… 

………………………………………….............................................................. 

 

11. Ραρακαλοφμε πείτε μασ αν κάποια πράγματα δεν του αρζςουν 
12. ςτθν ςχζςθ του με τα άλλα παιδιά. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

13. Υπάρχει κάτι άλλο που νομίηετε ότι είναι ςθμαντικό να γνωρίηουμε 
14. για το παιδί ςασ ςτισ ςχζςεισ του με τα άλλα παιδιά; 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

15. Ρϊσ κα χαρακτθρίηατε τθν επικοινωνία του παιδιοφ ςασ με άλλα παιδιά; 
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……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

16. Ρϊσ κα περιγράφατε τθν προςωπικότθτα του παιδιοφ ςασ με λίγα λόγια; 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Σασ ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία 

 

 

Οι νθπιαγωγοί 

 

 



 14 

 

4.   3ο 2/θεσιο Νηπιαγωγείο κύδρας, Πέλλας :  

«Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς των  μαθητών» 

 

 

Εργαλεία υλλογής Δεδομένων 

Αριθμός διδασκόντων κατά το 2010-2011: 3     

Αριθμός συμμετεχόντων στην ΑΕΕ: 3 

Αριθμός μαθητών: 34 

Αριθμός τμημάτων: 2  

 

 

Το ερωτθματολόγιο που ακολουκεί απευκφνεται προσ τουσ γονείσ των μακθτϊν και 

διερευνά τισ απόψεισ τουσ ςχετικά με τθ ςυμπεριφορά του παιδιοφ τουσ ςε ςχζςθ με τουσ 

άλλουσ (παιδιά και ενθλίκουσ). Το ερωτθματολόγιο διαμορφϊκθκε από το 3ο Νθπιαγωγείο 

Σκφδρασ και κα μποροφςε να αξιοποιθκεί για τθ ςυλλογι δεδομζνων κατά τθ διαδικαςία 

τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ του δείκτθ αξιολόγθςθσ 3.2.2 που αφορά τισ «Σχζςεισ 

μεταξφ των μακθτϊν».  
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ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

Ονοματεπϊνυμο παιδιοφ : ___________________________________________________ 

 

Κυκλϊςτε τθν απάντθςθ που ςασ ταιριάηει ι απαντιςτε ςυνοπτικά ςτισ 

παρακάτω ερωτιςεισ: 

 

1. Κυκλϊςτε τθν απάντθςθ που αφορά το παιδί ςασ : 

 

α) νιπιο αγόρι                                       β) νιπιο κορίτςι 

 

γ) προ-νιπιο αγόρι                               δ) προ-νιπιο κορίτςι 

 

2. Ζχει αδζρφια το παιδί ςασ; 

 

α) Ναι                                                    β) Πχι 

 

3. Αν ναι, πόςα: ____________________________________________________________ 

 

4. Ροια θ ςχζςθ του παιδιοφ ςασ με τ ’αδζρφια του; 

α) Καλι                            β) Επικετικι                        γ) Σχζςθ ηιλειασ 

 

Αναφζρετε ςυνοπτικά : 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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4. Ζχετε παρατθριςει επικετικι ςυμπεριφορά του παιδιοφ ςασ; 

 

α) Ναι                                                   β) Πχι 

 

Αναφζρετε ςυνοπτικά τθ ςυμπεριφορά : 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

5. Ρϊσ αντιδρά το παιδί ςασ ςε ενδεχόμενο καυγά – ςφγκρουςθ μεταξφ των  γονζων ; 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

6. Υπάρχουν ςτιγμζσ βίασ  ι καυγάδων ςτθν οικογζνειά ςασ ι ζςτω και ςυηιτθςθ  με 

αρκετι ζνταςθ ; 

 

α) Ναι                                                        β) Πχι 

 

Αναφζρετε ενδεικτικά : 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

7. Ραρακολουκεί  ςτθν τθλεόραςθ προγράμματα με ςκθνζσ βίασ; 

 

α) Ναι                                                        β) Πχι 

 

Αναφζρετε ενδεικτικά: 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

8. Ραίηει με ςυνομθλίκουσ του; Αν ναι, ποια θ ςυμπεριφορά του ; 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

9. Αναφζρετε ζνα περιςτατικό ζκρθξθσ κυμοφ του παιδιοφ ςασ που  

ςασ προβλθμάτιςε: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

10. Ρϊσ νομίηετε ότι κα μποροφςαμε να χειριςτοφμε εμείσ ωσ  παιδαγωγοί τουσ  τθν 

επικετικι ςυμπεριφορά του παιδιοφ ςασ ; 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

11. Αναφζρετε ενζργειεσ δικζσ ςασ όταν το παιδί ςασ εμφανίηει  μια επικετικι 

ςυμπεριφορά; 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

12. Ζχετε υπολογιςτι ςτο ςπίτι; 

 

α) Ναι                                                   β) Πχι 
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Αν ναι, αναφζρετε τι προγράμματα χρθςιμοποιεί το παιδί και αν παίηει μόνο του ι με τθν 

επίβλεψι ςασ. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

13. Θα κζλατε να παρακολουκιςετε κάποιο ςεμινάριο ςχετικό με τθ ςυμπεριφορά των 

παιδιϊν; 

 

α) Ναι                                                       β) Πχι 

 

Αν ναι, προτείνετε διάφορα κζματα που ςασ απαςχολοφν : 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

14. Αςχολείται το παιδί ςασ με κάποια εξωςχολικι δραςτθριότθτα; 

ηωγραφικι, καράτε, ποδόςφαιρο, μπαλζτο, κ.λπ.) : 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

15.Δίνετε ςτα παιδιά ςασ τθν ευκαιρία να εκφράςουν τα ςυναιςκιματά τουσ ; 

 

α) Ναι                                                              β) Πχι 

 

16. Με τι αςχολείται περιςςότερο το παιδί ςασ ςτο ςπίτι ; 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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17. Ροια πράγματα κυμϊνουν το παιδί ςασ και πϊσ αντιδρά όταν κυμϊνει ; 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

18. Συνεργάηεται το παιδί ςασ με άλλα παιδιά εκτόσ νθπιαγωγείου; 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

19. Οργανϊνετε ςυναντιςεισ με τουσ φίλουσ των παιδιϊν ςασ ; 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

20. Ρόςο ςυχνά παίηετε με τα παιδιά ςασ; 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

21. Συγκρίνετε τα παιδιά ςασ με άλλα παιδιά ι με τα αδζρφια του; 

 

α) Ναι                                                                     β) Πχι 

Αν ναι, πιςτεφετε ότι αυτό είναι καλό ι κακό; Αιτιολογιςτε τθν απάντθςι ςασ. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Σασ ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία 
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5.   1ο 2/θεσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Καλλονής Λέσβου:  

«Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς των  μαθητών» 

 

 

Εργαλεία υλλογής Δεδομένων 

Αριθμός διδασκόντων κατά το 2010-2011: 4     

Αριθμός συμμετεχόντων στην ΑΕΕ: 4 

Αριθμός μαθητών: 42 

Αριθμός τμημάτων: 2  

 

 

Το ακόλουκο ερωτθματολόγιο που απευκφνεται προσ τουσ γονείσ των μακθτϊν 

χρθςιμοποιικθκε ωσ εργαλείο διερεφνθςθσ των απόψεϊν τουσ ςε ςχζςθ με τθ 

ςυνεργαςία τουσ με το νθπιαγωγείο. Το ςυγκεκριμζνο εργαλείο μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί για τθ ςυλλογι δεδομζνων κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ που αφορά τθ 

ςυςτθματικι διερεφνθςθ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του Δείκτθ Αξιολόγθςθσ 3.3 

«Σχζςεισ μεταξφ νθπιαγωγείου-γονζων».  
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ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

1. Ροιεσ είναι οι προςδοκίεσ ςασ από το νθπιαγωγείο; 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

2. Ριςτεφετε ότι υπάρχει επικοινωνία μεταξφ των γονιϊν και του νθπιαγωγείου; 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

 

3. Με ποιουσ τρόπουσ κα κζλατε να βελτιωκεί; 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

 

4. Θα κζλατε να ενθμερϊνεςτε από τισ νθπιαγωγοφσ για κζματα που αφοροφν τθ   
ςυμπεριφορά  και τθν πρόοδο του παιδιοφ ςασ ςτο νθπιαγωγείο; 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

 

5. Γιατί άλλο κα κζλατε να ενθμερϊνεςτε από τισ νθπιαγωγοφσ ; 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

