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Εισαγωγή  

 

τον παρόντα τόμο περιλαμβάνονται τα ερευνητικά εργαλεία 

(ερωτηματολόγια, σχέδια παρατήρησης, σχέδια συνέντευξης, φόρμες 

καταγραφής στοιχείων) τα οποία διαμορφώθηκαν και αξιοποιήθηκαν από τις 

σχολικές μονάδες τόσο για τη συστηματική διερεύνηση επιλεγμένων δεικτών 

όσο και για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των σχεδίων δράσης.   

 

Σα εργαλεία των σχολείων είναι κατανεμημένα ανά δείκτη ποιότητας και 

παρατίθενται αναλυτικά στον πίνακα περιεχομένων.    
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1.1. 

 

18ο Νηπιαγωγείο Ρόδου 

 

«Εξοπλισμός-διαθέσιμα μέσα του σχολείου» 

 

«χέδιο παρατήρησης μαθητών» 

  

 

 

 

 

 

 

 Σο παρακάτω σχέδιο παρατήρησης διαμορφώθηκε από το 18ο 

Νηπιαγωγείο Ρόδου της Περιφέρειας Δωδεκανήσου στο πλαίσιο 

υλοποίησης του σχεδίου δράσης με τίτλο «Αναβάθμιση των εσωτερικών 

και εξωτερικών χώρων του σχολείου» κατά το σχολικό έτος 2011-2012. 

Ειδικότερα, διαμορφώθηκε και αξιοποιήθηκε  για την  αξιολόγηση  της 

αποτελεσματικότητας του σχεδίου δράσης που υλοποιήθηκε.  
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  18ο Ν/Γ όδου                                                    Εβδομάδα παρατιρθςθσ ελεφκερων δραςτθριοτιτων:   

  Κζντρα ενδιαφζροντοσ 

  Κουκλόςπιτο Εικαςτικά 
Τγιεινή 

διατροφή 
Βιβλιοθήκη 

Παρατήρηςη-
Πειραματιςμοί 

Τπολογιςτήσ 
Οικοδομικό 

υλικό 

Παιδαγωγικό 
υλικό-

Μαθηματικά 

Δευτζρα  

Αρ. παιδιϊν που 

επιςκζφκθκαν τα κζντρα 

ενδιαφζροντοσ                 

Σε ποια κζντρα 

ενδιαφζροντοσ 

αναπτφχκθκε 

ςυνεργατικό παιχνίδι;                 

Ρόςεσ φορζσ και ςε ποια 

κζντρα ηιτθςαν τα παιδιά 

τθν παρζμβαςι ςασ;                 

Σρίτη 

Αρ. παιδιϊν που 

επιςκζφκθκαν τα κζντρα 

ενδιαφζροντοσ                 

Σε ποια κζντρα 

ενδιαφζροντοσ 

αναπτφχκθκε 

ςυνεργατικό παιχνίδι;                 
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Ρόςεσ φορζσ και ςε ποια 

κζντρα ηιτθςαν τα παιδιά 

τθν παρζμβαςι ςασ;                 

 

Σετάρτη  

Αρ. παιδιϊν που 

επιςκζφκθκαν τα                                                                                                                                                

κζντρα 

ενδιαφζροντοσ                 

Σε ποια κζντρα 

ενδιαφζροντοσ 

αναπτφχκθκε 

ςυνεργατικό 

παιχνίδι;                 

Ρόςεσ φορζσ και ςε 

ποια κζντρα ηιτθςαν 

τα παιδιά τθν 

παρζμβαςι ςασ;                 

Πζμπτη 

 Αρ. παιδιϊν που 

επιςκζφκθκαν τα                                                                                                                                                

κζντρα 

ενδιαφζροντοσ                 

Σε ποια κζντρα 

ενδιαφζροντοσ 

αναπτφχκθκε 
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ςυνεργατικό 

παιχνίδι; 

Ρόςεσ φορζσ και ςε 

ποια κζντρα ηιτθςαν 

τα παιδιά τθν 

παρζμβαςι ςασ;                 

Παραςκευή 

Αρ. παιδιϊν που 

επιςκζφκθκαν τα                                                                                                                                                

κζντρα 

ενδιαφζροντοσ                 

Σε ποια κζντρα 

ενδιαφζροντοσ 

αναπτφχκθκε 

ςυνεργατικό 

παιχνίδι;                 

Ρόςεσ φορζσ και ςε 

ποια κζντρα ηιτθςαν 

τα παιδιά τθν 

παρζμβαςι ςασ;                 
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1.2. 

 

Εκπαιδευτήρια ΚΑΝΣΑ – Γυμνάσιο - Λύκειο 

 

«Εξοπλισμός - διαθέσιμα μέσα του σχολείου» 

 

«Ερωτηματολόγιο γα τη σχολική ιστοσελίδα » 

 

 

Οδηγίες για τη συμπλήρωση  του ερωτηματολογίου 

 

 

 

 

Σο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν στην 

καταγραφή των απόψεών σας για τη  βελτίωση των εκπαιδευτικών 

πρακτικών. 

 

Σο ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και όλες οι πληροφορίες που 

συλλέγονται, θα χρησιμοποιηθούν ως αυστηρώς εμπιστευτικές και 

αποκλειστικά για τις ανάγκες του Έργου και τη βελτίωση του 

Εκπαιδευτικού συστήματος. 
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1. Επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του σχολείου μας για πρώτη φορά; 

  ΝΑΙ  

  ΟΦΙ 

Αν όχι πόσες φορές την έχετε επισκεφθεί; 

  Κάθε μέρα  

  Πολύ περιστασιακά 

  Σουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα  

  Σουλάχιστον 1 φορά το μήνα  

 

2.  Ποιος είναι ο σκοπός της επίσκεψής σας; 

ενημέρωση για θέματα: 

  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο – Δημοτικό) 

  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο – Λύκειο) 

  Γενικού ενδιαφέροντος 

(π.χ. πληροφορίες για το χολείο, διάφορα άρθρα) 

  Πρόσβαση σε on-line πόρους (Μαθητικά καθήκοντα) 

 

3.  Είναι η ιστοσελίδα από αισθητική άποψη ελκυστική  

(χρώμα, φόντο, εικόνες, μορφή κειμένου) ;  

  5 Ανεπαρκής  

  4 Μέτρια   

  3 Καλή   

  2 Πολύ καλή  

  1 Άριστη 

Αν σημειώσατε4 ή 5 παρακαλούμε προσδιορίστε το λόγο: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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4.  Είναι η πλοήγηση στην ιστοσελίδα (δομή, μενού)  

εύχρηστη, λειτουργική και αποτελεσματική; 

  5 Ανεπαρκής  

  4 Μέτρια   

  3 Καλή   

  2 Πολύ καλή  

  1 Άριστη 

Αν σημειώσατε 4 ή 5 παρακαλούμε προσδιορίστε το λόγο: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5.  Καλύπτει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας 

(υπηρεσίες - ενημέρωση) τις ανάγκες σας; 

  1λίγο 

  2 αρκετά 

  3 πολύ  

  4 πάρα πολύ  

Αν σημειώσατε1 ή 2 παρακαλούμε προσδιορίστε το λόγο: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6.  Θα επιθυμούσατε την κάλυψη άλλων θεμάτων μέσω της 

ιστοσελίδας μας;   

  Nαι 

  Όχι       Αν ναι ποιων; 

_____________________________________________________________________ 

 

7.  Ποιες άλλες υπηρεσίες θα θέλατε να δείτε; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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8.  Τπάρχουν άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις με πληροφορίες που 

νομίζετε ότι θα πρέπει να προστεθούν σε αυτό το σύστημα; Αν ναι, 

ποιες είναι αυτές; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9.  Κατά τη διάρκεια τις πλοήγησής σας σίγουρα προσέξατε κάποια 

καλά στοιχεία και κάποια άλλα που χρειάζονται βελτίωση; Ποια 

είναι αυτά;  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

10.  Πώς θα αξιολογούσατε (συνολικά)τη δυνατότητα αναζήτησης; 

  5 Ανεπαρκής  

  4 Μέτρια   

  3 Καλή   

  2 Πολύ καλή  

  1 Άριστη 

 

11. Εμφανίζετε σωστά η ιστοσελίδα στον Η/Τ σας; 

 Nαι 

 Όχι     

Αν  «‘Όχι»  ποιο φυλλομετρητή χρησιμοποιείτε; 

_____________________________________________________________________ 

 

12.  Αξιολογείστε συνολικά την ιστοσελίδα μας.  

 5 Ανεπαρκής  

 4 Μέτρια   

 3 Καλή   

 2 Πολύ καλή  

 1 Άριστη 
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Έχετε προτάσεις για τη βελτίωση της ιστοσελίδας?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

κοπεύετε να τη χρησιμοποιήσετε ξανά; 

 Nαι 

 Όχι 

?? ΑΑ??                     ΕΕΤΤΧΧΑΑΡΡΙΙ?? ΣΣΟΟΤΤΜΜΕΕ    ΓΓΙΙΑΑ    ΣΣΟΟ    ΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟ                        ?? ΑΑ??  
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2. 

 

 

 

Οικονομικοί πόροι του σχολείου 
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2.1. 

 

Γυμνάσιο πηλίου Κρήτης 

 

«Οικονομικοί πόροι του σχολείου» 

 

«χέδιο συνέντευξης γονέων» 

 

 

 

Σο παρακάτω σχέδιο συνέντευξης γονέων χρησιμοποιήθηκε από το 

Γυμνάσιο πηλίου της Περιφέρειας Κρήτης για τη συστηματική 

διερεύνηση του δείκτη 1.3 «Οικονομικοί πόροι του σχολείου». Οι γονείς 

επιλέχτηκαν με κλήρωση  (ήταν γονείς μαθητών από κάθε τάξη του 

γυμνασίου) και η συνέντευξη έγινε τηλεφωνικά. Παράλληλα δόθηκαν 

ερωτηματολόγια σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου για 

τον ίδιο λόγο και έγινε στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων.   
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Γπκλάζην πειίνπ Κξήηεο 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

 

1. Θεωρείτε ότι επαρκοφν 9.000- 10.000 ευρϊ για να καλφψουν τισ   
ανάγκεσ του ςχολείου; 
 

2. Μπορείτε να προτείνετε τρόπουσ εξοικονόμθςθσ πόρων; 
 

 

3. Ραρατθρείτε ςπατάλθ ι κακοδιαχείριςθ των οικονομικϊν πόρων 
του ςχολείου; 
 

4. Ριςτεφετε ότι για τισ αγορζσ του το ςχολείο πρζπει να επιλζγει 
τθν τοπικι αγορά; Συμβαίνει αυτό μζχρι ςτιγμισ; 
 

 

5. Ρϊσ κα μποροφςε θ τοπικι κοινωνία να ενιςχφςει το ζργο του 
ςχολείου; 
 

6. Θεωρείτε ότι θ ςυμμετοχι του ςυλλόγου γονζων και κθδεμόνων 
ςε διάφορεσ εκδθλϊςεισ του ςχολείου είναι ικανοποιθτικι; 
 

7. Τι εκελοντικι εργαςία κα κζλατε και κα μποροφςατε να κάνετε 
για το ςχολείο; 
 

8. Ζχετε ςκεφτεί τρόπουσ με τουσ οποίουσ κα μποροφςε να 
βελτιωκεί το ςχολείο; 
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3. 

 

 

 

 

υντονισμός σχολικής ζωής 
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3.1. 

 

EΠΑΛ Καναλακίου Ηπείρου (1) 

 

«υντονισμός σχολικής ζωής» 

 

«Υόρμα στοιχείων αρχείου» 

 

 

 

 

το πλαίσιο διερεύνησης του δείκτη 2.2 υντονισμός της σχολικής ζωής 

το EΠΑΛ Καναλακίου της Περιφέρειας Ηπείρου συγκέντρωσε ποσοτικά 

στοιχεία από το αρχείο του σχολείου. Παράλληλα δόθηκε και σχετικό 

ερωτηματολόγιο στους εκπαιδευτικούς  του σχολείου που  αποσκοπούσε 

και αυτό στη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με το συντονισμό  της 

σχολικής ζωής.  
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EΠΑΛ Καλαιαθίνπ Ηπείξνπ (1) 

«Φόξκεο ζηνηρείσλ αξρείνπ» 

   

Πνζνηηθά ζηνηρεία 

 1ν θξηηήξην: Αμηνπνίεζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

Διερευνικθκε και παρουςιάηεται θ κατανομι διοικθτικοφ ζργου ςτα μζλθ του 

διδακτικοφ προςωπικοφ ανάλογα με τθν εμπειρία. Μετά από ςχετικι ςυηιτθςθ τθσ ομάδασ 

εργαςίασ με όλο το διδακτικό προςωπικό κανζνασ εκπαιδευτικόσ δεν επζδειξε απροκυμία ι 

δυςαρζςκεια ςχετικά με το τμιμα διοικθτικοφ ζργου που ζχει αναλάβει. Η επιλογι 

υπευκυνοτιτων ζγινε εκελοντικά ςτθν αρχι τθσ χρονιάσ. 

 

Εξωδιδακτικζσ εργαςίεσ εκπαιδευτικϊν 

α/

α 

ΟΝ/ΜΟ Ρρο

χπ 

Εξωδιδακτικζσ εργαςίεσ  

1  17 Υπεφκυνοσ ΡΔΣ-Διανομι Βιβλίων Στατιςτικά 

2  3 Βιβλίο πρακτικϊν (Γιορτι) 

3   Αλλθλογραφία με Β/ΘΜΙΑ 

4  5 Υπ/νθ τμιματοσ 

5  1 Υπ/νοσ τμιματοσ (κυλικείο γιορτι) 

6  7 Υπ/νοσ εργαςτθρίου – Εκπαιδευτικά προγράμματα 

7  7 Υπ/νοσ εργαςτθρίου 

8  2 Υπ/νοσ τμιματοσ 

9  7 Υπ/νθ τμιματοσ 

10  11 Υπ/νοσ τμιματοσ 

11  9 Υπ/νθ ωρ/γιου προγράμματοσ – Υπ/νθ εργαςτθρίου 

12  13 Υπ/νοσ τμιματοσ (Γιορτι) 

13  9  

14  15 Ηλ/νικθ καταχϊρθςθ ςτοιχείων Στατιςτικά   Υπ. Τομζα 
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15  2 Υπ/νοσ τμιματοσ (Γιορτι) 

16  2 Υπ/νοσ τμιματοσ και εργαςτθρίου (Γιορτι) 

17  7 Υποκζςεισ ΙΚΑ 

18  5 Οικονομικζσ υποκζςεισ (Γιορτι) 

19  3 Υπ/νοσ τμιματοσ 

20  2 Ρρωτόκολλο (Μετακίνθςθ μακθτϊν – Γιορτι) 

21  7 Μθτρϊο (Γιορτι) 

22  7 Ρρακτικά 

23  2 Υπ/νθ τμιματοσ – Βουλι – Γιορτι 

24  17 Βιβλ/κθ 

25  5 Συςτιματα πλθροφορικισ 

    

 

2ν θξηηήξην: πκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ 

Διερευνικθκαν και παρουςιάηονται τα εξισ: πλικοσ εμπλεκομζνων, αρικμόσ και 

κζμα ομάδων εργαςίασ, τομείσ ςχολικισ ηωισ που διερευνϊνται, εργαλεία και 

μεκοδολογίεσ που αναπτφςςονται). 

Στισ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ λαμβάνει μζροσ το ςφνολο των εκπαιδευτικϊν του 

ςχολείου. Σχθματίςτθκαν τρεισ ομάδεσ εργαςίασ. Τα κζματα που ανζλαβε θ κάκε ομάδα 

εργαςίασ είναι τα εξισ: ‘Διοίκθςθ του Σχολείου’, ‘Εκπαιδευτικζσ Δραςτθριότθτεσ’, ‘Ατομικι 

και κοινωνικι ανάπτυξθ των μακθτϊν’. Τα εργαλεία που χρθςιμοποιοφνται κατά κόρον 

είναι τα ερωτθματολόγια και οι φόρμεσ καταγραφισ δεδομζνων. Οι μεκοδολογίεσ που 

αναπτφςςονται είναι ςυνεντεφξεισ, αναηιτθςθ ςτοιχείων ςε βιβλία του ςχολείου, 

παρατιρθςθ και ςυνεδριάςεισ με μακθτζσ και γονείσ. 

 

3ο κριτήριο: Βαθμόσ υλοποίηςησ τησ ςυνεργαςίασ τησ χολικήσ Μονάδασ με το Γραφείο 

και τη Διεφθυνςη Εκπαίδευςησ (αριθμόσ αιτημάτων, βαθμόσ διεκπεραίωςησ, ταχφτητα 

διεκπεραίωςησ). 

Για τθν τεκμθρίωςθ των ςτοιχείων χρθςιμοποιικθκε το βιβλίο πρωτοκόλλου. Από 1 

Σεπτεμβρίου 2009 ζωσ 31 Αυγοφςτου 2010 ςταλθήκαν 115 ζγγραφα προσ το Γραφείο 

Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και τθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ρρζβεηασ. 

Το ίδιο χρονικό διάςτθμα ειςήλθαν 148 ζγγραφα από τισ προαναφερόμενεσ υπθρεςίεσ. Ο 
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βακμόσ διεκπεραίωςθσ των αιτθμάτων είναι πολφ καλόσ. Ο χρόνοσ διεκπεραίωςθσ είναι 

μζτριοσ (περίπου 10 θμζρεσ). Σε αυτό, ςφμφωνα με τθν ενθμζρωςθ, ςυντελεί πρωτίςτωσ θ 

ζλλειψθ επάρκειασ προςωπικοφ τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ρρζβεηασ 

και δευτερευόντωσ θ υπθρεςία αποςτολισ που χρθςιμοποιείται (ΕΛΤΑ). 

 

4ο κριτήριο: υνεδριάςεισ υλλόγου Διδαςκόντων (αριθμόσ, ημερήςια διάταξη, χρονική 

διάρκεια, χρονική διαςπορά ςτο ςχολικό ζτοσ, αριθμόσ ςυμμετεχόντων, βαςικζσ 

αποφάςεισ). 

Η χρονικι διαςπορά των ςυνεδριάςεων του Συλλόγου Διδαςκόντων όπωσ 

αναμενόταν παρουςιάηει πυκνότθτα ςτθν αρχι, ςτθ μζςθ και ςτο τζλοσ τθσ ςχολικισ 

χρονιάσ. Οι ςυμμετζχοντεσ είναι το ςφνολο των εκπαιδευτικϊν που υπθρετοφν ςτο ςχολείο 

με εξαίρεςθ τουσ εκπαιδευτικοφσ που ςυμπλθρϊνουν το ωράριο ςε άλλα ςχολεία τθσ 

περιοχισ και απουςιάηουν κατά περίπτωςθ. Ενδεικτικά κζματα είναι τα εξισ:  

 Υαξαθηεξηζκνί θνίηεζεο 

 Πξνγξακκαηηζκόο εθδξνκώλ (νινήκεξσλ θαη πνιπήκεξσλ) 

 ρνιηθνί πεξίπαηνη 

 Πξνγξακκαηηζκνί ζεξηλώλ ππεξεζηώλ 

 Αλάιεςε ππεξεζίαο 

 Απηναμηνιόγεζε 
 

5ο κριτήριο: Ετήςιοσ προγραμματιςμόσ δράςεων (υπάρχει και εάν ναι τι περιλαμβάνει;). 

Υπάρχει ετιςιοσ προγραμματιςμόσ δράςεων και περιλαμβάνει κυρίωσ τα 

προγράμματα εξωςχολικϊν δραςτθριοτιτων τα οποία είναι πάρα πολλά ςε ςχζςθ με άλλα 

ςχολεία τθσ Ρεριφζρειασ Σε ατομικό επίπεδο κάκε εκπαιδευτικόσ διλωςε πωσ 

προγραμματίηει τθν κατανομι τθσ φλθσ ανάλογα με το εκάςτοτε επίπεδο των μακθτϊν. 

Επίςθσ ςε κάποιουσ εκπαιδευτικοφσ θ κατανομι τθσ φλθσ ζχει αναρτθκεί και ςτθν 

διαδικτυακι εφαρμογι ‘θλεκτρονικι τάξθ’ του Ρανελλινιου Σχολικοφ Δικτφου. 

 

6ο κριτήριο: Βαθμόσ υλοποίηςησ των βαςικϊν αποφάςεων του υλλόγου Διδαςκόντων. 

Ο βακμόσ υλοποίθςθσ των αποφάςεων κρίνεται άριςτοσ από το ςφνολο του 

εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ και από τθ Διοίκθςθ. 
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3.2. 

 

EΠΑΛ Καναλακίου Ηπείρου (2) 

 

«υντονισμός σχολικής ζωής» 

 

«Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών» 

 

 

 

Σο παρακάτω ερωτηματολόγιο δόθηκε από το EΠΑΛ Καναλακίου της 

Περιφέρειας Ηπείρου στους εκπαιδευτικούς του σχολείου και 

αποσκοπούσε στη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με το δείκτη 2.2 

υντονισμός της σχολικής ζωής. Παράλληλα για τη διερεύνηση του 

δείκτη συγκέντρωσαν και αποδελτίωσαν στοιχεία από το αρχείο του 

σχολείου.  
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EΠΑΛ Καλαιαθίνπ Ηπείξνπ (2)    Δξσηεκαηνιόγην Δθπαηδεπηηθώλ 

Γείθηεο πνπ δηεξεπλήζεθε: πληνληζκόο ζρνιηθήο δσήο. 

 

 

Κύξηα απνηειέζκαηα Αμηνιόγεζεο 

Πνηνηηθά ζηνηρεία 

1.Η Διεφθυνςη θζτει ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ και προτεραιότητεσ και 

πξνγξακκαηίδεη δξάζεηο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. 

 

 

 

 

2.Οη απνθάζεηο είλαη απνηέιεζκα ζπιινγηθώλ θαη δεκνθξαηηθώλ 

δηαδηθαζηώλ. 
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3. Η Γηεύζπλζε ππνζηεξίδεη έλα ζπλεξγαηηθό, ζπκκεηνρηθό, ζπιινγηθό 

πιαίζην εξγαζίαο όισλ ησλ παξαγόλησλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 

 

 

 

4.Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζπκθσλήζεη πάλσ ζ' έλα γεληθό πιαίζην 

αξρώλ ηνπ ζρνιείνπ θαη εθαξκόδνπλ ηνλ εζσηεξηθό θαλνληζκό ηνπ 

ζρνιείνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δηαθόξσλ πξνβιεκάησλ.  
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5.Πξηλ από ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ, όινη νη εθ- 

παηδεπηηθνί ελεκεξώλνληαη γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

 

 

 

 

6.Σν είδνο ησλ ζεκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε 

θαιύπηνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηα εθάζηνηε ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηε 

ρνιηθή Μνλάδα. 
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7.Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν δηεμάγεηαη ε ζπδήηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ είλαη ηθαλνπνηεηηθόο. 

