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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 Ερευνητικά Εργαλεία που 

διαμόρφωσαν οι εκπαιδευτικοί κατά την παρακολούθηση και αξιολόγηση των 

χεδίων Δράσης στις σχολικές μονάδες της Προσχολικής Εκπαίδευσης, οι οποίες 

συμμετείχαν στο πιλοτικό έργο της ΑΕΕ.  Ο τόμος αποτελεί μέρος των «Καλών 

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

σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών. 

Η επιμέλεια του τόμου πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της Επιστημονικής 

Επιτροπής Κ. Λάμνια, Κ. Δημόπουλο και Γ. Πασιά και ολοκληρώθηκε τον 

Δεκέμβριο του 2012. την επιλογή και επεξεργασία των κειμένων συμμετείχε η 

εκπαιδευτικός οφού Ευστρατία, ΠΕ60.  

Επιστημονική Επιτροπή 

Γεώργιος Πασιάς, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, επιστημονικός υπεύθυνος του 

έργου 

Κωνσταντίνος Λάμνιας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναπληρωτής 

επιστημονικός υπεύθυνος του έργου 

Δημήτριος Ματθαίου, Καθηγητής ΕΚΠΑ, μέλος 

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 

 

Ομάδα Έργου 

Γιαννικόπουλος Γεώργιος ΠΕ02, Γκυρτής Κων/νος ΠΕ19, Ζωγράφου Ελένη ΠΕ06, 

Ζώτος 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 ΠΕ70, Υαντάκη Γεωργία ΠΕ04, Υέρμελη Γεωργία 

ΠΕ04. 

To πιλοτικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» (2007-2013)   

Πράξη : «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου-Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» 

(MIS : 295381) («Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 – Οριζόντια Πράξη») 
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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 της υλοποίησης χεδίων 

Δράσης των σχολείων.  

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 στην υλοποίηση «χεδίων Δράσης» και 

περιλαμβάνει εργαλεία που διαμόρφωσαν τα σχολεία για την 

παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σχεδίων δράσης τους. 
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1.  3ο 2/θ Νηπιαγωγείο κύδρας Πέλλας :  

«Φύλλα Παρατήρησης συμπεριφοράς νηπίων» 
   

 

 

 

 

Τα φφλλα παρατιρθςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ του νθπίου που ακολουκοφν 

διαμορφϊκθκαν και χρθςιμοποιικθκαν από το 2/κεςιο Νθπιαγωγείο Σκφδρασ ςτθν 

περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ με 

τίτλο «Βελτίωςθ των ςχζςεων μεταξφ των μακθτϊν».  

Στόχοσ τθσ παρατιρθςθσ των παιδιϊν ιταν θ καταγραφι τθσ ςυμπεριφοράσ τουσ ςε 

ςχζςθ με τα άλλα παιδιά.  
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ΦΥΛΛΟ ΡΑΑΤΗΗΣΗΣ ΣΥΜΡΕΙΦΟΑΣ ΝΗΡΙΟΥ 1 

 

 ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Ακολουκεί τουσ κανόνεσ τθσ 

τάξθσ; 

  

Ζχει φίλουσ;   

Επιλζγει να ςυμμετζχει ςε 

ατομικζσ ι ομαδικζσ 

δραςτθριότθτεσ; 

  

Συμμετζχει ςε ομάδεσ ωσ 

αρχθγόσ ι μζλοσ; 

  

Καταλαβαίνει τθ ςθμαςία 

των καλϊν τρόπων 

ςυμπεριφοράσ; 

  

Ρρόκυμα μοιράηεται με 

άλλουσ υλικά και παιχνίδια; 

  

Επιλφει προβλιματα ςε 

κατάςταςθσ ςφγκρουςθσ; 

  

Αποδζχεται τα λάκθ του;   

Επικυμοφν τα παιδιά τθν 

παρζα του; Ραίηουν μαηί 

του; 

  

Ενοχλεί κατά τθ διάρκεια 

ομαδικϊν δραςτθριοτιτων; 

  

Εμφανίηει ξεςπάςματα 

κυμοφ με τςιριχτζσ φωνζσ, 

κλωτςιζσ, χτυπιματα κ.λπ.; 

  

Βάηει τα κλάματα με το 

παραμικρό; 

  

Ραλεφει, κλωτςάει, μαλϊνει, 

χτυπά όταν δεν το 
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προκαλοφν; 

Λζει ψζματα ι προςπακεί 

να εξαπατιςει τα παιδιά ι 

τθ νθπιαγωγό; 

  

Τον/ τθν κοροϊδεφουν τα 

άλλα παιδιά;  

  

Ζχει το παιδί τθν τάςθ να 

εκδθλϊνει τθν 

επικετικότθτα του ςτθν 

πράξθ; 

  

Ζχει το παιδί ςυχνά εκριξεισ 

κυμοφ; 

  

Εμφανίηεται υπερβολικά 

ςίγουρο για τον εαυτό του 

και τισ ικανότθτεσ του; 
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ΦΥΛΛΟ ΡΑΑΤΗΗΣΗΣ ΣΥΜΡΕΙΦΟΑΣ ΝΗΡΙΟΥ 2 

 

Συμπεριφορζσ Ναι Πχι 

Αριθμόσ 

Νηπίων που 

άςκηςαν τισ 

ςυμπεριφορζσ 

Αριθμόσ 

Νηπίων που 

δζχτηκαν τισ 

αρνητικζσ 

ςυμπεριφορζσ 

Σωματική επίθεςη     

Δαγκωνιζσ     

Μαλλιοτράβθγμα     

Χτυπιματα     

Κλωτςιζσ     

Τςιμπιζσ     

Μπουνιζσ     

Τςαγκρουνιζσ     

Φτφςιμο  

ι άλλθ ςωματικι 

επίκεςθ 

    

Καταςτροφι 

αντικειμζνων 

    

Λεκτική επίθεςη     

Βρίςιμο     

Τρομοκράτθςθ     

ατςιςτικι, 

μερολθπτικι 

ςτάςθ 

    

Συκοφαντίεσ     

Ψευδείσ φιμεσ     

Κακοπροαίρετθ 

κοροϊδία 
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Μη λεκτική 

επίθεςη 

    

Κακοπροαίρετεσ 

γκριμάτςεσ και 

χειρονομίεσ 

    

Χειριςτικι 

αντιμετϊπιςθ 

    

Καταςτροφι 

φιλίασ 

    

Υπονόμευςθ 

φιλίασ 

    

Ρερικωριοποίθςθ     

Αποκλειςμόσ     
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2.  1ο Νηπιαγωγείο Καλλονής, Λέσβου:  

«Φύλλα Παρατήρησης συμπεριφοράς νηπίων» 
   

 

 

 

Το ερωτθματολόγιο αυτοαξιολόγθςθσ των γονζων που ακολουκεί διαμορφϊκθκε 

από το 1ο Νθπιαγωγείο Καλλονισ ςτο πλαίςιο του ςχεδίου δράςθσ με τίτλο 

«Συμμετοχι των γονζων ςτθ ςχολικι ηωι».  

Δόκθκε ςτουσ γονείσ ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ με ςτόχο να βοθκιςει τουσ 

γονείσ να ςτοχαςτοφν ςχετικά με τισ ανάγκεσ των παιδιϊν τουσ αλλά και τθ ςχζςθ 

τουσ με το νθπιαγωγείο με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ τουσ με το 

νθπιαγωγείο.  
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ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 

Αγαπθτοί  γονείσ. 

       Με το ξεκίνθμα τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ ςασ παρουςιάηουμε ζνα 
ερωτθματολόγιο που πιςτεφουμε ότι κα ςασ βοθκιςει ςτον προςανατολιςμό των 
αναγκϊν του παιδιοφ ςασ, κακϊσ και ςτθ βελτίωςθ των ςχζςεων ςασ με το ςχολείο. 

                                              Ασ αναρωτθκεί ο κακζνασ: 

 Α. Στην καλλιζργεια τησ γλϊςςασ 

1. Ακοφω προςεκτικά και δείχνω ενδιαφζρον ςε ό,τι μου λζει το παιδί μου;  
2. Απαντϊ ςε ερωτιςεισ του παιδιοφ μου;  
3. Απαντϊ ςτο παιδί μου με πλιρεισ προτάςεισ ι κεωρϊ πολλά πράγματα αυτονόθτα;  
4. Συηθτϊ με το παιδί μου αυτά που βλζπει ςτθν τθλεόραςθ;  
5. Συηθτϊ με το παιδί μου πάνω ςτισ εμπειρίεσ που κουβαλά από το ςχολείο;  
6. Ενκαρρφνω το παιδί μου να γράφει;  
7. Διαβάηω ιςτορίεσ, παραμφκια ι άλλο ςτο παιδί μου;  
8. Δίνω τθν ευκαιρία ςτο παιδί μου να με βλζπει να διαβάηω;  
9. Επιςκζπτομαι με το παιδί μου εκκζςεισ βιβλίων;  
10. Φζρνω βιβλία ςτο παιδί μου, αγοράηω βιβλία με το παιδί μου γι αυτό το ίδιο;  
11. Μακαίνω ςτο παιδί μου να φροντίηει τα βιβλίο του;  
12. Εξθγϊ ςτο παιδί μου το γιατί πρζπει να γίνει κάτι ζτςι ι αλλιϊσ , ϊςτε να ςυνδζει 

τθν αιτία με το αποτζλεςμα και να γίνει ικανό ςτουσ ςυλλογιςμοφσ;  
13. Υποςτθρίηω το παιδί μου να ενδιαφζρεται και να υπθρετεί κοινζσ ευκφνεσ και 

ςυμφζροντα και όχι μόνο τα του εαυτοφ του;  
14. Βοθκϊ το παιδί μου να ζχει ομαλι ςχζςθ με τθν φφςθ και να τθν προςτατεφει τόςο 

όςο αυτό είναι ςτισ δυνάμεισ του; 

 Β. Στην καλλιζργεια τησ λογικομαθηματικήσ ςκζψησ 

1. Ενκαρρφνω το παιδί μου ςτα μακθματικά;  
2. Δθμιουργϊ καταςτάςεισ προβλθματιςμοφ που να καλλιεργοφν τθν μακθματικι 

ςκζψθ;  
3. Ραίρνω το παιδί μου για ψϊνια, ϊςτε να γίνεται θ πρϊτθ εφαρμογι των 

μακθματικϊν ςτθ ηωι;  
4. Διδάςκω τθ ςοφία τθσ οικονομίασ με το να τεκμθριϊνω γιατί πρζπει να αγοράςω 

αυτό το προϊόν κι όχι κάποιο άλλο;  
5. Διδάςκω ςτο παιδί μου να εκτιμά τθν αξία του χριματοσ και τθν εργαςία 

που κρφβει κάκε αγακό;   

 

 

Γ. Στη ςυναιςθηματική του ιςορροπία. 
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1. Χαμογελϊ ςυχνά ςτο ςπίτι;  
2. Επαινϊ το παιδί μου για όλεσ τισ προςπάκειεσ του που αποβλζπουν ςε κετικζσ 

πράξεισ;  
3. Συηθτϊ μαηί του για τα λάκθ του, για το καλό για το κακό, για το αλθκινό και το 

ψεφτικο, για το ωραίο και το άςχθμο;  
4. Αποφεφγω να το ςυγκρίνω με άλλα παιδιά;  
5. Υποςτθρίηω το παιδί μου να γίνει υπεφκυνο και το ενκαρρφνω να δοκιμάηει νζα 

πράγματα; 
6. Αποφεφγω να ςυηθτϊ μπροςτά ςτο παιδί μου για τα λάκθ που, κατά τθ γνϊμθ μου, 

ζχει κάνει ο δάςκαλοσ, ςυηθτϊντασ αυτά μόνο με το δάςκαλο, αποφεφγοντασ ζτςι 
τθ ςφγκρουςθ ςτα πρότυπα; 

  Δ. Στισ ςυναντήςεισ με τουσ γονείσ. 