6. Κάκε πότε κα κζλατε να ενθμερϊνεςτε ; 
 

i. Κάκε εβδομάδα 

ii. Κάκε  μινα 

iii. Κάκε τρεισ μινεσ 
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7. Θα κζλατε να παρακολουκιςετε επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ ςτο χϊρο του 
νθπιαγωγείου από ειδικοφσ για κζματα που αφοροφν το παιδί ςασ; Αν ναι, με 
ποια ςυχνότθτα; 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

 

8. Για ποιο από τα παρακάτω κζματα κα ςασ ενδιζφερε περιςςότερο να 
ενθμερωκείτε; 

 

Διαχείριςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των παιδιϊν – αντιμετϊπιςθ 

προβλθμάτων- επικετικότθτα 

 

Επιλογι δραςτθριοτιτων και παιχνιδιϊν κατάλλθλων για τθν 

θλικία του παιδιοφ 

 

 

 

 

Συναιςκθματικι αγωγι, ανάπτυξθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ  

 

Διατροφι  

 

Χρόνιεσ αςκζνειεσ  

 

Ρροετοιμαςία του παιδιοφ για το Δθμοτικό Νθπιαγωγείο, κίνθτρα 

για μάκθςθ. 

 

 

Μακθςιακζσ δυςκολίεσ  

 

Επικοινωνία και διαπροςωπικζσ ςχζςεισ. Απαντιςεισ ςε δφςκολεσ 

ερωτιςεισ των παιδιϊν. 

 

Εργαςίεσ που μπορϊ να κάνω ςτο ςπίτι  
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9. Θα κζλατε να ςυμμετζχετε ςε δραςτθριότθτεσ που οργανϊνει το νθπιαγωγείο;   
Αν  ναι, με ποιο τρόπο;    
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

 

10. Θα μποροφςατε  να βοθκιςετε εκελοντικά ςε ανάγκεσ που ζχει το νθπιαγωγείο; 
Αν ναι, προτείνετε κάποιον τρόπο που μπορείτε να το κάνετε. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

 

 

 

Σασ ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία 
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6.   1ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Δεμενίκων Αχαϊας:  

«Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς των  μαθητών» 

 

 

Εργαλεία υλλογής Δεδομένων 

Αριθμός διδασκόντων κατά το 2010-2011: 4     

Αριθμός συμμετεχόντων στην ΑΕΕ: 4 

Αριθμός μαθητών: 57 

Αριθμός τμημάτων: 3  

 

 

Το ακόλουκο ερωτθματολόγιο που απευκφνεται προσ τουσ γονείσ των μακθτϊν 

διαμορφϊκθκε από το 1Ο Ολοιμερο Νθπιαγωγείο Δεμενίκων ωσ εργαλείο διερεφνθςθσ των 

απόψεων των γονζων ςε ςχζςθ με τον βακμό ικανοποίθςισ τουσ από τθ ςυνεργαςία τουσ 

με το νθπιαγωγείο κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ των 

ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του δείκτθ αξιολόγθςθσ 3.3 που αφορά τισ «Σχζςεισ μεταξφ 

νθπιαγωγείου-γονζων».  
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ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

Αγαπθτοί γονείσ, 

Στο πλαίςιο του προγράμματοσ τθσ αυτοαξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ 

ςχολικισ μονάδασ το οποίο υλοποιείται ςτο Νθπιαγωγείο μασ, παρακαλοφμε να 

απαντιςετε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ. Με τον τρόπο αυτό κα ςυμβάλλετε ςτο ζργο 

μασ και ςτθν καλφτερθ επικοινωνία μεταξφ μασ. Η ςυμπλιρωςθ του 

ερωτθματολογίου είναι προαιρετικι και ανϊνυμθ. Σασ ευχαριςτοφμε πολφ για τθ 

ςυνεργαςία. 

           

Οι νθπιαγωγοί του 1ου Νθπιαγωγείου Δεμενίκων 

   

(Ραρακαλοφμε ςυμπλθρϊςτε το ερωτθματολόγιο ςθμειϊνοντασ Χ όπου 

χρειάηεται). 

 

1. Φφλο:  

Άνδρασ      □     Γυναίκα       □ 

2. Ηλικία:                  

Μικρότεροσ/θ  από 30   □     30-35  □        35-40  □       40-45  □      45-50  □ 

3. Επάγγελμα: 

…………………………………………………………………………...................................... 

4. Σπουδζσ:    

Δθμοτικό Νθπιαγωγείο □   Γυμνάςιο     □      Ρανεπιςτιμιο       □       Άλλο Ρτυχίο         

□ 

5. Το παιδί ςασ είναι:       

Νιπιο       □        Ρρονιπιο    □ 

 

6. Στο Νθπιαγωγείο ζχουν πραγματοποιθκεί μζχρι τϊρα δυο ςυναντιςεισ 

εκπαιδευτικϊν- γονζων. Συμμετείχατε;  Αν όχι, γιατί; 
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………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ρϊσ κα χαρακτθρίηατε τθν ζωσ τϊρα ςυνεργαςία ςασ με το εκπαιδευτικό  

προςωπικό του νθπιαγωγείου που φοιτά το παιδί ςασ; 

Μζτρια              □           Καλι      □            Ρολφ καλι           □            Ράρα πολφ 

καλι  □ 

7. Στθν αρχι τθσ χρονιάσ ενθμερϊςατε τθ νθπιαγωγό του παιδιοφ ςασ για τυχόν 

κζματα υγείασ του παιδιοφ, δυςκολίεσ του ι άλλο πρόβλθμα; 

Κακόλου □      Λίγο    □        Ρολφ     □       Ράρα πολφ     □  

8. Νομίηετε πωσ χρειάηεται θ ενθμζρωςθ τθσ νθπιαγωγοφ για κάποιεσ δυςκολίεσ 

που προκφπτουν ςτθν οικογζνειά ςασ και επθρεάηουν το παιδί ςασ; 

Ναι   □          Πχι    □ 

9. Θεωρείτε ότι το νθπιαγωγείο μπορεί να ςασ βοθκιςει ςτθν επίλυςθ 

προβλθμάτων; 

Ναι       □       Πχι □ 

10. Θεωρείτε πωσ θ νθπιαγωγόσ του παιδιοφ ςασ κα ζχει βοικεια ςτο ζργο τθσ αν 

γνωρίηει από τθν αρχι κάποια ςτοιχεία που αφοροφν ςτο παιδί ςασ: 

Ναι        □   Πχι □ 

11. Ριςτεφετε ότι θ επίςκεψθ κάποιων ειδικϊν ςτο χϊρο του νθπιαγωγείου κα 

βοθκοφςε εκπαιδευτικοφσ και γονείσ ςτο ζργο τουσ : 

Κακόλου □     Λίγο    □       Ρολφ    □      Ράρα πολφ □  

12. Τι κα προτείνατε εςείσ για να βελτιωκεί θ επικοινωνία, ςυνεργαςία μεταξφ 

νθπιαγωγείου και γονζων; 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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7.   13ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πατρών :  

«Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς των  μαθητών » 

 

 

Εργαλεία υλλογής Δεδομένων 

Αριθμός διδασκόντων κατά το 2010-2011: 5     

Αριθμός συμμετεχόντων στην ΑΕΕ: 5 

Αριθμός μαθητών: 61 

Αριθμός τμημάτων: 3  

 

 

Το ακόλουκο ερωτθματολόγιο που απευκφνεται προσ τουσ γονείσ των μακθτϊν 

διαμορφϊκθκε από το  13ο Νθπιαγωγείο Ρατρϊν ωσ εργαλείο διερεφνθςθσ των απόψεων 

των γονζων ςε ςχζςθ με τον βακμό ικανοποίθςισ τουσ από τθ ςυνεργαςία τουσ με το 

νθπιαγωγείο κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ των ποιοτικϊν 

χαρακτθριςτικϊν του δείκτθ αξιολόγθςθσ 3.3 που αφορά τισ «Σχζςεισ μεταξφ 

νθπιαγωγείου-γονζων».  
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ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ    ΓΟΝΕΩΝ 

 

Το ερωτθματολόγιο αυτό ςκοπεφει ςτθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ των απόψεων των 

γονζων για  τθν  επικοινωνία,  τισ  ςχζςεισ  και  τθ  ςυνεργαςία  με  το  νθπιαγωγείο  

κακϊσ  και τισ πρωτοβουλίεσ που μποροφν να αναλάβουν από κοινοφ γονείσ και 

εκπαιδευτικοί για τθν ανάπτυξθ καλϊν πρακτικϊν.  