 

 

 

 

 

 

8.Σν δηδαθηηθό πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ αμηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο 

δεμηόηεηεο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ θαζελόο. 
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9.Οη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνύλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

 

 

 

 

 

10.Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν πινπνηνύληαη νη απνθάζεηο ηνπ πιιόγνπ 

Γηδαζθόλησλ είλαη απνηειεζκαηηθόο. 
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11.Ο βαζκόο ζπλεξγαζίαο κε άιινπο ζπλαδέιθνπο ζαο ζην πιαίζην 

νκάδσλ εξγαζίαο είλαη νπζηαζηηθόο. 

 

 

 

 

 

 

12.Η θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ ζε όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ 

ζρνιείνπ είλαη δίθαηε. 
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13.Η ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζηηο απνθάζεηο ηνπ ζρνιείνπ είλαη 

νπζηαζηηθή. 

 

 πκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη εηδηθόηεξα ζην 

ζπληνληζκό ηεο ζρνιηθήο δσήο πεξηνξίδεηαη  από λόκνπο θαη θαλνληζκνύο νη νπνίνη 

δελ είλαη δπλαηόλ λα κελ ιεθζνύλ ππ‟ όςηλ. Παξά ηαύηα παξνπζηάδνπκε ηε γλώκε 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζην παξαπάλσ ζέκα. 

 

 

14.Ο βαζκόο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζηηο απνθάζεηο ηνπ ζρνιείνπ 

είλαη ηθαλνπνηεηηθόο 

 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη εηδηθόηεξα ζην 

ζπληνληζκό ηεο ζρνιηθήο δσήο πξνζδηνξίδεηαη  από λόκνπο θαη θαλνληζκνύο νη 

νπνίνη δελ είλαη δπλαηόλ λα κελ ιεθζνύλ ππ‟ όςηλ. Οη γνλείο παίξλνπλ κέξνο ζηε 

ζρνιηθή επηηξνπή, ην ζρνιηθό ζπκβνύιην, ηα πξνγξάκκαηα Π.Δ., Αγσγήο Τγείαο, 

Αεηθόξν ρνιείν θ.α. Ζ γλώκε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ 

ζηε δηνίθεζε  ηνπ ζρνιείνπ απνηππώλεηαη ζην παξαπάλσ ξαβδόγξακκα 
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15.Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ηα Γξαθεία θαη νη Γηεπζύλζεηο 

Δθπαίδεπζεο είλαη απνηειεζκαηηθέο. 

 

 

 

Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν εμππεξεηείηαη ην ζρνιείν από ηε δηεύζπλζε 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη ηθαλνπνηεηηθόο θαη δελ έρεη δεκηνπξγεζεί πνηέ 

πξόβιεκα. Παξά ηαύηα παξνπζηάδνπκε ηε γλώκε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε έλα ζέκα 

πνπ νύησο ή άιισο δελ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή.  

Δπεηδή ην παξαπάλσ θξηηήξην ζεσξήζεθε ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θξίλακε ζθόπηκν λα δώζνπκε εξσηεκαηνιόγην ζηνπο 

θνξείο (Γξαθεία θαη Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο) γηα λα αληρλεύζνπκε θαη ηε δηθή 

ηνπο άπνςε γηα ηε ζρέζε ηνπο κε ηε ζρνιηθή κνλάδα. Σα απνηειέζκαηα ησλ 

απαληήζεσλ πνπ πξνέθπςαλ αμηνινγήζεθαλ ζην ζύλνιό ηνπο σο πνιύ θαιά (4 = 

πνιύ θαιή εηθόλα ρσξίο πξνβιήκαηα). 

16.Θεσξείηε όηη ζην ζρνιείν ζαο εθαξκόδεηαη έλα ηεξαξρηθό ή έλα 

ζπλεξγαηηθό κνληέιν δηνίθεζεο; 
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3.3. 

 

Πειραματικό ΓΕΛ Αναβρύτων (1) 

 

«υντονισμός σχολικής ζωής» 

 

«Ερωτηματολόγιο γονέων» 

 

 

Σο ερωτηματολόγιο των γονέων διαμορφώθηκε από το Πειραματικό ΓΕΛ 

Αναβρύτων στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης με τίτλο Εσωτερικό 

Κανονισμός Λειτουργίας του χολείου» που υλοποιήθηκε από το σχολείο 

κατά το σχολικό έτος 2011-12. Απευθυνόταν στους γονείς και κηδεμόνες 

των μαθητών με στόχο τη διερεύνηση των απόψεών τους στο πλαίσιο 

διαμόρφωσης του κανονισμού λειτουργίας του σχολείου. Δόθηκε σε 

συνδυασμό με αντίστοιχο ερωτηματολόγιο μαθητών, καθώς και με 

ερωτηματολόγιο που δόθηκε σε γονείς και εξωτερικούς φορείς με στόχο 

την τελική αξιολόγηση του κανονισμού λειτουργίας του σχολείου που 

προέκυψε από τη διαδικασία.   
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ΠΡΟΣΤΠΟ  ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΑΝΑΒΡΤΣΩΝ 

Λ. Κεθηζίαο 184   Σ.Κ. 14562 Κεθηζηά 

Σειέθσλα: 2108012944    Fax: 2106233215      email: mail@lyk-peir-anavr.att.sch.gr 

 

Δλδεηθηηθό θύιιν Αμηνιόγεζεο 
 

Αμηνινγήζηε όια ηα παξαθάηω ζέκαηα. Σεκεηώζηε κε √ ηελ απάληεζή ζαο, ζην 

αληίζηνηρν θξηηήξην. 
[ 4 = πολύ καλή (εηθόλα ρωξίο πξνβιήκαηα),  3 = καλή (ηα ζεηηθά ζηνηρεία πεξηζζόηεξα από ηα 

αξλεηηθά, 

  2 = μέηπια (θάπνηα ζηβαξά πξνβιήκαηα),  1 = πποβλημαηική (αξθεηά ζνβαξά πξνβιήκαηα)] 

  

α/α 

πληνληζκόο ζρνιηθήο δσήο. 
(Υάξαμε ζαθνύο πξνζαλαλαηνιηζκνύ γηα ηελ εξγαζία ηνπ 

ζρνιείνπ, κε βάζε ύλνιν αξρώλ θαη αμηώλ θνηλά απνδεθηώλ 

από ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο.) 

1 2 3 4 

1 Πώο θξίλεηε ηελ επηθνηλσλία ηεο δηεύζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ κε 

ηνπο καζεηέο;  

    

2 Πόζν δίθαηνη είλαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηηο απνθάζεηο ηνπογηα ηνπο 

καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ; 

    

3 Πόζν ελεκεξσκέλνη αηζζάλεζηε γηα ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ 

ζρνιείνπ, ηηο ππνρξεώζεηο θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ ζαο 

θαηά ηε θνίηεζή ηνπο ζην ζρνιείν; 

    

4 Πόζν ππνζηεξηθηηθνί ζεσξείηε όηη είλαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηνπο 

αδύλακνπο καζεηέο; 

    

5 ε πνην βαζκό ζεσξείηε όηη ην θιίκα ζην ζρνιείν επλνεί θαη 

ζπλεγνξεί ζηελ ελζσκάησζε θάζε καζεηή ζηελ θνηλή ζρνιηθή 

δσή; 

    

6 ε πνην βαζκό ζεσξείηε όηη ην ζρνιείν πξνζθέξεη ίζεο επθαηξίεο 

ζε όινπο ηνπο καζεηέο αλεμαξηήηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο, εζληθόηεηαο θαη επηδόζεσλ; 

    

7 ε πνην βαζκό ζεσξείηε όηη ε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ 

δηαθπιάζζεη ην δηδαθηηθό ρξόλν θαη πξνγξακκαηίδεη ηελ 

αλαπιήξσζε ζε πεξίπησζε απώιεηαο δηδαθηηθώλ σξώλ; 

    

8 ε πνηό βαζκό νη εθπαηδεπηηθνί ζπλεζίδνπλ λα επαηλνύλ θαη λα 

πξνβάιινπλ ηηο επηηπρίεο – δηαθξίζεηο ησλ καζεηώλ ηνπο; 

    

9 Παξαηεξήζεηο: 

 

mailto:mail@lyk-peir-anavr.att.sch.gr
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3.4. 

 

Πειραματικό ΓΕΛ Αναβρύτων (2) 

 

«υντονισμός σχολικής ζωής» 

 

«Ερωτηματολόγιο μαθητών» 

 

 

 

Σο ερωτηματολόγιο των μαθητών διαμορφώθηκε από το Πειραματικό 

ΓΕΛ Αναβρύτων στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης με τίτλο Εσωτερικό 

Κανονισμός Λειτουργίας του χολείου» που υλοποιήθηκε από το σχολείο 

κατά το σχολικό έτος 2011-12. Απευθυνόταν στους μαθητές με στόχο τη 

διερεύνηση των απόψεών τους στο πλαίσιο διαμόρφωσης του κανονισμού 

λειτουργίας του σχολείου. Δόθηκε σε συνδυασμό με αντίστοιχο 

ερωτηματολόγιο γονέων και κηδεμόνων, καθώς και  με ερωτηματολόγιο 

που δόθηκε σε γονείς και εξωτερικούς φορείς με στόχο την τελική 

αξιολόγηση του κανονισμού λειτουργίας του σχολείου που προέκυψε από 

τη διαδικασία.   
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ΠΡΟΣΤΠΟ  ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΑΝΑΒΡΤΣΩΝ 
Λ. Κεθηζίαο 184   Σ.Κ. 14562 Κεθηζηά 

Σειέθσλα: 2108012944    Fax: 2106233215      email: mail@lyk-peir-anavr.att.sch.gr 

 

Δλδεηθηηθό θύιιν Αμηνιόγεζεο 
 

Αμηνινγήζηε όια ηα παξαθάηω ζέκαηα. Σεκεηώζηε κε √ ηελ απάληεζή ζαο, ζην 

αληίζηνηρν θξηηήξην. 
[ 4 = πολύ καλή (εηθόλα ρωξίο πξνβιήκαηα),  3 = καλή (ηα ζεηηθά ζηνηρεία πεξηζζόηεξα από ηα 

αξλεηηθά,   2 = μέηπια (θάπνηα ζνβαξά πξνβιήκαηα),  1 = πποβλημαηική (αξθεηά ζνβαξά 

πξνβιήκαηα)] 

  

α/α 
Γηακόξθσζε θαη εθαξκνγή εζσηεξηθνύ θαλνληζκνύ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ 
1 2 3 4 

1 Γεκηνπξγία θηιηθνύ καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο.     

2 Γηακόξθσζε ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο κνπ κε δηθή κνπ επζύλε 

θαη κε ζπλεξγαζία ηνπ ππεύζπλνπ θαζεγεηή. 

    

3 πκβηώλσ ζην ζρνιείν κνπ κε αζθάιεηα θαη ρακειό θίλδπλν.     

4 πκκεηνρή ζηελ πξσηλή πξνζεπρή θαη ζπγθέληξσζε 

ελεκέξσζεο. 

    

5 Δλεξγή ζπκκεηνρή ζηε δηακόξθσζε ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο, 

ζηελ θαζαξηόηεηά ηεο θαη ζηελ πξόθιεζε δεκηώλ. 

    

6 Καζπζηέξεζε ζηελ πξνζέιεπζε έλαξμεο ηεο ζρνιηθήο ώξαο 

πιένλ ησλ 5 ιεπηώλ. 

    

7 Απνκάθξπλζε από ην ζρνιείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ 

πξνγξάκκαηνο ρσξίο ηε ζρεηηθή άδεηα από ηνλ Γηεπζπληή θαη κε 

ηε ζύκθσλε γλώκε ησλ γνληώλ κνπ. 

    

8 Έρσ απνιέζεη αληηθείκελα πνπ δελ επηηξέπνληαη λα κεηαθέξσ 

ζην ζρνιείν. 

    

9 πκκεηνρή ζηηο ζρνιηθέο ενξηέο θαη εθδειώζεηο.     

10 Γαλείδνκαη βηβιία από ηε βηβιηνζήθε ή ρξεζηκνπνηώ ηνπο Ζ/Τ 

ηνπ ζρνιείνπ κνπ. 

    

11 πλεξγαζία ηνπ ζπιιόγνπ γνλέσλ κε ην ζύιινγν δηδαζθόλησλ.     

12 Ζ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα δηέπεηαη από 

έλα θαζηεξσκέλν πιαίζην αξρώλ. 

    

13 πκκεηέρσ ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε 

δέζκεπζή κνπ απέλαληη ζην ζρνιηθό πξόγξακκα θαη ζηνπο 

θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο δσήο. 

    

14 Μεγαιύηεξε απζηεξόηεηα ζε καζεηέο πνπ δεκηνπξγνύλ 

πξνβιήκαηα ζε ζπκκαζεηέο ηνπο θαηά ηελ ώξα ηνπ καζήκαηνο 

    

15 Παξαηεξήζεηο: 

 

mailto:mail@lyk-peir-anavr.att.sch.gr
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3.5. 

 

Πειραματικό ΓΕΛ Αναβρύτων (2) 

 

«υντονισμός σχολικής ζωής» 

 

Αξιολόγηση του Εσωτερικού κανονισμού του χολείου 

«Ερωτηματολόγια γονέων και φορέων» 

 

 

 

 

Σα ερωτηματολόγια διαμορφώθηκαν από το Πειραματικό ΓΕΛ 

Αναβρύτων στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης με τίτλο Εσωτερικός 

Κανονισμός Λειτουργίας του χολείου» που υλοποιήθηκε από το σχολείο 

κατά το σχολικό έτος 2011-12. Απευθύνονταν σε  γονείς και κηδεμόνες 

των μαθητών καθώς και σε  θεσμικούς (εξωσχολικούς), επιστημονικούς 

και λοιπούς παιδαγωγικούς φορείς με στόχο την τελική αξιολόγηση του 

κανονισμού λειτουργίας του σχολείου που προέκυψε από την υλοποίηση 

του σχεδίου δράσης.   
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ΠΡΟΣΤΠΟ  ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΑΝΑΒΡΤΣΩΝ 
 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΛΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 
[Πξόγξακκα απηναμηνιόγεζεο ζρνιηθήο κνλάδαο, Ηαλ.-Μάξη. 2012] 

 

Απεπζύλεηαη ζηνπο θ.θ. Γνλείο θαη Κεδεκόλεο ηωλ καζεηώλ 

 
ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ 

1. Σν παξόλ έληππν ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε βειηίσζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ 
απνηειεζκαηηθόηεξε εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνύ ζρνιηθνύ θαλνληζκνύ, ν νπνίνο 
επηζπλάπηεηαη θαη κπνξεί λα δηαβαζηεί επίζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ καο 
(http://lyk-peir-anavr.att.sch.gr/News/Internal_Regulations.pdf). Γελ επέρεη ζέζε 
αλαθξηηηθνύ εγγξάθνπ, γη’ απηό θαη ε εηιηθξίλεηα ζηηο απαληήζεηο ζαο πξέπεη λα 
ζρεηίδνληαη κε ηηο ζρνιηθέο αλάγθεο. Οη απαληήζεηο ζαο ζα ζπλεθηηκεζνύλ κε ηηο 
απαληήζεηο άιισλ αξκόδησλ θνξέσλ θαη ζα ιεθζνύλ ππ’ όςηλ ζηνλ θαιύηεξν 
ζρεδηαζκό ηνπ ζρνιηθνύ θαλνληζκνύ. 

2. Σν εξσηεκαηνιόγην είλαη αλώλπκν. Πξόζβαζε ζην παξόλ ζπκπιεξσκέλν έληππν 
έρνπλ κόλν νη αξκόδηνη εθπαηδεπηηθνί πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Απηναμηνιόγεζεο ηνπ ζρνιείνπ καο. 

3. Δάλ γηα ηνπο δηθνύο ζαο ιόγνπο δελ ζέιεηε λα δώζεηε θάπνηα απάληεζε, ηόηε ζαο 
παξαθαινύκε λα επηζηξέςεηε ην παξόλ έληππν ζεκεηώλνληαο κε θεθαιαία γξάκκαηα 
ηελ έλδεημε «ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΩ». 

 

1. Θεσξείηε γεληθά ηνλ επηζπλεκκέλν ρνιηθό Καλνληζκό  

 □ Πνιύ θαιό    □ Καιό      □ Μέηξην        □ ρη ηθαλνπνηεηηθό         □ Απαξάδεθην 

    

2. Πνηα είλαη ε πην επηηπρεκέλε πιεπξά ηνπ, θαηά ηε γλώκε ζαο; εκεηώζηε ζύληνκα 

ηελ απάληεζή ζαο:  

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

………………………………………………………………………………………… 

3. Πνηα είλαη ε ιηγόηεξν επηηπρεκέλε πιεπξά ηνπ, θαηά ηε γλώκε ζαο; εκεηώζηε 

ζύληνκα ηελ απάληεζή ζαο:  

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

……………………………………………………………………………………… 

 

4. Πηζηεύεηε όηη ππάξρνπλ αθόκε δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα πεξηιεθζνύλ ζηνλ ρνιηθό 

Καλνληζκό; Αλ    λαη, πνηα ζεσξείηε όηη είλαη απηά;  

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

…………………………………………………………………………………………  

5. Ση πξνηείλεηε γηα λα γίλεη απνηειεζκαηηθόηεξνο ν ρνιηθόο Καλνληζκόο; Έκθαζε  

   □ ζε δεηήκαηα ζπκπεξηθνξάο-ζηάζεο ησλ καζεηώλ; 

   □ ζε δεηήκαηα ζπκπεξηθνξάο-ζηάζεο ησλ θαζεγεηώλ; 

   □ ζε δεηήκαηα πνηλώλ; 

   □ ζηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ησλ καζεκάησλ; 

   □ ζηνπο θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ηε ζρνιηθή δσή (π.ρ. έγθαηξε πξνζέιεπζε, 

απελεξγνπνίεζε ησλ θηλεηώλ  

       ηειεθώλσλ ζε ώξεο καζεκάησλ); 

   □ ζε δεηήκαηα πξνγξάκκαηνο; 

   □ ζε ζέκαηα πγηεηλήο (π.ρ. απαγόξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο); 
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   □ ζε θάπνηνλ άιιν παξάγνληα (Γξάςηε πνηνο είλαη: 

..................................................................................) 

 

6. Ννκίδεηε όηη νη θείκελεο απαγνξεύζεηο κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ζην πιαίζην ηεο  

    ζρνιηθήο δσήο; 

    □ Ναη          □ Πεξίπνπ          □ Ίζσο          □ Ακθηβάιισ          □ Με θαλέλα ηξόπν 

    Γηθαηνινγήζηε ζύληνκα ηελ απάληεζή ζαο:  

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

7. Πώο πξνηίζεζζε λα ζηεξίμεηε ηνλ ρνιηθό Καλνληζκό; 

   □ Τπνζηεξίδνληάο ηνλ ζε θάζε επθαηξία 

   □ πδεηώληαο ηνλ κε ηα παηδηά ζαο 

   □ Εεηώληαο πξνζσπηθό αληίγξαθν 

   □ Γηαθεκίδνληάο ηνλ ζηνλ ζηελό ζαο θύθιν νηθείσλ, θίισλ, ζπλαδέιθσλ θαη 

γλσζηώλ 

   □ Αθνύ παξαθνινπζήζεηε κία παξνπζίαζή ηνπ θαη ηελ αλάιπζή ηνπ ζε ζπλάληεζε 

ζην ζρνιείν 

 

8. Θεσξείηε ηέηνηα θείκελα νπζηώδεηο παξεκβάζεηο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ελόο 

θαιύηεξνπ θαη δεκνθξαηηθόηεξνπ ζρνιείνπ; 

    □ Οπσζδήπνηε          □ Μάιινλ λαη          □ Γελ μέξσ          □ Μάιινλ όρη          □ 

Με θαλέλα ηξόπν 

 

9. Πνηνο είλαη ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο, θαηά ηε γλώκε ζαο, γηα ηελ ηήξεζε θαη 

ηνλ ζεβαζκό ησλ  

    δηαηάμεσλ ηνπ ρνιηθνύ Καλνληζκνύ; 

    □ Ζ καζεηηθή θνηλόηεηα      

    □ Σν Γεθαπεληακειέο      

    □ Ο ύιινγνο ησλ δηδαζθόλησλ      

    □ Ζ πξνζσπηθή ζπλείδεζε ηνπ θαζελόο καο     

    □ Σν Τπνπξγείν Παηδείαο 

    □ Ζ νηθνγέλεηα 

    □ Οη παξέεο ησλ καζεηώλ θαη ε πεξηξξένπζα αηκόζθαηξα ηεο επνρήο 

    □ Δμσζρνιηθνί παξάγνληεο (π.ρ. 

……………………………………………………………………………) 

    □ Ζ πνιηηηθνπνίεζε ησλ εκπιεθνκέλσλ 

 

10. Θα ζέιαηε λα ζεκεηώζεηε θάηη άιιν πνπ ην ζεσξείηε ζεκαληηθό, πξνθεηκέλνπ λα 

ην ιάβνπλ ππ‟ όςηλ  

      ηνπο νη ππεύζπλνη γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ ρνιηθνύ Καλνληζκνύ; 

       

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

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

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

        

Σαο επραξηζηνύκε γηα ηνλ ρξόλν ζαο θαη γηα ηε δηάζεζή ζαο λα καο βνεζήζεηε ζηε 

βειηίωζε ηωλ ζπλζεθώλ ηεο ζρνιηθήο δωήο 
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ΠΡΟΣΤΠΟ-ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΑΝΑΒΡΤΣΩΝ 

 
 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΥΟΛΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 
[Πξόγξακκα απηναμηνιόγεζεο ζρνιηθήο κνλάδαο, Ηαλ.-Μάξη. 2012] 

 

Απεπζύλεηαη ζηνπο ζεζκηθνύο (εμωζρνιηθνύο), επηζηεκνληθνύο θαη ινηπνύο 
παηδαγωγηθνύο θνξείο 

 
ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ 

1. Σν παξόλ έληππν ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε βειηίσζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ 
απνηειεζκαηηθόηεξε εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνύ ζρνιηθνύ θαλνληζκνύ, ν νπνίνο 
επηζπλάπηεηαη θαη κπνξεί λα δηαβαζηεί επίζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ καο 
(http://lyk-peir-anavr.att.sch.gr/News/Internal_Regulations.pdf). Οη απαληήζεηο ζαο ζα 
ζπλεθηηκεζνύλ κε ηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ θαη ησλ καζεηώλ ζε αληίζηνηρα 
εξσηεκαηνιόγηα θαη ζα ιεθζνύλ ππ’ όςηλ ζηνλ θαιύηεξν ζρεδηαζκό ηνπ ζρνιηθνύ 
θαλνληζκνύ. 
2. Σν εξσηεκαηνιόγην είλαη αλώλπκν. αο παξαθαινύκε σζηόζν λα ζεκεηώζεηε ηελ 
επίζεκε ηδηόηεηά ζαο ζηνλ αληίζηνηρν ρώξν, ώζηε λα κπνξέζνπκε κειινληηθά λα 
αμηνπνηήζνπκε πεξαηηέξσ ηηο γλώζεηο ζαο, εάλ παξαζηεί αλάγθε. Δλλνείηαη όηη 
πξόζβαζε ζην παξόλ ζπκπιεξσκέλν έληππν έρνπλ κόλν νη αξκόδηνη εθπαηδεπηηθνί πνπ 
είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Απηναμηνιόγεζεο ηνπ ζρνιείνπ 
καο. 
3. Δάλ θξίλεηε όηη ην παξόλ εξσηεκαηνιόγην δελ θαιύπηεη όινπο ηνπο δηεξεπλεηένπο 
ηνκείο ηνπ ζέκαηνο, ηόηε ζαο παξαθαινύκε λα ην ζπκπιεξώζεηε δεόλησο, πξνζζέηνληαο 
ζην ηέινο ηηο δηθέο ζαο παξαηεξήζεηο. 