1.     Ραρακολουκϊ τισ ςυνελεφςεισ των γονζων; 
2.     Γνωρίηω το ςκοπό του Συλλόγου Γονζων; 
3.     Ρροςφζρω τισ υπθρεςίεσ μου ωσ εκελοντισ; 
4.     Βοθκϊ ςτον προγραμματιςμό και ςτθν υλοποίθςθ του ςχολικοφ 

προγράμματοσ; 

 Ε. Γενικότερα 

1. Στζλνω το παιδί μου ςτο ςχολείο κακθμερινά και ςτθ ϊρα του; 
2. Βάηω το παιδί μου ςτο κρεβάτι, και ςε μια λογικι ϊρα; 
3. Εκφράηω μια κετικι ςτάςθ προσ το ςχολείο; 
4. Επικοινωνϊ με τον εκπαιδευτικό τακτικά, μακαίνοντασ για τθν πρόοδο του 

παιδιοφ μου; 
5. Ραρακολουκϊ τισ ςχολικζσ εργαςίεσ που φζρνει το παιδί μου ςτο ςπίτι; 

Ζχοντασ υπόψθ τα παραπάνω ερωτιματα, πιςτεφουμε ότι κα βοθκιςουν ςτθ 
βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ των γονζων με τουσ εκπαιδευτικοφσ ςε μια κοινι 
κατεφκυνςθ των ςτόχων του ςχολείου. Θ ςυνεργαςία και θ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ 
γονζων και ςχολείου κα ςυντελζςει ςτθν ανάπτυξθ μιασ κετικισ αντίλθψθσ του 
παιδιοφ για τον εαυτό του, για τθ δθμιουργία μιασ ιςορροπθμζνθσ ςυμπεριφοράσ 
και ενόσ ςτακεροφ προςανατολιςμοφ ςτθ ηωι.  

 

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΟΝΙΑ 
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3.  1ο Νηπιαγωγείο Καλλονής, Λέσβου:  

«Ερωτηματολόγια γονέων : συμμετοχή των γονέων στη 

σχολική ζωή» 
   

 

 

 
 Τα ερωτθματολόγια που ακολουκοφν διαμορφϊκθκαν και χρθςιμοποιικθκαν από το 1ο 

Νθπιαγωγείο καλλονισ ςτθν Ρεριφζρεια Βορείου Αιγαίου ςτο πλαίςιο του ςχεδίου δράςθσ 

με τίτλο «Συμμετοχι των γονζων ςτθ ςχολικι ηωι» για τθν  παρακολοφκθςθ και τθν 

αξιολόγθςι του. 
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1. ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΟΝΕΩΝ   

 

1. Ροιεσ είναι οι προςδοκίεσ ςασ από το Νθπιαγωγείο; 
   .………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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 ; 

 

   Κάκε εβδομάδα  

 

   Κάκε  μινα  

 

   Κάκε τρεισ μινεσ  

 

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 ; 

 .………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. Ροιο 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 
Ραιδιοφ  

 

 Συναιςκθματικι αγωγι, ανάπτυξθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ   
 

 Διατροφι  
 

 Χρόνιεσ αςκζνειεσ  
 

 Ρροετοιμαςία του παιδιοφ για το Δθμοτικό Σχολείο, κίνθτρα για μάκθςθ  
 

 Μακθςιακζσ δυςκολίεσ  
 

 Επικοινωνία και διαπροςωπικζσ ςχζςεισ  
 

 Απαντιςεισ ςε δφςκολεσ ερωτιςεισ των παιδιϊν  
 

 Εργαςίεσ που μπορϊ να κάνω ςτο ςπίτι  
 
9.    Θα κζλατε να ςυμμετζχετε ςε δραςτθριότθτεσ που οργανϊνει το Νθπιαγωγείο;   Αν  

ναι, με ποιό τρόπο ;         

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

10. Θα μποροφςατε  να βοθκιςετε εκελοντικά ςε ανάγκεσ που ζχει το ςχολείο; Αν ναι, 

προτείνετε κάποιον τρόπο που μπορείτε να το κάνετε.     

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

 

 

 

2. ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΟΝΕΩΝ 

 

1. Είςτε ικανοποιθμζνοι από τθν ενθμερωτικι ςυνάντθςθ με κζμα «Θ μετάβαςθ του 
παιδιοφ από το Νθπιαγωγείο ςτο Δθμοτικό»;   

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

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

2. Σασ ικανοποίθςε ο τρόποσ που αναπτφχκθκε το κζμα;  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Ζχουν καλυφκεί οι απορίεσ ςασ;  
 

Ναι     Πχι   

 

4. Αν όχι τι άλλο περιμζνατε να ακοφςετε; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Σασ βοικθςε θ ςυνάντθςθ να διαπιςτϊςετε αν το παιδί ςασ είναι ζτοιμο για να πάει ςτο 

Δθμοτικό Σχολείο;  

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

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

Θεωρείτε ότι χρειάηεται να αςχολθκείτε με τθν προετοιμαςία του παιδιοφ ςασ για το 

Δθμοτικό Σχολείο;  

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

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

Αν ναι, ενθμερωκικατε από τθν ομιλία για το τι ακριβϊσ κα πρζπει να κάνετε;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Από τθν ομιλία επιςθμάνατε τα ςθμεία που πρζπει να προςζξετε ςτθ ςυμπεριφορά του 
παιδιοφ ςασ και τι πρζπει να ακολουκιςετε ϊςτε θ μετάβαςι του ςτο Δθμοτικό Σχολείο να 
είναι ομαλι;  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

3. ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΟΝΕΩΝ  

 

1. Συμφωνείτε ότι θ «κζςπιςθ ορίων» ςυμβάλει ςτθ διαπαιδαγϊγθςθ του παιδιοφ; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

2. Από τθν ομιλία που ζγινε τι πιςτεφετε ότι  εφαρμόηετε ςτο δικό ςασ παιδί; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

3. Τι όχι ; 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

4. Ριςτεφετε ότι ςασ βοικθςε θ ομιλία ςτο να βελτιϊςετε τθ ςυμπεριφορά του 
παιδιοφ ςασ; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

5. Αν    ΝΑΙ,   πείτε μασ τι κα προςπακιςετε να βελτιϊςετε  και με ποιο τρόπο. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

6. Είςτε ικανοποιθμζνοι από τον τρόπο που ζγινε θ ομιλία – ςυηιτθςθ;  
 

Ναι       Πχι   

 

7. Αν όχι πείτε μασ, πϊσ κα  κζλατε  να γίνει; Τι άλλο περιμζνατε να ακοφςετε; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΟΝΕΩΝ 

 

1. Ρόςο ευχαριςτθμζνοι είςτε από τισ ςυναντιςεισ που ζχουν γίνει ωσ τϊρα; 
 

Λίγο   Αρκετά   Ρολφ    

2. Σασ ενδιζφερε θ κεματολογία των ςυηθτιςεων ; 
 

Ναι         Πχι   

3. Αν ΟΧΙ τι άλλο κζμα κα ςασ ενδιζφερε να ενταχκεί ςτισ ςυηθτιςεισ; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 

 

4. Είςτε ευχαριςτθμζνοι από τθ ςυχνότθτα των ςυηθτιςεων ; Θα κζλατε να γίνουν:  
 

Ρεριςςότερεσ     Λιγότερεσ   

5. Κακϊσ παρατθρικθκε μικρι προςζλευςθ γονζων ςτισ ςυναντιςεισ κα μασ 
ενδιζφερε να μάκουμε τουσ λόγουσ ςε περίπτωςθ μη ςυμμετοχή ςασ. 

 

 Ακατάλλθλθ ϊρα  
 

 Ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ  
 

 Ελλιπισ ενθμζρωςθ από το Σχολείο  
 

 Ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ για το κζμα τθσ ςυηιτθςθσ  
 

 Αδυναμία πρόςβαςθσ ςτο Νθπιαγωγείο λόγω καιρικϊν ςυνκθκϊν  
 

 Άλλοσ λόγοσ : ……………………………………………………….………………..…………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..………………………. 
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5. ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

1. Θα κζλαμε τθ γνϊμθ ςασ ςχετικά με το κζμα τθσ ομιλίασ «Δεξιότθτεσ επικοινωνίασ 

ανάμεςα ςε γονείσ παιδιά και εκπαιδευτικοφσ - Καλλιζργεια τθσ αυτοεκτίμθςθσ». 

Σασ ενδιζφερε; 

 

Ρολφ    Λίγο    Κακόλου   

 

2. Στθν κακθμερινι επικοινωνία με το παιδί ςασ αντιμετωπίηετε προβλιματα; Αν  ναι , 

ποια πιςτεφετε ότι μποροφν να  εξομαλυνκοφν; 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3. Αν αντιμετωπίηετε προβλιματα επικοινωνίασ με το παιδί ςασ τι από αυτά που 

ακοφςατε κα  μποροφςατε να εφαρμόςετε ϊςτε να βελτιωκεί το κλίμα μεταξφ ςασ ; 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4. Νομίηετε ότι θ αυτοεκτίμθςθ του παιδιοφ ςασ χρειάηεται να καλλιεργθκεί  

περιςςότερο; Αν  ναι, με ποιόν τρόπο νομίηετε ότι κα τα καταφζρετε; 

 

_______________________________________________________________ 

             _______________________________________________________________ 

 

5. Θα κζλατε να γίνουν άλλεσ ςυηθτιςεισ για κζματα επικοινωνίασ; Αν ναι, αναφζρετε 

κάποια από αυτά που ςασ απαςχολοφν και κα κζλατε να τα ςυηθτιςετε: 

 

_______________________________________________________________ 

             _______________________________________________________________ 
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4.  7ο  Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης, Λέσβου:  

«Ερωτηματολόγια γονέων : Η συμμετοχή των γονέων στη 

σχολική ζωή» 
   

 

 

Τα ερωτθματολόγια που ακολουκοφν διαμορφϊκθκαν από το 7ο Νθπιαγωγείο 

Μυτιλινθσ ςτο πλαίςιο του ςχεδίου δράςθσ με τίτλο «Σχολείο και οικογζνεια: Δφο 

ςυμβατοί χϊροι με κοινό ςτόχο και αιτοφμενο τθν ομαλι γνωςτικι, 

ςυναιςκθματικι και κοινωνικι ανάπτυξθ των μακθτϊν μασ».  

Το πρϊτο ερωτθματολόγιο δόκθκε ςτουσ γονείσ ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ 

με ςτόχο αφενόσ τθ ςυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με τα ενδιαφζροντα και 

τθν προςωπικότθτα του παιδιοφ τουσ και αφετζρου τθν ανίχνευςθ και τθν 

καταγραφι των απόψεων τουσ ςχετικά με τθ ςυνεργαςία τουσ με το νθπιαγωγείο.  

Το δεφτερο ερωτθματολόγιο που δόκθκε ςε διαφορετικι χρονικι περίοδο είχε 

ςτόχο να καταγράψει τισ απόψεισ των γονζων ςχετικά με τθν επικοινωνία τουσ με 

τουσ εκπαιδευτικοφσ και τθν εμπλοκι τουσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.  
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Ι. Ερωτηματολόγιο γονζων 

 

ΜΕΟΣ Ι: ΦΥΛΛΟ ΓΝΩΙΜΙΑΣ 

 

Αϋ ΜΕΟΣ 

  
1. Φφλο:   
 

Άνδρασ    Γυναίκα   
 

2. Θλικία:     
 

21-25  26-35    36-45  46-55  Άνω των 56   
 

3. Οικογενειακι κατάςταςθ: 
  Άγαμοσ/θ         Διαηευγμζνοσ/θ        Ζγγαμοσ/θ              Συμβίωςθ     
 

Χιροσ/α           Αρικμόσ παιδιϊν…….…  
 

4. Ατομικό μορφωτικό επίπεδο 
Μεταπτυχιακόσ Τίτλοσ   
 
Ρτυχίο ΑΕΙ   
 
Ρτυχίο ΤΕΙ / ΚΑΤΕΕ ι άλλθσ Ανϊτερθσ Σχολισ    
 
Απολυτιριο Λυκείου ι Εξατάξιου Γυμναςίου   
 
Απολυτιριο Γυμναςίου ι ιςότιμθσ Τεχνικισ – Επαγγελματικισ Σχολισ   
 
Απολυτιριο Δθμοτικοφ   
 
Δεν τελείωςα Δθμοτικό   
 
Άλλο…………..........   