 

1. Φφλο:   

Άνδρασ      □    Γυναίκα    □ 

2. Ηλικία   

15-24 ετϊν    □    25-34 ετϊν   □ 35-44 ετϊν  □      45-54  ετϊν  □     55-64  ετϊν 

□ 

3. Επάγγελμα …………………………………………………………………………………………………………… 
4. Επάγγελμα   ςυηφγου………………………………………………………………………………………… 
5. Εκπαίδευςθ: 

Δθμοτικό □ Γυμνάςιο   □ Λφκειο   □  ΑΕΙ / ΤΕΙ  □  Master   □  Διδακτορικό  □ 

6. Εκπαίδευςθ ςυηφγου: 

Δθμοτικό □ Γυμνάςιο   □ Λφκειο   □  ΑΕΙ / ΤΕΙ  □  Master   □  Διδακτορικό  □ 

7. Ρόςα παιδιά ζχετε; ………………………………………………………………………… 
8. Σε ποιο τμιμα του Νθπιαγωγείου φοιτά το παιδί ςασ 

ΚΛΑΣΙΚΟ 1  □   ΚΛΑΣΙΚΟ 2   □     ΟΛΟΗΜΕΟ    □ 

 

ΕΩΤΗΜΑΤΑ 

Σασ παρακαλοφμε ςθμειϊςτε με ζνα  ι περιςςότερα  √ όπου χρειάηεται.  

 

9. Ρόςο ςυχνά επιςκζπτεςτε το νθπιαγωγείο για ενθμζρωςθ;   

i. μία φορά το μινα τουλάχιςτον       □ 

ii. μία φορά το τρίμθνο                        □                                                           

iii. ςπάνια                                              □ 

iv. ποτζ                                                  □                          
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10. Σθμειϊςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ δυςκολεφεςτε να επιςκζπτεςτε πιο 
ςυχνά το νθπιαγωγείο:  

i. δεν ζχω κάτι να ρωτιςω                   □  

ii. δεν ζχω χρόνο λόγω εργαςίασ          □ 

iii. δεν είμαι πολφ ευχαριςτθμζνοσ από τθ ςυμπεριφορά  

τθσ νθπιαγωγοφ    □ 

iv. με δυςκολεφει θ φροντίδα των άλλων παιδιϊν μου         □     

v. δε με βολεφουν οι ϊρεσ που δζχεται θ νθπιαγωγόσ         □ 

     

11. Σθμειϊςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ δυςκολεφεςτε να επιςκζπτεςτε πιο 
ςυχνά το νθπιαγωγείο:  

i. δεν ζχω κάτι να ρωτιςω                    □ 

ii. δεν ζχω χρόνο λόγω εργαςίασ               □    

iii. δεν είμαι πολφ ευχαριςτθμζνοσ από τθ ςυμπεριφορά τθσ νθπιαγωγοφ  

□ 

iv. με δυςκολεφει θ φροντίδα των άλλων παιδιϊν μου □ 

v. δε με βολεφουν οι ϊρεσ που δζχεται θ νθπιαγωγόσ       □       

  

12. Πταν ςυηθτάτε με τον/τθ Νθπιαγωγό ςτισ προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ, ζχετε 
ςτθ διάκεςι ςασ όςο χρόνο χρειάηεται για να ςυηθτιςετε για το παιδί ςασ;   

i. ναι     □ 

ii. μερικζσ φορζσ, γιατί είναι λίγο βιαςτικι      □              

iii. ςπάνια, γιατί ςυνικωσ φεφγει αμζςωσ         □              

iv. ποτζ       □                    

  

13. Πταν ςυναντάτε τον/τθ νθπιαγωγό, για ποια ηθτιματα ςασ ενθμερϊνει ςυνικωσ:  

i. για τισ δυςκολίεσ του παιδιοφ □ 

ii. για τθ ςυμπεριφορά του □ 

iii. για τρόπουσ βοικειασ του παιδιοφ ςτο ςπίτι □ 

iv. για το πρόγραμμα του νθπιαγωγείου    □               

  

14. Σθμειϊςτε ποια από τα παρακάτω κζματα κα επικυμοφςατε να ςυηθτιςετε ςτθν 
ομάδα γονζων:  

i. Γνωςτικι ανάπτυξθ του παιδιοφ □ 

ii. Συναιςκθματικι ανάπτυξθ του παιδιοφ □ 
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iii. Κοινωνικι ανάπτυξθ του παιδιοφ □ 

iv. Επικοινωνία γονζων και παιδιϊν □ 

v. Σχζςεισ αδελφϊν □ 

vi. Σχζςεισ με ςυνομθλίκουσ □ 

vii. Επικετικότθτα □ 

viii. Φοβίεσ □ 

ix. Κοινωνικι απομόνωςθ  □ 

x. Υπερβολικι δειλία, ςυςτολι □ 

xi. Ραραβατικι ςυμπεριφορά     □               

 

15. Ροιεσ δραςτθριότθτεσ ςασ προτείνουν ςυνικωσ οι νθπιαγωγοί για τθν 
εναςχόλθςι ςασ με το παιδί ςασ;   

i. να διαβάηουμε μαηί εξωςχολικά βιβλία     □             

ii. να επιςκεπτόμαςτε με το παιδί Μουςεία, Βιβλιοκικεσ, Θζατρα κ.λπ.     

□    

iii. να ςυηθτάμε μαηί του για όλα τα κζματα   □               

iv. να παίηουμε μαηί του παιδαγωγικά παιχνίδια     □           

v. να μθ βλζπει μόνο του τθλεόραςθ    □                

vi. δεν μασ προτείνει τίποτα  □                   

  

16. Επικοινωνείτε ςυνικωσ με το/τθ νθπιαγωγό για:  
i. να ηθτιςω βοικεια για τθν αντιμετϊπιςθ ενόσ προβλιματοσ  

του παιδιοφ  □       

ii. να ρωτιςω για τθν εικόνα του παιδιοφ μζςα ςτθ τάξθ     □                                         

iii. να ρωτιςω ςχετικά με τθ ςυμπεριφορά μου απζναντι ςτο παιδί      □       

iv. ςυμβουλζσ πωσ να βοθκιςω το παιδί ςτο ςπίτι    □                                                     

v. κάτι άλλο  □ ……………………………………………………………………………  

  

17. Ρόςεσ από τισ απόψεισ και κρίςεισ του/τθσ νθπιαγωγοφ για το παιδί ςασ είναι 
ςωςτζσ;   

i. Πλεσ       □  

ii. Οι περιςςότερεσ      □ 

iii. Μερικζσ      □ 

iv. Ελάχιςτεσ          □ 
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18. Μπορείτε να πείτε ελεφκερα ςτο/ςτθ νθπιαγωγό τθ γνϊμθ ςασ για τθ 
ςυμπεριφορά του απζναντι ςτο παιδί ςασ ι τον τρόπο εργαςίασ του;   

Ναι    □                Πχι   □   

19. Ζχετε διαφωνιςει ποτζ με το/τθ νθπιαγωγό;  

Ναι  □                  Πχι    □  

20. Αν ΝΑΙ, για ποιο ηιτθμα;   

i. για τον τρόπο εργαςίασ ςτο νθπιαγωγείο    □             

ii. για τθ ςυμπεριφορά του απζναντι ςτο παιδί     □           

iii. για τισ απαιτιςεισ από το παιδί    □              

  

21. Συηθτάτε με το παιδί ςασ για όςα γίνονται ςτο νθπιαγωγείο;  

i. Κακθμερινά      □       

ii. πολλζσ φορζσ       □        

iii. μερικζσ φορζσ       □       

iv. ελάχιςτα   □   

  

22. Αιςκάνεςτε ικανοποιθμζνοι από τθν επικοινωνία ςασ με το/τθ νθπιαγωγό;  

πάρα πολφ      □             πολφ     □                  λίγο  □                   κακόλου  □    

 Ροιον τρόπο επικοινωνίασ από τουσ παρακάτω κεωρείτε εςείσ πιο αποτελεςματικό;  

i. Μζςω τθλεφϊνου      □                        

ii. Με ςφντομεσ ςυηθτιςεισ πριν τθν ζναρξθ και μετά τθ λιξθ  

των μακθμάτων    □   

iii. Με ειδικό ραντεβοφ ςτο νθπιαγωγείο      □              

iv. Με τισ προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ που οργανϊνει το νθπιαγωγείο       