 

< Ζ ηδηόηεηά κνπ: 
…………………………………………………………………………………… > 

 

1. Θεσξείηε γεληθά ηνλ επηζπλεκκέλν ρνιηθό Καλνληζκό  

    □ Πνιύ θαιό          □ Καιό          □ Μέηξην          □ ρη ηθαλνπνηεηηθό          □ Απαξάδεθην 
    

2. Πνηα είλαη ε πην επηηπρεκέλε πιεπξά ηνπ, θαηά ηε γλώκε ζαο; εκεηώζηε ζύληνκα ηελ 

απάληεζή ζαο:  

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

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

3. Πνηα είλαη ε ιηγόηεξν επηηπρεκέλε πιεπξά ηνπ, θαηά ηε γλώκε ζαο; εκεηώζηε ζύληνκα 

ηελ απάληεζή ζαο:  

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

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

4. Πηζηεύεηε όηη ππάξρνπλ αθόκε δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα πεξηιεθζνύλ ζηνλ ρνιηθό 

Καλνληζκό; Αλ    λαη, πνηα ζεσξείηε όηη είλαη απηά;  

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

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

5. Ση πξνηείλεηε γηα λα γίλεη απνηειεζκαηηθόηεξνο ν ρνιηθόο Καλνληζκόο; Έκθαζε  

   □ ζε δεηήκαηα ζπκπεξηθνξάο-ζηάζεο ησλ καζεηώλ; 

   □ ζε δεηήκαηα ζπκπεξηθνξάο-ζηάζεο ησλ θαζεγεηώλ; 

   □ ζε δεηήκαηα πνηλώλ; 

   □ ζηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ησλ καζεκάησλ; 

   □ ζηνπο θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ηε ζρνιηθή δσή (π.ρ. έγθαηξε πξνζέιεπζε, απελεξγνπνίεζε 

ησλ θηλεηώλ  
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       ηειεθώλσλ ζε ώξεο καζεκάησλ); 

   □ ζε δεηήκαηα πξνγξάκκαηνο; 

   □ ζε ζέκαηα πγηεηλήο (π.ρ. απαγόξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο); 

   □ ζε θάπνηνλ άιιν παξάγνληα (Γξάςηε πνηνο είλαη: 

..................................................................................) 
 

6. Ννκίδεηε όηη νη θείκελεο απαγνξεύζεηο κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά ζην 

πιαίζην ηεο    ζρνιηθήο δσήο; 

    □ Ναη          □ Πεξίπνπ          □ Ίζσο          □ Ακθηβάιισ          □ Με θαλέλα ηξόπν 

    Γηθαηνινγήζηε ζύληνκα ηελ απάληεζή ζαο: 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

7. Πώο έλαο ηέηνηνο ρνιηθόο Καλνληζκόο παξαθνινπζεί πεξηζζόηεξν ηελ ςπρνινγία ηνπ 

αλαπηπζζόκελνπ   εθήβνπ; 

   □ Με ηελ θαζεκεξηλή ζπδήηεζή ηνπ ζηελ ηάμε 

   □ πδεηώληαο ηνλ κε ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ εκπιεθνκέλσλ (καζεηώλ, γνλέσλ, 

θαζεγεηώλ) 

   □ Αλαδηακνξθνύκελνο βάζεη εηδηθώλ εγρεηξηδίσλ παηδαγσγηθήο θαη ςπρνινγίαο 

   □ Με ηνλ ζπγθεξαζκό ζεκάησλ ηεο ειιεληθήο παξάδνζεο 

   □ Απνζησπώληαο ηε «λνκνζεηηθή» δηάζηαζή ηνπ 

   □ Αιιηώο (δει.: 

……………………………………………………………………………….) 
 

8. Θεσξείηε ηέηνηα θείκελα νπζηώδεηο παξεκβάζεηο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ελόο θαιύηεξνπ θαη 

δεκνθξαηηθόηεξνπ ζρνιείνπ; 

    □ Οπσζδήπνηε          □ Μάιινλ λαη          □ Άγλσζην          □ Μάιινλ όρη          □ Με 

θαλέλα ηξόπν 
 

9. Πνηνο είλαη ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο, θαηά ηε γλώκε ζαο, γηα ηελ ηήξεζε θαη ηνλ 

ζεβαζκό ησλ   δηαηάμεσλ ηνπ ρνιηθνύ Καλνληζκνύ; 

    □ Ζ καζεηηθή θνηλόηεηα      

    □ Σν Γεθαπεληακειέο      

    □ Ο ύιινγνο ησλ δηδαζθόλησλ      

    □ Ζ πξνζσπηθή ζπλείδεζε ηνπ θαζελόο καο     

    □ Σν Τπνπξγείν Παηδείαο 

    □ Ζ νηθνγέλεηα 

    □ Οη παξέεο ησλ καζεηώλ θαη ε πεξηξξένπζα αηκόζθαηξα ηεο επνρήο 

    □ Δμσζρνιηθνί παξάγνληεο (π.ρ. 

……………………………………………………………………………) 

    □ Ζ πνιηηηθνπνίεζε ησλ εκπιεθνκέλσλ 
 

10. Θα ζέιαηε λα ζεκεηώζεηε θάηη άιιν πνπ ην ζεσξείηε ζεκαληηθό, πξνθεηκέλνπ λα ην 

ιάβνπλ ππ‟ όςηλ  

      ηνπο νη ππεύζπλνη γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ ρνιηθνύ Καλνληζκνύ; 

              

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

……………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

 

Σας εσταριζηούμε για ηον τρόνο ζας 
και για ηη διάθεζή ζας να μας βοηθήζεηε με ηις ειδικές επιζηημονικές ζας γνώζεις 
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4.  

 

 

 

Αξιοποίηση  μέσων και  πόρων 
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4.1. 

 

1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά Φίου (1) 

 

«Αξιοποίηση  μέσων και  πόρων» 

 

«χέδιο παρατήρησης νηπίων» 

 

 

Σο σχέδιο παρατήρησης διαμορφώθηκε από το 1ο Νηπιαγωγείο 

Αγίου Μηνά με στόχο την παρατήρηση των νηπίων, των 

δραστηριοτήτων τους και των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων που 

αναπτύσσονται μεταξύ τους στο πλαίσιο εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού που αφορά την οργάνωση του αύλειου χώρου και των 

εκπαιδευτικών  δραστηριοτήτων που μπορούν να προσφερθούν σε 

αυτόν. Σο εργαλείο αυτό αξιοποιήθηκε σε συνδυασμό με σχέδιο 

συνέντευξης νηπίων για τη διερεύνηση των απόψεών τους 

σχετικά με τις πλευρές της σχολικής ζωής που τους αρέσουν 

ιδιαίτερα, τις πλευρές που δεν τους αρέσουν καθώς και  τους 

χώρους του νηπιαγωγείου που τους αρέσει να παίζουν. 
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1ν Νεπηαγσγείν Αγίνπ Μελά Υίνπ (1) 

«ρέδην παξαηήξεζεο λεπίσλ» 

 

__η   ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 

ΟΝΟΜΑ ΡΑΙΔΙΟΥ :_____________________________________________________ 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ   : ___ / ___ / ___ 

ΩΑ           : 

από __:__    ζωσ __:__ 

 

 

ΧΩΡΟ & 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

(τςουλικρα, ςπιτάκι, 

κυνθγθτό, κρυφτό, 

κουβαδάκια κλπ.) 

 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΗ 

(μόνοσ ι με φίλουσ και 

ποιουσ) 

 

ΓΛΩΙΚΗ 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΗ 

(τι λζνε) 
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4.2. 

 

1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά Φίου (2) 

 

«Αξιοποίηση  μέσων και  πόρων» 

 

«χέδιο συνέντευξης νηπίων» 

 

 

 

Σο σχέδιο συνέντευξης διαμορφώθηκε από το 1ο Νηπιαγωγείο Αγίου 

Μηνά με στόχο τη διερεύνηση των απόψεων των νηπίων σχετικά με τις 

πλευρές της σχολικής ζωής που τους αρέσουν ιδιαίτερα, τις πλευρές 

που δεν τους αρέσουν καθώς και τους  χώρους του νηπιαγωγείου  που 

τους αρέσει να παίζουν. Οι παραπάνω απόψεις των μαθητών 

συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο εκπαιδευτικού σχεδιασμού που αφορά 

την οργάνωση του αύλειου χώρου και των εκπαιδευτικών  

δραστηριοτήτων που μπορούν να προσφερθούν σε αυτόν. Το εργαλείο 

αυτό αξιοποιήθηκε για την επιβεβαίωση δεδομένων παρατήρησης που 

συγκεντρώθηκαν στην αρχή της διερεύνησης. 
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1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά 

2010-2011 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΝΗΠΙΟΤ 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΗΓΗΟΤ …………………………………………. 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ………………………….. 

1 Έρεηο πάεη ζε άιιν ζρνιείν; 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2 Ση ζα ζνπ άξεζε λα θάλεηο ζην λεπηαγσγείν;… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

3 Πνπ ζέιεηο ή πξνηηκάο λα παίδεηο;  

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

4 Ση καζαίλεηο ζην Νεπηαγσγείν; 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

5  Ση λνκίδεηο όηη θάλεηο πνιύ θαιά; ε ηη είζαη πνιύ θαιόο/ε; 

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

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

6 Ση δε ζνπ αξέζεη ή δε ζα ζνπ άξεζε λα γίλεηαη ζην Νεπηαγσγείν ζνπ;  

…………………………………………………………………………………………… 

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

7 Έρεηο θάπνην παηρλίδη ή ηξαγνύδη ή βηβιίν ή ηζηνξία ή θάηη άιιν πνπ ζνπ αξέζεη 

πεξηζζόηεξν; 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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5. 

 

 

 

χέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών 
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5.1. 

 

6o Γυμνάσιο Ιλίου Αττικής 

 

«χέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών» 

 

Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών 

 

 

 

 

Σο ερωτηματολόγιο δόθηκε από το 6o Γυμνάσιο Ιλίου της Περιφέρειας 

Αττικής στους εκπαιδευτικούς του σχολείου και αποσκοπούσε στη 

συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών 

του σχολείου. 
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6o Γπκλάζην Ιιίνπ Αηηηθήο 

Δξσηεκαηνιόγην εθπαηδεπηηθώλ 

 

 
ΓΕΝΙΚΕ  ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ   

ΤΝΕΡΓΑΙΑ  ΣΩΝ  ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ  
 

 
  

 ΚΑΘΟ- 

ΛΟΤ 

ΛΙΓΟ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΤ 

1 
Πιςτεφεισ ότι υπάρχει ςτο ςφλλογο ςυνεργαςία για 

παιδαγωγικά θζματα;  
  

 

 
  

 
   

  

2 
Τπάρχει ςυνεργαςία για εξωδιδακτικζσ 

δραςτηριότητεσ ςτο ςχολείο;  
  

 

 
  

 
   

  

3 
Τπάρχουν κοινωνικζσ ςυναναςτροφζσ (ζξοδοι για 

φαγητό, θζατρο, κινηματογράφο κ.λ.π) ςαν ςφλλογοσ;  
  

 

 
  

 
   

  

4 Τπάρχουν κοινωνικζσ ςυναναςτροφζσ ςαν ομάδεσ;   
  

 

 
  

 
   

  

5 
Παρακολουθείσ μαθήματα άλλων ςυναδζλφων  τησ 

ίδιασ ή άλλησ ειδικότητασ;  
  

 

 
  

 
   

  

6 
Πιςτεφεισ ότι οι ςυνάδελφοι ανταλλάςςουν ςτα κενά 

τουσ  απόψεισ για παιδαγωγικά ή γενικότερα θζματα;  
  

 

 
  

 
   

  

7 

Πιςτεφεισ ότι οι ςυνάδελφοι παίρνουν  πρωτοβουλίεσ 

με ςκοπό το ςχολείο να γίνει καλφτερο;  
  

 

 
  

 
   

  

8 
Τπάρχει ςυνεργαςία ςτην κατανομή των μαθημάτων;  

  

 

 
  

 
   

  

9 

Τπάρχουν ςυναντήςεισ  των καθηγητϊν τησ 

ειδικότητάσ ςου για διδακτικά θζματα;   
  

 

 
  

 
   

  

10 

Πιςτεφεισ ότι οι εκδρομζσ είναι μια ευκαιρία 

επικοινωνίασ με τουσ ςυναδζλφουσ ςου;   
  

 

 
  

 
   

  

11 

Πιςτεφεισ ότι ο ςφλλογοσ ςυμπαραςτζκεται ςε 

ςυναδζλφουσ που ζχουν πρόβλημα;  
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12 

Ζχεισ επικοινωνία με τουσ ςυναδζλφουσ κατά τη 

διάρκεια των διακοπϊν;  
  

 

 
  

 
   

  

13 

Πιςτεφεισ ότι υπάρχει ςυνεργαςία των καθηγητϊν με 

τη διεφθυνςη του ςχολείου;  
  

 

 
  

 
   

  

14 
Είναι το κλίμα ςτο ςχολείο παραγωγικό;  

  

 

 
   

   
  

 ΚΑΘΟ- 

ΛΟΤ 

ΛΙΓΟ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΤ 

15 

Πιςτεφεισ ότι υπάρχει ειλικρίνεια μεταξφ των 

ςυναδζλφων;  
  

 

 
  

 
   

  

16 

Πιςτεφεισ ότι υπάρχει ςεβαςμόσ μεταξφ των 

ςυναδζλφων;  
  

 

 
  

 
   

  

17 

Πιςτεφεισ ότι υπάρχει ςυμπάθεια μεταξφ των 

ςυναδζλφων;  
  

 

 
  

 
   

  

18 

Σι ςυναιςθήματα ςου δημιουργοφνται ςτον 

εργαςιακό χϊρο; 
 

 

 
  

α 
χαρά  

  

 

 
  

 
   

  

β 
πλήξη  

  

 

 
  

 
   

  

γ 
Βίωςη αυταρχιςμοφ  

  

 

 
  

 
   

  

δ 
αποςτροφή  

  

 

 
  

 
   

  

ε 
stress  
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Ποιο κατά τη γνϊμη ςου είναι το ςημαντικότερο που πρζπει να υπάρχει για να είναι 

καλφτερεσ οι ςχζςεισ των καθηγητϊν μεταξφ τουσ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευχαριςτοφμε για τη ςυνεργαςία ςου.   

 



 54 

 

 

 

5.2. 

 

Γυμνάσιο/Λύκειο Ροδίων Παιδεία Δωδεκανήσου (1) 

 

«χέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου» 

 

Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών 

 

 

 

 

Σο ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε από το Ιδιωτικό  Γυμνάσιο/Λύκειο 

Ροδίων Παιδεία της Περιφέρειας Δωδεκανήσου. Απευθύνεται σε 

εκπαιδευτικούς και διερευνά τις σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών του 

σχολείου. Για τη διαμόρφωση του ερωτηματολογίου αξιοποιήθηκαν 

στοιχεία που παρατίθενται στον αντίστοιχο δείκτη του Σόμου ΙΙ 

«Διαδικασίες και Εργαλεία» του υλικού της ΑΕΕ. 
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Γπκλάζην/Λύθεην Ρνδίσλ Παηδεία Γσδεθαλήζνπ  

Δξσηεκαηνιόγην εθπαηδεπηηθώλ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ «ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΥΔΔΙ» 

 

 

ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 

Παξαθαινύκε λα βάιεηε Υ ζην ηεηξαγσλίδην πνπ ζαο εθθξάδεη εθ‟ όζνλ δηαβάζεηε 

κε πξνζνρή ηελ  αληίζηνηρε εξώηεζε θαη λα ην επηζηξέςεηε ζπκπιεξσκέλν. 

Κάζε αξηζκόο αληηζηνηρεί ζε: 

4    πνιύ θαιή (εηθόλα ρσξίο πξνβιήκαηα) 

3    θαιή ( ηα ζεηηθά ζηνηρεία πεξηζζόηεξα από ηα αξλεηηθά) 

2    κέηξηα (θάπνηα ζνβαξά πξνβιήκαηα) 

1    πξνβιεκαηηθή (αξθεηά ζνβαξά πξνβιήκαηα) 

 

 

Δξσηεκαηνιόγην πνπ αθνξά ηηο ζρέζεηο 

κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ζρνιείνπ 
1 2 3 4 

1. Οη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ ηαθηηθά ζε ζπλαληήζεηο 

θαη ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα δηάθνξα εθπαηδεπηηθά 

δεηήκαηα ζε θιίκα αιιεινζεβαζκνύ θαη 

ζπιινγηθόηεηαο. 

    

2. Σν πεξηερόκελν ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

αθνξά θπξίσο παηδαγσγηθά/δηδαθηηθά ζέκαηα, όπσο 

ηξόπνπο αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ, δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε κηαο δηδαθηηθήο ελόηεηαο, δηαηύπσζε 

ζεκάησλ γξαπηώλ εμεηάζεσλ, νξγάλσζε εθδειώζεσλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ αιιά θαη ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, όπσο 

θαηαλνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη θαζεθόλησλ, θαζώο θαη 

αληηκεηώπηζε ηπρόλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ ζην 

πιαίζην ηεο ζρνιηθήο δσήο. 

    

3. Αλάκεζα ζην κόληκν πξνζσπηθό θαη ηνπο 

αλαπιεξσηέο/σξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

αλαπηύζζνληαη ζρέζεηο ππνζηήξημεο θαη ζπλεξγαζίαο 

πνπ βνεζνύλ ηνπο λένπο εθπαηδεπηηθνύο ζηελ 

πξνζαξκνγή ηνπο ζην ζρνιείν. 

    

4. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιόγνπ ησλ Γηδαζθόλησλ 

ηζρύνπλ δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη 

θαιιηεξγείηαη ε ζπιινγηθόηεηα. 

    

5. Οη ζρέζεηο θαη νη ζπλεξγαζίεο κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

έρνπλ ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ ελίζρπζε ησλ δξάζεσλ θαη 

ζην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία. 

    

6. Μεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ζρνιείνπ έρεη αλαπηπρζεί 

πςειόο βαζκό αιιειεγγύεο. 
    

7. Ζ Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ελζαξξύλεη θαη αθήλεη ρώξν     



 56 

γηα πξσηνβνπιίεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο. 

8. ην ζρνιείν είλαη ζπλεζηζκέλν θαηλόκελν λα 

αληαιιάζζεηαη εθπαηδεπηηθό πιηθό κεηαμύ ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ (π.ρ. ζεκεηώζεηο, βηβιία). 

    

9. Οη ζρέζεηο κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ επεξεάδνληαη από ηελ 

δηαθνξεηηθή αληηκεηώπηζή ηνπο από ηε δηεύζπλζε. 
    

  10.Τπάξρεη ζεηηθό θιίκα ζηηο ζρέζεηο ησλ    

       εθπαηδεπηηθώλ γεγνλόο πνπ εληζρύεη ην έξγν θαη  

       ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο. 

    

    11.Τπάξρεη εληαία ζηάζε ζηελ εθηέιεζε ηνπ  

        θαζεθνληνινγίνπ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. 
    

  12. Οη κέζνδνη θαηαθόξπθεο επηθνηλσλίαο από ηνλ    

        δηεπζπληή πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο δειαδή κε ηε  

        κνξθή νδεγηώλ, παξαηεξήζεσλ θ.ν.θ,  

        ζπκβάιινπλ ζηελ απνκάθξπλζε ησλ  

        εθπαηδεπηηθώλ. 

    

  13. Ζ δηεύζπλζε έρεη κεραληζκνύο δηαρείξηζεο θξίζεσλ  

        ζηηο ζρέζεηο κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ. 
    

  14. Ζ δηαθνξεηηθόηεηα ζηελ θνπιηνύξα ησλ  

       εθπαηδεπηηθώλ, επεξεάδεη δξαζηηθά ηελ δεκηνπξγία  

       ζρέζεο κεηαμύ ηνπο. 

    

  15. Ζ απνπζία εληαίσλ, θαηάιιεισλ, θηιόμελσλ θαη  

       ειθπζηηθώλ ρώξσλ εξγαζίαο (γξαθείσλ κε ηελ  

       απαξαίηεηε πιηθνηερληθή ππνδνκή) επζύλεηαη γηα  

       ηελ έιιεηςε επηθνηλσλίαο κεηαμύ ηνπο 

    

 16. Ζ έιιεηςε ρξόλνπ ιόγσ  ησλ πνιιώλ εξγαζηώλ  

       εληόο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο εκπνδίδνπλ  

       ηελ επίηεπμε επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ  

       εθπαηδεπηηθώλ. 

    

 17. Ζ δηαθνξεηηθόηεηα ζηελ θαηαλνκή θαζεθόλησλ αλάκεζα                

       ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο δεκηνπξγεί εκπάζεηεο. 
    

 

 

 

αο επραξηζηνύκε πνιύ γηα ηελ ζπλεξγαζία. 
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5.3. 

 

 

Γυμνάσιο/Λύκειο Ροδίων Παιδεία Δωδεκανήσου 

 

«χέσεις των εκπαιδευτικών με τη διεύθυνση του σχολείου» 

 

 

Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών 

 

 

 

 

Σο ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε από το Ιδιωτικό  Γυμνάσιο/Λύκειο 

Ροδίων Παιδεία της Περιφέρειας Δωδεκανήσου. Απευθύνεται σε 

εκπαιδευτικούς και διερευνά τις  σχέσεις των εκπαιδευτικών με τη 

διεύθυνση του σχολείου.    
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Γπκλάζην/Λύθεην Ρνδίσλ Παηδεία Γσδεθαλήζνπ  

Δξσηεκαηνιόγην εθπαηδεπηηθώλ  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ «ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΥΔΔΙ» 

 

ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 

Παξαθαινύκε λα βάιεηε Υ ζην ηεηξαγσλίδην πνπ ζαο εθθξάδεη εθ‟ όζνλ δηαβάζεηε 

κε πξνζνρή ηελ  αληίζηνηρε εξώηεζε θαη λα ην επηζηξέςεηε ζπκπιεξσκέλν. 