 
5. Επάγγελμα Ρατζρα: …………………………………………………………………………………………… 

 
6. Επάγγελμα Μθτζρασ……………………………………………………………………………………………       

 
 

 

 

 

Βϋ ΜΕΟΣ 
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1. Ραρακαλοφμε πείτε μασ, εάν το παιδί ςασ: 

   α) Ζχει κάποιουσ ιδιαίτερουσ φόβουσ ι πράγματα που δεν του αρζςουν. 

   

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

 

 

 β) Ζχει κάποιεσ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ – ςυνικειεσ (π.χ. ιατρικζσ, διατροφικζσ κ.α.). 

 

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

 

 

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

 

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

 

 

3. Τι μπορεί να κάνει μόνο του (π.χ. να φάει, να ντυκεί, να πλφνει τα χζρια του, να 

κοιμθκεί); 

 

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

 

 

4. Ρωσ κα περιγράφατε τθν προςωπικότθτα του παιδιοφ ςασ; 

 

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

 

 

 

 

5. Ροιεσ πιςτεφετε ότι είναι οι ιδιαίτερεσ ικανότθτεσ – ταλζντα του παιδιοφ ςασ; 

 

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

 

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

 

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

 

7. Ροιεσ είναι οι προςδοκίεσ ςασ από το νθπιαγωγείο για το χρόνο που ζρχεται; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. Υπάρχει κάτι άλλο που πιςτεφετε ότι είναι ςθμαντικό να γνωρίηουμε για το  παιδί 

ςασ; 

 

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

 

9. Χρειάηεςτε βοικεια ωσ γονείσ ςτα πλαίςια τθσ ςυνεργαςίασ μασ προκειμζνου να 

δθμιουργιςετε ςτο ςπίτι ζνα περιβάλλον υποςτθρικτικό για τθ μάκθςθ των 

παιδιϊν ςασ; 

 

Ναι                                               Πχι      

 

10. Ρροτείνετε επικυμθτοφσ τρόπουσ και μορφζσ ςυνεργαςίασ μαηί μασ (ςυχνότθτα, 

χρόνο, τρόπο κ.τ.λ.).  

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

 

11. Τι μπορείτε να κάνετε εςείσ για τθν ανάπτυξθ ουςιαςτικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ 

νθπιαγωγείου και οικογζνειασ; 

(Σθμειϊςτε ζνα μόνο Χ ςτθν κάκε κατθγορία) 

 

Ραρουςίαςθ ενόσ κζματοσ λόγω ειδικότθτασ  

Εκελοντικι βοικεια για τθν οργάνωςθ υποδομϊν(κτθριακό, προςφορά 

εποπτικοφ υλικοφ, κ.α.). 

 

Εκελοντικι βοικεια για τθν οργάνωςθ δράςεων (ςυνοδεία ςε ςχολικζσ 

εκδρομζσ, ςυνοδεία ςε εκπαιδευτικζσ δράςεισ), ςυμμετοχι ςε εργαςτιρια 

γονζων, κ.α. 

 

Άλλο, τι;  

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

 

 

 

 

Αναλυτικότερα  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΜΕΟΣ ΙΙ 

 

1. Το ςχολείο κάνει κάκε δυνατι προςπάκεια, ϊςτε να ςασ κρατάει ενιμερο για τισ 

δραςτθριότθτζσ του; 

ΝΑΙ      ΟΧΙ  

 

2.Οι πλθροφορίεσ που παρζχονται από τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτισ τυπικζσ και άτυπεσ 

ςυναντιςεισ με τουσ γονείσ απαντοφν ςτα ερωτιματα ςασ; 

ΝΑΙ      ΟΧΙ  

 

3. Οι προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ ςχολείου/εκπαιδευτικϊν και γονζων είναι 

προςεκτικά οργανωμζνεσ; 

ΝΑΙ      ΟΧΙ  

 

4. Ρόςο ςυχνά επικοινωνείτε με το ςχολείο του παιδιοφ ςασ; Αιτιολογιςτε   

Κάκε εβδομάδα    Κάκε μινα   Κάκε τρίμθνο    Σπάνια  

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

 

5. Αιςκάνεςτε  άνετα και φιλικά, όποτε επιςκζπτεςκε το ςχολείο, για να ρωτιςετε για τθν 

πρόοδο του παιδιοφ ςασ; 

ΝΑΙ      ΟΧΙ  

 

6. Είςτε ικανοποιθμζνοι από τισ υπθρεςίεσ που ςασ παρζχει το ςχολείο;  

 Ράρα πολφ    Αρκετά   Πχι ιδιαίτερα   Κακόλου    Δεν ξζρω  

 

7. Από τι δεν είςτε ευχαριςτθμζνοι;  
 
Τισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ του ςχολείου  
 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ςχολείου  
 
Τον τεχνολογικό εξοπλιςμό του ςχολείου  
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Το εκπαιδευτικό προςωπικό του ςχολείου  
 
Τθ διεφκυνςθ του ςχολείου   
 
Τθ γραμματεία του ςχολείου   
 
Το ενδιαφζρον και τθ φροντίδα του ςχολείου ςτουσ μακθτζσ   
 
Τισ κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ του ςχολείου (εκδρομζσ, εκκζςεισ κ.λπ.)  
 
Δεν ζχω παράπονα  
 
Άλλο τι; 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Διαςφαλίηεται τακτικι και αμφίδρομθ ροι πλθροφοριϊν ανάμεςα ςτουσ 

γονείσ/κθδεμόνεσ και το ςχολείο για τθν ανάπτυξθ και τθν πρόοδο των μακθτϊν; 

ΝΑΙ      ΟΧΙ  

   

9. Συνολικά πϊσ κα χαρακτθρίηατε τθ ςχζςθ ςασ με το ςχολείο του παιδιοφ ςασ; 

Άριςτθ       Ρολφ καλι         Μζτρια         Κακόλου καλι   

 

1. Αναφζρετε κάκε διαπίςτωςθ ςασ που ζχει ςχζςθ με ςυμπεριφορζσ του παιδιοφ ςασ 
που οφείλονται ςτθν επίδραςθ του ςχολείου. 

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

 

2. Βάλτε ςε ςειρά προτεραιότθτασ τισ παρακάτω επιδιϊξεισ που επικυμείτε να 
υλοποιιςουν οι νθπιαγωγοί κατά το τρζχον ςχολικό ζτοσ (Αρικμιςτε τθν παρακάτω 
λίςτα, βάηοντασ τον αρικμό 1 ςτθν πρωταρχικι ςασ επιδίωξθ και ςυνεχίηοντασ ζωσ 
το 5) 

 
Να κοινωνικοποιθκεί  
 
Να μάκει να γράφει και να διαβάηει  
 
Να προετοιμαςτεί για το Δθμοτικό ςχολείο  
 
Να μπορεί να ςυνεργάηεται  
 
Να καλλιεργθκεί θ αυτενζργεια του παιδιοφ ςασ( ενεργθτικι εμπλοκι του   

       παιδιοφ  ςτισ  διαδικαςίεσ μάκθςθσ)  
 

3. Τι προτείνετε να αλλάξει/βελτιωκεί όςον αφορά τθ ςυνεργαςία ςασ με το ςχολείο. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. α) Συμμετζχετε ενεργά ςτον προγραμματιςμό και ςτισ διάφορεσ δράςεισ του 
ςχολείου; 

 

ΝΑΙ      ΟΧΙ      ΔΕΝ ΜΡΟΩ  

 

β) Με ποιο τρόπο νομίηετε ότι μπορείτε να μασ ςτθρίξετε ςτο εκπαιδευτικό μασ ζργο 

(γράψτε τουλάχιςτον δυο προτάςεισ ςασ). 

Α. Με προςωπικι εργαςία      

Β. Με υλικά      

Γ. Οικονομικά μζςου Συλλόγου Γονζων      

5. Ρροτείνετε κζματα που ςασ απαςχολοφν (π.χ. ανυπακοι, αδελφικι ηιλια, 
μακθςιακζσ δυςκολίεσ, αυτοπεποίκθςθ παιδιοφ, ςεξουαλικι διαπαιδαγϊγθςθ, 
οικογζνεια και ςχολείο, επικοινωνία μζςα ςτθν οικογζνεια, προβλιματα 
ςυμπεριφοράσ, ςωςτι διατροφι, επικετικότθτα, επικριτικι ςυμπεριφορά, κυμόσ, 
νυχτερινι ενοφρθςθ, το άγχοσ του αποχωριςμοφ, κ.ά) και κα κζλατε για αυτά να 
οργανωκοφν ςτο ςχολείο μασ επιμορφωτικζσ δράςεισ που κα ςασ βοθκοφςαν να τα 
αντιμετωπίςετε (ομιλίεσ από ειδικά κατθρτιςμζνουσ επιςτιμονεσ, βιωματικά 
εργαςτιρια, κ.ά.). 

 

α).……………………………………………………………………………………………………………………………… 

β).……………………………………………………………………………………………………………………………… 

γ).……………………………………………………………………………………………………………………………… 

δ).………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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II. Ερωτηματολόγιο Γονζων 

 

ΜΕΟΣ Ι: ΑΡΟΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

1. Ριςτεφετε ότι θ επικοινωνία και θ ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ του παιδιοφ ςασ 
είναι απαραίτθτθ 

 

Ναι               Πχι    

 

2. Σε τι βακμό κεωρείται ότι οι παρακάτω παράγοντεσ, κακιςτοφν ςθμαντικι τθν 
επικοινωνία μεταξφ οικογζνειασ και ςχολείου; 
(Σθμειϊςτε ζνα μόνο χ ςτθν κάκε κατθγορία οριηοντίωσ) 

 

 Κακόλου Μερικϊσ  Ρολφ 

Βελτίωςθ ςχολικισ επίδοςθσ του παιδιοφ    

Διαμόρφωςθ κετικισ ςτάςθσ από τα ίδια τα 

παιδιά απζναντι ςτο ςχολείο. 

   

Βελτίωςθ των κοινωνικϊν δεξιοτιτων των 

μακθτϊν. 

   

Ενίςχυςθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ των μακθτϊν.    

Συμμετοχι του μακθτι ςτισ δραςτθριότθτεσ  

τθσ τάξθσ. 

   

Καλφτερθ κατανόθςθ των αναγκϊν του παιδιοφ 

από τουσ γονείσ. 

   

Αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των 

προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ του παιδιοφ από 

τθν οικογζνεια. 

   

Βελτίωςθ επικοινωνίασ μεταξφ γονζων και 

παιδιϊν ςτο ςπίτι. 

   

Διαμόρφωςθ κετικισ ςτάςθσ των γονζων 

απζναντι ςτο ςχολείο. 
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3. Ρόςο ςθμαντικζσ κεωρείτε τισ παρακάτω προτάςεισ ςχετικά με τουσ τρόπουσ  με τουσ 
οποίουσ μπορεί να υλοποιθκεί θ επικοινωνία και θ ςυνεργαςία ςτθν οικογζνεια και το 
ςχολείο; 

(Σθμειϊςτε 1 μόνο χ ςε κάκε κατθγορία οριηοντίωσ) 

 

 Κακόλου 
ςθμαντικό 

Αρκετά 
ςθμαντικό 

Ρολφ 
ςθμαντικό 

Συχνζσ επιςκζψεισ, όταν κρίνει ο γονζασ.    

Ρροκακοριςμζνεσ από το ςχολείο ςυναντιςεισ 

κάκε μινα. 