□  

v. Με τθ διοργάνωςθ από το νθπιαγωγείο προγραμμάτων Συμβουλευτικισ 

Γονζων □      

23. Τι κα πρζπει να κάνει το νθπιαγωγείο για να βελτιωκεί θ επικοινωνία με τθν 
οικογζνεια;  

i. να αναπτφξει δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ να εμπλακοφν οι γονείσ     □    

ii. να διοργανϊςει τμιματα Συμβουλευτικισ Γονζων με αντικείμενο 

«Σχζςεισ Νθπιαγωγείου –Οικογζνειασ»     □              

iii. να προςκαλοφν τουσ γονείσ ςυχνότερα     □           

iv. να διακζτουν περιςςότερο χρόνο για ςυηιτθςθ με τουσ γονείσ    □        

v. να μθν επικοινωνοφν με τουσ γονείσ μόνο για τα  
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αρνθτικά ηθτιματα      □      

vi. να εξθγοφν με υπομονι τα προβλιματα ςτουσ γονείσ     □         

  

24. Αν υπιρχε θ δυνατότθτα από τθ νθπιαγωγό κα κζλατε:  

i. να μπείτε ςτθ τάξθ και να παρακολουκιςετε το μάκθμα          □                              

ii. να ςυμμετζχετε ενεργά ςε δράςεισ του νθπιαγωγείου(π.χ. ςτθ 
προετοιμαςία μιασ γιορτισ, ςε προγράμματα περιβαλλοντικισ- αγωγισ 

υγείασ κ.λπ.)    □                                        

iii. να βοθκιςετε  τθ νθπιαγωγό ςε εργαςίεσ ςτθ τάξθ (π.χ. καταςκευζσ)     □                    

iv. να ςυμμετζχετε ςτθ λιψθ αποφάςεων για κζματα διοίκθςθσ τθσ 

ςχολικισ μονάδασ □ 

v. να αξιοποιιςετε Υπθρεςίεσ και Ρρόςωπα προσ όφελοσ του νθπιαγωγείου  

□                   

vi. δε κζλω να εμπλακϊ γιατί άλλοσ ο ρόλοσ του νθπιαγωγείου και άλλοσ  

του γονιοφ □             

  

                     Ευχαριςτοφμε για τθ βοικειά  ςασ  
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8.   13ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πατρών :  

«Ερωτηματολόγιο προς τους εκπαιδευτικούς » 

 

 

Εργαλεία υλλογής Δεδομένων 

Αριθμός διδασκόντων κατά το 2010-2011: 5     

Αριθμός συμμετεχόντων στην ΑΕΕ: 5 

Αριθμός μαθητών: 61 

Αριθμός τμημάτων: 3  

 

 

Το ακόλουκο ερωτθματολόγιο που απευκφνεται προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ διαμορφϊκθκε 

από το  13ο Νθπιαγωγείο Ρατρϊν ωσ εργαλείο διερεφνθςθσ του βακμοφ ικανοποίθςισ τουσ 

από τθ ςυνεργαςία τουσ με τουσ γονείσ κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ τθσ ςυςτθματικισ 

διερεφνθςθσ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του δείκτθ αξιολόγθςθσ 3.3 που αφορά τισ 

«Σχζςεισ μεταξφ νθπιαγωγείου-γονζων».  
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ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ    ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

 

Το  ερωτθματολόγιο  αυτό  ςκοπεφει  ςτθ  ςυςτθματικι  διερεφνθςθ  των  απόψεων  

των  εκπαιδευτικϊν για τθν επικοινωνία, τισ ςχζςεισ και τθ ςυνεργαςία με τθν 

οικογζνεια κακϊσ και  τισ πρωτοβουλίεσ που μποροφν να αναλάβουν από κοινοφ 

εκπαιδευτικοί και γονείσ για τθν  ανάπτυξθ καλϊν πρακτικϊν.  

  

1. Φφλο:  

Άνδρασ  □    Γυναίκα □ 

2. Ηλικία 

15-24 ετϊν □      25-34 ετϊν   □     35-44 ετϊν    □   45-54  ετϊν   □ 55-64  ετϊν 

□ 

3. Σε ποιο τμιμα του Νθπιαγωγείου διδάςκετε; 

ΚΛΑΣΙΚΟ    □      ΟΛΟΗΜΕΟ □ 

 

ΕΩΤΗΜΑΤΑ 

 

4. Ρόςο ςυχνά καλείτε τουσ γονείσ ςτο νθπιαγωγείο για προγραμματιςμζνθ 
ενθμζρωςθ;   
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 

5. Σθμειϊςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ πιςτεφετε ότι δυςκολεφονται οι γονείσ 
να ςασ επιςκεφκοφν πιο ςυχνά  
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 
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6. Για ποια ηθτιματα ενθμερϊνετε τουσ γονείσ ςυνικωσ;  
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________ 

7. Ροιεσ δραςτθριότθτεσ προτείνετε ςυνικωσ ςτουσ γονείσ για τθν καλφτερθ 
προετοιμαςία του παιδιοφ;  
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________ 

  

8. Για ποιουσ λόγουσ επικοινωνοφν ςυνικωσ οι γονείσ μαηί ςασ;  
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________ 

9. Μπορείτε να πείτε ελεφκερα ςτο γονζα τθ γνϊμθ ςασ για τθ ςυμπεριφορά ι το 
γνωςτικό επίπεδο του παιδιοφ;  
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________ 

10. Ζχετε διαφωνιςει ποτζ με τουσ γονείσ;  

Ναι    □               Πχι  □ 

Αν ΝΑΙ, για ποιο ηιτθμα; 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______ 
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11. Αιςκάνεςτε ικανοποιθμζνοι από τθν επικοινωνία ςασ με τουσ γονείσ; 

πάρα πολφ    □                  πολφ     □                  λίγο       □             κακόλου □ 

12. Τι κα μποροφςε να κάνει το νθπιαγωγείο για να βελτιωκεί θ επικοινωνία με τθν 
οικογζνεια;   
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________ 

13. Ροιεσ από τισ παρακάτω διευρυμζνεσ πρακτικζσ επικοινωνίασ κα δεχόςαςτε να 
ςυμμετζχουν οι γονείσ;  

 Να μπουν ςτθ τάξθ και να παρακολουκιςουν το μάκθμα    □                                     

 Να ςυμμετζχουν ενεργά ςε δράςεισ του νθπιαγωγείου(π.χ. ςτθ προετοιμαςία 

μιασ γιορτισ, ςε προγράμματα περιβαλλοντικισ- αγωγισ υγείασ κ.λπ.)      □                                        

 Να βοθκοφν  τθ νθπιαγωγό ςε εργαςίεσ ςτθ τάξθ (π.χ. καταςκευζσ)    □                       

 Να ςυμμετζχετε ςτθ λιψθ αποφάςεων για κζματα  διοίκθςθσ τθσ  

ςχολικισ μονάδασ    □  

 Να αξιοποιιςουν Υπθρεςίεσ και Ρρόςωπα προσ όφελοσ του νθπιαγωγείου   □                

 Δε κζλω να εμπλακοφν γιατί άλλοσ ο ρόλοσ του γονζα και άλλοσ του  

εκπαιδευτικοφ   □ 
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9.   61ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πατρών :  

«Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς των  μαθητών » 

 

 

Εργαλεία υλλογής Δεδομένων 

Αριθμός διδασκόντων κατά το 2010-2011: 4     

Αριθμός συμμετεχόντων στην ΑΕΕ: 4 

Αριθμός μαθητών: 53 

Αριθμός τμημάτων: 3  

 

 

Το ακόλουκο ερωτθματολόγιο που απευκφνεται προσ τουσ γονείσ διαμορφϊκθκε από το  

61ο Νθπιαγωγείο Ρατρϊν ωσ εργαλείο διερεφνθςθσ του βακμοφ ικανοποίθςισ τουσ από τθ 

ςυνεργαςία τουσ με τουσ εκπαιδευτικοφσ κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ τθσ ςυςτθματικισ 

διερεφνθςθσ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του δείκτθ αξιολόγθςθσ 3.3 που αφορά τισ 

«Σχζςεισ μεταξφ νθπιαγωγείου-γονζων».  
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ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

Αγαπθτοί γονείσ, 

 

ςτα πλαίςια του προγράμματοσ τθσ αυτοαξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ 

ςχολικισ μονάδασ, το οποίο υλοποιείται ςτο νθπιαγωγείο μασ, παρακαλοφμε να 

απαντιςετε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ. Με τον τρόπο αυτό κα ςυμβάλλετε ςτο ζργο 

μασ και ςτθν καλφτερθ μεταξφ μασ επικοινωνία. Η ςυμπλιρωςθ του 

ερωτθματολογίου είναι προαιρετικι και ανϊνυμθ. Σασ ευχαριςτοφμε πολφ για τθ 

ςυνεργαςία. 