Κάζε αξηζκόο αληηζηνηρεί ζε: 

4    πνιύ θαιή (εηθόλα ρσξίο πξνβιήκαηα) 

3    θαιή ( ηα ζεηηθά ζηνηρεία πεξηζζόηεξα από ηα αξλεηηθά) 

2    κέηξηα (θάπνηα ζνβαξά πξνβιήκαηα) 

1    πξνβιεκαηηθή (αξθεηά ζνβαξά πξνβιήκαηα) 

 

Δξσηεκαηνιόγην πνπ αθνξά ηηο ζρέζεηο 

Δθπαηδεπηηθώλ – Γηεπζπληώλ 
1 2 3 4 

1. Ζ επηθνηλσλία  -  ζπλεξγαζία κε ηνλ δηεπζπληή   γηα ηε 

δνπιεηά ζαο είλαη απαξαίηεηε. 
    

2. Ο δηεπζπληήο επηζπκεί λα έρεηε ζπρλόηεξε επηθνηλσλία – 

ζπλεξγαζία γηα ηε δνπιεηά ζαο. 
    

3. Ο δηεπζπληήο αληαπνθξίλεηαη, όηαλ αληηκεησπίδεηε θάπνην 

πξόβιεκα (δηδαθηηθό, παηδαγσγηθό ή δηνηθεηηθό) ζην 

ζρνιείν ζαο. 

    

4. Ο δηεπζπληήο θαζνδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνύο,  

ζπλεξγάδεηαη ηζόηηκα  κε πλεύκα αιιειεγγύεο, ελώ 

ηαπηόρξνλα ηνπο βνεζάεη θαη ζην έξγν ηνπο. 

    

5. Ο δηεπζπληήο ζάο ελζαξξύλεη λα πξνηείλεηε θαη λα 

εθαξκόζεηε θαηλνηόκεο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο. 
    

6. Ο δηεπζπληήο θαηαλνεί ηηο ηδέεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη 

δεκηνπξγεί θιίκα, ώζηε θάζε εθπαηδεπηηθόο λα εθθξάδεηαη 

ειεύζεξα. 

    

7. Ο δηεπζπληήο αλαιακβάλεη ηηο επζύλεο ηνπ, ηεξεί ηηο 

ππνζρέζεηο ηνπ θαη παξαδέρεηαη ηα ιάζε ηνπ 

ιεηηνπξγώληαο αμηνθξαηηθά θαη δίθαηα. 

    

8. Ο δηεπζπληήο παξέρεη ππνζηήξημε ζηνπο λενδηόξηζηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 
    

9. Ο δηεπζπληήο εκπλέεη θαη παξέρεη ζεηηθά θίλεηξα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο. 
    

10. Ο δηεπζπληήο επαηλεί ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ 

ζαο, αλάινγα κε ηα επηηεύγκαηά ηνπο. 
    

11. Ο δηεπζπληήο επαηλεί ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ θαη‟ ηδίαλ ή 

δεκόζηα εθόζνλ έρνπλ εθηειέζεη ζηελ πξνώζεζε ησλ 
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ζηόρσλ ηνπ ζρνιείνπ. 

12. Ο δηεπζπληήο εθρσξεί αξκνδηόηεηεο θαη επηδηώθεη 

ζπλεξγαζία ζηε ιύζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο. 

    

13. Ο δηεπζπληήο ελζαξξύλεη λα πξνηείλεηε ελέξγεηεο πνπ 

πηζηεύεηε όηη ζα βειηηώζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο ζε ζέκαηα επηθνηλσλίαο κε καζεηέο, γνλείο θαη 

ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

    

14. Ο δηεπζπληήο ζάο ελεκεξώλεη γηα ηα πηζαλά πξνβιήκαηα ή 

ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ζρνιηθή κνλάδα από πιεπξάο καζεηώλ (καζεζηαθά 

πξνβιήκαηα, νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα θ.η.ι.) 

    

15. Ο δηεπζπληήο ζπκβάιεη ζηελ επίιπζε πηζαλώλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεηε ζην εξγαζηαθό ζαο 

πεξηβάιινλ  κε δίθαην ηξόπν. 

    

16. Ο δηεπζπληήο ζπδεηά πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεηε ζηελ πξνζσπηθή ζαο δσή πξνζπαζώληαο λα 

ζαο δηεπθνιύλεη, όπνπ απηό είλαη δπλαηόλ. 

    

 

 

αο επραξηζηνύκε πνιύ γηα ηελ ζπλεξγαζία. 
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6. 

 

 

 

χέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών 
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6.1. 

 

Γυμνάσιο Κερατέας Αττικής  (1) 

 

«χέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών» 

 

Υόρμα καταγραφής στοιχείων από το Αρχείο του σχολείου 

 

 

 

 

το πλαίσιο διερεύνησης του δείκτη 3.2.1: «χέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-

μαθητών», το Γυμνάσιο Κερατέας της Περιφέρειας Αττικής  συγκέντρωσε 

ποσοτικά στοιχεία από το αρχείο του σχολείου. Παράλληλα χορηγήθηκε 

και σχετικό ερωτηματολόγιο στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές  

του σχολείου. 
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Γπκλάζην Κεξαηέαο Αηηηθήο   

«ρέζεηο κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ – καζεηώλ» 

 

ΠΟΟΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Γξάζεηο εμωδηδαθηηθήο ππνζηήξημεο ηωλ καζεηώλ από εθπαηδεπηηθνύο 

Πεξηγξαθή 

1. πδεηήζεηο κε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηελ 

ζπκπεξηθνξά, ηελ επίδνζε, ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ καζεηή. 

2. Πνιύ ζεκαληηθή δξάζε, πνπ αηόλεζε, όρη κε επζύλε ηεο ρνιηθήο κνλάδαο, ήηαλ ε ζπλεξγαζία κε 
ςπρνιόγνπο ηνπ Γήκνπ, γηα παξαθνινύζεζε καζεηώλ θαη ηελ επαθόινπζε ζπκβνπιεπηηθή 
ζπλεηζθνξά ζηνπο γνλείο θαη θαζεγεηέο. 
 
3. Οη θαζεγεηέο ζπκκεηέρνπλ καδί κε ηνπο καζεηέο ηνπο ζε εμσδηδαθηηθέο δξάζεηο πνπ αθνξνύλ ζε 
ζέκαηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Ο αγώλαο ησλ καζεηώλ γηα ηνλ Υ.Τ.Σ.Α. ζηελ πεξηνρή ηνπ 
Οβξηόθαζηξνπ Λαπξεσηηθήο είλαη ζε πιήξε εμέιημε θαη έρεη αιιειέγγπνπο όινπο ηνπο θαζεγεηέο 
ηνπο. 
 

πλεξγαζία εθπαηδεπηηθώλ – καζεηώλ ζηελ πξνώζεζε εθπαηδεπηηθώλ θαηλνηνκηώλ θαη ζηε 
βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο 

Δίδνο πρλόηεηα Πεδίν δξαζηεξηόηεηαο 

1. 
Πεξηβαιινληηθά 
– πνιηηηζηηθά 
πξνγξάκκαηα 
 

Δλλέα πξνγξάκκαηα 
πινπνηήζεθαλ ην 
πξνεγνύκελν ζρνιηθό έηνο 
θαη επηά πξνγξάκκαηα 
πινπνηνύληαη ην ηξέρνλ 
ζρνιηθό έηνο 

Σα πεξηβαιινληηθά καο πξνγξάκκαηα έρνπλ 
δηαζεκαηηθό πεξηερόκελν, αθνύ εθηόο από ηελ 
κειέηε ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη δηάθνξσλ 
πεξηβαιινληηθώλ παξακέηξσλ νη καζεηέο κειεηνύλ 
ησλ Αιέμαλδξν Παπαδηακάληε θαη ηνλ Γηνλύζην 
νισκό ζε ζπλδπαζκό κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ 
ηεο θηάζνπ θαη ηεο Εαθύλζνπ. εκαληηθή είλαη ε 
πξνζπάζεηα ησλ καζεηώλ ζηα πξνγξάκκαηα 
αλαθύθισζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο. Ο 
ζρνιηθόο θήπνο, πνπ νη καζεηέο δηακόξθσζαλ, 
απνηειεί πξαγκαηηθό θόζκεκα. ηνλ θήπν 
πινπνηνύληαη θαη ηα πξνγξάκκαηα 
θνκπνζηνπνίεζεο. Πεξίπνπ ην 50% ησλ καζεηώλ 
ζπκκεηέρεη ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα πνπ 
πινπνηνύληαη ζην ρνιείν καο. 

2. Νέεο 
ηερλνινγίεο – 
θαηλνηόκεο 
δξάζεηο. 
 

ην ρνιείν καο 
ιεηηνπξγνύλ από ην 
πξνεγνύκελν ζρνιηθό έηνο 
δύν δηαδξαζηηθνί πίλαθεο 
πνπ θαηαζθεύαζαλ νκάδα 
καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ. 
Σελ θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά 
ηνπνζεηήζεθαλ θαη 
ιεηηνπξγνύλ ηέζζεξηο 
δηαδξαζηηθνί πίλαθεο, πνπ 
πξνκεζεύηεθε ην ρνιείν 
καο ζηα πιαίζηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο «πηινηηθήο 
εηζαγσγήο δηαδξαζηηθώλ 

Ζ εθαξκνγή δηαδξαζηηθώλ πξνγξακκάησλ ζηε 
εθπαηδεπηηθή πξάμε ζα βειηηώζεη ηε απόδνζε ησλ 
καζεηώλ, ζα δώζεη ηελ δπλαηόηεηα εκβάζπλζεο 
ζηελ γλώζε θαη ην θπξηόηεξν ζα εληζρύζεη ηελ 
ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ θαη ζα βνεζήζεη ζηελ 
επαλέληαμε ησλ καζεηώλ πνπ απνζηαζηνπνηνύληαη 
από ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σα θαηάιιεια 
ινγηζκηθά πνπ ππάξρνπλ, θπξίσο γηα ηηο ζεηηθέο 
επηζηήκεο, αιιά θαη όζα ζα αλαπηπρζνύλ γηα 
ζεσξεηηθά επηζηεκνληθά αληηθείκελα ζα βνεζήζνπλ 
ηνπο θαζεγεηέο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ θαη ζα 
βειηηώζνπλ ην παξερόκελν εθπαηδεπηηθό έξγν. 
ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ ρνιείνπ καο http://gym-
kerat.att.sch.gr/portal/index.php?option=com_frontp

http://gym-kerat.att.sch.gr/portal/index.php?option=com_frontpage&Itemid=2
http://gym-kerat.att.sch.gr/portal/index.php?option=com_frontpage&Itemid=2
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ζπζηεκάησλ θαη 
ζπλαθνύο εμνπιηζκνύ 
ζηελ ηάμε». Δπηπιένλ, 
ιεηηνπξγνύλ δύν 
ηζηνζειίδεο ηνπ ρνιείνπ 
καο.  

age&Itemid=2 θαη http://gym-
kerat.att.sch.gr/globalsch-autosch/iware/ γίλεηαη 
πξνζπάζεηα ζύγρξνλεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ 
καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ, αθνύ κπνξεί θαλείο ζηελ 
πεξηήγεζή ηνπ λα ελεκεξσζεί γηα ηηο δξάζεηο ηνπ 
ρνιείνπ θαη λα ελεκεξσζεί από ην εθπαηδεπηηθό 
πιηθό πνπ έρεη αλαξηεζεί.    

3. Πξνγξάκκαηα 
ηύπνπ project ζε 
δηάθνξα 
επηζηεκνληθά 
πεδία. (π.ρ. 
Φπζηθή, Υεκεία, 
θιπ). 

ην ρνιείν καο 
εθπνλνύληαη 2-3 
πξνγξάκκαηα ηύπνπ 
project ζε δηάθνξα 
επηζηεκνληθά πεδία. 

Δθπνλείηαη από ηνπο καζεηέο ηεο Γ’ ηάμεο έλα 
πξόγξακκα ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο κε ζέκα ηνλ 
«Ζιεθηξηζκό». Σαπηόρξνλα, ζηα πιαίζηα ησλ 
καζεκάησλ Βηνινγίαο θαη Φπζηθήο Αγσγήο, γίλεηαη 
ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ ηεο Α΄ θαη Γ΄ ηάμεο γηα ην 
κπνζθειεηηθό ζύζηεκα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη 
ηαπηόρξνλα νη καζεηέο εθπαηδεύνληαη ζηελ 
εθκάζεζε εηδηθώλ αζθήζεσλ εθγύκλαζεο θαη 
δηαηήξεζεο θαιήο πγείαο ηνπ κπνζθειεηηθνύ 
ζπζηήκαηνο. ηα πιαίζηα ηεο ίδηαο ζπλεξγαζίαο ζα 
πινπνηεζεί πξόγξακκα ελεκέξσζεο γηα ηελ πγηεηλή 
δηαηξνθή θαη ηελ αμία ηεο Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο.  

4. πλεξγαζία ζε 
ζέκαηα 
πεξηπάησλ θαη 
εθπαηδεπηηθώλ 
εθδξνκώλ.  

Δθαξκόδνληαη όζα 
πξνβιέπνληαη από ηηο 
ζρεηηθέο εγθπθιίνπο γηα ηνλ 
αξηζκό θαη ηελ νξγάλσζε 
ησλ πεξηπάησλ θαη 
εθπαηδεπηηθώλ εθδξνκώλ.  

Οη θαζεγεηέο θαη νη καζεηέο ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ 
επηινγή θαη ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ 
εθδξνκώλ. εκαζία δίλεηαη ζηε δηαθύιαμε ηεο 
ζσκαηηθήο αθεξαηόηεηαο ησλ καζεηώλ θαη 
αζθαιώο ζηελ θαιή θαη επγεληθή ζπκπεξηθνξά ησλ 
καζεηώλ ζηνπο εμσζρνιηθνύο ρώξνπο πνπ 
επηζθέπηνληαη.  

5. πλεξγαζία 
ζηα πιαίζηα ησλ 
ζεζκνζεηεκέλσλ 
ζρνιηθώλ 
ενξηώλ. 

Δνξηέο ηεο 28εο 
Οθησβξίνπ, 17εο 
Ννεκβξίνπ, Σξηώλ 
Ηεξαξρώλ, 25εο Μαξηίνπ. 

ΟΗ καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζηε ρνξσδία ηνπ 
ζρνιείνπ, ζηελ νξρήζηξα θαη ζηελ απαγγειία 
πνηεκάησλ ή ηελ απόδνζε πεδώλ θεηκέλσλ θαηά 
ηελ ζρνιηθή ενξηή.  

πλεξγαζία εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ ζηελ εθπόλεζε θαη πινπνίεζε πξναηξεηηθώλ 
εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάηωλ 

ε εζληθό επίπεδν ε δηεζλέο επίπεδν 

1. Πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα. 
2. Αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο. 
3. Πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο. 
4. Λνγνηερληθά θαη θαιιηηερληθά πξνγξάκκαηα. 
5. Πξνγξάκκαηα ηύπνπ project ζε δηάθνξα 
επηζηεκνληθά πεδία. (π.ρ. Φπζηθή, Υεκεία, θιπ). 

Πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο καζεηώλ κεηαμύ 

Γπκλαζίνπ Κεξαηέαο θαη Clemens-Brentano 

Europaschule ζην Λόιιαξ ηεο Γεξκαλίαο.   

 

Πξωηνβνπιίεο ηωλ καζεηώλ ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο δωήο 

Δίδνο Πεξηγξαθή 

1. Δθζέζεηο 
θσηνγξαθίαο. 

Οη καζεηέο κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία θαη ζε ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηελ 
ηνπηθή θνηλσλία δηνξγαλώλνπλ εθζέζεηο θσηνγξαθηθνύ πιηθνύ κε ζηόρν ηελ 
ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλώκεο.  

2. Δηθαζηηθέο 
εθζέζεηο. 

Έξγα θεξακηθήο θαη δσγξαθηθήο πνπ θαηαζθεπάδνπλ νη καζεηέο ζηε δηάξθεηα 
ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ηα εθζέηνπλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ζηνπο γνλείο ζε 
εηδηθό ρώξν, ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

3. Απνρέο θαη 
θαηαιήςεηο  

ηελ δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο νη καζεηέο κε δηάθνξεο αθνξκέο ή 
βαζύηεξεο αηηίεο απνθαζίδνπλ απνρή από ηα καζήκαηα ή θαηάιεςε ηεο 
ρνιηθήο κνλάδαο. Αηηία απνρήο ήηαλ γηα ηελ κλήκε ηνπ καζεηή Αιέμε 
Γξεγνξόπνπινπ θαη αηηία θαηάιεςεο ηα γεγνλόηα κε ην Υ.Τ.Σ.Α ηεο Κεξαηέαο.     

πλεξγαζία εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ ζηε δηαρείξηζε πξνβιεκάηωλ ηεο ζρνιηθήο δωήο 

http://gym-kerat.att.sch.gr/globalsch-autosch/iware/
http://gym-kerat.att.sch.gr/globalsch-autosch/iware/
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Δίδνο Πεξηγξαθή 

1. πλεξγαζία κε ην 
15κειέο θαη ηα 5κειή 
καζεηηθά ζπκβνύιηα. 

ε πνιιέο πεξηπηώζεηο, εηδηθά ζε ζέκαηα παξαβαηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο, θαινύληαη ηα 5κειή ζπκβνύιηα ή ην 15κειέο ζε 
ζπλεξγαζία κε ην ζύιινγν ησλ θαζεγεηώλ λα πξνηείλνπλ ιύζεηο θαη 
δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ ζα βειηηώζνπλ ην θιίκα.   

2. πλεξγαζία κε καζεηέο 
πνπ επηδεηθλύνπλ 
παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. 

Γίλεηαη πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο θαη λνπζεζίαο ηνπ καζεηή θαη από 
θαζεγεηέο αιιά θαη από ηνλ Γηεπζπληή ή Τπνδηεπζπληή κε ζθνπό ηελ 
βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή. Καινύληαη νη γνλείο ηνπ 
καζεηή λα ζπδεηήζνπλ θαη λα ελεκεξσζνύλ. πρλά παξαηεξνύληαη 
επαλαιακβαλόκελα θαηλόκελα παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο από 
ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο, γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη κηα δηαθνξεηηθή 
πξνζέγγηζε από εηδηθνύο ςπρνιόγνπο, πνπ δπζηπρώο ζην ρνιείν 
καο δελ ππάξρνπλ. 

3. πλδξνκή ζε καζεηέο κε 
νηθνλνκηθά θαη νηθνγελεηαθά 
πξνβιήκαηα 

Τπήξμαλ πεξηπηώζεηο πνπ ρξεηάζηεθε ν ζύιινγνο ησλ θαζεγεηώλ θαη 
νη  καζεηέο λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ γηα λα βνεζήζνπλ καζεηέο θαη 
νηθνγέλεηεο κε νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ή λα ζπλδξάκνπλ πεξηπηώζεηο 
καζεηώλ κε ζνβαξέο αζζέλεηεο.  

Κνηλέο πξωηνβνπιίεο καζεηώλ – εθπαηδεπηηθώλ ζε νξγαλωκέλεο δξάζεηο πξνο ηε ηνπηθή 
θνηλωλία 

Δίδνο Πεξηγξαθή 

1. Δλεκεξσηηθέο 
πξσηνβνπιίεο 

Οη καζεηέο ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο πεξηβαιινληηθώλ 
πξνγξακκάησλ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνζπάζεηεο ελεκέξσζεο ησλ 
πνιηηώλ γηα ηελ αμία ηεο αλαθύθισζεο θαη ηεο θνκπνζηνπνίεζεο,  

2. πκκεηνρή ζε 
εθδειώζεηο ζην πλεπκαηηθό 
– πνιηηηζηηθό θέληξν. 

Πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα, ινγνηερληθέο εθδειώζεηο, ζεαηξηθά θαη 
κνπζηθά δξώκελα, απνηεινύλ δξάζεηο πνπ απεπζύλνληαη ζηελ ηνπηθή 
θνηλσλία, ζηα πιαίζηα ελόο αλνηρηνύ ζρνιείνπ αιιειέλδεην κε ηελ 
θνηλσλία.  

3. πιινγή ηξνθίκσλ – 
ελίζρπζε ηνπ Παηδηθώλ 
ρσξηώλ SOS. 

Οη καζεηέο θαη νη θαζεγεηέο ζηελ πεξίνδν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ 
ζπγθεληξώλνπλ ηξόθηκα γηα ην παηδηθό ρσξηό SOS.   

4. πκκεηνρή ζηηο 
θηλεηνπνηήζεηο γηα ηνλ 
Υ.Τ.Σ.Α.   

Οη καζεηέο θαη νη θαζεγεηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνλ αγώλα ησλ θαηνίθσλ 
ηεο Κεξαηέαο γηα λα απνηξέςνπλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. ζηελ 
πεξηνρή.  

Πεξηπηώζεηο καζεηώλ πνπ απαζρόιεζαλ ηνλ ύιινγν ηωλ Γηδαζθόληωλ θαη ελδερόκελεο 
πεηζαξρηθέο θπξώζεηο πνπ επηβιήζεθαλ 

 
ην ρνιείν καο δελ παξαηεξνύληαη θαηλόκελα ζρνιηθήο βίαο θαη αθξαίαο παξαβαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Παξόιν απηά ππήξμαλ ειάρηζηεο πεξηπηώζεηο, ζηε δηάξθεηα ηεο πεξζηλήο ζρνιηθήο 
ρξνληάο,  πνπ ν ύιινγνο ησλ θαζεγεηώλ ηηκώξεζε 4 καζεηέο κε απνβνιή ηξηώλ θαη πέληε εκεξώλ. 

ηελ θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά δελ ππήξμαλ ηέηνηα πεξηζηαηηθά. Σν ζπλεζέζηεξν είλαη νη καζεηέο λα 
ηηκσξνύληαη κε επίπιεμε ή σξηαία απνβνιή από ην κάζεκα. Σέηνηα πεξηζηαηηθά παξαηεξνύληαη θαηά 

κέζν όξν 2-3 ηελ εβδνκάδα. Με απόθαζε ηνπ πιιόγνπ ησλ δηδαζθόλησλ ν καζεηήο κε ηξεηο 
εγγξαθέο ζην πνηλνιόγην απνβάιιεηαη γηα κία εκέξα από ηα καζήκαηα θαη είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

παξαβξίζθεηαη ζην ρώξν ησλ γξαθείσλ ησλ θαζεγεηώλ.    
 