   

Ρροκακοριςμζνεσ από το ςχολείο ςυναντιςεισ 

κάκε εβδομάδα. 

   

Ενθμζρωςθ γονζων για τον τρόπο λειτουργίασ 

του ςχολείου ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ. 

   

Ενθμζρωςθ γονζων για τουσ μακθςιακοφσ και 

άλλουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ ςτο τζλοσ του 

κάκε τριμινου. 

   

Κακθμερινι επικοινωνία μζςω κάποιου 

τετραδίου επικοινωνίασ ςχολείου- οικογζνειασ. 

   

Ραρεχόμενθ από το ςχολείο ςυμβουλευτικι 

γονζων για τθν υποςτιριξθ του παιδιοφ ςτο 

ςπίτι. 

   

Δθμιουργία εργαςτθρίων γονζων μζςα ςτο χϊρο 

του ςχολείου. 

   

Ρροκακοριςμζνεσ ςυναντιςεισ – επιςκζψεισ ςτο 

ςπίτι του μακθτι. 

   

Εμπλοκι των γονζων ςε ςυγκεκριμζνεσ 

κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ του ςχολείου κάκε 

μινα. 

   

 

 

 

 

 

4. Θ επικοινωνία με το ςχολείο πρζπει να ενκαρρφνεται από: (Κατατάξτε τισ επιλογζσ ςασ 
τοποκετϊντασ το 1 από τθν πιο ςθμαντικι και το 6 ςτθν λιγότερο ςθμαντικι) 
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Το ςχολείο μόνο  

Τθν οικογζνεια μόνο  

Το ςχολείο και τουσ τοπικοφσ φορείσ  

Το Υπουργείο Ραιδείασ με ςυγκεκριμζνο 

κεςμικό πλαίςιο 

 

Το Σφλλογο Γονζων και Κθδεμόνων του 

ςχολείου 

 

Άλλο…………..  

 

 

ΜΕΟΣ ΙΙ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

5. Ρόςο ςυχνά ιςχφουν τα παρακάτω; (Κυκλϊςτε μία επιλογι, αυτι που ταιριάηει 
καλφτερα ςτθν περίπτωςι ςασ). 

 

 Κατά τθ διάρκεια τθσ 

ςχολικισ  χρονιάσ……..  

Ροτζ Μία ι 
δφο 
φορζσ 
το 
χρόνο 

Σχεδόν  
κάκε 
μινα 

Σχεδόν 
κάκε  
εβδομάδ
α 

Ράνω από 
μια φορά 
τθν 
εβδομάδα 

1. Με τθ δικι ςασ 

πρωτοβουλίαεπικοινωνις

ατε με τουσ 

εκπαιδευτικοφσ του 

παιδιοφ ςασ. 

     

2. Οι εκπαιδευτικοί του 

παιδιοφ ςασ 

επικοινϊνθςαν μαηί ςασ. 

     

3. Ριγατε ςτο ςχολείο του 

παιδιοφ ςασ για να 

ενθμερωκείτε. 

     

4. Επιςκεφτικατε το ςχολείο 

ςτα πλαίςια κάποιασ 

εκδιλωςθσ (π.χ. ςχολικι 

     



 31 

εορτι, ζκκεςθ 

αποτελεςμάτων ςχεδίου 

εργαςίασ, κ.α.). 

5. Το ςχολείο ςασ κάλεςε να 

παρευρεκείτε ςε 

προγραμματιςμζνθ 

ενθμζρωςθ γονζων.  

     

6. Ραρευρεκικατε ςε 

προγραμματιςμζνθ 

ενθμζρωςθ γονζων. 

     

7. Το ςχολείο ςασ κάλεςε να 

ςυμμετάςχετε ςτθν 

οργάνωςθ κοινωνικϊν 

ςχολικϊν εκδθλϊςεων 

(π.χ. ςχολικι εκδρομι, 

άλλθ δραςτθριότθτα). 

     

8. Συμμετείχατε ςτθν 

οργάνωςθ κοινωνικϊν 

ςχολικϊν εκδθλϊςεων 

(ςχολικι εκδρομι, κ.α.). 

     

 

 

 

6. Σε ποιο βακμό ιςχφουν τα παρακάτω; (Κυκλϊςτε μία επιλογι, αυτι που ταιριάηει 
καλφτερα ςτθν περίπτωςι ςασ) 
 

  Κακόλου Λίγο Μζτρια Ρολφ Ράρα 
Ρολφ 

1. Αιςκάνομαι ότι οι εκπαιδευτικοί του 

παιδιοφ μου με υποδζχονται με 

φιλικό τρόπο κάκε φορά που 

πθγαίνω ςτο ςχολείο. 

1 2 3 4 5 

2. Απολαμβάνω τθ ςυηιτθςθ με τουσ 

εκπαιδευτικοφσ του παιδιοφ μου. 

1 2 3 4 5 

3. Ριςτεφω ότι οι   εκπαιδευτικοί του 

παιδιοφ μου ενδιαφζρονται 

πραγματικά για το παιδί μου. 

1 2 3 4 5 



 32 

4. Ριςτεφω ότι οι εκπαιδευτικοί 

επικυμοφν να με γνωρίςουν. 

1 2 3 4 5 

5. Αιςκάνομαι άνετα να μιλάω για το 

παιδί μου ςτουσ εκπαιδευτικοφσ του. 

1 2 3 4 5 

6. Οι εκπαιδευτικοί του παιδιοφ μου 

λαμβάνουν ςοβαρά υπόψθ τισ δικζσ 

μου προτάςεισ ςχετικά με τθν 

επίδοςθ ι/και τθ ςυμπεριφορά του 

παιδιοφ μου. 

1 2 3 4 5 

7. Κάνω ερωτιςεισ ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ ςχετικά με τθν 

πορεία του παιδιοφ μου ςτο ςχολείο. 

1 2 3 4 5 

8. Στζλνω αντικείμενα και γενικότερα 

εποπτικό υλικό που υποςτθρίηει το 

πρόγραμμα του ςχολείου ςτισ 

διάφορεσ δράςεισ του (Σχζδια 

εργαςίασ, Θεματικζσ προςεγγίςεισ). 

1 2 3 4 5 

9. Ρθγαίνω μαηί με το παιδί μου ςε 

βιβλιοκικεσ, μουςεία ι χϊρουσ 

τζχνθσ. 

1 2 3 4 5 

10. Ραίηω με το παιδί μου ςτο ςπίτι και 

μζςα από το παιχνίδι του μακαίνω 

νζα πράγματα. 

1 2 3 4 5 

11. Αςχολοφμαι με το παιδί μου ςτον 

ελεφκερο χρόνο μου. 

1 2 3 4 5 

12. Ρροςφζρω εκελοντικι εργαςία ςτο 

ςχολείο του παιδιοφ μου. 

1 2 3 4 5 

13. Γνωρίηω τισ ιδιαίτερεσ και 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ του παιδιοφ 

μου. 

1 2 3 4 5 

14. Συμμετζχω ενεργά ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία. 

1 2 3 4 5 
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7. Ροια είναι ςυνικωσ τα ςυναιςκιματά ςασ απζναντι ςτουσ εκπαιδευτικοφσ του παιδιοφ 
ςασ; (Σθμειϊςτε ζνα μόνο Χ ςτθν κάκε κατθγορία οριηοντίωσ) 
 

 

 

 

 

 

 

 Κακόλου Μερικϊσ Σε μεγάλο βακμό 

Εκτίμθςθ    

Εμπιςτοςφνθ    

Επιφυλακτικότθτα-

Καχυποψία 

   

Αρνθτικι διάκεςθ    
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5.    Νηπιαγωγείο γουρού Ρόδου :  

«υμβουλευτική γονέων» 
   

 

 
 
 
 
Το ερωτθματολόγιο για τουσ γονείσ που ακολουκεί διαμορφϊκθκε από το  

Νθπιαγωγείο Σγουροφ ςτθν Ρεριφζρεια Νοτίου Αιγαίου ςτο πλαίςιο του ςχεδίου 

δράςθσ με τίτλο «Συμβουλευτικι γονζων» με ςτόχο τθν παρακολοφκθςθ και τθν 

αξιολόγθςθ των δράςεων που υλοποιοφνταν.  

Το ερωτθματολόγιο περιζχει ερωτιςεισ που διερευνοφν τισ απόψεισ των γονζων 

ςχετικά με ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ από ειδικοφσ.   
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Νηπιαγωγείο γοσρού Ρόδοσ 

Ερωτηματολόγιο γονζων 

 

1. Σχζςθ που ζχετε με παιδί του νθπιαγωγείου Σγουροφ:       
 

Ρατζρασ   …….    Μθτζρα  ……..                                                                        

 

2. Συμμετζχετε ςτισ απογευματινζσ ςυναντιςεισ που γίνονται   ςτο νθπιαγωγείο;                                                     
 

Ναι   ………..                Πχι ………. 

 

3. Αν απαντιςατε όχι, πείτε μασ περιλθπτικά τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ δε 
ςυμμετζχετε 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

4. Αν απαντιςατε ναι: 
 

Σε κάκε μία από τισ παρακάτω ερωτιςεισ ςθμειϊςτε ζνα τετράγωνο που αντιςτοιχεί ςτθ 

γνϊμθ ςασ ζχοντασ υπόψθ ότι 1= ελάχιςτα, 2=μζτρια, 3=πολφ, 4=πάρα πολφ 

                                                                                                                                                                                                         

1     2      3      4 

 

Ρόςο ικανοποιθμζνοσ/θ είςτε από τθν οργάνωςθ των ςυναντιςεων για τθ 

Συμβουλευτικι γονζων; 

 

Συμμετζχετε ενεργθτικά ςτισ ςυναντιςεισ, εκφράηοντασ τισ απόψεισ ςασ, 

λζγοντασ τθ γνϊμθ ςασ; 
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Οι καλεςμζνοι ειςθγθτζσ είναι πρόςωπα που μπορείτε να εμπιςτευτείτε; 

 

Συηθτιςατε προςωπικά με κάποιον/α ειςθγθτι/τρια ι ηθτιςατε 

ςυμβουλζσ για προςωπικό ςασ ηιτθμα ι ηιτθμα του παιδιοφ ςασ; 

 

Νομίηετε ότι οι ςυναντιςεισ αυτζσ που οργανϊνει το νθπιαγωγείο ςασ 

είναι χριςιμεσ για τουσ γονείσ; 

 

Επικυμείτε τθ ςυνζχεια των ςυναντιςεων ςτο νθπιαγωγείο με τα ίδια ι 

άλλα κζματα και ειςθγθτζσ; 

 

Θεωρείται ότι οι ςυναντιςεισ βοικθςαν ςτθν ανάπτυξθ τθσ επικοινωνίασ 

ανάμεςα ςε γονείσ και νθπιαγωγοφσ; 

 

Θεωρείται ότι οι ςυναντιςεισ βοικθςαν ςτθν ανάπτυξθ τθσ επικοινωνίασ 

ανάμεςα ςτουσ γονείσ του νθπιαγωγείου; 

 

Θεωρείται ότι είναι χριςιμο παρόμοιεσ ςυναντιςεισ να αποτελοφν μόνιμο 

ςτοιχείο τθσ ςχολικισ ηωισ; 

 

Ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία 

 

Με εκτίμθςθ 

 

Οι νθπιαγωγοί 
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6.    Νηπιαγωγείο Δεμενίκων Αχαϊας :  

«υμβουλευτική γονέων» 
   

 

 

 

Το ερωτθματολόγιο για τουσ γονείσ που ακολουκεί διαμορφϊκθκε από το 

Νθπιαγωγείο Δεμενίκων ςτθν Ρεριφζρεια τθσ Δυτικισ Ελλάδασ ςτο πλαίςιο του 

ςχεδίου δράςθσ με τίτλο «Συμμετοχι των γονζων ςτθ ςχολικι ηωι» με ςτόχο τθν 

παρακολοφκθςθ και τθν αξιολόγθςθ των δράςεων που υλοποιοφνταν.  
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Νηπιαγωγείο Δεμενίκων Αταϊας 

ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Αγαπθτοί  γονείσ 

Στα    πλαίςια     του      προγράμματοσ   τθσ    αυτοαξιολόγθςθσ  του  εκπαιδευτικοφ  

ζργου  τθσ ςχολικισ  μονάδασ  το οποίο υλοποιικθκε  ςτο  Νθπιαγωγείο μασ, 

παρακαλοφμε  να  απαντιςετε  ςτισ  παρακάτω  ερωτιςεισ. Θ  ςυμπλιρωςθ  του  

ερωτθματολογίου    είναι  προαιρετικι και  ανϊνυμθ. 