    

Οι νθπιαγωγοί του 61ου Νθπιαγωγείου Ρατρϊν 

 

(Ραρακαλοφμε ςυμπλθρϊςτε το ερωτθματολόγιο ςθμειϊνοντασ Χ όπου χρειάηεται). 

 

1. Φφλο:  

Άνδρασ      □             Γυναίκα      □ 

2. Ηλικία:        

μικρότεροσ/θ  από 30   □     30-35   □    35-40 □     40-45  □     45-50   □ 

3. Επάγγελμα: ……………………………………………………………………………………….. 

4. Είςτε:   Γονζασ        □                Κθδεμόνασ   □ 

5. Σπουδζσ:  

Δθμοτικό   □ 

Γυμνάςιο     □ 

Λφκειο    □ 

Ρανεπιςτιμιο     □ 

Άλλο Ρτυχίο      □    
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6. Το παιδί ςασ  φοιτά ςτο τμιμα:   κλαςςικό  1      □    Κλαςςικό 2   □  Ολοιμερο   

□ 

7. Είναι:      νιπιο    □                   προνιπιο   □    

 

8. Η ενθμζρωςθ  από το νθπιαγωγείο ςχετικά με τθν πρόοδο του παιδιοφ ςασ είναι 
απαραίτθτθ: 

πάρα πολφ  □       πολφ      □        μζτρια    □      κακόλου    □            

 

9. Η ενθμζρωςθ από το νθπιαγωγείο γίνεται μζχρι τϊρα: 

κάκε εβδομάδα  □        κάκε μινα   □              κάκε τρίμθνο   □       ςπάνια    □ 

 

10. Κατά τθν ενθμζρωςθ, για να  ςυηθτιςετε με τθ νθπιαγωγό και να ανταλλάξετε 
απόψεισ αφιερϊνετε χρόνο: 

πολφ         □                     αρκετό        □              λίγο       □           κακόλου  □ 

 

11. Κατά τθ γνϊμθ ςασ θ ςυνεργαςία και επικοινωνία μεταξφ των εκπαιδευτικϊν και 
γονζων είναι: 

πολφ καλι     □                    καλι        □                               μζτρια     □                         

         

12. Ζχετε ποτζ  διαφωνιςει  με τθν εκπαιδευτικό του παιδιοφ ςασ για κάποιο κζμα; 

ΝΑΙ           □           ΟΧΙ   □ 

Εάν  ΝΑΙ,  για ποιο κζμα; 

……………………………………………………………………………………….. 

13. Είςτε ευχαριςτθμζνοσ/θ από τθ ςυνεργαςία με τθν εκπαιδευτικό για τθν επίλυςθ 
προβλθμάτων που τυχόν αντιμετωπίηει το παιδί ςασ; 

πάρα πολφ     □        πολφ      □      λίγο      □      κακόλου □ 

 

14. Τι κα προτείνατε εςείσ για να βελτιωκεί θ επικοινωνία, ςυνεργαςία μεταξφ  
νθπιαγωγείου και γονζων; 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Σασ ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία 
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10.   85ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης : 

«χέδιο συνέντευξης με τους γονείς των μαθητών 

 

 

 

Εργαλεία υλλογής Δεδομένων 

 

 

 

Το ακόλουκο ςχζδιο ςυνζντευξθσ που απευκφνεται προσ τουσ γονείσ διαμορφϊκθκε από το  

85ο Νθπιαγωγείο Θεςςαλονίκθσ ωσ εργαλείο διερεφνθςθσ του βακμοφ ικανοποίθςισ τουσ 

από τθ ςυνεργαςία τουσ με τουσ εκπαιδευτικοφσ κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ τθσ 

ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του δείκτθ αξιολόγθςθσ 3.3 

που αφορά τισ «Σχζςεισ μεταξφ νθπιαγωγείου-γονζων».  
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χζδιο ςυνζντευξησ με γονείσ μαθητών 

 

 

1. Ροιεσ είναι οι εντυπϊςεισ των παιδιϊν και ποια τα ςυναιςκιματά τουσ κατά τθν 

επιςτροφι τουσ από το νθπιαγωγείο; 

2. Με ποιουσ από τουσ οικείουσ τουσ ζχουν πιο ςτενι επαφι; 

3. Ζχουν φίλουσ με τουσ οποίουσ παίηουν ςτο ςπίτι και πϊσ επικοινωνοφν με 

αυτοφσ; Συνεργάηονται, ςυηθτοφν; 

4. Με ποιουσ από τουσ ςυμμακθτζσ τουσ κζλουν να κάνουν ομάδα ςτο 

νθπιαγωγείο; 

5. Ριςτεφετε ότι δίνεται ζμφαςθ από το νθπιαγωγείο ςτισ ζννοιεσ ςεβαςμόσ, 

αυτοεκτίμθςθ, αξιοπρζπεια; 

6. Θα κζλατε να ςυμμετζχετε πιο ενεργά ςτισ δραςτθριότθτεσ του νθπιαγωγείου;    

7. Τα παιδιά ςτισ ςυνομιλίεσ τουσ ςτο ςπίτι μα τουσ γονείσ και τα αδζρφια τουσ 

χρθςιμοποιοφν μεγάλεσ προτάςεισ, άρκρα κ.λπ.; 

8. Χρωματίηουν τθ φωνι τουσ ι μιλοφν μονότονα; 

9. Πταν τα παιδιά φζρνουν ςτο ςπίτι κάποια εργαςία πϊσ τθν παρουςιάηουν; 

Εξθγοφν με λεπτομζρειεσ τον τρόπο που δοφλεψαν ι απλϊσ αναφζρονται ςτο 

περιεχόμενο ςυνοπτικά; 

 

Σασ ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία 
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11.   85ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης : 

«Παρατήρηση των μαθητών 

 

 

 

Εργαλεία υλλογής Δεδομένων 

 

 

 

Το ακόλουκο ςχζδιο παρατιρθςθσ των μακθτϊν διαμορφϊκθκε από το 85ο Νθπιαγωγείο 

Θεςςαλονίκθσ ωσ εργαλείο διερεφνθςθσ από τουσ εκπαιδευτικοφσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

φάςθσ τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του δείκτθ 

αξιολόγθςθσ 4.3 που αφορά ςτθν «Ανάπτυξθ και εφαρμογι Ραιδαγωγικϊν Ρρακτικϊν και 

Ρρακτικϊν Αξιολόγθςθσ των Μακθτϊν». 
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ΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΣΗΝ ΣΑΞΗ 

 

1. Ραρατθροφμε το παιδί τθ ςτιγμι τθσ ειςόδου του ςτο νθπιαγωγείο. Ζρχεται 

χαροφμενο, είναι ομιλθτικό, βιάηεται να μπει ςτθν τάξθ; 

 

2. Αμζςωσ μετά τθν είςοδό του ςτθν τάξθ: α) μπαίνει ςε κάποια ομάδα, β) 

χρειάηεται πιο πολφ χρόνο ι γ) παίηει μόνο του. 

 

3. Ραρατθροφμε τθν ςυμπεριφορά και τισ ςυνομιλίεσ που ζχει ςτισ περιοχζσ 

δραςτθριοτιτων κατά τθν ελεφκερθ απαςχόλθςθ. 

 

4. Σθμειϊνουμε τισ απαντιςεισ που δίνει κατά τθν διάρκεια των οργανωμζνων 

δραςτθριοτιτων. 

 

5. Πταν αφθγείται,  προςζχουμε: το είδοσ των προτάςεων που  χρθςιμοποιεί, αν 

τοποκετεί ςωςτά τα πρόςωπα και τουσ χρόνου, αν χρθςιμοποιεί  άρκρα, αν θ 

άρκρωςι του είναι κακαρι, αν θ ςφνταξθ που χρθςιμοποιεί είναι ςωςτι, αν 

χρθςιμοποιεί επίκετα, αντωνυμίεσ, ςφνκετεσ λζξεισ, παρομοιϊςεισ   κ.λπ. 