Μέζα ειεύζεξεο έθθξαζεο ηωλ καζεηώλ ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ 

 
Παιαηόηεξα ε καζεηέο εμέδηδαλ ζρνιηθή εθεκεξίδα. ήκεξα ην κνλαδηθό κέζν ειεύζεξεο έθθξαζεο 

είλαη ην δηαδίθηπν. ηελ ηζηνζειίδα ηνπο κπνξνύλ λα εθθξάζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο γηα δηάθνξα 
ζέκαηα.   

http://gym-kerat.att.sch.gr/portal/index.php?option=com_frontpage&Itemid=2 
 

Γηδαθηηθέο ώξεο πνπ δηέζεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε ζπδεηήζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνύο ηωλ 
καζεηώλ 

http://gym-kerat.att.sch.gr/portal/index.php?option=com_frontpage&Itemid=2
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Θέκα - Πεξηγξαθή 

1. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο νη θαζεγεηέο ελεκεξώλνπλ γηα ην ξόιν θαη ηηο 
αξκνδηόηεηεο ησλ καζεηηθώλ ζπκβνπιίσλ θαη γηα ηελ αμία θαη ηελ έλλνηα ησλ εθινγώλ ζηα πιαίζηα 
κηαο δεκνθξαηηθά νξγαλσκέλεο πνιηηείαο. 
2. Οη θαζεγεηέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δηαζέηνπλ όζεο ώξεο ρξεηαζηεί γηα ηελ ζπδήηεζε 
πξνβιεκάησλ ηεο ηάμεο. Με αθνξκή θάπνην πεξηζηαηηθό, κε πξσηνβνπιία ησλ καζεηώλ ή ηνπ 
θαζεγεηή γίλεηαη δηεμνδηθή ζπδήηεζε θαη νη καζεηέο εθθξάδνπλ ηηο απόςεηο ηνπο.  
3. Με αθνξκή θάπνην θνηλσληθό πεξηζηαηηθό, όπσο γηα παξάδεηγκα ε δνινθνλία ηνπ καζεηή 
Γξεγνξόπνπινπ ή ε αζηπλνκηθή βία ζηηο πνξείεο ησλ καζεηώλ γηα ησλ ΥΤΣΑ, γίλνληαη ζπδεηήζεηο 
ζηε ηάμε.   
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6.2.  

 

Γυμνάσιο Κερατέας Αττικής  (2) 

 

«χέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών» 

 

Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών  

 

 

 

 

Σο ερωτηματολόγιο δόθηκε από το Γυμνάσιο Κερατέας  της Περιφέρειας 

Αττικής στους εκπαιδευτικούς   του σχολείου και αποσκοπούσε στη 

συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις σχέσεις εκπαιδευτικών-

μαθητών  του σχολείου. χετικό ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε και στους 

μαθητές του σχολείου.  
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Γυμνάσιο Κερατζας Αττικής   

 

 

ΠΔΓΙΟ 3ν: Κιίκα θαη ζρέζεηο ζην ζρνιείν 

 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο: 3.2.1 ρέζεηο κεηαμύ Δθπαηδεπηηθώλ – Μαζεηώλ 

   

Δξωηεκαηνιόγην Δθπαηδεπηηθώλ 

 

Δξώηεζε 1ε: Οη ζρέζεηο κεηαμύ ηωλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηωλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ 

δηέπνληαη από ηηο αξρέο ηεο δηθαηνζύλεο, ηεο αμηνθξαηίαο, ηεο εθηίκεζεο, ηεο 

εκπηζηνζύλεο θαη ηνπ αιιεινζεβαζκνύ; 

 

Δπηινγέο 

ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο 
ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο 
ε ειάρηζηεο πεξηπηώζεηο 
Καζόινπ 
 

Δξώηεζε 2ε: Οη εθπαηδεπηηθνί δηαρεηξίδνληαη ηα πξνβιήκαηα πεηζαξρίαο ζην ρώξν ηνπ 

ζρνιείνπ κε επαηζζεζία, δηαθξηηηθόηεηα, αιιά θαη ηελ απαηηνύκελε ζπλέπεηα, κε 

γλώκνλα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ; 

Δπηινγέο 

ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο 
ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο 
ε ειάρηζηεο πεξηπηώζεηο 
Καζόινπ 

 

Δξώηεζε 3ε: Έρεηε δηαπηζηώζεη ωο εθπαηδεπηηθνί ην αίζζεκα αδηθίαο λα πιεκκπξίδεη 

ηνπο καζεηέο ζαο ωο απόξξνηα ζπγθεθξηκέλωλ ελεξγεηώλ από εζάο; 

 

Δπηινγέο 

Πνιύ ζπρλά 
πρλά 
πάληα 
Καζόινπ 
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- Πνηα ζέκαηα θαηά ηε γλώκε ζαο απνηεινύλ ηελ αθνξκή γηα ηελ ακθηζβήηεζε ηνπ 

θαζεγεηή από κέξνπο ηωλ καζεηώλ; 

Δπηινγέο 

-Θέκαηα πεηζαξρίαο θαη επηβνιήο πνηλώλ. 
-Ζ ζπκπεξηθνξά θαη νη ιεθηηθέο επηζέζεηο. 
-Ζ δηδαθηηθή ηθαλόηεηα ηνπ θαζεγεηή. 
-Ζ ππεξβνιηθή απζηεξόηεηα από ηνλ θαζεγεηή. 
-Οη "ππεξβνιηθά πνιιέο" εξγαζίεο γηα ην ζπίηη. 
-Ζ αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ-βαζκνινγία 
 

Δξώηεζε 4ε: Οη εθπαηδεπηηθνί αλαδεηνύλ επθαηξίεο θαη αλαπηύζζνπλ πξωηνβνπιίεο 

γηα δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο γηα όια ηα ζέκαηα ηεο ζρνιηθήο δωήο; 

Δπηινγέο 

Πάξα πνιύ 
Πνιύ 
Διάρηζηα  
Καζόινπ 
 

Δξώηεζε 5ε: Οη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο καζεηέο γηα ηελ δηεπζέηεζε 

πξνβιεκάηωλ ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο; 

Δπηινγέο 

ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο 
ηηο πεξηζζόηεξεο  πεξηπηώζεηο 
ε ειάρηζηεο πεξηπηώζεηο 
Καζόινπ 
 

Δξώηεζε 6ε: Οη καζεηέο ζπκπεξηθέξνληαη ζύκθωλα κε ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλόλεο 

πνπ έρνπλ δηακνξθωζεί ζην ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ; 

Δπηινγέο 

ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο 
ηηο πεξηζζόηεξεο  πεξηπηώζεηο 
ε ειάρηζηεο πεξηπηώζεηο 
Καζόινπ 

 

Δξώηεζε 7ε: Οη θαλόλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηε ζρνιηθή δωή είλαη απόξξνηα ζπλαίλεζεο 

όιωλ ηωλ ζπκκεηερόληωλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; 

Δπηινγέο 

Ναη  
Όρη 
 

- Πωο δεκνπξγνύληαη νη θαλόλεο; 

Δπηινγέο 

1ε: Απνηεινύλ απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ησλ καζεηώλ 
2ε: Απνηεινύλ ζπλεξγαζία καζεηώλ - ζπιιόγνπ θαζεγεηώλ 
3ε: Απνηεινύλ απνθάζεηο ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ. 
4ε: Απνηεινύλ απνθάζεηο ηνπ πιιόγνπ ησλ Γηδαζθόλησλ 
5ε: Απνηεινύλ πινπνίεζε απνθάζεσλ ησλ επνπηηθώλ δηνηθεηηθώλ αξρώλ 
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Δξώηεζε 8ε: Οη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο καζεηέο γηα ηελ νξγάλωζε 

εθδειώζεωλ θαη άιιωλ δξαζηεξηνηήηωλ; 

Δπηινγέο 

Πάξα πνιύ 
Πνιύ 
Διάρηζηα  
Καζόινπ 
 

Δξώηεζε 9ε: Οη ζρέζεηο θαη νη ζπλεξγαζίεο κεηημύ ηωλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηωλ 

καζεηώλ έρνπλ ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηωλ δξάζεωλ θαη ζην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ 

ζηελ θνηλωλία; 

Δπηινγέο 

Πάξα πνιύ 

Πνιύ 

Διάρηζηα  

Καζόινπ 

 

Αλνηρηέο Δξωηήζεηο 

Α. Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε ζρέζε εθπαηδεπηηθώλ-καζεηώλ ζην ζρνιείν καο; 

Β. Πξνηείλεηε κε ιίγα ιόγηα ηξόπνπο βειηίωζεο ηωλ ζρέζεωλ κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ 

θαη ηωλ καζεηώλ ζην ζρνιείν καο. 

 

Απαληήζεηο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ζηηο αλνηρηέο εξωηήζεηο 

 Α. Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε ζρέζε εθπαηδεπηηθώλ-καζεηώλ ζην ζρνιείν καο; 

-Άξηζηε 

- Ηθαλνπνηεηηθή. Γίλνληαη αξθεηέο πξσηνβνπιίεο ζηνπο καζεηέο/ηξηεο. 

- ε γεληθέο γξακκέο ε ζρέζε εθπαηδεπηηθώλ - καζεηώλ είλαη αξθεηά θαιή. 

- Δπράξηζηε, δεκηνπξγηθή, απνηειεζκαηηθή. 

-Τπάξρεη, πηζηεύσ, θαιή ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ καζεηώλ θαη ησλ θαζεγεηώλ. Ζ πεηζαξρία 

θαη ε ζπκπεξηθνξά γεληθά ησλ καζεηώλ είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη ηα όπνηα άζρεκα πεξηζηαηηθά 

ππάξρνπλ είλαη κεκνλσκέλα θαη δελ αθνξνύλ ζην ζύλνιν ησλ καζεηώλ. Πηζηεύσ πσο 

ππάξρεη πςειόο βαζκόο εκπηζηνζύλεο ησλ παηδηώλ πξνο εκάο θαη ηθαλνπνηεηηθόο δηθόο καο 

πξνο ηα παηδηά (πιελ εμαηξέζεσλ). 

- ε γεληθέο γξακκέο, ππάξρεη έλα πλεύκα ζπλεξγαζίαο. Απηό δελ απνθιείεη ην γεγνλόο 

ύπαξμεο θάπνησλ πξνβιεκάησλ ηα νπνία δελ απνηεινύλ ηνλ θαλόλα θαη ηα νπνία 

αληηκεησπίδνληαη ζπρλά ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηεύζπλζε, ηελ ππνδηεύζπλζε ή ζε ζπιινγηθό 

επίπεδν. 

- Οη θαζεγεηέο, ζην ζύλνιό ηνπο εκθνξνύληαη από ζπλαηζζήκαηα ελδηαθέξνληνο θαη αγάπεο 

γηα ηνπο καζεηέο. Μεγαιύηεξε είλαη ε πξνζέγγηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνο ηνπο καζεηέο. Οη 
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δεύηεξνη είλαη πην επηθπιαθηηθνί θαη δηζηαθηηθνί λα εθθξαζηνύλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο. Δίλαη κηα 

ζρέζε ζρεδόλ ζεξκή. Δπηδέρεηαη βειηίσζε. 

- Οη ζρέζεηο κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ-καζεηώλ είλαη πνιύ θαιέο, δελ δεκηνπξγνύληαη εληάζεηο 

θαη αληηπαξαζέζεηο. ε πεξηπηπώζεηο πνπ έρνπκε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο πξνζπαζνύκε 

κε ην δηάινγν λα ηα ιύζνπκε. 

- ε γεληθέο γξακκέο είλαη πνιύ θαιή. Τπάξρνπλ ζπλάδειθνη πνπ έρνπλ "ηδαίηεξν ράξηζκα" 

ζην λα πιεζηάδνπλ θαη λα αγγίδνπλ ηα παηδηά κε θαηαπιεθηηθά απνηειέζκαηα. 

- Οκαιή, θηιηθή, κε θαηαλόεζε θαη ακνηβαία αλνρή. 

- Γεληθά, αξθεηά θαιή κε ειάρηζηεο πεξηπηώζεηο όπνπ ππάξρνπλ κηθξά πξνβιήκαηα κε 

ζπκπεξηθνξέο ιίγσλ καζεηώλ, αιιά ζπάληα. Δπράξηζην θιίκα θαη δεκηνπξγηθό. Τπάξρεη 

εκπηζηνζύλε θαη αιιεινζεβαζκόο. 

- Αξθεηά θαιή, δεκηνπξγηθή θαη επνηθνδνκεηηθή, ρσξίο λα μερλάκε θαη ηηο εμαηξέζεηο όζνλ 

αθνξά ζην θαιή. Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο καζεηώλ, πνπ επηδέρνληαη βειηίσζε 

θαη από ηηο δύν πιεπξέο. 

- Ηθαλνπνηεηηθή, ζπλεξγαηηθή, ζηα πιαίζηα ησλ ξόισλ καο. 

- ε γεληθέο γξακκέο, νη ζρέζεηο είλαη αξκνληθέο θαη δηέπνληαη από θαλόλεο αιιεινζεβαζκνύ. 

- Καιή. 

- Πάξα πνιύ θαιή. 

 

Β. Πξνηείλεηε κε ιίγα ιόγηα ηξόπνπο βειηίωζεο ηωλ ζρέζεωλ κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ 

θαη ηωλ καζεηώλ ζην ζρνιείν καο. 

- Ίζσο εάλ ππήξρε ρξόλνο, ε πξνζσπηθή ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο γηα ζέκαηα πνπ ηνπο 

απαζρνινύλ ή ηνπο ελδηαθέξνπλ πάξα πνιύ. 

- Πην απνηειεζκαηηθή ρξεηάδεηαη λα είλαη ε αληηκεηώπηζε ησλ πεξηζηαηηθώλ θαθήο δηαγσγήο 

θαη ζπκπεξηθνξάο. Πηζηεύσ πσο ρξεηάδεηαη θαη πην ζαθήο νξηνζέηεζε ησλ παηδηώλ θαζώο 

θαη θαιύηεξνο έιεγρνο. Οη νκαδηθέο πνιηηηζηηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο δξαζηεξηόηεηεο έρνπλ 

βνεζήζεη πνιύ ζηε ζπλεξγαζία καζεηώλ - θαζεγεηώλ αιιά όρη ζην ζύλνιό ηνπο (κόλν ηα 

παηδηά πνπ ζπκκεηέρνπλ). 

- Πξνζπάζεηα ρξήζεο δηαιόγνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε δπζθνιηώλ θαη ζεκάησλ πεηζαξρίαο. 

Δπηβνιή πνηλώλ όπνπ ρξεηάδεηαη θαη όρη κε ην παξακηθξό παξάπησκα. Καηαλόεζε ησλ 

ηδηαηηεξνηήησλ νξηζκέλσλ καζεηώλ. 

- Οη εθπαηδεπηηθνί λα δηαζέηνπλ θάπνηεο δηδαθηηθέο ώξεο γηα ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο ζηελ 

ηάμε ηνπο, γηα λα ζπδεηνύλ ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηνπο δεύηεξνπο (πξνβιεκαηηζκνύο, 

αλεζπρίεο ηεο ειηθίαο ηνπο).Να δηνξγαλώλνπλ από θνηλνύ δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο εληόο θαη 

εθηόο ζρνιείνπ. Ζ ζπκκεηνρή ηνπο ζε πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα πξνζθέξεηαη γηα ηε 

βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ηνπο. 

- Πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ θάζε παηδηνύ, ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, πνπ 

κεγαιώλεη θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λ' αληηκεησπίζεη, έηζη ζα δείρλνπκε θαηαλόεζε θαη 

ζα δίλνπκε ιύζεηο ζε δύζθνιεο θαηαζηάζεηο. 

- πδήηεζε, επηθνηλσλία. Πνιιέο θνξέο είλαη πην επνηθνδνκεηηθό λα ράζεηο θαη 2 θαη 3 ώξεο 

καζήκαηνο κηιώληαο κε ηα παηδηά θαη αθνύγνληαο ηηο απόςεηο ηνπο. 

- Δθδξνκέο. Οξγάλσζε αζιεηηθώλ νκάδσλ (θαζεγεηώλ - καζεηώλ). Γεκηνπξγία ηζηνινγίσλ 

γηα αληαιιαγή απόςεσλ. 
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- Πεξηζζόηεξε ζπδήηεζε ζηα πξνβιήκαηά ηνπο θαη ελεξγό ξόιν ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. 

- πδήηεζε κέζα ζηελ ηάμε. Να απνθηεζεί εκπηζηνζύλε από ηνπο καζεηέο. Να νξηζηνύλ ώξεο 

"απνινγηζκνύ" ηόζν ησλ δηδαθηηθώλ δηαδηθαζηώλ αιιά θαη ησλ ζρέζεσλ. 

- Δλίζρπζε ηνπ αηζζήκαηνο δηθαίνπ. Αληηθεηκεληθή θαη έγθπξε αμηνιόγεζε. εβαζκόο ζηελ 

πξνζσπηθόηεηά ηνπο θαη θαηαλόεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. Γηακόξθσζε θαηάιιεινπ 

παηδαγσγηθνύ θαη ςπρνινγηθνύ θιίκαηνο ζηελ ηάμε. Δλεξγνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ 

δηδαθηηθή πξαθηηθή θαη ζε άιιεο από θνηλνύ δξαζηεξηόηεηεο. 
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6.3. 

 

Γυμνάσιο Κερατέας Αττικής  (3) 

 

«χέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών» 

 

Ερωτηματολόγιο μαθητών 

 

 

 

 

 

Σο ερωτηματολόγιο δόθηκε από το Γυμνάσιο Κερατέας  της Περιφέρειας 

Αττικής στους μαθητές του σχολείου και αποσκοπούσε στη συγκέντρωση 

πληροφοριών σχετικά με τις σχέσεις  εκπαιδευτικών-μαθητών  του 

σχολείου. χετικό ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε και στους εκπαιδευτικούς  

του σχολείου.  
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Γυμνάσιο Κερατέας  Αττικής 

         Γείθηεο Αμηνιόγεζεο: 3.2.1 ρέζεηο κεηαμύ Δθπαηδεπηηθώλ - Μαζεηώλ 

                     Οη απαληήζεηο ηωλ καζεηώλ ζην εξωηεκαηνιόγην. 

   

Δξώηεζε 1ε: ην ζρνιείν αηζζάλεζηε όηη νη θαζεγεηέο ζαο απνδέρνληαη θαη ζαο εθηηκνύλ; 

   

Δπηινγέο             Μαζεηέο   Πνζνζηό % 

   

πάξα πνιύ 35 17,3 

πνιύ 98 48,6 

ειάρηζηα 51 25,2 

θαζόινπ 18 8,9 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Δπηινγέο             Μαζεηέο 

   

ηελ απόδνζή ζαο ζηα καζήκαηα θαη ηε βαζκνινγηθή ζαο επίδνζε.  72 35,7 

ηελ ζπκπεξηθνξά ζαο κέζα ζηελ ηάμε θαη ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. 95 47 

ηελ εζληθόηεηα ζαο 17 8,4 

άιινπο ιόγνπο 18 8,9 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   
 
 
 
 
 
   

   

   
 
Άιινη ιόγνη κε απνδνρήο:  



 74 

 Οηθνγελεηαθνί ιόγνη θαζεγεηώλ.   

 Γελ έρσ βνήζεηα ζην ζπίηη.   

 Με αληηπαζνύλ.   

 Γελ έρσ πνιινύο θίινπο.   

 Σα άιια παηδηά θάλνπλ βιαθείεο.   

 Νηύζηκν, εκθάληζε   

 Οη θαζεγεηέο δελ ελδηαθέξνληαη.   

 Έρσ πνιιέο απνπζίεο.   

 Με πήξαλ κε θαθό κάηη.   
 
 
   

Δξώηεζε 2ε: Αηζζάλεζηε όηη νη θαζεγεηέο ζαο ζα ζαο ζπκπαξαζηέθνληαλ ζε θάζε 
δπζθνιία πνπ ζα είραηε; 

   

Δπηινγέο              Μαζεηέο 

   

πάξα πνιύ 28 14,4 

πνιύ 74 37,9 

ειάρηζηα 62 31,8 

θαζόινπ 31 15,9 
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Δξώηεζε 3ε: Αηζζάλεζηε όηη νη θαζεγεηέο ζαο θάλνπλ όηη πεξλάεη από ην ρέξη ηνπο λα ζαο 
βνεζήζνπλ ζηα καζήκαηα; 

   

Δπηινγέο              Μαζεηέο 

   

πάξα πνιύ 48 24,1 

πνιύ 74 37,2 

ειάρηζηα 60 30,2 

θαζόινπ 17 8,5 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Δξώηεζε 4ε: Οη θαζεγεηέο είλαη δίθαηνη καδί ζαο;   

   

Δπηινγέο              Μαζεηέο 

   

ζε θάζε πεξίπησζε 21 11 

ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο 87 45,5 

ζε ειάρηζηεο πεξηπηώζεηο 68 35,6 

θαζόινπ 15 7,9 
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Αλ ληώζεηε όηη αδηθείζηε, γηα πνηνπο ιόγνπο πηζηεύεηε όηη ζπκβαίλεη απηό; 

   

Δπηινγέο 
            
Μαζεηέο 

   

Λόγσ δηαθνξεηηθήο εζληθόηεηαο. 16 8,1 

Λόγσ ρακειήο απόδνζεο ζηα καζήκαηα. 86 43,7 

Λόγσ αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο 65 33 

Γηα άιιν ιόγν. 30 15,2 

   

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Άιινη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο ληώζνπλ αδηθεκέλνη.   

   

 Αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαζεγεηώλ.   

 Οη θαζεγεηέο πξνσζνύλ άιινπο καζεηέο.   

 Οη θαζεγεηέο δελ αζρνινύληαη.   

 Γηα ην ληύζηκν.   

 Λόγσ αληηπάζεηαο.   

 Οη θαζεγεηέο δελ δηαζέηνπλ ηνλ απαξαίηεην ρξόλν ώζηε λα θαηαιάβνπλ γηα πνην ιόγν ηα παηδηά 
ζπκπεξηθέξνληαη έηζη ηε δεδνκέλε ζηηγκή.