Οι  νθπιαγωγοί του  1ου      Νθπιαγωγείου Δεμενίκων 

 

1.   Ρϊσ  κα  χαρακτθρίηατε  τθ  ςυνεργαςία    ςασ  με το  εκπαιδευτικό  προςωπικό  

του  Νθπιαγωγείου  που  φοίτθςε  το  παιδί ςασ; 

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

……………………………………………… 

2. Συμμετείχατε  ςτισ  προγραμματιςμζνεσ ενθμερωτικζσ  ςυναντιςεισ; Αν  όχι, 

αναφζρετε  το  λόγο  απουςίασ ςασ.  

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

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

3. Θεωρείτε ότι οι ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ από ειδικοφσ (ςυμβοφλουσ, 

λογοκεραπεφτρια, κοινωνικι λειτουργό), βοικθςαν; Σε ποιο βακμό;  

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

………………………………………………. 

4. Σε ποιο βακμό ςάσ κάλυψε θ κεματολογία  των παραπάνω ςυναντιςεων; 

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

................................................ 

5. Τι πιςτεφετε  πωσ κα βοθκοφςε περιςςότερο; 
…….......................…………………………………………………………………….......................................

...................................... 

Ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία 
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7.    Νηπιαγωγείο Άνω ύρου :  

«Ερωτηματολόγιο γονέων : υνεργασία μεταξύ 

νηπιαγωγέιων» 
   

 

 

Το ερωτθματολόγιο που ακολουκεί διαμορφϊκθκε από το Νθπιαγωγείο Άνω Σφρου 

ςτθν Ρεριφζρεια Νοτίου Αιγαίου, ςτο πλαίςιο του ςχεδίου δράςθσ με τίτλο 

«Συνεργαςία και άλλα ςυν…» με ςτόχο τθν παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των 

δραςτθριοτιτων που υλοποιικθκαν από τουσ γονείσ των μακθτϊν. Το ςχζδιο 

δράςθσ αφοροφςε τθ ςυνεργαςία μεταξφ των δφο νθπιαγωγείων.  
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Νηπιαγωγείο Άνω ύροσ  
 
 

ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΟΝΕΩΝ 
 

1. Θλικιακι Ομάδα 
 
    α. 25 – 30    
 
    β. 30 – 40   
 
    γ. 40 – 50   
 
2. Φφλο 
 
    α. Θιλυ   
 
    β. Άρρεν   
 
3. Οικογενειακι Κατάςταςθ 
 
    α. Άγαμοσ  -θ    
 
    β. Ζγγαμοσ –θ   
 
    γ. Διαηευγμζνοσ –θ   
 
4. Αρικμόσ παιδιϊν ςτθν οικογζνεια, ςυμπεριλαμβανομζνου του νθπίου / προνθπίου 
     ( Γράψτε ςτο κουτάκι των αρικμό των παιδιϊν)    
 
5. Σχολικι βακμίδα των παιδιϊν   
 
  α. Δεν πθγαίνουν ακόμθ ςχολείο  
 
  β. Δθμοτικό   
 
  γ. Γυμνάςιο   
 
  δ. Λφκειο   
 
 ε.. Ρανεπιςτιμιο   
 
6. Ρόςο ςυχνά επιςκζπτεςτε το ςχολείο για να ενθμερωκείτε; 
 
   α. Μία φορά το μινα ςτισ μθνιαίεσ ςυγκεντρϊςεισ   
 
   β. Μία φορά το μινα ςτισ μθνιαίεσ ςυγκεντρϊςεισ και όποτε χρειαςτεί   
 
   γ. Σε κάποιεσ από τισ μθνιαίεσ ςυγκεντρϊςεισ   
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   δ. Σχεδόν ποτζ   
 
7. Στον ςφλλογο γονζων (Επιλζξτε μία ι περιςςότερεσ απαντιςεισ). 
 
   α. Ραρακολουκϊ τισ ςυνελεφςεισ   
 
   β. Είμαι εκλεγμζνο μζλοσ   
 
   γ. Δεν αςχολοφμαι   
 
   δ. Ραρακολουκϊ τισ ςυνελεφςεισ και ςυμμετζχω ενεργά   
 
8. Οι επιςκζψεισ ςασ ςτο ςχολείο γίνονται: (Επιλζξτε μία ι περιςςότερεσ απαντιςεισ). 
 
 α. Με δικι μου πρωτοβουλία   
 
 β. Μετά από πρόςκλθςθ του εκπαιδευτικοφ   
 
 γ. Επειδι το ηιτθςε το παιδί μου   
 
9. Θεωρείτε ςθμαντικό για τθν κοινωνικοποίθςθ των παιδιϊν, όταν ςτο ςχολείο     
υπάρχουν περιςςότερα του ενόσ τμιματα οι εκπαιδευτικοί και οι μακθτζσ να 
ςυνεργάηονται και να ςυνδιοργανϊνουν εκδθλϊςεισ; 
 
     α. Ναι    
 
     β. Πχι   
 
10. Θεωρείτε ςθμαντικι τθ ςυνεργαςία μεταξφ δφο ςχολείων για τθν κοινωνικοποίθςθ των 
παιδιϊν; 
 
       α. Ναι     
    
       β. Πχι   
 
11. Συμμετείχατε ςτθν αρχικι ενθμζρωςθ για τθ ςυνεργαςία με το ςχολείο τθσ 
Ροςειδωνίασ, όπωσ αυτι ζγινε από τθ ςχολικι ςφμβουλο και τισ εκπαιδευτικοφσ; 
 
      α. Ναι      
 
      β. Πχι    
 
12. Συμμετείχατε ςτισ κοινζσ εκδθλϊςεισ που ςυνδιοργάνωςαν τα δφο ςχολεία; 
 
      α. Σε όλεσ   
 
      β. Σχεδόν ςε όλεσ   
 
      γ. Σε καμία   
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13. Αν δεν ςυμμετείχατε ποιοι παράγοντεσ πιςτεφετε ότι ευκφνονται για τθ μθ εμπλοκι ςασ 
(Επιλζξτε μία ι περιςςότερεσ απαντιςεισ). 
 
      α. Ζλλειψθ χρόνου και άλλοι προςωπικοί λόγοι;  
 
      β. Ρροβλιματα επικοινωνίασ με τουσ άλλουσ γονείσ;  
 
      γ. Ρροβλιματα επικοινωνίασ με τουσ εκπαιδευτικοφσ;  
 
      δ. Διαφωνία με τθν παιδαγωγικι αξία του προγράμματοσ;  
       
14. Είχατε ποτζ ςτο παρελκόν ανάλογθ εμπειρία ςυνεργαςίασ μεταξφ δφο ςχολικϊν 
μονάδων; 
 
α. Ναι  
   
β. Πχι  
 
15. Ριςτεφετε ότι υπιρξε ςυνεργαςία μεταξφ των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου ςασ; 
 
 α. Ναι    
                                                                                       
 β. Πχι   
 
16. Ριςτεφετε ότι υπιρξε ςυνεργαςία μεταξφ των εκπαιδευτικϊν των δφο ςχολικϊν 
μονάδων;  
 
      α. Ναι   
     
      β. Πχι   
 
17. Ριςτεφετε ότι υπιρξε ςυνεργαςία μεταξφ των γονζων και κθδεμόνων του ςχολείου ςασ; 
 
      α. Ναι    
     
      β. Πχι   
 
18. Ριςτεφετε ότι υπιρξε ςυνεργαςία μεταξφ των γονζων και κθδεμόνων των δφο ςχολικϊν 
μονάδων;  
 
      α. Ναι   
    
      β. Πχι  
 
19. Αντιλθφκικατε κετικι επίδραςθ ςτθν κοινωνικοποίθςθ του παιδιοφ ςασ λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτο πρόγραμμα; 
 
      α. Ναι            
                                                                                   
      β .Πχι  
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20. Αν ναι, πϊσ φάνθκε αυτό; (Επιλζξτε μία ι περιςςότερεσ απαντιςεισ). 
 
       α. Μιλοφςε ςυχνά για τθν εμπειρία του;  
 
       β. Ανυπομονοφςε για τισ κοινζσ δράςεισ;  
 
       γ. Ζδειξε ενδιαφζρον για τθν τελικι εκδιλωςθ;  
 
       δ. Άλλο τι; ………………………………………………………………… 
 

 
21. Αν όχι να επιςθμάνετε τα αρνθτικά αποτελζςματα (Επιλζξτε μία ι περιςςότερεσ 
απαντιςεισ). 
 
      α. Άρνθςθ ςυμμετοχισ ςτισ κοινζσ εκδθλϊςεισ  
 
      β. Άρνθςθ ςυμμετοχισ ςτθν τελικι γιορτι  
 
      γ. Δυςφορία όταν ςυμμετείχε ςτισ κοινζσ δράςεισ  
 
      δ. Άλλο τι; ……………………………………………………………………. 
             

 
 
22. Ριςτεφετε ότι το «ςυνεργαςία ανάμεςα ςτα ςχολεία » πζτυχε τουσ αρχικοφσ του 
ςτόχουσ; 
 
      α. Ράρα πολφ  
 
      β. Λίγο  
 
       γ. Κακόλου  
 
23. Θα κζλατε να ςυνεχιςτοφν τζτοιου είδουσ δράςεισ με το ίδιο ι διαφορετικό ςχολείο; 
(Επιλζξτε μία ι περιςςότερεσ απαντιςεισ). 
 
        α. Ναι ( με το ίδιο ςχολείο)     
   
        β. Πχι  
 
        γ. Ναι ( με άλλα ςχολεία )      
    
        δ. Πχι  
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8.    Νηπιαγωγείο Άνω ύρου :  

«Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών : υνεργασία μεταξύ 

νηπιαγωγείων» 
   

 

 
 

Το ερωτθματολόγιο που ακολουκεί διαμορφϊκθκε από Νθπιαγωγείο Άνω Σφρου 

ςτθν Ρεριφζρεια Νοτίου Αιγαίου ςτο πλαίςιο του ςχεδίου δράςθσ με τίτλο 

«Συνεργαςία και άλλα ςυν…» με ςτόχο τθν παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των 

δραςτθριοτιτων που υλοποιικθκαν από τουσ εκπαιδευτικοφσ. Το ςχζδιο δράςθσ 

αφοροφςε τθ ςυνεργαςία μεταξφ των δφο νθπιαγωγείων. 
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Νηπιαγωγείο Άνω ύροσ 

 
ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 
1. Θλικιακι Ομάδα 
 
    α. 25 – 30  
 
    β. 30 – 40  
 
    γ. 40 – 50  
 
2. Φφλο 
 
    α. Θιλυ   
 
    β. Άρρεν  
 
3. Οικογενειακι Κατάςταςθ 
 
    α. Άγαμοσ  -θ   
 
    β. Ζγγαμοσ –θ  
 
    γ. Διαηευγμζνοσ –θ  
 
4. Αρικμόσ παιδιϊν ςτθν οικογζνεια, ςυμπεριλαμβανομζνου του νθπίου / προνιπιο 
(Γράψτε ςτο κουτάκι των αρικμό των παιδιϊν)  
 
5. Συμμετείχατε ςτθν αρχικι ενθμζρωςθ για τθ ςυνεργαςία με το ςχολείο τθσ Ροςειδωνίασ, 
όπωσ αυτι ζγινε από τθ ςχολικι ςφμβουλο; 
 
      α. Ναι      
 
      β. Πχι  
 
6. Συμμετείχατε ςτισ κοινζσ εκδθλϊςεισ που ςυνδιοργάνωςαν τα δφο ςχολεία; 
 
      α. Σε όλεσ  
 
      β. Σχεδόν ςε όλεσ  
 
      γ. Σε καμία  
 
7. Αν δεν ςυμμετείχατε ποιοι παράγοντεσ πιςτεφετε ότι ευκφνονται για τθ μθ εμπλοκι ςασ 
(Επιλζξτε μία ι περιςςότερεσ απαντιςεισ). 
 