 

6. Τζλοσ, εάν ςυμμετζχει αυκόρμθτα ςε ςυηθτιςεισ; Λζει κάποιο παραμφκι μόνο 

του ι κάνει περίλθψθ κάποιου που διαβάςαμε; 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

 

12.     37ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης : 

«Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς των μαθητών»» 

 

 

Εργαλεία υλλογής Δεδομένων 

Αριθμός διδασκόντων κατά το 2010-2011: 2     

Αριθμός συμμετεχόντων στην ΑΕΕ: 2 

Αριθμός μαθητών: 42 

Αριθμός τμημάτων: 2  

 

 

Το ερωτθματολόγιο που ακολουκεί διαμορφϊκθκε από το 37ο Νθπιαγωγείο 

Θεςςαλονίκθσ  ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ του δείκτθ 

3.3 που αφορά τισ ςχζςεισ νθπιαγωγείου και γονζων. Χρθςιμοποιικθκε ωσ μζςο για τθ 

ςυλλογι δεδομζνων που αφοροφν τθ διερεφνθςθ τθσ ςυνεργαςίασ των γονζων με το 

νθπιαγωγείο.  
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ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

Συμπληρώνετε με √ ςτισ ερωτήςεισ  

1. Το ερωτθματολόγιο ςυμπλιρωςε : 

Α. Ο πατζρασ   
Β. Η μθτζρα  

2. Ηλικία:  
μικρότεροσ /θ από 25 ετϊν 

25 – 30  ετϊν 

31 – 35   ετϊν  

36 – 40 ετϊν 

41 – 45 ετϊν  

άνω των  45 ετϊν  

3. Σπουδζσ: 
Δεν ολοκλιρωςα το Δθμοτικό 

Δθμοτικό 

Γυμνάςιο 

Λφκειο 

Τεχνικι - επαγγελματικι ςχολι / ΙΕΚ 

Ρτυχιοφχοσ Α.Ε.Ι. 

Κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ 

Άλλο πτυχίο 

4. Εκνικότθτα: 
Ελλθνικι 

Αλβανικι 

ϊςικθ 

Γεωργιανι 

Άλλθ  (κατονομάςτε τθ):   
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 Β΄ ΜΕΡΟ 

 

Βάηετε ςε κφκλο τισ επιλογζσ ςασ 

5. Ρϊσ κα χαρακτθρίηατε τισ ςχζςεισ μεταξφ του ςυλλόγου διδαςκόντων 
(νθπιαγωγϊν)  και των γονζων;  
Α. όχι καλζσ 

Β. καλζσ 

Γ. άριςτεσ 

6. Ρόςθ ςθμαςία κεωρείτε ότι δίνει το νθπιαγωγείο και θ διεφκυνςι του ςτθν 
επικοινωνία και τθν κατανόθςθ μεταξφ εκπαιδευτικϊν και γονζων; Δϊςτε 
παραδείγματα.  
Α. μικρι ςθμαςία 

Β. ικανοποιθτικι 

Γ. μεγάλθ 

 

Ραραδείγματα:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
7. Ρόςο ςυχνά επικυμείτε  να επικοινωνεί το νθπιαγωγείο με τουσ γονείσ;  

Α. μια φορά τθν εβδομάδα  

Β. μια φορά το μινα 

Γ. άλλο (προςδιορίςτε το χρόνο) 

8. Ρϊσ κρίνετε τθ ςυνεργαςία τθσ διεφκυνςθσ του νθπιαγωγείου  
      με τον Σφλλογο Γονζων και Κθδεμόνων (τουσ γονείσ); 

Α. όχι καλι 

Β. ικανοποιθτικι 

Γ. άριςτθ 

9. Ρόςο ςυμφωνείτε με το παρακάτω: Το νθπιαγωγείο ςυνεργάηεται 
     με τουσ γονείσ για τθν υποςτιριξθ μακθτϊν που αντιμετωπίηουν    δυςκολίεσ 

ζνταξθσ, μακθςιακζσ, κ.λπ. 
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Α. δε ςυμφωνϊ κακόλου  

Β. ςυμφωνϊ εν μζρει  

Γ. ςυμφωνϊ απόλυτα 

10. Αναφζρατε με ποιο τρόπο ςυνεργάηεται το νθπιαγωγείο για τθν υποςτιριξθ των 
μακθτϊν που αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ ζνταξθσ, μακθςιακζσ δυςκολίεσ, κλπ. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

11. Για ποιο κζμα νομίηετε ότι κα ςασ ενδιζφερε περιςςότερο να ενθμερϊνεςτε ;  
Α. Για τθν πρόοδο / εξζλιξθ του παιδιοφ 

Β. Για τισ δυςκολίεσ/ προβλιματα του παιδιοφ 

Γ.  για το πρόγραμμα 

Δ.  όλα τα παραπάνω 

12. Το νθπιαγωγείο ανταλλάςςει πλθροφορίεσ με τουσ γονείσ και οι γονείσ για τθν 
ανάπτυξθ και τθν πρόοδο των μακθτϊν; 
Α. ςπάνια 

Β. μερικζσ φορζσ 

Γ. ςυχνά 

13. Με ποιο τρόπο επικυμείτε να επικοινωνεί το νθπιαγωγείο με τουσ γονείσ; 
(μπορείτε να επιλζγετε περιςςότερεσ από μια απαντιςεισ) 
Α. με ζντυπο υλικό (εφθμερίδεσ, φυλλάδια, αφίςεσ, κ.λπ.) 

Β. με άμεςθ επαφι (ςυναντιςεισ προςωπικζσ και ομαδικζσ, διαλζξεισ με 

ειδικοφσ) 

Γ. Τθλεφωνικά- θλεκτρονικά (διαδίκτυο) 

Δ. άλλο (αναφζρατε) 

14. Οι γονείσ ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ με τουσ εκπαιδευτικοφσ για τθν ανάπτυξθ 
και τθν πρόοδο των μακθτϊν; 
Α. ςπάνια 

Β. μερικζσ φορζσ 

Γ. ςυχνά 

15. Θα ςασ ενδιζφερε θ ςυμμετοχι και εμπλοκι των γονζων ςτθν επικοινωνία 
νθπιαγωγείου– ςπιτιοφ;  
Α. ναι 

Β. όχι 



 48 

Γ. δεν ξζρω / δεν απαντϊ 

16. Με ποιο τρόπο   μποροφν οι γονείσ να ςυμβάλλουν  ςτθν επικοινωνία 
νθπιαγωγείου – ςπιτιοφ; Αναφζρατε παραδείγματα 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

17. Τι περιμζνετε από τθν επικοινωνία του νθπιαγωγείου με το ςπίτι; 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

18. Τι προτείνετε να αλλάξει / να βελτιωκεί όςον αφορά τθ ςυνεργαςία ςασ με το 
νθπιαγωγείο; 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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13.     37ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης : 

«Κλείδα Παρατήρησης της επικοινωνίας  με τους 

γονείς  των μαθητών» 

 

 

Εργαλεία υλλογής Δεδομένων 

Αριθμός διδασκόντων κατά το 2010-2011: 2     

Αριθμός συμμετεχόντων στην ΑΕΕ: 2 

Αριθμός μαθητών: 42 

Αριθμός τμημάτων: 2  

 

 

Η κλείδα παρατιρθςθσ που ακολουκεί διαμορφϊκθκε από το 37ο Νθπιαγωγείο 

Θεςςαλονίκθσ  ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ του δείκτθ 

3.3 που αφορά τισ ςχζςεισ νθπιαγωγείου και γονζων. Χρθςιμοποιικθκε ωσ μζςο για τθ 

ςυλλογι δεδομζνων που αφοροφν τον αρικμό, τθ ςυχνότθτα, το είδοσ και τθ διάρκεια 

τόςο των οργανωμζνων των ςυναντιςεων με τουσ γονείσ όςο και των άτυπων. 
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ 

Χρονικό Διάςτημα: ζνασ μινασ 

Οργανωμζνεσ ςυναντήςεισ Άτυπεσ ςυναντήςεισ 

Αρικμόσ  Αρικμόσ 

Συχνότθτα  1φ/θμ. 2φ/βδ 1φ/βδ 2φ/μθν + Συχνότθτα 1φ/θμ. 2φ/βδ 1φ/βδ 2φ/μθν + 

Είδοσ Ενθμζρωςθ για πρόοδο  Είδοσ Ενθμζρωςθ για πρόοδο  

Ενθμζρωςθ για προβλιματα   Ενθμζρωςθ για προβλιματα  

Ραράπονα γονιοφ   Ραράπονα γονιοφ  

Ραρουςίαςθ ςτοιχείων γονιοφ 

προσ εκπαιδευτικό 

  Ραρουςίαςθ ςτοιχείων 

γονιοφ προσ εκπαιδευτικό 

 