 Λόγσ θαθήο εθηίκεζεο.   
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Δξώηεζε 5ε: Οη θαζεγεηέο ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά κε ηνπο καζεηέο; 

   

Δπηινγέο 
            
Μαζεηέο 

 

   

ε θάζε πεξίπησζε 24 12,4 

ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο 94 48,7 

ε ειάρηζηεο πεξηπηώζεηο 60 31,1 

Καζόινπ 15 7,8 

   
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Δξώηεζε 6ε: Γεληθά πωο ζα ραξαθηήξηδεο ηε ζρέζε εθπαηδεπηηθώλ- καζεηώλ ζην ζρνιείν 
καο; 

   

Δπηινγέο  
           
Μαζεηέο  

   

Πνιύ ζεηηθή 31 19,9 

Θεηηθή 84 53,8 

Αξλεηηθή 29 18,6 

Πνιύ αξλεηηθή 12 7,7 
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ρέζεηο εθπαηδεπηηθώλ - καζεηώλ. Οη αληηπξνζωπεπηηθόηεξεο γλώκεο ηωλ καζεηώλ: 

   

 Γεκάηε επηθνηλσλία θαη ζεβαζκό.   

 Γίθαηε, ζσζηή, θηιηθή, γεκάηε αιιεινζεβαζκό θαη επηθνηλσλία.   

 Πξνζπαζνύλ λα καο ζπκπαξαζηέθνληαη.   

 Σα ηειεπηαία ρξόληα έρεη αλαπηπρζεί κηα πεξηζζόηεξν θηιηθή ζρέζε κεηαμύ καζεηώλ θαη 
θαζεγεηώλ.

 Σν 70% ησλ καζεηώλ θέξνληαη εμαηξεηηθά ζηνπο θαζεγεηέο, ελώ ην 30% 
αλάξκνζηα.  

 Οη πεξηζζόηεξνη θαζεγεηέο βνεζνύλ ηα παηδηά, ιίγνη είλαη δύζθνινη ραξαθηήξεο θαη ηα παηδηά 
θάλνπλ ππνκνλή λα ηειεηώζεη ε ρξνληά.

 Τπάξρνπλ θαζεγεηέο πνπ ζέινπλ λα πεξλά ε γλώκε ηνπο κόλν θαη απηό δεκηνπξγεί 
ζπγθξνύζεηο.

 Τπάξρνπλ πξνθαηαιήςεηο θαη από ηηο δύν πιεπξέο.   

 Κάπνηα παηδηά πνπ είλαη αλήζπρα δελ ηα ππνινγίδνπλ νη θαζεγεηέο.  

 Θα κπνξνύζαλ λα είλαη πην θνληά ζηνπο καζεηέο.   

 Πξνζηαηεπηηθή από ηε κεξηά ησλ θαζεγεηώλ, ειάρηζηα θηιηθή από ηνπο καζεηέο.  

 Ώξεο- ώξεο νη εθπαηδεπηηθνί θάλνπλ δηάθνξεο δηαθξίζεηο θαη απηό κεηώλεη ηα 
παηδηά.  

 Θα πξνηηκνύζα λα ήηαλ θαιύηεξε ώζηε λα κελ ρξεηάδνληαη ηα θξνληηζηήξηα.  

 Γελ ζπλεξγάδνληαη καδί καο.   

 Γελ ππάξρεη θαηαλόεζε.   

 Οξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί είλαη επηζεηηθνί.   

 Πνιινί δελ εμεγνύλ ην κάζεκα θαη κεηά καο αδηθνύλ πνπ θάλνπκε ιάζνο ζε πξάγκαηα πνπ δελ 
καο έρνπλ εμεγήζεη.

 πρλά δελ ππάξρεη ζπλεξγαζία, ιόγσ αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο, εζληθόηεηαο θαη ρακειήο 
απόδνζεο.

 Δίλαη θαζαξά ζρέζε αγλώζησλ. Οη θαζεγεηέο έξρνληαη ιέλε απηά πνπ έρνπλ λα πνπλ θαη 
θεύγνπλ. Οη πεξηζζόηεξνη βαξηνύληαη πνπ δνπλ θαη ην πεξλάλε θαη ζηα παηδηά.

Οη θαζεγεηέο έρνπλ αδπλακία ζηνπο θαινύο καζεηέο.   

 Γελ κεηξάεη ηόζν ε πξνζπάζεηα, αιιά ην δηαγώληζκα.   

 πκπαζνύλ πην πνιύ ηνπο θαινύο καζεηέο. Οη άιινη είλαη ζην πεξηζώξην. Έρεη ηύρεη λα κελ έρσ 
γξάςεη θαιά ζην δηαγώληζκα θαη ηελ επόκελε ε θαζεγήηξηα λα κνπ θέξεηαη πνιύ ςπρξά, ελώ έσο 
ηόηε κε ζπκπαζνύζε πνιύ.

 Αδηαθνξνύλ γηα ην αλ ζα θαηαιάβνπκε ή όρη ην κάζεκα.   

 Ώξεο-ώξεο δελ είλαη θαζόινπ ζσζηνί, γηαηί θάπνηνη καο κεηώλνπλ, καο βξίδνπλ θαη καο αδηθνύλ 
ρσξίο ιόγν, γηαηί έρνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο θαη ηελ πιεξώλνπκε εκείο.
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6.4. 

 

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα Αττικής (1) 

 

«χέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών» 

 

Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών 

 

 

 

Σο   ερωτηματολόγιο δόθηκε από το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα της 

Περιφέρειας Αττικής στους εκπαιδευτικούς του σχολείου και αποσκοπούσε στη 

συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με το δείκτη 3.2.1 χέσεις εκπαιδευτικών -

μαθητών του σχολείου. Παράλληλα δόθηκε ερωτηματολόγιο στους μαθητές του 

σχολείου και  συγκεντρώθηκαν σχετικές πληροφορίες από τα αρχεία του 

σχολείου. 
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Καιιηηερληθό Γπκλάζην Γέξαθα Αηηηθήο   

 

Δξσηεκαηνιόγην εθπαηδεπηηθώλ 

 

ςμπληπώζηε ηο επυηημαηολόγιο, κςκλώνονηαρ έναν από ηοςρ απιθμούρ ζηην κλίμακα 1 

– 4. ΠΡΟΟΥΗ!  1=πολύ άζσημη εικόνα, 2=ηα απνηηικά πεπιζζόηεπα από ηα θεηικά, 

3=ηα θεηικά πεπιζζόηεπα από ηα απνηηικά και 4=εξαιπεηική εικόνα. 

1. Οη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ δηέπνληαη από ηηο 

αξρέο ηεο δηθαηνζύλεο, ηεο αμηνθξαηίαο, ηεο εθηίκεζεο, ηεο εκπηζηνζύλεο θαη ηνπ 

αιιεινζεβαζκνύ.      1 2 3 4 

2. Οη εθπαηδεπηηθνί δηαρεηξίδνληαη ηα πξνβιήκαηα πεηζαξρίαο ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ κε 

επαηζζεζία, δηαθξηηηθόηεηα, αιιά θαη κε ηελ απαηηνύκελε ζπλέπεηα. 

1 2 3 4 

3. Παξαηεξείηαη ειαζηηθόηεηα ζηελ επηβνιή πνηλώλ εθ κέξνπο ηνπ πιιόγνπ Καζεγεηώλ, ζε 

θάπνηεο πεξηπηώζεηο.     1 2 3 4 

4. Παξαηεξείηαη απζηεξόηεηα ζηελ επηβνιή πνηλώλ εθ κέξνπο ηνπ πιιόγνπ Καζεγεηώλ, ζε 

θάπνηεο πεξηπηώζεηο.     1 2 3 4 

5. Σν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη νη θαλόλεο ζρνιηθήο δσήο θαζίζηαληαη ζαθείο 

ζηνπο καζεηέο από ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο.  1 2 3 4 

6. Τπάξρεη εληαία ζηάζε ηνπ πιιόγνπ Καζεγεηώλ θαη ζπλαληίιεςε σο πξνο ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ πεηζαξρηθώλ πξνβιεκάησλ.   1 2 3 4 

7. Οη εθπαηδεπηηθνί αλαδεηνύλ επθαηξίεο θαη αλαπηύζζνπλ πξσηνβνπιίεο γηα δεκηνπξγηθή 

ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο γηα όια ηα ζέκαηα ηεο ζρνιηθήο δσήο. 

        1 2 3 4 

8. Οη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο καζεηέο γηα ηελ νξγάλσζε εθδειώζεσλ θαη 

άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ζρνιείν.    1 2 3 4 

9. Οη ζρέζεηο εθπαηδεπηηθώλ - καζεηώλ έρνπλ ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ ελίζρπζε ησλ δξάζεσλ 

θαη ζην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία.   1 2 3 4 

10. Οη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο καζεηέο γηα ηε δηεπζέηεζε πξνβιεκάησλ ηεο 

καζεηηθήο θνηλόηεηαο.      1 2 3 4 

11. Οη καζεηέο ζπκπεξηθέξνληαη ζύκθσλα κε ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλόλεο πνπ έρνπλ 

δηακνξθσζεί ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ.    1 2 3 4 

 

12. Οη θαλόλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηε ζρνιηθή δσή είλαη απόξξνηα ζπλαίλεζεο όισλ ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.   1 2 3 4 
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13. Οη θαιέο ζρέζεηο εθπαηδεπηηθώλ – καζεηώλ νδεγνύλ ζε θαιύηεξεο επηδόζεηο ησλ 

καζεηώλ.       1 2 3 4 

14. Οη θαιέο ζρέζεηο εθπαηδεπηηθώλ – καζεηώλ νδεγνύλ ζε πην πεηζαξρεκέλε ζπκπεξηθνξά 

ησλ καζεηώλ.       1 2 3 4 

15. Οη θαιέο ζρέζεηο εθπαηδεπηηθώλ – καζεηώλ ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζην όιν θιίκα ζην 

ζρνιείν, αιιά δεκηνπξγνύλ θαη κία αίζζεζε ραιαξόηεηαο σο πξνο ην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο 

δσήο.        1 2 3 4 

16. Οη καζεηέο ζην ζρνιείν εθηηκνύλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

        1 2 3 4 

17. Οη θαιέο ζρέζεηο εθπαηδεπηηθώλ – καζεηώλ πξνάγνπλ ηνλ ζεβαζκό απέλαληη ζηνλ ρώξν 

ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ θαζαξηόηεηα ηεο ηάμεο.   1 2 3 4 

18. ην ζρνιείν παξνπζηάδνληαη ζέκαηα πεηζαξρίαο, πξνζέιεπζεο ζηελ ηάμε θαη ηήξεζεο 

θαλόλσλ ζπκθσλεκέλσλ από όινπο.    1 2 3 4 

19. Μεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ – καζεηώλ ππάξρεη ζπλαληίιεςε σο πξνο ηελ ηδηαίηεξε 

θπζηνγλσκία ηνπ ζρνιείνπ.     1 2 3 4 

20. ην ζρνιείν νη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ ηνλ/ηελ θάζε καζεηή/ηξηα εμαηνκηθεπκέλα.

      1 2 3           4 

21. Ζ ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία ηνπ ζρνιείνπ θαη ε εκπινθή ησλ καζεηώλ ζηηο θαιιηηερληθέο 

δξάζεηο ζπκβάιινπλ ζηε δηακόξθσζε ελόο πνιύ θαινύ θιίκαηνο θαη ζηελ απνθπγή 

ζνβαξώλ πεηζαξρηθώλ πξνβιεκάησλ.    1 2 3 4 
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6.5. 

 

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα Αττικής (2) 

 

«χέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών» 

 

Ερωτηματολόγια μαθητών 

 

 

 

Σα ερωτηματολόγια δόθηκε από το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα της 

Περιφέρειας Αττικής στους μαθητές  του σχολείου και αποσκοπούσε στη 

συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις σχέσεις εκπαιδευτικών-

μαθητών  του σχολείου. Παράλληλα χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο και 

προς τους εκπαιδευτικούς για τον ίδιο λόγο  και συγκεντρώθηκαν 

στοιχεία από το αρχείο του σχολείου.  
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ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ ΓΔΡΑΚΑ 

 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ (ΑΔΔ)  

2011 – 2012 

 

ΓΔΙΚΣΗ 3.2.1: ΥΔΔΙ ΜΔΣΑΞΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΩΝ 

 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΣΩΝ (ελδεηθηηθό) 

 

1. ην ζρνιείν κνπ αηζζάλνκαη όηη νη θαζεγεηέο κνπ  

αλαγλσξίδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο κνπ.  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

 

2. ην ζρνιείν κνπ αηζζάλνκαη όηη νη θαζεγεηέο κνπ  

έρνπλ εκπηζηνζύλε ζηηο ηθαλόηεηέο κνπ.  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

 

3. ην ζρνιείν κνπ αηζζάλνκαη όηη νη θαζεγεηέο κνπ 

είλαη ραιαξνί ζε δεηήκαηα πεηζαξρίαο.  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

 

4. ην ζρνιείν κνπ αηζζάλνκαη όηη νη θαζεγεηέο κνπ είλαη  

απζηεξνί ζε δεηήκαηα πεηζαξρίαο.  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

 

5. Δίκαη ελεκεξσκέλνο/ε γηα ηνπο θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη μέξσ αθξηβώο 

πνηα πξέπεη λα είλαη ε ζπκπεξηθνξά κνπ ζην ζρνιείν  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

 

6. ην ζρνιείν κνπ αηζζάλνκαη όηη νη θαζεγεηέο κνπ ζέβνληαη 

ηηο αλεζπρίεο κνπ θαη ηηο επαηζζεζίεο κνπ.  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

  

7. ην ζρνιείν κνπ αηζζάλνκαη όηη νη θαζεγεηέο κνπ 

ζθέθηνληαη πξώηα από όια ην θαιό ηνπ ζρνιείνπ.  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

 

8. ην ζρνιείν κνπ ζέβνκαη ηνπο ζρνιηθνύο ρώξνπο θαη ηα εξγαζηήξηα. 

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

 

9. ην ζρνιείν κνπ αηζζάλνκαη όηη νη θαζεγεηέο κνπ αλαδεηνύλ επθαηξίεο  

λα ζπλεξγαζηνύλ κε εκάο ηνπο καζεηέο ζε όια ηα ζέκαηα ηεο ζρνιηθήο δσήο.  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 
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10. ην ζρνιείν κνπ νη θαζεγεηέο κνπ ζπλεξγάδνληαη πάληα κε εκάο ηνπο 

καζεηέο γηα ηελ νξγάλσζε εθδειώζεσλ θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ.  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

 

 

 

11. ην ζρνιείν κνπ αηζζάλνκαη όηη νη θαζεγεηέο κνπ είλαη δίθαηνη καδί κνπ, σο 

πξνο ηε βαζκνινγία θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη κνπ.  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

 

12. ην ζρνιείν κνπ αηζζάλνκαη όηη νη θαζεγεηέο κνπ απνιακβάλνπλ ηελ  

εξγαζία ηνπο θαη δελ βαξηνύληαη λα κε βνεζήζνπλ.  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

 

13. ην ζρνιείν κνπ νη θαζεγεηέο κνπ ζπλεξγάδνληαη πάληα κε εκάο 

ηνπο καζεηέο, όηαλ ππάξμεη θάπνην πξόβιεκα ζην ζρνιείν ή ζηελ  

ηάμε.  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

 

14. ην ζρνιείν κνπ νη θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο θαζεγεηέο κνπ κε βνεζνύλ  

λα έρσ θαιύηεξεο ζρέζεηο θαη κε ην πεξηβάιινλ κνπ, έμσ από ην ζρνιείν. 

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

 

15. ην ζρνιείν κνπ ζπκπεξηθέξνκαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο: είκαη ζηελ ώξα 

κνπ ζηελ ηάμε, έρσ ηα βηβιία κνπ θαη ηα εξγαιεία κνπ, δελ ηξώσ ζηελ 

αίζνπζα θαη είκαη επγεληθόο/ή κε ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ. 

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

 

16. ην ζρνιείν κνπ αηζζάλνκαη όηη νη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο αθνξνύλ 

όινπο καο – θαζεγεηέο θαη καζεηέο.  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

  

17. Υαξαθηεξίδσ ηε ζρέζε εθπαηδεπηηθώλ – καζεηώλ ζην ζρνιείν κνπ σο 

1 - (κάιινλ θαθή), 2 – (κέηξηα), 3 – (κάιινλ θαιή), 4 – (αξθεηά θαιή), 5 – 

(πνιύ θαιή).  

(βάιηε ζε θύθιν έλαλ αξηζκό) 

 

18. ην ζρνιείν κνπ αηζζάλνκαη όηη νη θαζεγεηέο κνπ κνύ ζπκπαξαζηέθνληαη ζε 

όπνηα δπζθνιία θη αλ έρσ.  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

 

19. ην ζρνιείν κνπ αηζζάλνκαη όηη νη θαζεγεηέο κνπ θάλνπλ ό,ηη κπνξνύλ γηα λα 

κε βνεζήζνπλ ζηα καζήκαηα.  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

  

20. ην ζρνιείν κνπ αηζζάλνκαη όηη νη θαζεγεηέο κνπ είλαη δίθαηνη 

καδί κνπ, ζε ζέκαηα βαζκνινγίαο θαη ζπκπεξηθνξάο. 

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

 

21. ην ζρνιείν κνπ αηζζάλνκαη όηη κπνξώ λα εθθξαζηώ ειεύζεξα, κέζα ζην 

πιαίζην ησλ θαλόλσλ ηεο ζρνιηθήο δσήο.  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 
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22. ην ζρνιείν κνπ αηζζάλνκαη όηη αθνύγεηαη ε γλώκε κνπ  

από ηνπο θαζεγεηέο κνπ.  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

 

23. ην ζρνιείν κνπ αηζζάλνκαη όηη καζαίλσ πνιιά θαηλνύξγηα 

πξάγκαηα θαη δηακνξθώλσ άπνςε κέζα από ηε ζπδήηεζε. 

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

 

24. ην ζρνιείν κνπ αηζζάλνκαη αζθαιήο θαη ραξνύκελνο/ε.  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

 

25. Αηζζάλνκαη όηη ηα θαιιηηερληθά καο καζήκαηα κε βνεζνύλ λα έξρνκαη 

πην θνληά κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ.  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

26. Δίκαη επραξηζηεκέλνο/ε από ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζπλεξγάδνληαη 

νη θαζεγεηέο/ηξηεο ησλ γεληθώλ κε ηα θαιιηηερληθά καζήκαηα.  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

27. ηαλ πξσηνήιζα ζην ζρνιείν έλησζα ακέζσο πνιύ άλεηα κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο κνπ από όιεο ηηο ηάμεηο.  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

28. ην ζρνιείν καο δελ ππάξρνπλ πεξηζηαηηθά ζπγθξνύζεσλ κεηαμύ καο θαη 

βνεζηόκαζηε κεηαμύ καο. 

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

29. Πηζηεύσ όηη ζθνπόο ελόο Καιιηηερληθνύ ρνιείνπ είλαη: 

 

(α) λα πξνζθέξεη θαιιηηερληθή αγσγή, ή 

(β) λα αλαδείμεη ηα ηαιέληα  

 (βάιηε ζε θύθιν ην α ή ην β). 
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ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ ΓΔΡΑΚΑ 

 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ (ΑΔΔ)  

2011 – 2012 

 

ΓΔΙΚΣΗ 3.2.2: ΥΔΔΙ ΜΔΣΑΞΤ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ 

 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΣΩΝ (ελδεηθηηθό) 

 

1. ην ζρνιείν κνπ δελ εθδειώλνληαη ζπρλά ζπγθξνύζεηο 

κεηαμύ ησλ καζεηώλ.  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

 

2. Οη ζπκκαζεηέο κνπ κε βνεζνύλ πξόζπκα όηαλ έρσ δπζθνιίεο ζηα καζήκαηα.  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

 

3. ην ζρνιείν κνπ όινη νη καζεηέο γηλόκαζηε απνδεθηνί από ηνπο ζπκκαζεηέο 

καο, αλεμάξηεηα από ηελ εζληθή καο θαηαγσγή ή ηε ζξεζθεία καο. 

 ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

 

4. ην ζρνιείν κνπ όινη νη καζεηέο πνπ έρνπκε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, γηλόκαζηε απνδεθηνί από ηνπο ζπκκαζεηέο καο.  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

 

5. ην ζρνιείν κνπ νη καζεηέο είκαζηε ελσκέλνη θαη δελ ρσξηδόκαζηε ζε 

αληηκαρόκελεο παξέεο.  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

 

6. ηαλ πξσηνήιζα ζην ζρνιείν, αηζζάλζεθα γξήγνξα άλεηα  

θαη θηιηθά κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ.  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 
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7. Αηζζάλνκαη θηιηθά κε:  

Α. Καλέλαλ,  

Β. Διάρηζηνπο ζπκκαζεηέο κνπ 

Γ. Σνπο πεξηζζόηεξνπο ζπκκαζεηέο ηεο ηάμεο κνπ, 

Γ. Σνπο πεξηζζόηεξνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ζρνιείνπ κνπ. 

Δ. Σνπο πεξηζζόηεξνπο ζπκκαζεηέο ηεο θαηεύζπλζήο κνπ. 

 

8. ην ζρνιείν κνπ αηζζάλνκαη όηη νη ζπκκαζεηέο κνπ 

κνύ ζπκπαξαζηέθνληαη ζε όπνηα δπζθνιία θη αλ έρσ.  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

9. ην ζρνιείν κνπ αηζζάλνκαη όηη νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ θάλσ 

καδί κε ηνπο ζπκκαζεηέο  κνπ καο ελώλνπλ πεξηζζόηεξν.  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

10. ην ζρνιείν κνπ αηζζάλνκαη όηη ν αληαγσληζκόο είλαη πεξηνξηζκέλνο.  

 ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

11. ην ζρνιείν κνπ νη καζεηέο ησλ δηαθνξεηηθώλ θαιιηηερληθώλ θαηεπζύλζεσλ 
ελδηαθεξόκαζηε ν έλαο γηα ηε δνπιεηά ηνπ άιινπ.  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

12.  ην ζρνιείν κνπ αλαγλσξίδσ ην ηαιέλην θαη ηηο μερσξηζηέο δεμηόηεηεο θάπνησλ 
ζπκκαζεηώλ/ηξηώλ κνπ.  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

13. ην ζρνιείν κνπ αηζζάλνκαη όηη όινη νη καζεηέο ζπλεξγάδνληαη θαη ζπκκεηέρνπλ 
ηζόηηκα ζηηο νκαδηθέο εξγαζίεο θαη ζηα projects.  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

14. Αηζζάλνκαη όηη ζε απηό ην ζρνιείν νη ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ γίλνληαη 
θαιύηεξεο, ράξε ζηηο θαιιηηερληθέο καο δξάζεηο.  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 
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6.6. 