      α. Ζλλειψθ χρόνου και άλλοι προςωπικοί λόγοι  
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      β. Ρροβλιματα επικοινωνίασ με τουσ άλλουσ γονείσ  
 
      γ. Ρροβλιματα επικοινωνίασ με τουσ εκπαιδευτικοφσ  
 
 
      δ. Διαφωνία με τθν παιδαγωγικι αξία του προγράμματοσ;  
      
8. Είχατε ποτζ ςτο παρελκόν ανάλογθ εμπειρία ςυνεργαςίασ μεταξφ δφο ςχολικϊν 
μονάδων ; 
 

α. Ναι  
    
β. Πχι  

 
9. Ριςτεφετε ότι υπιρξε ςυνεργαςία μεταξφ των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου ςασ; 
 

α. Ναι   
   
β. Πχι   

 
10. Ριςτεφετε ότι υπιρξε ςυνεργαςία μεταξφ των εκπαιδευτικϊν των δφο ςχολικϊν 
μονάδων;  
 
      α. Ναι   
       
      β. Πχι   
 
11. Ριςτεφετε ότι υπιρξε ςυνεργαςία μεταξφ των γονζων και κθδεμόνων του ςχολείου ςασ; 
 
      α. Ναι   
      
      β. Πχι  
 
12. Ριςτεφετε ότι υπιρξε ςυνεργαςία μεταξφ των γονζων και κθδεμόνων των δφο ςχολικϊν 
μονάδων;  
 
      α. Ναι   
      
      β. Πχι  
 
13. Αντιλθφκικατε κετικι επίδραςθ ςτθν κοινωνικοποίθςθ των παιδιϊν λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτο πρόγραμμα; 
 
      α. Ναι           
                                                                                   
      β.Πχι  
 
14. Αν ναι, πϊσ φάνθκε αυτό; (Επιλζξτε μία ι περιςςότερεσ απαντιςεισ). 
 
       α. Μιλοφςε ςυχνά για τθν εμπειρία του;  
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       β. Ανυπομονοφςε για τισ κοινζσ δράςεισ;  
 
       γ. Ζδειξε ενδιαφζρον για τθν τελικι εκδιλωςθ;  
 
       δ. Άλλο τι; 
 

      
____________________________________________________________________ 
 
15. Αν όχι να επιςθμάνετε τα αρνθτικά αποτελζςματα . (Επιλζξτε μία ι περιςςότερεσ 
απαντιςεισ). 
 
      α. Άρνθςθ ςυμμετοχισ ςτισ κοινζσ εκδθλϊςεισ  
 
      β. Άρνθςθ ςυμμετοχισ ςτθν τελικι γιορτι  
 
      γ. Δυςφορία όταν ςυμμετείχε ςτισ κοινζσ δράςεισ  
 
      δ. Άλλο τι; 
             

      
____________________________________________________________________ 
 
16. Ριςτεφετε ότι το ςχζδιο δράςθσ < ςυνεργαςία ανάμεςα ςτα ςχολεία ;> 
 
      α. Ράρα πολφ  
 
      β. Λίγο  
 
      γ. Κακόλου  
 
17. Ριςτεφετε ότι θ ςυμμετοχι ςασ ςτο πρόγραμμα τθσ ςυνεργαςίασ των δυο ςχολείων  
περιόριςε  ςθμαντικά τον ελεφκερο χρόνο ςασ; 
 

 α. Ναι            
  

β .Πχι  
 
18. Ριςτεφετε ότι θ ςχολικι ςφμβουλοσ βοικθςε ςτθν προϊκθςθ  του προγράμματοσ τθσ 
ςυνεργαςίασ των δφο ςχολείων; 
 
α. Ναι     
        
β .Πχι  
 
19.Θα κζλατε να ςυμμετάςχετε ςε  τζτοιου είδουσ δράςεισ με το ίδιο ι διαφορετικό 
ςχολείο; (Επιλζξτε μία ι περιςςότερεσ απαντιςεισ). 
 
α. Ναι ( με το ίδιο ςχολείο)       
         
β. Πχι( με το ίδιο ςχολείο  
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Αν ναι, γιατί; 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Αν όχι γιατί;  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

  

α. Ναι ( με άλλα ςχολεία )   

       

 β. Πχι ( με άλλα  ςχολεία)  

 

 

Αν ναι, γιατί; 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Αν όχι, γιατί; 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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9.    Νηπιαγωγείο Αρχαίας Επιδαύρου, Αργολίδας :  

«Ερωτηματολόγιο γονέων : Η ομαλή μετάβαση των 

νηπίων στο δημοτικό» 
   

 

 

 

Το ερωτθματολόγιο για τουσ γονείσ που ακολουκεί διαμορφϊκθκε από το 

Νθπιαγωγείο Αρχαίασ Επιδαφρου ςτθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου ςτο πλαίςιο του 

ςχεδίου δράςθσ «Θ ομαλι μετάβαςθ των νθπίων ςτο δθμοτικό» με ςτόχο τθ 

διερεφνθςθ των απόψεϊν τουσ ςχετικά με τθ μετάβαςθ των παιδιϊν τουσ από το 

νθπιαγωγείο ςτο δθμοτικό ςχολείο.  
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Νηπιαγωγείο Αρταίας Επιδαύροσ 

 

 

Ερωτηματολόγιο γονέων 

 

1. Ζχετε ενθμερωκεί για το πρόγραμμα ομαλισ μετάβαςθσ του παιδιοφ ςασ ςτο 
δθμοτικό ςχολείο; 
 
ΝΑΙ                           ΟΧΙ 
 
2. Εάν ΝΑΙ, κεωρείτε τθν ενθμζρωςι ςασ ικανοποιθτικι; 

 
ΝΑΙ                           ΟΧΙ 
 
3. Ζχετε ςυηθτιςει με τθν οικογζνειά ςασ το νζο ξεκίνθμα του παιδιοφ ςασ; 
 
ΝΑΙ                            ΟΧΙ 
 
4. Ζχετε ςυηθτιςει αυτό το κζμα με το παιδί ςασ; 
 
ΝΑΙ                            ΟΧΙ 
 

5. Εάν ΝΑΙ, αναφζρετε κάποιεσ χαρακτθριςτικζσ κουβζντεσ. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Είχατε ςτο παρελκόν εμπειρίεσ μετάβαςθσ, ομαλισ ι όχι, ςτο δθμοτικό; 
 
ΝΑΙ                              ΟΧΙ 

 
7. Τι κατά τθ γνϊμθσ ςασ είναι το πιο ςθμαντικό για να είναι θ μετάβαςθ 
επιτυχισ (αςφάλεια, αυτοπεποίκθςθ, ςυνεργαςία, κ.α.) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8. Ροιοσ κατά τθ γνϊμθ ςασ είναι ο ρόλοσ του νθπιαγωγείου ςτθν εκπαίδευςθ 
των παιδιϊν και ποιοσ ο ρόλοσ του δθμοτικοφ; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. Μπορεί να υπάρχει ςυνεργαςία των δφο βακμίδων; 
 
ΝΑΙ                               ΟΧΙ 

 
10. Ροιεσ πιςτεφετε ότι κα είναι οι αλλαγζσ που κα αντιμετωπίςει το παιδί ςασ 
ςτο δθμοτικό (ςτα μακιματα, ςτθ προςαρμογι, ςτουσ φίλουσ, ςτο πρόγραμμα, 
ςτο παιχνίδι, ςτισ αίκουςεσ, ςτθ ςυμπεριφορά του, ςτισ γνϊςεισ του); 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
11. Με ποιουσ τρόπουσ κα μποροφςε το νθπιαγωγείο να βοθκιςει ϊςτε να 
επιτευχκεί ομαλι μετάβαςθ των παιδιϊν; 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Με ποιουσ τρόπουσ κα μποροφςε το δθμοτικό ςχολείο να βοθκιςει; 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Τι ι ποιοσ άλλοσ, κατά τθ γνϊμθ ςασ, κα μποροφςε να βοθκιςει; 
………………………………………………………………………………………………………… 
12. Ριςτεφετε ότι τα παιδιά κα ζχουν χρόνο για παιχνίδι, ενϊ βρίςκονται  
ςτο δθμοτικό ςχολείο; 
 
ΝΑΙ                              ΟΧΙ 
 
13. Είναι, κατά τθ γνϊμθ ςασ, απαραίτθτο για τα παιδιά του δθμοτικοφ, το 
παιχνίδι; 
 
ΝΑΙ                              ΟΧΙ 
 
14. Αιτιολογιςτε τθν παραπάνω απάντθςι ςασ. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
15. Ζχετε κάτι άλλο να αναφζρετε; 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 52 

 

 

 

10.    Νηπιαγωγείο Αρχαίας Επιδαύρου, Αργολίδας :  

«χέδιο συνέντευξης παιδιών : Η ομαλή μετάβαση των 

νηπίων στο δημοτικό» 
   

 

 

 

Το ςχζδιο ςυνζντευξθσ των παιδιϊν που ακολουκεί διαμορφϊκθκε από το 

Νθπιαγωγείο Αρχαίασ Επιδαφρου ςτθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου ςτο πλαίςιο του 

ςχεδίου δράςθσ «Θ ομαλι μετάβαςθ των νθπίων ςτο δθμοτικό» με ςτόχο να 

διερευνθκεί το πϊσ αντιλαμβάνονται τα παιδιά το δθμοτικό ςχολείο και τθ 

μετάβαςι τουσ ςε αυτό.  
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Νηπιαγωγείο Αρταίας Επιδαύροσ 

Συνεντεφξεισ ςε νήπια πριν την υλοποίηςη δραςτηριοτήτων ομαλήσ μετάβαςησ 

 

1. Τι αιςκάνεςαι που τθν επόμενθ χρονιά κα πασ ςτο δθμοτικό ςχολείο; 

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

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

 

2. Ρωσ φαντάηεςαι ότι κα είναι το δθμοτικό ςχολείο; 

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

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

 

3. Τι νομίηεισ πωσ κα κάνεισ εκεί; 

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

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

4. Ρερίγραψζ μου πωσ νομίηεισ ότι κα περνάσ τθν θμζρα ςου ςτο δθμοτικό ςχολείο. 

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

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

5. Ροιουσ άλλουσ νομίηεισ ότι κα ςυναντιςεισ όταν πασ ςτο δθμοτικό ςχολείο; 

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

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

6. Τι κα ικελεσ εςφ να κάνεισ όταν αλλάξεισ ςχολείο; 

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

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

7. Ρϊσ κα ικελεσ να μοιάηει το άλλο ςου ςχολείο; 

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

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

8. Τι νομίηεισ πωσ πρζπει να κάνεισ για να είςαι ζτοιμοσ για το νζο ςου ςχολείο; 

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

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

9. Θζλεισ να επιςκεφτοφμε το δθμοτικό ςχολείο που είναι κοντά μασ; 

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

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

10. Εάν ναι, τι κα ικελεσ να κάνουμε όταν πάμε εκεί; 

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

……………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
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11.    Νηπιαγωγείο Καλαφατιώνων Κέρκυρας :  «χέδιο μη 

δομημένης συνέντευξης παιδιών : Η ομαλή μετάβαση των 

νηπίων στο δημοτικό» 
   

 

 

Το ςχζδιο μθ δομθμζνθσ ςυνζντευξθσ που ακολουκεί διαμορφϊκθκε από το 

1/κεςιο Νθπιαγωγείο Καλαφατιϊνων  ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ 

με τίτλο «Θ ομαλι μετάβαςθ των νθπίων ςτο δθμοτικό ςχολείο» με ςτόχο τθν 

αποτελεςματικότερθ παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ του.  