Διάρκεια 10 -15ϋ 15-20ϋ 30ϋ 30ϋ+ Διάρκεια 10 -15ϋ 15-20ϋ 30ϋ 30ϋ+ 

 

Σθμείωςθ: το «+» ςθμαίνει επιπλζον χρόνοσ. Ρ.χ. 2φ/μθν + ςθμαίνει ότι πραγματοποιοφνται ςυναντιςεισ δυο φορζσ το  μινα ι μεςολαβεί και 

μεγαλφτερο διάςτθμα  
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14.     1ο Νηπιαγωγείο Κάρλας-τεφανοβικείου, Μαγνησίας : 

      «Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς»» 

 

 

Εργαλεία υλλογής Δεδομένων 

Αριθμός διδασκόντων κατά το 2010-2011: 4     

Αριθμός συμμετεχόντων στην ΑΕΕ: 4 

Αριθμός μαθητών: 45 

Αριθμός τμημάτων: 2  

 

 

 

Το ερωτθματολόγιο που ακολουκεί διαμορφϊκθκε από το 1ο Νθπιαγωγείο Κάρλασ-

Στεφανοβικείου  ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ του δείκτθ 3.3 

που αφορά τισ ςχζςεισ νθπιαγωγείου και γονζων. Χρθςιμοποιικθκε ωσ μζςο για τθ ςυλλογι 

δεδομζνων που αφοροφν τθ διερεφνθςθ τθσ ςυνεργαςίασ των γονζων με το νθπιαγωγείο 
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ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

1. Είναι ικανοποιθτικόσ ο αρικμόσ των οργανωμζνων ςυναντιςεων εκπαιδευτικϊν-γονζων;  
 

1 2 3 4 5 

 

2. Τα κζματα των ςυναντιςεων πρζπει να τίκενται:  
Α) από τουσ εκπαιδευτικοφσ  

Β) από τουσ γονείσ  

Β) και από τουσ δφο 

 

3. Το νθπιαγωγείο ςαν βακμίδα εκπαίδευςθσ ζχει τθν ίδια βαρφτθτα για εςάσ με τισ άλλεσ 
βακμίδεσ εκπαίδευςθσ;  

 

1 2 3 4 5 

 

4. Θα κζλατε να γνωρίηετε περιςςότερα για τουσ ςτόχουσ και τισ διαδικαςίεσ του 
νθπιαγωγείου; 

 

1 2 3 4 5 

 

5. Το νθπιαγωγείο αναλαμβάνει τθν πρωτοβουλία να ηθτά πλθροφορίεσ από εςάσ για το 
παιδί ςασ;  

 

1 2 3 4 5 

 

6. Οι εκπαιδευτικοί εκτιμοφν τισ πλθροφορίεσ που δίνετε για το παιδί ςασ;  
 

1 2 3 4 5 
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7. Ενθμερϊνεςτε ςυχνά για τθ φοίτθςθ του παιδιοφ ςασ;  
 

1 2 3 4 5 

 

8. Ρόςο ςθμαντικι είναι για ςασ θ κοινωνικοποίθςθ του παιδιοφ ςασ;  
 

1 2 3 4 5 

 

9. Γνωρίηετε για τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ που γίνεται μζςω του ατομικοφ φακζλου 
(portfolio) του παιδιοφ ςασ;  

 

1 2 3 4 5 

 

 

10. Ροιοσ τομζασ κα πρζπει να με απαςχολεί περιςςότερο ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ του 
παιδιοφ μου;  

 

i. Η εξζλιξι του ςτθ γλϊςςα 

ii. Η εξζλιξι του ςτα μακθματικά 

iii. Η εξζλιξι του ςτθ ςυμπεριφορά 

iv. Η εξζλιξι του ςτισ κοινωνικζσ δεξιότθτεσ  

v. Πλα τα παραπάνω  
 

11. Ρροτείνετε ζνα κζμα που ςασ απαςχολεί για τθν επόμενθ ςυνάντθςθ  
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________ 
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16.    .    1ο   2θέσιο Νηπιαγωγείο  Κορινού Πιερίας:   

      «Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς»» 

 

 

Εργαλεία υλλογής Δεδομένων 

Αριθμός διδασκόντων κατά το 2010-2011: 3     

Αριθμός συμμετεχόντων στην ΑΕΕ: 3 

Αριθμός μαθητών: 34 

Αριθμός τμημάτων: 2  

 

 

 

Το ερωτθματολόγιο που ακολουκεί διαμορφϊκθκε από το 1ο Νθπιαγωγείο Θεςςαλονίκθσ  ςτο 

πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ του δείκτθ 4.3 που αφορά τθν ανάπτυξθ 

και εφαρμογι παιδαγωγικϊν πρακτικϊν και πρακτικϊν αξιολόγθςθσ των μακθτϊν.  
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ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙ 

 

Σασ παρακαλοφμε να βάλετε Χ, όπου ςυμφωνείτε ςτθν τετράβακμθ κλίμακα αξιολόγθςθσ, 

όπου: 

4: πολφ καλι  (εικόνα χωρίσ προβλιματα)  
3: καλι (τα κετικά ςτοιχεία περιςςότερα από τα αρνθτικά ) 
2: μζτρια (κάποια ςοβαρά προβλιματα) 
1: αδφναμθ (αρκετά ςοβαρά προβλιματα) 
 

α/α Ρόςο ςυμφωνείτε με κάκε μία από τισ παρακάτω δθλϊςεισ:  4 3 2 1 

1 Από τθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ το νθπιαγωγείο ενθμερϊνει 

τουσ γονείσ για τουσ κανονιςμοφσ λειτουργίασ του νθπιαγωγείου.  

    

2 Το νθπιαγωγείο ενθμερϊνει τουσ γονείσ για το αναλυτικό 

πρόγραμμα και τισ διδακτικζσ μεκόδουσ, που εφαρμόηει το 

νθπιαγωγείο.  

    

3 Τα νιπια νοιϊκουν άνετα και οικεία ςτο χϊρο του νθπιαγωγείου.     

4 Το νθπιαγωγείο ενθμερϊνει από τθν αρχι τουσ γονείσ για τθν 

αυκεντικι αξιολόγθςθ, τθ χρθςιμότθτα και τθ χριςθ του 

Φακζλου Αξιολόγθςθσ  

    

5 Οι Φάκελοι Αξιολόγθςθσ είναι πολφ χριςιμοι, γιατί βλζπουμε τθν 

εξζλιξθ  και τθν αυκεντικι δουλειά των παιδιϊν.  

    

6 Οι Φάκελοι Αξιολόγθςθσ καταγράφουν τα μακθςιακά 

επιτεφγματα των παιδιϊν και μασ δίνουν τθν ευκαιρία να 

διαπιςτϊςουμε τισ επιτυχίεσ ι να προβλθματιςτοφμε και να 

ενιςχφςουμε τισ προςπάκειεσ τουσ.   

    

7 Οι Φάκελοι Αξιολόγθςθσ αποτελοφν μια ςοβαρι πθγι 

πλθροφοριϊν και “προίκα” για τθ μακθςιακι εξζλιξθ των 

παιδιϊν. 

    

8 Οι Φάκελοι Αξιολόγθςθσ μασ φοβίηουν λίγο, γιατί δεν ζχουμε τθν 

απαιτοφμενθ γνϊςθ και πικανόν να ςτιγματίηει το παιδί μασ 

μελλοντικά 
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9 Οι Φάκελοι Αξιολόγθςθσ δεν προςφζρουν τα αναμενόμενα 

παιδαγωγικά και διδακτικά αποτελζςματα και οφτε βελτιϊνουν 

τθν εικόνα οργάνωςθσ και λειτουργίασ του νθπιαγωγείου.  

    

10 Οι Φάκελοι Αξιολόγθςθσ αναδεικνφουν ςθμαντικά το 

παιδαγωγικό και διδακτικό ζργο, που επιτελείται ςτο 

νθπιαγωγείο. 