 

Δημοτικό χολείο Αδάμαντα Μήλου 

 

«χέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών» 

 

Ερωτηματολόγιο μαθητών 

 

 

 

 

Σο ερωτηματολόγιο  διαμορφώθηκε από το 6/θεσιο Δημοτικό χολείο 

Αδάμαντα Μήλου. Απευθύνεται σε μαθητές και διερευνά τις απόψεις 

τους για τις σχέσεις εκπαιδευτικών- μαθητών και μαθητών μεταξύ τους. 
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6/θεςιο Δημοτικό χολείο Αδάμαντα Μήλου 

 

Ερωτηματολόγιο για μαθητζσ 

 

1. Ρόςουσ φίλουσ ζχεισ μζςα ςτθν τάξθ; 

α)  Πλα τα παιδιά 

β) Μερικοφσ                

γ) Κανζναν 

 

2. Υπάρχει κάποιοσ ςυμμακθτισ ςτθν τάξθ που δεν τα πάτε κακόλου καλά; 

α) Πχι 

β) Ναι.   Ρόςοι:______  

 

3. Ρϊσ περνάσ ςτο διάλειμμα;  

α) Ραίηω με τουσ φίλουσ μου. 

β) Συνικωσ τςακϊνομαι.  

γ) Είμαι μόνοσ μου, δεν με πολυπαίηουν οι άλλοι. 

 

4. Πταν κάνω λάκοσ, οι ςυμμακθτζσ μου με κοροϊδεφουν;  

α) Ροτζ 

β) Μερικζσ φορζσ 

γ) Ράντα 

 

 

5. Τι κάνεισ όταν ςε ενοχλεί ζνασ ςυμμακθτισ ςου; 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

6. Φοβάςαι κάποιον άλλο μακθτι του ςχολείου; 

α) Ναι 

β) Πχι 

 

 

7. Ο/Η δάςκαλοσ/δαςκάλα μου με αδικεί. 

α) Ράντα  

β) Μερικζσ φορζσ 

γ) Ροτζ 

 

8. Φοβάμαι να ρωτιςω κάτι, μιπωσ κυμϊςει ο/θ δάςκαλοσ/δαςκάλα. 

α) Ράντα  
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β) Μερικζσ φορζσ 

γ) Ροτζ 

 

9. Ο/Η δάςκαλοσ/δαςκάλα δεν αςχολείται μαηί μου. 

α) Ράντα  

β) Μερικζσ φορζσ 

γ) Ροτζ 

 

10. Ριςτεφεισ ότι ο/θ δάςκαλοσ/δαςκάλα ζχει «αγαπθμζνουσ» μακθτζσ; 

α) Ναι  

β) Πχι 

 

11. Νομίηεισ ότι ςε αγαπάει ο/θ δάςκαλοσ/δαςκάλα ςου; 

α) Ναι  

β) Πχι 

 

12. Τι δε ςου αρζςει από τθ ςυμπεριφορά του/τθσ δαςκάλου/δαςκάλασ ςου; 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

13. Τι ςου αρζςει από τθ ςυμπεριφορά του/τθσ δαςκάλου/δαςκάλασ ςου; 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________ 
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7. 

 

 

 

«χέσεις μεταξύ των μαθητών» 
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7.1. 

 

2ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά Φίου 

 

«χέσεις μεταξύ των μαθητών» 

 

 

Εργαλείο κοινωνιομετρικής τεχνικής 

 

 

 

 

Σο ερευνητικό εργαλείο κοινωνιομετρικής τεχνικής διαμορφώθηκε από το 

2ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά Φίου για τη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ 

των μαθητών. Σο φύλλο αυτό συμπληρώνεται από κάθε μαθητή και 

αποτυπώνει τις απόψεις του μαθητή για καθένα από τους συμμαθητές 

του.  
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2ο Νθπιαγωγείο Αγίου Μθνά Χίου 

Ρίνακασ Ραιδιϊν  

Για χάρτθ των ςυναιςκθμάτων 2010-2011 

όνομα ςυναίςκθμα αιτιολόγθςθ 

Γεωργία   

Δζςποινα   

Διμθτρα   

Κωςτισ   

Ραντελισ   

Ιάςονασ   

Κορίνα   

Ραραςκευοφλα   

Γιϊργοσ   

Φίλιπποσ   

Αλζξθσ   

Μαρίηα   

Ιςιδϊρα   

Αντϊνθσ   

Ελζνθ   

Πλγα   

Νίκοσ   

Νικόλασ   

Κωνςταντίνοσ   

Νατάςα   

Νικολζτα   
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7.2. 

 

3ο Νηπιαγωγείο κύδρας Πέλλας (1) 

 

«χέσεις μεταξύ των μαθητών» 

 

 

χέδιο συνέντευξης νηπίων  

 

 

 

 

Tο  σχέδιο συνέντευξης νηπίων διαμορφώθηκε από το 3ο Νηπιαγωγείο 

κύδρας Πέλλας στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης με τίτλο «Βελτίωση των 

σχέσεων μεταξύ των μαθητών» που υλοποιήθηκε από το σχολείο κατά το 

σχολικό έτος 2011-2012. Αποσκοπούσε στη συγκέντρωση στοιχείων – 

πληροφοριών σχετικά με τις σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους και 

χρησιμοποιήθηκε σε συνδυασμό με αντίστοιχο φύλλο παρατήρησης των 

μαθητών.  
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3ο Νηπιαγωγείο Σκύδρας Πέλλας  

 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΝΗΠΙΩΝ 

 

Όνομα: ……………………………………………………………….. 

 

1. Με ηη ζνπ αξέζεη λα αζρνιείζαη πην πνιύ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

2. νπ αξέζεη λα παίδεηο κε ηνπο θίινπο ζνπ; Γηαηί;  

Με πνηνπο θάλεηο θαη κε πνηνπο δελ θάλεηο παξέα; Γηαηί; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

3. Πώο δείρλεηο ηελ αγάπε ζνπ ζε θάπνηνλ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

4. Ση αηζζάλεζαη όηαλ είζαη ιππεκέλνο/ -ε; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

5. Ση ζα θάλεηο εάλ έλαο ζπκκαζεηήο ζνπ  πάξεη ην παηρλίδη ζνπ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

6. νπ αξέζεη λα καιώλεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ θαη γηαηί; 

    Πώο αηζζάλεζαη όηαλ καιώλεηο κε έλαλ θίιν/ θίιε ζνπ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

7. Πνηα πξάγκαηα ζε ζπκώλνπλ θαη ηη αηζζάλεζαη όηαλ ζπκώλεηο; Ση θάλεηο 

όηαλ ζπκώλεηο θαη πώο εξεκείο; 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

8. Με πνηνπο ηξόπνπο κπνξνύκε λα ιύζνπκε κηα δηαθσλία; Ση ζα έθαλεο αλ 

δηαθσλνύζεο κε έλαλ θίιν ζνπ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 
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7.3. 

 

3ο Νηπιαγωγείο κύδρας Πέλλας (2) 

 

«χέσεις μεταξύ των μαθητών» 

 

 

χέδιο παρατήρησης νηπίων 

 

 

 

 

Tο φύλλο παρατήρησης  νηπίου  διαμορφώθηκε από το 3ο Νηπιαγωγείο 

κύδρας Πέλλας στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης με τίτλο «Βελτίωση των 

σχέσεων μεταξύ των μαθητών» που υλοποιήθηκε από το σχολείο κατά το 

σχολικό έτος 2011-2012. Αποσκοπούσε στη συγκέντρωση στοιχείων – 

πληροφοριών σχετικά με τις σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους και 

χρησιμοποιήθηκε σε συνδυασμό με αντίστοιχο σχέδιο συνέντευξης  

μαθητών.  
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3ο Νηπιαγωγείο Σκύδρας Πέλλας  

 

ΦΤΛΛΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΝΗΠΙΟΤ 

  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 

καταςτάςθσ 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 κλπ; 
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Βάηει τα κλάματα με το 

παραμικρό; 
  

Ραλεφει, κλωτςάει, 

μαλϊνει, χτυπά όταν δεν 

το 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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7.4. 

 

Δημοτικό χολείο κοπέλου 

 

«χέσεις μεταξύ των μαθητών» 

 

 

Ερωτηματολόγιο μαθητών 

 

 

Σο ερωτηματολόγιο αυτό διαμορφώθηκε από το Δημοτικό χολείο 

κοπέλου. Απευθύνεται σε μαθητές και διερευνά πτυχές του ζητήματος 

των σχέσεων μεταξύ  μαθητών-εκπαιδευτικών και μαθητών μεταξύ τους.  
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ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΟΠΕΛΟΤ 

 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 ΓΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΔ ΣΩΝ ΣΑΞΔΩΝ Δ΄ - Σ΄. 
 

ΤΑΞΗ: ………..                                                                                 ΦΥΛΟ: ………………………. 

 

Απαντιςτε ςτισ ερωτιςεισ βάηοντασ ζνα Χ ςε ζναν αρικμό (από το 1 ζωσ το 5) ςε κάκε 

απάντθςθ κάκε ερϊτθςθσ. 

 

1) Ρόςο ςθμαντικά κεωρείτε κακζνα από τα παρακάτω χαρακτθριςτικά ϊςτε να 
κρίνετε ότι ζνασ μακθτισ είναι καλόσ ςτο ςχολείο. 
 

Να χαρακτθρίηεται από:                                       κακόλου(1),λίγο(2),μζτρια(3),πολφ(4),πάρα 

πολφ(5)  

 

                                                                                           1        2        3        4         5 

α) Καλζσ ςχολικζσ επιδόςεισ.                                                               

β) Υπάκουοσ ςτουσ κανόνεσ του ςχολείου.                                      

γ) Φρόνιμοσ και πρόκυμοσ.                                                                

δ) Διεκδικεί με βία τα δικαιϊματα του.                                        

ε)  Είναι ηωθρόσ και τςαμπουκάσ ϊςτε να                                       

     τον υπολογίηουν όλοι. 

ςτ) Συνεργάηεται με τουσ ςυμμακθτζσ και                                        

      τουσ δαςκάλουσ του για καλφτερα  

      μακθςιακά αποτελζςματα. 

 

 

2) Ρϊσ αντιδράσ όταν: 
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α) Ραίηεισ μπάλα ςτο διάλειμμα και ςου βάηουν τρικλοποδιά. 

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

β) Για πλάκα ςε κοροϊδεφουν. 

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

γ) Ζνασ ςυμμακθτισ ςου ςε προκαλεί να μαλϊςετε. 

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

δ) Ζνασ ςυμμακθτισ ςου ςε παρακινεί να κάνετε κοπάνα και να πάτε να παίξετε μπάλα ςτο 

γιπεδο. 

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

3) Στο ςπίτι ι ςτο δρόμο ζνασ φίλοσ ςου ςε παρακινεί: 
 

α) Να πάτε να κόψετε μανταρίνια από τθ διπλανι αυλι. Τι κάνεισ; 

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

β) Να κοροϊδζψετε τθν γκρινιάρα θλικιωμζνθ που ςασ κάνει παρατθριςεισ γιατί τθν 

ενοχλείτε με τισ φωνζσ ςασ. 

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

γ) Να πετάξετε πζτρεσ ςτον αδζςποτο ςκφλο τθσ γειτονιάσ. 

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

δ) Να πλακωκείτε ςτο ξφλο με τθν άλλθ τάξθ για το ποιοσ νίκθςε ςτθν μπάλα. 

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

 

 

4) Τι νιϊκεισ μετά από κάκε καβγά;  ( Κυκλϊςτε όποια νομίηετε ςωςτά ).          
                                                             

α) Θυμό        β) Τφψεισ           γ) Μεταμζλεια         δ) Δίψα για εκδίκθςθ         ε) Ικανοποίθςθ                                                                                                                           

 

5) Ρόςο ενθμερωμζνοι αιςκάνεςτε για: 
                                                                                         1        2        3        4         5                                                                                

α) Τουσ κανονιςμοφσ του ςχολείου και                                            

     τισ ςυνζπειεσ μθ τιρθςθσ τουσ. 

β) Τισ υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματα ςασ                                      
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    κατά τθ φοίτθςθ ςασ ςτο ςχολείο. 

 

 1       2       3       4      5                                                                                

6) Ρόςο δίκαιοι νομίηετε ότι είναι οι δάςκαλοι                          

            ςασ  ςτισ αποφάςεισ τουσ για εςάσ. 

 

7) Τι κα κάνατε εςείσ αν ιςαςταν δάςκαλοι και ςυνζβαιναν τζτοια κζματα  βίασ ςτο 
ςχολείο ςασ;  

( Κυκλϊςτε όποια νομίηετε ςωςτά ).      

                                                                      

     α) Θα αδιαφοροφςα.    β) Θα τιμωροφςα τουσ ταραξίεσ.   γ) Θα προςπακοφςα να τουσ 

ςυνετίςω.                     

     δ) Θα καλοφςα τουσ γονείσ τουσ. ε) Θα τουσ ζδιωχνα από το ςχολείο.  ςτ) Θα τουσ 

ςυγχωροφςα.             

                    

8) Τι ςτάςθ κρατοφν οι γονείσ ςασ, ςτο ςπίτι, όταν ςυμβαίνουν φαινόμενα βίασ ( 
ςωματικισ και λεκτικισ) εκ μζρουσ ςασ; 

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

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

……………………………………………………………………… 

 

 

9) Ρϊσ αντιδράτε όταν οι γονείσ ςασ ςασ μαλϊνουν για τθν ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά 
που παρουςιάηετε  

      μζςα ςτο ςπίτι; 

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

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

……………………………………………………………………… 

 

10) Ρροτείνετε τρόπουσ παρζμβαςθσ και αντιμετϊπιςθσ όταν ςυμβαίνουν παρόμοια 
φαινόμενα βίασ ςτο ςχολείο μασ. 

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

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

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

…………………………………………….. 

Ευχαριςτοφμε πολφ για τη ςυμμετοχή ςασ. 
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7.5. 

 

Ιδιωτικό  Γυμνάσιο/Λύκειο Ροδίων Παιδεία Δωδεκανήσου 

 

«χέσεις μεταξύ των μαθητών» 

 

 

Ερωτηματολόγιο μαθητών 

 

 

 

Σο ερωτηματολόγιο αυτό διαμορφώθηκε από το Ιδιωτικό 

Γυμνάσιο/Λύκειο Ροδίων Παιδεία της Περιφέρειας Δωδεκανήσου. 

Απευθύνεται σε μαθητές και διερευνά τις  απόψεις τους σχετικά με τις 

σχέσεις μεταξύ των μαθητών. Για τη διαμόρφωση του ερωτηματολογίου 

αξιοποιήθηκαν στοιχεία που παρατίθενται στον αντίστοιχο δείκτη του 

Σόμου ΙΙ «Διαδικασίες και Εργαλεία» του υλικού της ΑΕΕ. 
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Ιδησηηθό  Γπκλάζην/Λύθεην Ρνδίσλ Παηδεία Γσδεθαλήζνπ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ «ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΥΔΔΙ» 

 

 

Παξαθαινύκε λα βάιεηε Υ ζην ηεηξαγσλίδην πνπ ζαο εθθξάδεη εθ‟ όζνλ δηαβάζεηε 

κε πξνζνρή ηελ  αληίζηνηρε εξώηεζε θαη λα ην επηζηξέςεηε ζπκπιεξσκέλν. 

 

 

Δξσηεκαηνιόγην πνπ αθνξά ηηο ζρέζεηο καζεηώλ - καζεηώλ  

Πόζν ζπκθσλείηε κε θαζεκία από ηηο παξαθάησ 

δειώζεηο (ζεκεηώζηε √ ζην επίπεδν πνπ ζαο 

εθθξάδεη);  

θ
α

ζ
ό
ι
ν
π

 

ζ
π

ά
λ
ηα

 

ζ
π

ρ
λ
ά

 

π
ν
ι
ύ

 ζ
π

ρ
λ
ά

 

1. ην ζρνιείν καο δελ εθδειώλνληαη  ζπγθξνύζεηο 

κεηαμύ ησλ καζεηώλ. 

    

2. ινη νη καζεηέο γίλνληαη απνδεθηνί από ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο αλεμάξηεηα από ηελ εζληθή ηνπο 

θαηαγσγή. 

    

3. ινη νη καζεηέο γίλνληαη απνδεθηνί από ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο αλεμάξηεηα από ηηο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο πνπ έρνπλ. 

    

4. Οη ζπκκαζεηέο κνπ κε βνεζνύλ πξόζπκα, όηαλ ηνπο 

έρσ αλάγθε. 

    

5. Αηζζάλνκαη όηη νη ζπκκαζεηέο κνπ κε 

αληαγσλίδνληαη. 

    

 

6. ηαλ πξσηνήιζα ζην ζρνιείν, αηζζάλζεθα γξήγνξα άλεηα θαη θηιηθά κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο κνπ. 

α. λαη  β. όρη 

 

7. Αηζζάλνκαη θηιηθά κε: 

α) θαλέλαλ από ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο κνπ  

β) ειάρηζηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο κνπ 

γ) ηνπο πεξηζζόηεξνπο καζεηέο ηεο ηάμεο κνπ 

δ) όινπο ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο κνπ 

 

 

 

8. Αηζζάλνκαη θηιηθά κε: 
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α) θαλέλαλ από ηνπο καζεηέο ησλ άιισλ ηάμεσλ  

β) ειάρηζηνπο καζεηέο ησλ άιισλ ηάμεσλ   

γ) πνιινύο καζεηέο ησλ άιισλ ηάμεσλ   

δ) όινπο ηνπο καζεηέο ησλ άιισλ ηάμεσλ 

 

9. Οη καζεηέο ηεο ηάμεο κνπ είλαη ελσκέλνη θαη δε ρσξίδνληαη ζε αληηκαρόκελεο 

νκάδεο. 

 α. λαη  β. όρη 

 

10. Αλ όρη, είλαη ρσξηζκέλνη ζε: 

α) νκάδεο αγνξηώλ θαη νκάδεο θνξηηζηώλ 

β) νκάδεο θαιώλ καζεηώλ θαη αδύλακσλ καζεηώλ 

γ) νκάδεο παιηώλ καζεηώλ θαη λέσλ καζεηώλ 

δ) νκάδεο θνηλώλ ελδηαθεξόλησλ (π.ρ. κνπζηθή, αζιεηηζκόο θ.ιπ) 

 

 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΜΑΘΗΣΩΝ Δ ΔΙΡΗΝΙΚΔ ΟΜΑΓΙΚΔ 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 

Α. ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ, π.ρ: 
-ζπκκεηνρή ζηνπο ζρνιηθνύο αγώλεο 

-ζπκκεηνρή ζε αγώλα κε ην αζιεηηθό ζσκαηείν «Γσδεθάλεζνο» (άηνκα κε θηλεηηθέο 

δπζθνιίεο) 

 

1. Πόζα άηνκα ζπκκεηείραηε ζηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα; 

α) έσο 5 άηνκα 

β) έσο 10 άηνκα 

γ) έσο 15 άηνκα 

δ) από 15 θαη άλσ άηνκα 

 

2. Πόζν δηήξθεζε ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηόηεηαο; 

α) έσο 1 εβδνκάδα 

β) έσο 1 κήλα 

γ) έσο 3 κήλεο 

δ) όιν ην ζρνιηθό έηνο  

 

3. ηηο νκάδεο ζπκκεηείραλ παηδηά ηεο ίδηαο ηάμεο (π.ρ. παηδηά α΄ γπκλαζίνπ θ.ιπ.);  

α. λαη  β. όρη 

 

4. ηηο νκάδεο ζπκκεηείραλ παηδηά θαη ησλ 2 θύισλ (αγόξηα θαη θνξίηζηα); 

α. λαη  β. όρη 
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Β. ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΚΑΙ 

ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ, π.ρ. : 

 

-δσξεά νξγάλσλ (δηαλνκή ελεκεξσηηθώλ θπιιαδίσλ θαη αηηήζεσλ) 

-« ε Ρόδνο γηα ηε δσή » (αληηθαξθηληθή εθζηξαηεία - πεδνπνξία) 

-επίζθεςε ζε θέληξα θνηλσληθήο κέξηκλαο (π.ρ. ζεξαπεπηήξην ρξόλησλ παζήζεσλ, 

Άγηνο Αλδξέαο) 

-νκαδηθέο εξγαζίεο ζην πιαίζην καζεκάησλ (π.ρ. Project γηα ηηο κε θπβεξλεηηθέο 

νξγαλώζεηο) 

-έξαλνη (π.ρ. Δξπζξόο ηαπξόο) 

 

 

1. Πόζα άηνκα ζπκκεηείραηε ζηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα; 

α) έσο 5 άηνκα 

β) έσο 10 άηνκα 

γ) έσο 15 άηνκα 

δ) από 15 θαη άλσ άηνκα 

 

2. Πόζν δηήξθεζε ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηόηεηαο; 

α) έσο 1 εβδνκάδα 

β) έσο 1 κήλα 

γ) έσο 3 κήλεο 

δ) όιν ην ζρνιηθό έηνο  

 

3. ηηο νκάδεο ζπκκεηείραλ παηδηά ηεο ίδηαο ηάμεο (π.ρ. παηδηά α΄ γπκλαζίνπ θ.ιπ.)  

α. λαη  β. όρη 

 

4. ηηο νκάδεο ζπκκεηείραλ παηδηά θαη ησλ 2 θύισλ (αγόξηα θαη θνξίηζηα) 

α. λαη  β. όρη 

 

 

 

Γ. ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΑΣΤΠΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ, π.ρ.: 

 

-εκπινθή ζε ζρνιηθέο γηνξηέο ή παξειάζεηο 

-αλνηρηή κέξα επηζηήκεο θαη ηέρλεο 

-παλεγύξη επηζηήκεο 

-ηειεδηάζθεςε κε εθπαηδεπηήξηα Επξίδε 

-παξαθνινύζεζε εηδηθώλ ζεκάησλ ζεηηθώλ επηζηεκώλ (καζεκαηηθώλ, θπζηθήο, 

ρεκείαο) 

-ζπκκεηνρή ζε ελδνζρνιηθνύο ή παλειιήληνπο καζεηηθνύο δηαγσληζκνύο 

-ιέζρε αλάγλσζεο 

-όκηινη 

-εκεξίδα αζηξνλνκίαο 

-ρνξσδία 

 

1. Πόζα άηνκα ζπκκεηείραηε ζηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα; 

α) έσο 5 άηνκα 

β) έσο 10 άηνκα 

γ) έσο 15 άηνκα 

δ) από 15 θαη άλσ άηνκα 
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2. Πόζν δηήξθεζε ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηόηεηαο; 

α) έσο 1 εβδνκάδα 

β) έσο 1 κήλα 

γ) έσο 3 κήλεο 

δ) όιν ην ζρνιηθό έηνο  

 

3. ηηο νκάδεο ζπκκεηείραλ παηδηά ηεο ίδηαο ηάμεο (π.ρ. παηδηά α΄ γπκλαζίνπ θ.ιπ.)  