Θ ςυνζντευξθ είχε ςτόχο να ςυγκεντρϊςει τισ απόψεισ των παιδιϊν ςχετικά με τθ 

μετάβαςι τουσ ςτο δθμοτικό ςχολείο.  
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Νηπιαγωγείο Καλαφατιώνων Κέρκσρας 
 

 
Μη δομημζνη ςυνζντευξη για τα παιδιά 

 
 
 

 

1. Τι ςκζφτεςαι όταν ακοφσ τθ λζξθ δθμοτικό ςχολείο; 

 

2. Τι ςκζφτεςαι όταν ακοφσ τθ λζξθ διευκυντισ; 

 

3. Τι ςου ζκανε εντφπωςθ από το Δθμοτικό ςχολείο που επιςκεφτικαμε; 

 

4. Τι δεν ςου άρεςε ςτο Δθμοτικό ςχολείο που πιγαμε; 

 

5. Αν ςε ρωτοφςαν τι κα ικελεσ να αλλάξεισ ςτο Δθμοτικό ςχολείο που 

πιγαμε, τι κα ζλεγεσ; 

 

6. Θζλεισ να πασ ςτο Δθμοτικό ςχολείο; Γιατί; 

 

7. Θζλεισ να ζχεισ δάςκαλο ι δαςκάλα; Γιατί; 

 

8. Ρϊσ κζλεισ να είναι θ τάξθ ςου ςτο Δθμοτικό ςχολείο; 
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12. Νηπιαγωγείο Καλαφατιώνων Κέρκυρας :    

  «Φύλλα εργασίας : Ζωγραφιές παιδιών για τη μετάβαση 

των νηπίων στο δημοτικό» 
   

 

 

  

 Τα φφλλα εργαςίασ που ακολουκοφν διαμορφϊκθκαν από το 1/κεςιο Νθπιαγωγείο 

Καλαφατιϊνων ςτθν Ρεριφζρεια των Ιονίων Νιςων ςτο πλαίςιο τθσ 

παρακολοφκθςθσ και ομαλισ εξζλιξθσ του ςχεδίου δράςθσ που αφορά τθν ομαλι 

μετάβαςθ των νθπίων ςτο δθμοτικό ςχολείο. Στα ςυγκεκριμζνα φφλλα εργαςίασ τα 

παιδιά καλοφνται α) να ηωγραφίςουν μετά τισ επιςκζψεισ τουσ ςτο δθμοτικό 

ςχολείο πϊσ κα ικελαν να είναι θ τάξθ τθσ Αϋ Δθμοτικοφ, β) πϊσ κα ικελαν να ιταν 

ολόκλθρο το ςχολείο και γ) τι τουσ άρεςε και τι δεν τουσ άρεςε από τθν επίςκεψι 

τουσ ςτο δθμοτικό ςχολείο.  
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Φφλλο εργαςίασ 1 

 

 Πνομα παιδιοφ:                                                                                              

Θμερομθνία:                

                

 

 Ζμακεσ τϊρα πια πϊσ είναι μία τάξθ ςτο Δθμοτικό ςχολείο! Πϊσ όμωσ κα ικελεσ 

εςφ να είναι θ τάξθ τθσ Αϋ Δθμοτικοφ; Ηωγράφιςζ τθν! 
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Φφλλο εργαςίασ 2 

 

 Πνομα παιδιοφ:                                                                                              

Θμερομθνία:                               

 

 Πϊσ κα ικελεσ να είναι το Δθμοτικό Σχολείο; Τι χρϊματα κα είχε το κτίριο και θ 

τάξθ ςου; Πϊσ φαντάηεςαι τθν αυλι; Ηωγράφιςε και περίγραψζ μασ με λίγα λόγια 

αυτό που  ζφτιαξεσ! 
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Φφλλο εργαςίασ 3 

 

 Πνομα παιδιοφ:                                                                                              

Θμερομθνία:                               

 

 Ηωγραφίηω κάτι που μου ζκανε εντφπωςθ  ςτο Δθμοτικό Σχολείο που 

επιςκεφτικαμε  και κάτι που δεν μου άρεςε κακόλου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        



 60 

 

 

 

13. Νηπιαγωγείο Καλαφατιώνων Κέρκυρας :    

  «Ερωτηματολόγιο γονέων για τη μετάβαση των νηπίων 

στο δημοτικό» 
   

 

 

 

Το ερωτθματολόγιο των γονζων που ακολουκεί διαμορφϊκθκε από το 1/κεςιο 

Νθπιαγωγείο Καλαφατιϊνων ςτθν Ρεριφζρεια των Ιονίων Νιςων ςτο πλαίςιο τθσ 

παρακολοφκθςθσ και ομαλισ εξζλιξθσ του ςχεδίου δράςθσ που αφορά τθν ομαλι 

μετάβαςθ των νθπίων ςτο δθμοτικό ςχολείο. Το ερωτθματολόγιο περιζχει 

ερωτιςεισ ςχετικά με τισ ανθςυχίεσ τουσ και τισ προςδοκίεσ τουσ για τθ μετάβαςθ 

των παιδιϊν τουσ ςτθν καινοφρια βακμίδα.  
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Νηπιαγωγείο Καλαφατιώνων Κέρκσρας 
 

Ερωτηματολόγιο για τουσ γονείσ 
 
 

1. Ριςτεφετε ότι το παιδί ςασ είναι ζτοιμο για το Δθμοτικό ςχολείο; 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

2. Ροιεσ είναι οι προςδοκίεσ ςασ από το νζο ςχολείο του παιδιοφ ςασ; 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

3. Τι περιμζνετε από το παιδί ςασ τθ επόμενθ χρονιά; 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

4. Τι νομίηετε ότι νιϊκει το παιδί ςασ τϊρα που κα πάει ςε ζνα νζο ςχολείο, ςτο 
Δθμοτικό; 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

5. Θυμάςτε τι νιϊςατε εςείσ όταν ιςαςτε πρωτάκι; 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

6. Τι κα κάνετε αν ζνα πρωί ςασ πει το παιδί ςασ ότι δεν κζλει να πάει ςτο 
Δθμοτικό ςχολείο; 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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7. Σθμειϊςτε με ςειρά προτεραιότθτασ αυτά που κεωρείτε ςθμαντικά για το παιδί 

ςασ:  
 

ΤΟ ΜΑΘΘΣΙΑΚΟ ΤΟΥ ΕΡΙΡΕΔΟ......  

 

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΙΡΕΔΟ..... 

 

ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΘΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΙΡΕΔΟ......  

 

ΤΘΝ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΘΣΘ ΤΟΥ...... 

 

ΤΘΝ ΕΙΚΟΝΑ ΡΟΥ ΡΑΟΥΣΙΑΗΕΙ ΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ..... 

 

ΤΘΝ ΑΥΤΟΡΕΡΟΙΘΘΣΘ ΤΟΥ.....  

ΤΘΝ ΕΡΙΜΟΝΘ ΤΟΥ..... 

 

ΤΘ ΘΕΛΘΣΘ ΤΟΥ.......  

 

ΤΘΝ ΕΞΥΡΝΑΔΑ ΤΟΥ...... 
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14. Νηπιαγωγείο Καλής, Πέλλας :    

  «Ερωτηματολόγια γονέων : Ενίσχυση της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» 
   

 

 

Τα ερωτθματολόγια που ακολουκοφν διαμορφϊκθκαν από το 2/κεςιο Νθπιαγωγείο 

Καλισ ςτθν Ρεριφζρεια τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ ςτο πλαίςιο του ςχεδίου δράςθσ 

με τίτλο «Ενίςχυςθ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ» με ςτόχο τθ διερεφνθςθ των 

απόψεων των ελλινων και αλλοδαπϊν γονζων για κζματα διαπολιτιςμικισ 

εκπαίδευςθσ.  
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Νηπιαγωγείο Καλής, Πέλλας  

Ι. ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΟΥ ΑΡΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Το ερωτθματολόγιο αυτό είναι ανϊνυμο και προαιρετικό και διαςφαλίηεται θ 

μυςτικότθτά του. Θ ςυμπλιρωςι του όμωσ είναι απαραίτθτθ κακϊσ το Σχολείο μασ 

ςυμμετζχει ςτο Πρόγραμμα: "Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου και Διαδικαςία 

Αυτοαξιολόγθςθσ" και επζλεξε το Σχζδιο Δράςθσ "Ενίςχυςθ τθσ Διαπολιτιςμικισ 

Εκπαίδευςθσ των μακθτϊν".  Τα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ είναι πολφ ςθμαντικά 

για τον τομζα  που διαπραγματεφεται θ Σχολικι μασ Μονάδα από το προθγοφμενο 

ςχολικό ζτοσ και ολοκλθρϊνεται κατά το τρζχον 2011-12.         

                                                                Ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία 

 Οι νθπιαγωγοί του Νθπιαγωγείου Καλισ 

 
(Σθμειϊςτε με Χ ςτο κατάλλθλο κουτάκι) 

1. Φφλο παιδιοφ:    

Αγόρι          Κορίτςι    

2. Χϊρα καταγωγισ: ............................................................................ 

3. Στο ςχολείο του παιδιοφ ςασ φοιτοφν παιδιά αλλοδαπϊν;   

Ναι           Πχι          Δεν γνωρίηω  

Αν απαντιςατε "Ναι", πιςτεφετε ότι θ παρουςία αυτϊν των παιδιϊν ζχει 

δθμιουργιςει προβλιματα ςτθ ςχολικι κοινότθτα;    

Ναι          Πχι           Δεν γνωρίηω ι δεν απαντϊ  

Αν απαντιςατε "Ναι", τι είδουσ προβλιματα;   

o Αναςτάτωςθ   

o Επικετικότθτα-Τραυματιςμοί    

o Μακθςιακά και προβλιματα επικοινωνίασ     

o Ρροβλιματα ζνταξθσ και προςαρμογισ      

o Άλλα προβλιματα:  

............................................................................................................................ 

.............................................................................................................................. 

4. Το παιδί ςασ κάνει παρζα με παιδιά από άλλεσ χϊρεσ;  Ναι         Πχι      

5. Σφμφωνα με όςα ςασ αναφζρει τι γνϊμθ ζχει για τα παιδιά αυτά;  

Θετικι         

Μάλλον κετικι      
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Αρνθτικι        

Μάλλον αρνθτικι              

Δεν γνωρίηω ι δεν απαντϊ   

6. Θα κζλατε να αναπτφξει ςτενότερεσ φιλικζσ ςχζςεισ με τα παιδιά αυτά; 

Ναι         

Μάλλον ναι      

Πχι        

Μάλλον όχι       

Δεν γνωρίηω ι δεν απαντϊ   

7. Το παιδί ςασ επιςκζφκθκε ι πρόκειται να επιςκεφτεί το ςπίτι αλλοδαποφ παιδιοφ;   

Ροτζ        

Μία φορά               

Συχνά           

Δεν γνωρίηω ι δεν απαντϊ  

8. Στθν οικογζνειά ςασ είχατε ι ζχετε ςχζςεισ με αλλοδαποφσ;     

Ναι           Πχι   

Αν απαντιςατε "Ναι", τι είδουσ ςχζςεισ; 

Εργαςιακζσ         

Συναδελφικζσ        

Φιλικζσ       

Κοινωνικζσ             

Τουσ ζχετε παντρζψει ι βαφτίςατε κάποιο παιδί τουσ           

Άλλο:  ................................................................................................................... 