    

 

 

 

Σασ ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία 
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17.    1ο   2θέσιο Νηπιαγωγείο  Κορινού Πιερίας:   

      «χέδιο συνέντευξης των νηπίων»» 

 

 

Εργαλεία υλλογής Δεδομένων 

Αριθμός διδασκόντων κατά το 2010-2011: 3     

Αριθμός συμμετεχόντων στην ΑΕΕ: 3 

Αριθμός μαθητών: 34 

Αριθμός τμημάτων: 2  

 

 

 

Το ςχζδιο ςυνζντευξθσ με μακθτζσ που ακολουκεί διαμορφϊκθκε από το 1ο Νθπιαγωγείο 

Θεςςαλονίκθσ  ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ του δείκτθ 4.3 που 

αφορά τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι παιδαγωγικϊν πρακτικϊν και πρακτικϊν αξιολόγθςθσ των 

μακθτϊν. Οι ςυνεντεφξεισ ζγιναν με το κάκε παιδί κατά τθ διάρκεια των ελεφκερων 

δραςτθριοτιτων και αφοροφν τον τρόπο που βιϊνει το κάκε παιδί τθ ςχζςθ του με το 

νθπιαγωγείο.  
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ΧΕΔΙΟ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,  ΣΙ ΧΕΕΙ ΚΑΙ ΣΙ ΔΡΑΕΙ ΣΟ 

ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 

(ςυνζντευξθ με το κάκε παιδί από τθ νθπιαγωγό ςτο χρόνο των ελευκζρων δραςτθριοτιτων) 

 

Πνομα παιδιοφ: ………………                            Ημερομθνία:………………… 

 

1. Θζλεισ να ζρχεςαι κάκε μζρα ςτο νθπιαγωγείο και γιατί;  
 

2. Σε ποια γωνιά τθσ τάξθσ (παρεοφλα, βιβλιοκικθ, κουκλόςπιτο, μπακάλικο, οικοδομικοφ 
υλικοφ, ιατρείου, παιδαγωγικοφ υλικοφ, κουκλοκζατρο) προτιμάσ να παίηεισ πιο πολφ; 

 

3. Με ποιον κζλεισ να παίηεισ πιο πολφ, είναι ο αγαπθμζνοσ ςου φίλοσ και τι ςου αρζςει ς’ 
αυτόν/ς’ αυτι; 

 

4. Υπάρχει  κάποια δραςτθριότθτα  που ςου αρζςει περιςςότερο; 
 

5. Τι νομίηεισ ότι κάνεισ πολφ καλά - ότι είςαι πολφ καλόσ ς’ αυτό και θ νθπιαγωγόσ ςε 
επιβραβεφει; 

 

6. Κάνεισ κάτι που ςτενοχωρεί τθ νθπιαγωγό ςου  και μπορεί  να λυπάται; 
 

7. Τι είναι αυτό που δεν ςου αρζςει κακόλου ςτο νθπιαγωγείο; 
 

8. Θυμάςαι κάτι που να ςε ςτενοχϊρθςε ι να ςε φόβιςε πολφ ςτο νθπιαγωγείο; 
 

9. Ρωσ αιςκάνεςαι όταν  οι γονείσ ςου ζρχονται ςτο νθπιαγωγείο για να μακαίνουν τισ 
επιτυχίεσ ι τισ δυςκολίεσ ςου; 

 

10. Αν θ μαμά ςου ζλεγε πωσ δεν κα ξαναπάσ ςτο νθπιαγωγείο, πωσ κα ζνοιωκεσ; 
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18.    1ο   Νηπιαγωγείο Κορινού, Πιερίας : 

«Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικών»» 

 

 

Εργαλεία υλλογής Δεδομένων 

Αριθμός διδασκόντων κατά το 2010-2011: 3 

Αριθμός συμμετεχόντων στην ΑΕΕ: 3 

Αριθμός μαθητών: 34 

Αριθμός τμημάτων: 2 

 

 

Το ερωτθματολόγιο που ακολουκεί απευκφνεται προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ διαμορφϊκθκε 

από το 1ο Νθπιαγωγείο Κορινοφ ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ 

του δείκτθ 4.3 που αφορά τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι παιδαγωγικϊν πρακτικϊν και 

πρακτικϊν αξιολόγθςθσ των μακθτϊν. 
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ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ  

 

Άξονασ  1οσ: Οικοδόμθςθ αμοιβαίων ςχζςεων 

 

1. Σχθμάτιςα κετικζσ ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ με κάκε παιδί μζςα ςτο χρόνο.  
 

2. Σχθμάτιςα κετικζσ ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ με τθν οικογζνεια κάκε παιδιοφ προκειμζνου να 
υποςτθρίξω τθν ανάπτυξθ και πρόοδο του παιδιοφ. 

 

3. Συνεργάςτθκα με ςυναδζλφουσ και αντιπροςϊπουσ τθσ κοινότθτασ προκειμζνου να 
υποςτθρίξω τα παιδιά και τισ οικογζνειεσ.  

 

4. Σχεδίαςα και υλοποίθςα ζνα πρόγραμμα δραςτθριοτιτων το οποίο απαντοφςε ςτισ 
ανάγκεσ των παιδιϊν και των οικογενειϊν τουσ.  

 

Άξονασ 2οσ: Σχεδιαςμόσ και οργάνωςθ αναπτυξιακά κατάλλθλου προγράμματοσ 

 

5. Ραρατιρθςα ςυςτθματικά τα παιδιά και προχωροφςα ςτθν εξατομίκευςθ του 
προγράμματοσ ανάλογα με τισ παρατθριςεισ. 

 

6. Δθμιοφργθςα ζνα ηεςτό και φιλόξενο περιβάλλον το οποίο υποςτιριξε τθν ανάπτυξθ των 
παιδιϊν. 

 

7. Εξαςφάλιςα τθν αςφάλεια και τθν υγεία των παιδιϊν μζςα από το πρόγραμμα που 
ςχεδίαςα. 
 

8. Οδιγθςα τα παιδιά ςε κετικζσ ςυμπεριφορζσ. 
 

Άξονασ  3οσ: Εξαςφάλιςθ τθσ ανάπτυξθσ και τθσ μάκθςθσ των παιδιϊν 

 

9. Χρθςιμοποίθςα τισ απλζσ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ για τθν εξζλιξθ και μάκθςθ των 
παιδιϊν. 

 



 61 

10. Ραριγαγα δραςτθριότθτεσ που διευκόλυναν τθν ανάπτυξι τουσ. 
 

Άξονασ  4οσ: Διαρκισ ενθμζρωςθ πάνω ςε κζματα προςχολικισ εκπαίδευςθσ 

 

11. Συμμετείχα ςε επιμορφϊςεισ για τθν διεφρυνςθ των γνϊςεων και ικανοτιτων μου. 
 

12. Συμμετείχα ςε επαγγελματικοφσ οργανιςμοφσ ςχετικοφσ με τθν προςχολικι εκπαίδευςθ. 
 

13. Ραρατιρθςα ςυναδζλφουσ που είχαν κατακτιςει νζεσ επιτυχθμζνεσ τεχνικζσ και 
προςεγγίςεισ. 

 

 

Άξονασ  5οσ: Υποςτιριξθ επαγγελματικϊν ςτακερϊν προτφπων 

 

14. Ακολοφκθςα τουσ κανόνεσ θκικισ δεοντολογίασ ςε όλεσ τισ ςυμφωνίεσ μου με τα παιδιά, 
τισ οικογζνειεσ των παιδιϊν, τουσ αντιπροςϊπουσ τθσ κοινότθτασ. 

 

15. Σεβάςτθκα τθν εχεμφκεια και εμπιςτοςφνθ των γονζων και των παιδιϊν 
  

16. Επζδειξα ςεβαςμό ςε όλα τα παιδιά και τισ οικογζνειζσ τουσ. 
 

 

Θα  χρθςιμοποιιςουμε τθν τετράβακμθ κλίμακα από 4 – 1, όπου 4: πολφ καλι  (εικόνα χωρίσ 

προβλιματα), 3 : καλι (τα κετικά ςτοιχεία  περιςςότερα από τα αρνθτικά ). 2: μζτρια (κάποια 

ςοβαρά προβλιματα), 1: αδφναμθ (αρκετά ςοβαρά προβλιματα) τθσ Ομάδασ ζργου ΑΕΕ, 

γιατί κεωροφμε ότι μπορεί να αποδϊςει τα διάφορα κριτιρια με αρκετι ακρίβεια και 

ςαφινεια.   