9. Αν αποκτοφςε φιλικότερεσ ςχζςεισ το παιδί ςασ με παιδιά αλλοδαπϊν κα 

αποφεφγατε να το αναφζρετε ςτο περιβάλλον ςασ;   

Ναι            Πχι         

Δικαιολογιςτε τθν απάντθςι ςασ: 

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

.............................................................................................................. 

10. Ρϊσ κρίνετε τθ ςτάςθ οριςμζνων γονζων οι οποίοι ηθτοφν τθν απομάκρυνςθ των 

αλλοδαπϊν μακθτϊν από το ςχολείο που φοιτοφν τα παιδιά τουσ; 

Απαράδεκτθ          

Δικαιολογθμζνθ          

Υπερβολικι           
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Δεν γνωρίηω ι δεν απαντϊ  

11. Ρϊσ κρίνετε τθν παρουςία των παιδιϊν από μετανάςτεσ ςτα ςχολεία τθσ χϊρασ 

μασ;  

Θετικό         

Αρνθτικό          

Φυςιολογικό          

Απειλι            

Δεν γνωρίηω ι δεν απαντϊ  

12. Ριςτεφετε ότι κάποιοι αλλοδαποί αντιμετωπίηονται ςτθν ελλθνικι κοινωνία ωσ 

κατϊτεροι ςε ςχζςθ με άλλουσ;  

Ναι           Πχι           Δεν γνωρίηω ι δεν απαντϊ  

Αν απαντιςατε "Ναι", ποιοι;    

Μαφροι          

Βοφλγαροι         

ουμάνοι          

Τςιγγάνοι      

Αλβανοί   

Αςιάτεσ     

Άλλο: ..................................................................................................................... 

13. Θα ςασ ενοχλοφςε αν ςτο ςχολείο που πθγαίνει το παιδί ςασ, αυξανόταν ςθμαντικά 

ο αρικμόσ των αλλοδαπϊν μακθτϊν; 

Ναι               

Μάλλον ναι           

Πχι             

Μάλλον όχι  

Δεν γνωρίηω ι δεν απαντϊ  

                                                              Ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία 
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ΙΙ. ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΟΥ ΑΡΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Το ερωτθματολόγιο αυτό είναι ανϊνυμο και προαιρετικό και διαςφαλίηεται θ μυςτικότθτά 

του. Θ ςυμπλιρωςι του όμωσ είναι απαραίτθτθ κακϊσ το Σχολείο μασ ςυμμετζχει ςτο 

Πρόγραμμα: "Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου και Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ" και 

επζλεξε το Σχζδιο Δράςθσ "Ενίςχυςθ τθσ Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ των μακθτϊν".  Τα 

ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ είναι πολφ ςθμαντικά για τον τομζα  που διαπραγματεφεται θ 

Σχολικι μασ Μονάδα από το προθγοφμενο ςχολικό ζτοσ και ολοκλθρϊνεται κατά το τρζχον 

2011-12.         

Ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία     

Οι νθπιαγωγοί του Νθπιαγωγείου Καλισ 

 

(Σθμειϊςτε με Χ ςτο κατάλλθλο κουτάκι) 

1. Φφλο παιδιοφ:    

Αγόρι            Κορίτςι           

2. Χϊρα καταγωγισ: .................................................. 

3. Ζτθ παραμονισ ςτθν Ελλάδα: ................................... 

4. Λόγοι παραμονισ ςτθν Ελλάδα:   

Οικογενειακοί:        Οικονομικοί:          Άλλοι:      

Αν απαντιςατε "Άλλοι" περιγράψτε ποιοι λόγοι είναι: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Το παιδί ςασ φοιτά ςε ςχολείο μαηί με Ζλλθνεσ μακθτζσ;   

Ναι         Πχι  

6. Ζχει αναπτφξει φιλικζσ ςχζςεισ με Ζλλθνεσ ςυμμακθτζσ του;   

Ναι          Πχι   

7. Επιςκζπτεται το παιδί ςασ τα ςπίτια των Ελλινων ςυμμακθτϊν του;   

Ναι         Πχι   

8. Επιςκζπτονται το ςπίτι ςασ Ζλλθνεσ ςυμμακθτζσ του παιδιοφ ςασ;   

Ναι        Πχι   

9. Στο ςχολείο το παιδί ςασ αντιμετϊπιςε προβλιματα;   

Ναι          Πχι   

Αν απαντιςατε "Ναι", τι είδουσ;  

Γλωςςικά         

Ζνταξθσ και Ρροςαρμογισ          
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ατςιςμοφ  

10. Το παιδί ςασ ςάσ ζχει αναφζρει ποτζ ότι ζχει δεχκεί ςωματικι ι λεκτικι επίκεςθ από 

ςυμμακθτζσ του; 

Ναι                  Πχι             Δεν γνωρίηω ι δεν απαντϊ  

Αν απαντιςατε "Ναι", περιγράψτε πϊσ το αιτιολόγθςε το παιδί ςασ: 

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

........................................................................................................................................                                     

11. Ριςτεφετε ότι γίνονται διακρίςεισ ςε βάροσ των αλλοδαπϊν μακθτϊν ςτα ελλθνικά 

ςχολεία; 

Ναι           Πχι                Δεν γνωρίηω ι δεν απαντϊ  

12. Επιςκζπτεςτε το ςχολείο για να ρωτιςετε ςχετικά με τθν πρόοδο του παιδιοφ ςασ;   

Ναι          Πχι   

13. Στο ςπίτι ςασ διαβάηετε ελλθνικά βιβλία ι άλλα ζντυπα που βοθκοφν το παιδί ςασ να 

ενςωματωκεί ςτθν ελλθνικι κοινωνία;   

Ναι              Πχι      

14. Μακαίνετε ςτο παιδί ςασ να μιλά τθ μθτρικι του γλϊςςα;   

Ναι             Πχι   

 

 

 

Σασ ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία  
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15. Νηπιαγωγείο Προφήτη Ηλία, Πέλλας:    

  «Ερωτηματολόγια γονέων : Ενίσχυση της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» 
   

 

 

 

Τα ερωτθματολόγια που ακολουκοφν διαμορφϊκθκαν από το 2/κεςιο Νθπιαγωγείο του 

Ρροφιτθ Θλία ςτθν Ρεριφζρεια τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του 

ςχεδίου δράςθσ με τίτλο «Ενίςχυςθ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ». Το πρϊτο 

ερωτθματολόγιο είχε ςτόχο τθν ανίχνευςθ προθγοφμενων αντιλιψεων ελλινων και 

αλλοδαπϊν γονζων ςχετικά με ηθτιματα που αφοροφν τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ. Το 

δεφτερο ερωτθματολόγιο είχε ςτόχο τθ διερεφνθςθ του βακμοφ ικανοποίθςισ τουσ από το 

πρόγραμμα τθσ ΑΕΕ και τθσ διαφοροποίθςθσ των προθγουμζνων αντιλιψεων τουσ ςε 

ςχζςθ με τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ μετά τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα.  

 

  



 70 

 

Νηπιαγωγείο Προφήτη Ηλία 

1Α.  Ερωτηματολόγιο (ςε ζλληνεσ γονείσ) 

 

Φφλο …………………………………………………………………………………………………………………………   

Θλικία ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Μόρφωςθ (Δθμοτικό Σχολείο, Γυμνάςιο, Λφκειο, άλλεσ ςπουδζσ κ.λπ.) 

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

1. Γνωρίηετε το πρόγραμμα του Νθπιαγωγείου ςτο οποίο φοιτά το παιδί ςασ; 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Τι περιμζνετε από τθ φοίτθςι του ςτο Νθπιαγωγείο; 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Γνωρίηετε ότι ςτο Νθπιαγωγείο μασ φοιτοφν αλλοδαπά παιδιά (από Αλβανία) 

Ρϊσ αιςκάνεςτε γι’ αυτό; 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Γνωρίηει το παιδί ςασ τι ςθμαίνει αλλοδαπόσ; (Αλβανόσ) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. Ζχετε ποτζ ςυηθτιςει μαηί του, τον λόγο για τον οποίο βρίςκονται αυτοί οι άνκρωποι 

ςτον τόπο μασ;  
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. Σασ ενοχλεί θ διαφορά ςτθ κρθςκεία; 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7. Ζχετε πρόβλθμα αν το παιδί ςασ ζχει για φίλο ζνα αλλοδαπό παιδί; 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

8. Ριςτεφετε ότι θ ςυναναςτροφι με αλλοδαπά παιδιά μπορεί να επθρεάςει αρνθτικά 

ι κετικά τα παιδιά ςασ και γιατί; 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

9. Εςείσ ζχετε προςωπικι ςυναναςτροφι με τουσ γονείσ των άλλων παιδιϊν; 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

10. Με τουσ γονείσ αλλοδαπϊν παιδιϊν; 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

11. Ρϊσ πιςτεφετε ότι μπορεί να βοθκιςει το πρόγραμμα γενικά ςτισ μεταξφ ςασ 

ςχζςεισ; 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

1Β. Ερωτηματολόγιο (με τη λήξη του προγράμματοσ) 

 

1. Τι αποκομίςατε από τθ ςυμμετοχι ςασ ςτο πρόγραμμα ; 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. Ριςτεφετε ότι το πρόγραμμα γενικά ιταν πετυχθμζνο ι όχι και γιατί; 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. Τι νομίηετε ότι κα ζπρεπε να γίνει διαφορετικά; 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4. Άλλαξε κάτι ςτον τρόπο που ςκεφτόςαςταν ςχετικά με τθ φοίτθςθ αλλοδαπϊν 

παιδιϊν ςτο Νθπιαγωγείο; 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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2Α. Ερωτηματολόγιο (ςε αλλοδαποφσ γονείσ) 

 

Φφλο ……………………………  

 

Θλικία ………………………………... 

 

Μόρφωςθ (Δθμοτικό Σχολείο, Γυμνάςιο, Λφκειο, άλλεσ ςπουδζσ) 

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

  

1. Ζχετε πολλά χρόνια που ηείτε ςτθν Ελλάδα; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Γνωρίηετε καλά ελλθνικά;  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Το παιδί ςασ γεννικθκε ςτθν Ελλάδα; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Μιλάει καλά και τισ δφο γλϊςςεσ; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Επιςκζπτεςτε τακτικά τθν Αλβανία; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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6. Συηθτάτε με το παιδί ςασ για τθ χϊρα καταγωγισ του; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Ζχετε ςχζςεισ με ζλλθνεσ γονείσ; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8. Το παιδί ςασ παίηει με παιδιά από εδϊ ι μόνο με ομοεκνείσ του; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. Γνωρίηετε για το ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. Ρωσ πιςτεφετε ότι μπορεί να βοθκιςει το παιδί ςασ το Νθπιαγωγείο; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

11. Ριςτεφετε ότι το Νθπιαγωγείο κα παρζχει ίςεσ δυνατότθτεσ για μάκθςθ ι 

φοβάςτε ότι κα γίνονται διακρίςεισ; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

12. Ριςτεφετε ότι τζτοιου είδουσ προγράμματα μποροφν να βοθκιςουν ςτισ μεταξφ 

μασ ςχζςεισ; 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

2Β. Ερωτηματολόγιο   (με τη λήξη του προγράμματοσ) 

 

1. Τι αποκομίςατε από τθ ςυμμετοχι ςασ ςτο πρόγραμμα; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Ριςτεφετε ότι ιταν πετυχθμζνο ι όχι και γιατί; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Τι πιςτεφετε ότι κα ζπρεπε να γίνει διαφορετικά;  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Είςτε ικανοποιθμζνοι από τθ φοίτθςθ του παιδιοφ ςασ ςτο Νθπιαγωγείο και από 

τισ Νθπιαγωγοφσ; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Ριςτεφετε ότι θ ςυναναςτροφι ςασ με τουσ άλλουσ γονείσ άλλαξε κάτι ςτισ 

μεταξφ ςασ ςχζςεισ;  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 