α. λαη  β. όρη 

 

4. ηηο νκάδεο ζπκκεηείραλ παηδηά θαη ησλ 2 θύισλ (αγόξηα θαη θνξίηζηα) 

α. λαη  β. όρη 

 
Γεληθέο εξσηήζεηο 
 

1. Δίρα ελεξγό ξόιν ζε νκαδηθή εηξεληθή δξαζηεξηόηεηα (π.ρ. παξνπζίαζε 

power point, θαηαζθεπή poster/project θ.ιπ); 

α. λαη  β. όρη  

 

2. Γηα πνηνλ ιόγν ζπκκεηείρα; 

α) κε ελδηέθεξε ην αληηθείκελν 

β) γηα λα ζπλεξγαζηώ κε ηνλ θίιν ή ηνπο θίινπο κνπ 

γ) γηα λα θάλσ θαηλνύξγηνπο θίινπο 

δ) γηα λα δηαθξηζώ/ γηα λα μερσξίζσ 

 

3. Πώο ήηαλ ε ζπλεξγαζία κε ηα ππόινηπα κέιε ηεο νκάδαο; 

α) θαζόινπ θαιή 

β) ηθαλνπνηεηηθή 

γ) θαιή 

δ) άξηζηε 

 

4. Γεκηνπξγήζεθαλ λέεο θηιίεο κεηά ηε ζπκκεηνρή ζνπ ζηηο νκάδεο;  

α. λαη  β. όρη 

 

5. Γεκηνπξγήζεθε θάπνην πξόβιεκα αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο θαηά ηε 

ζπλεξγαζία; 

α. λαη  β. όρη 

 

6. Αλ λαη, ζπλέβαιαλ νη ππόινηπνη καζεηέο ηεο νκάδαο ζηελ εηξεληθή επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο; 

α. λαη  β. όρη 

 

 

                                                       αο επραξηζηνύκε πνιύ γηα ηελ ζπλεξγαζία 
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7.6. 

 

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα Αττικής 

 

«χέσεις μεταξύ των μαθητών» 

 

 

Ερωτηματολόγιο μαθητών 

 

 

 

Σο επυηημαηολόγιο διαμοπθώθηκε από ηο  Καλλιηεσνικό Γςμνάζιο Γέπακα 

Αηηικήρ.  Απεςθύνεηαι ζε μαθηηέρ και διεπεςνά ηιρ  απότειρ ηοςρ ζσεηικά με ηιρ 

ζσέζειρ μεηαξύ ηυν μαθηηών. Για ηη διαμόπθυζη ηος επυηημαηολογίος  

αξιοποιήθηκαν ζηοισεία πος παπαηίθενηαι ζηον ανηίζηοισο δείκηη ηος Σόμος ΙΙ 

«Διαδικαζίερ και Επγαλεία» ηος ςλικού ηηρ ΑΕΕ. 
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Καιιηηερληθό Γπκλάζην Γέξαθα Αηηηθήο 

 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ (ΑΔΔ)  

2011 – 2012 

 

ΓΔΙΚΣΗ 3.2.2: ΥΔΔΙ ΜΔΣΑΞΤ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ 

 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΣΩΝ (ελδεηθηηθό) 

 

1. ην ζρνιείν κνπ δελ εθδειώλνληαη ζπρλά ζπγθξνύζεηο 

κεηαμύ ησλ καζεηώλ.  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

2. Οη ζπκκαζεηέο κνπ κε βνεζνύλ πξόζπκα όηαλ έρσ δπζθνιίεο ζηα καζήκαηα.  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

3. ην ζρνιείν κνπ όινη νη καζεηέο γηλόκαζηε απνδεθηνί από ηνπο ζπκκαζεηέο 

καο, αλεμάξηεηα από ηελ εζληθή καο θαηαγσγή ή ηε ζξεζθεία καο. 

 ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

4. ην ζρνιείν κνπ όινη νη καζεηέο πνπ έρνπκε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, γηλόκαζηε απνδεθηνί από ηνπο ζπκκαζεηέο καο.  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

5. ην ζρνιείν κνπ νη καζεηέο είκαζηε ελσκέλνη θαη δελ ρσξηδόκαζηε ζε 

αληηκαρόκελεο παξέεο.  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

6. ηαλ πξσηνήιζα ζην ζρνιείν, αηζζάλζεθα γξήγνξα άλεηα  

θαη θηιηθά κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ.  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

7. Αηζζάλνκαη θηιηθά κε:  

Α. Καλέλαλ,  

Β. Διάρηζηνπο ζπκκαζεηέο κνπ 

Γ. Σνπο πεξηζζόηεξνπο ζπκκαζεηέο ηεο ηάμεο κνπ, 

Γ. Σνπο πεξηζζόηεξνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ζρνιείνπ κνπ. 

Δ. Σνπο πεξηζζόηεξνπο ζπκκαζεηέο ηεο θαηεύζπλζήο κνπ. 

 

8. ην ζρνιείν κνπ αηζζάλνκαη όηη νη ζπκκαζεηέο κνπ 
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κνύ ζπκπαξαζηέθνληαη ζε όπνηα δπζθνιία θη αλ έρσ.  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

9. ην ζρνιείν κνπ αηζζάλνκαη όηη νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ θάλσ 

καδί κε ηνπο ζπκκαζεηέο  κνπ καο ελώλνπλ πεξηζζόηεξν.  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

10. ην ζρνιείν κνπ αηζζάλνκαη όηη ν αληαγσληζκόο είλαη πεξηνξηζκέλνο.  

 ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

11. ην ζρνιείν κνπ νη καζεηέο ησλ δηαθνξεηηθώλ θαιιηηερληθώλ θαηεπζύλζεσλ 
ελδηαθεξόκαζηε ν έλαο γηα ηε δνπιεηά ηνπ άιινπ.  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

12.  ην ζρνιείν κνπ αλαγλσξίδσ ην ηαιέλην θαη ηηο μερσξηζηέο δεμηόηεηεο θάπνησλ 
ζπκκαζεηώλ/ηξηώλ κνπ.  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

13. ην ζρνιείν κνπ αηζζάλνκαη όηη όινη νη καζεηέο ζπλεξγάδνληαη θαη ζπκκεηέρνπλ 
ηζόηηκα ζηηο νκαδηθέο εξγαζίεο θαη ζηα projects.  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 

14. Αηζζάλνκαη όηη ζε απηό ην ζρνιείν νη ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ γίλνληαη 
θαιύηεξεο, ράξε ζηηο θαιιηηερληθέο καο δξάζεηο.  

ΚΑΘΟΛΟΤ □ ΛΗΓΟ □ ΜΑΛΛΟΝ □ ΠΟΛΤ □ 
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7.7. 

 

Γυμνάσιο Κερατέας Αττικής 

 

«χέσεις μεταξύ των μαθητών» 

 

 

χέδιο παρατήρησης μαθητών 

  

 

 

 

Tο σχέδιο παρατήρησης έγινε από το Γυμνάσιο Κερατέας και 

αποσκοπούσε στη συγκέντρωση στοιχείων – πληροφοριών σχετικά με τις 

σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους. Αφορά την παρατήρηση στην αυλή 

του σχολείου περιστατικών σύγκρουσης των μαθητών και περιστατικών 

ειρηνικής ομαδικής δραστηριότητας. 
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Γςμνάζιο Κεπαηέαρ Αηηικήρ     

ΠΟΟΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 
Παξαηήξεζε ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ 

(Παξαηεξήζηε ηελ ζπκπεξηθνξά ηωλ καζεηώλ ζε 4-5 δηαιείκκαηα ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο 
ζηηγκέο θαη ζε δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο ώξεο) 

 

Καηαγξαθή πεξηζηαηηθώλ ζύγθξνπζεο 

Γηαθύβεπκα 
Βηαηόηεηα 

ζύγθξνπζεο 
Πιήζνο 

εκπιεθνκέλωλ 
Γηάξθεηα 

πεξηζηαηηθνύ 
Υαξαθηεξηζηηθά 

αληηηηζέκελωλ νκάδωλ 

 Μηθξή 3 1 ιεπηό Παηρλίδη 

 Μέηξηα 2 2 ιεπηά 
Γηαθνξά απόςεσλ-

πξνζβνιή 

 
Σξέμηκν, 
θπλεγεηό 

5-10 5 ιεπηά 
Υσξίο ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ή αληηζέζεηο 

 Μέηξηα  2 5 ιεπηά  
Παξεμήγεζε – δηαθνξέο – 

έληαζε 

 νβαξή 2 5 ιεπηά 
Λεθηηθέο επηζέζεηο θαη 

ρεηξνδηθία, καζεηέο ρακειώλ 
επηδόζεσλ 

 
Καηαγξαθή πεξηζηαηηθώλ εηξεληθήο νκαδηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

 

Δίδνο (αζιεηηθή, 
νκαδηθή ζπδήηεζε, 

θιπ) 

Αξηζκόο 
εκπιεθνκέλωλ 

Γηάξθεηα 
Υαξαθηεξηζηηθά ηωλ 

ζπκκεηερόληωλ ( Οκνηνγέλεηα – 
εηεξνγέλεηα, θιπ) 

Αζιεηηθή  10 καζεηέο  Οκνηνγέλεηα 

Οκαδηθή ζπδήηεζε 4 καζεηέο  4 ιεπηά Οκνηνγέλεηα, θνηλά ελδηαθέξνληα 

Οκαδηθή ζπδήηεζε 4-5 καζεηέο  10 ιεπηά Δηεξνγελήο νκάδα 

Αζιεηηθή 10 καζεηέο  10 ιεπηά  Οκάδα Μπάζθεη 

πλεξγαζία γηα 
καζήκαηα 

2-3 καζεηέο  5-10 ιεπηά Οκνηνγέλεηα – θαινί καζεηέο  
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8. 

 

 

 

«χέσεις μεταξύ σχολείου – γονέων» 
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8.1. 

 

Νηπιαγωγείο γουρού Ρόδου (1) 

 

«χέσεις μεταξύ σχολείου – γονέων» 

 

 

Ερωτηματολόγιο γονέων 

 

 

 

Σο ερωτηματολόγιο γονέων διαμορφώθηκε από το Νηπιαγωγείο 

γουρού – Ρόδου της Περιφέρειας Δωδεκανήσου στο πλαίσιο 

αξιολόγησης της  δράσης που υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2011-12  

με τίτλο «υμβουλευτική γονέων». Αντίστοιχο ερωτηματολόγιο δόθηκε 

και στους ειδικούς επιστήμονες-εισηγητές που συμμετείχαν στην 

υλοποίηση της δράσης.  
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Νηπιαγωγείο γουρού – Ρόδου 

 

Ερωτηματολόγιο γονζων 

Σχζςθ που ζχετε με παιδί του νθπιαγωγείου Σγουροφ:      Ρατζρασ   …….    Μθτζρα  ……..                                                                        

 

Συμμετζχετε ςτισ απογευματινζσ ςυναντιςεισ που γίνονται   ςτο νθπιαγωγείο;                                                     

        Ναι   ………..                Πχι ………. 

 

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

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________ 

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; 

 

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; 
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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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8.2. 

 

Νηπιαγωγείο γουρού Ρόδου (2) 

 

«χέσεις μεταξύ σχολείου – γονέων» 

 

 

Ερωτηματολόγιο εισηγητών 

 

 

 

 

 

Σο ερωτηματολόγιο  διαμορφώθηκε από το Νηπιαγωγείο γουρού – 

Ρόδου της Περιφέρειας Δωδεκανήσου στο πλαίσιο αξιολόγησης της 

δράσης που υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2011-12, με τίτλο 

«υμβουλευτική γονέων».  Αντίστοιχο ερωτηματολόγιο δόθηκε και στους 

γονείς  που συμμετείχαν στην υλοποίηση της δράσης.  
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Νηπιαγωγείο γουρού – Ρόδου 

 

Ερωτηματολόγιο Ειςηγητϊν 

 

Ειδικότθτα:________________________________________ 

 

Φορζασ Εργαςίασ:___________________________________ 

 

Τόποσ Εργαςίασ:____________________________________ 

 

Αρικμόσ ςυναντιςεων που πραγματοποιιςατε ςτο Νθπ/γείο Σγουροφ: ___________ 

 

Για τθν αποτίμθςθ των παρακάτω παραμζτρων ςθμειϊςτε ςτο 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 τισ ςυναντιςεισ που κάνατε;  

 

 

Σε ποιο βακμό οι ςυμμετζχοντεσ είχαν ενεργό εμπλοκι;  

 

 

Σε ποιο βακμό οι ςυμμετζχοντεσ/ςεσ ανζφεραν προςωπικζσ   

δυςκολίεσ ςτθν ολομζλεια; 
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Σε ποιο βακμό νομίηετε ότι οι ςυμμετζχοντεσ/ςεσ ζχουν  

ευαιςκθτοποιθκεί ςτο/ςτα ηιτθμα/τα που αναπτφξατε; 

 

 

Σε ποιο βακμό οι ςυμμετζχοντεσ/ςεσ ςασ ςυμβουλεφκθκαν κατ’ ιδίαν; 

 

 

Σε ποιο βακμό εκτιμάτε, ότι οι ςυγκεκριμζνοι γονείσ ζχουν 

ευαιςκθτοποιθκεί και κα απευκυνκοφν ςε αρμόδιουσ επιςτιμονεσ ι 

φορείσ για να αντιμετωπίςουν προςωπικζσ  δυςκολίεσ ι δυςκολίεσ των 

παιδιϊν τουσ; 

 

 

Ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία 

 

Με εκτίμθςθ 

 

Οι νθπιαγωγοί 
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8.3. 

 

Δημοτικό χολείο Αδάμαντα Μήλου 

 

«χέσεις μεταξύ σχολείου – γονέων» 

 

 

Ερωτηματολόγιο γονέων 

 

 

 

Σο ερωτηματολόγιο  διαμορφώθηκε από το 6/θεσιο Δημοτικό χολείο 

Αδάμαντα Μήλου. Απευθύνεται σε γονείς και διερευνά τις απόψεις τους 

για τις σχέσεις και τις συνεργασίες σχολείου-γονέων. 
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Γεκνηηθό ρνιείν Αδάκαληα Μήινπ 

 

Ερωτηματολόγιο για γονείσ 

1. Ρόςο ςυχνά ενθμερϊνεςτε για τθν πρόοδο του παιδιοφ ςασ ςτο ςχολείο;  

 Μια φορά το μινα 

 Μια φορά το τρίμθνο 

 Συχνότερα από μια φορά το μινα 

 Ροτζ 

 

2. Ροιοσ ενθμερϊνεται για τθν πρόοδο του παιδιοφ ςασ; 

 Μαμά 

 Μπαμπάσ 

 Και οι δφο 

 Άλλο πρόςωπο 

 Κανζνασ 

 

3. Πταν ο/θ δάςκαλοσ-α καλεί τουσ γονείσ για ενθμζρωςθ εςείσ τι κάνετε; 

 Ρθγαίνω πάντα 

 Ρθγαίνω όποτε μπορϊ 

 Δεν πθγαίνω ποτζ 

 

4. Πταν πρόκειται να απουςιάςει το παιδί ςασ από το ςχολείο: 

 Ενθμερϊνω πάντα το/τθ δάςκαλο-α 

 Ενθμερϊνω καμιά φορά 

 Δε χρειάηεται να ενθμερϊςω 

 

5. Ρθγαίνετε ςτισ ςχολικζσ γιορτζσ/παραςτάςεισ, ςτισ οποίεσ καλείςτε; 

 Ράντα 

 Μόνο όταν ςυμμετζχει το παιδί μου 

  Μερικζσ φορζσ 

 Ροτζ 

 

6. Ριςτεφετε ότι ο/θ δάςκαλοσ-α αγαπάει το παιδί ςασ; 

 Ναι 

 Πχι 

 Δεν ξζρω 

 

 

7. Αν δεν παρευρεκείτε ςτθν ενθμζρωςθ γονζων  που κάνει ο/θ δάςκαλοσ-α, ποιοσ 

είναι ςυνικωσ ο λόγοσ; 

 Δουλεφω εκείνθ τθν ϊρα και δεν κζλω/δεν μπορϊ να πάρω άδεια 

 Ρροτιμϊ να ενθμερϊνομαι ιδιαιτζρωσ 

 Άλλοσ λόγοσ :___________________________________________ 

____________________________________________(ςυμπλθρϊςτε) 
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8. Κάνετε παρζα με άλλουσ γονείσ από τθν τάξθ του παιδιοφ ςασ; 

 Με όλουσ 

 Με μερικοφσ 

 Με κανζναν 

 

9. Ριςτεφετε ότι ο/θ δάςκαλοσ-α αςχολείται με τισ ιδιαίτερεσ μακθςιακζσ ανάγκεσ του 

παιδιοφ ςασ; 

      • Ναι 

• Πχι 

• Δεν ξζρω 

 

10. Πταν το παιδί ςασ ζχει πρόβλθμα με κάποιον άλλο μακθτι, πϊσ αντιδράτε; 

 Το ςυηθτϊ με το παιδί μου 

 Το ςυηθτϊ με το/τθ δάςκαλο-α/ διευκυντι 

 Βρίςκω το άλλο παιδί και το μαλϊνω 

 Βρίςκω τουσ γονείσ του παιδιοφ και τουσ κάνω παράπονα 

 

11. Ριςτεφετε ότι το ςχολείο διαχειρίηεται καλά τθν άςχθμθ ςυμπεριφορά των παιδιϊν; 

 Ναι 

 Μερικζσ φορζσ 

  Πχι 

 

12. Ριςτεφετε ότι το δικό ςασ παιδί δθμιουργεί προβλιματα; 

 Ναι 

 Μερικζσ φορζσ 

  Πχι 

 

 

 

13. Ρόςο ικανοποιθμζνοσ-θ είςτε: 

 κακόλου λίγο αρκετά πολφ πάρα 

πολφ 

Από το δάςκαλο-α τθσ τάξθσ του 

παιδιοφ ςασ. 

     

Από τουσ εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων.      

Από τα ςχολικά βιβλία. 

 

     

Από το εκπαιδευτικό υλικό που 

χρθςιμοποιείται ςτθν τάξθ. 
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Από προγράμματα περιβαλλοντικθσ 

εκπ/ςθσ, αγωγισ υγείασ κ.τ.λ. που 

γίνονται ςτθν τάξθ. 

     

Από το γενικότερο εξοπλιςμό του 

ςχολείου π.χ. εργαςτιρια 

πλθροφορικισ, βιβλιοκικεσ κ.α. 

     

Από τθν κακαριότθτα και τουσ κανόνεσ 

υγιεινισ.. 

     

Από τθ γενικότερθ κτθριακι κατάςταςθ 

του ςχολείου. 

     

Από τθν παροχι πλθροφοριϊν και 

ενθμερϊςεων εκ μζρουσ τουςχολείου. 

     

 

14. Ρόςο ςυμφωνείτε με τισ παρακάτω δθλϊςεισ: 

 κακόλου λίγο αρκετά πολφ πάρα 

πολφ 

Οι πλθροφορίεσ που παρζχονται από 
τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτισ τυπικζσ και 
άτυπεσ ςυναντιςεισ με τουσ γονείσ 
απαντοφν ςτα ερωτιματα των γονζων. 

     

Αιςκάνομαι άνετα και φιλικά, όποτε 
επιςκζπτομαι το ςχολείο, για να 
ρωτιςω για τθν πρόοδο του παιδιοφ 
μου. 

     

 

15. Ρροτείνετε μία παιδαγωγικι τιμωρία που πιςτεφετε ότι μπορεί να εφαρμοςτεί και 

ότι κα φζρει κετικά αποτελζςματα: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

16. Υπάρχει κάτι που κεωρείτε κετικό ςτο Δθμοτικό Σχολείο Αδάμαντα ι ςτθ 

ςυμπεριφορά των δαςκάλων προσ εςάσ; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

17. Υπάρχει κάτι που ςασ ενοχλεί ςτο Δθμοτικό Σχολείο Αδάμαντα ι ςτθ ςυμπεριφορά 

των δαςκάλων προσ εςάσ; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

18. Θεωρείτε ςωςτό το να εκφράηει ο γονζασ τισ απόψεισ του για το δάςκαλο, όταν 

αυτζσ είναι αρνθτικζσ, μπροςτά ςτο ίδιο το παιδί και κατά πόςο το επθρεάηει; 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

19. Σε μια κλειςτι κοινωνία, όπωσ θ ςυγκεκριμζνθ, λόγω του ότι υπάρχουν 

διαπροςωπικζσ ςχζςεισ μεταξφ δαςκάλων – μακθτϊν – γονζων, τθρείται ςτα 

πλαίςια του ςχολείου ςωςτά ο ρόλοσ του κακενόσ; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 
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8.4. 

 

Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Κρήτης (1) 

 

«χέσεις μεταξύ σχολείου – γονέων» 

 

 

Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών 

 

 

 

Σο ερωτηματολόγιο δόθηκε από το Πειραματικό Γυμνάσιο του 

Πανεπιστημίου Κρήτης στους εκπαιδευτικούς του σχολείου και 

αποσκοπούσε στη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις σχέσεις 

σχολείου και γονέων. Αξιοποιήθηκε σε συνδυασμό με αντίστοιχο 

ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους γονείς  του σχολείου. 
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Πειραμαηικό Γσμνάζιο Πανεπιζηημίοσ Κρήηης 
 
 
 

Σνκέαο /Γείθηεο Αμηνιόγεζεο: 3.3: «ρέζεηο ρνιείνπ – Γνλέωλ» 
 

 
 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΓΔΙΚΣΗ 3.3 : ΥΔΔΙ ΓΟΝΔΩΝ 

ΥΟΛΔΙΟΤ 

Α) Τπεξεζηαθή θαηάζηαζε  

1. Μόληκνο εθπαηδεπηηθόο Π.Γ.Π.Κ.      Απνζπαζκέλνο Δθπαηδεπηηθόο  

Αλαπιεξσηήο  

2.  Υξόληα Τπεξεζίαο 0-5       6-10       11-15      16-20          21+     

ΔΡΩΣΗΔΙ 

1. Θεσξείηε ρξήζηκε ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο – θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ ζαο;    

 Ναη       ρη 

2. Αλ Ναη, ζε ηη βνεζάεη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο: 

 ζηελ επίδνζε 

 ζηε ζπκπεξηθνξά 

 ζηε θνίηεζε 

 ζηελ ελεκέξσζε γηα ην νηθνγελεηαθό ηνπο πεξηβάιινλ 

 ζηε βειηίσζε ηεο ζρέζεο κε ην παηδί 

 άιιν _______________________________________ 

3. Πηζηεύεηε όηη νη γνλείο δίλνπλ  νπζηαζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα παηδηά ηνπο θαη 

γεληθόηεξα γηα ην νηθνγελεηαθό ηνπο πεξηβάιινλ;   Ναη       ρη 

4. Ηζρύεη όηη νη γνλείο ησλ θαιώλ καζεηώλ ζαο επηζθέπηνληαη ζπρλόηεξα θαη έρνπλ 

θαιύηεξε ζπλεξγαζία καδί ζαο;   Ναη           ρη 

5. Πνην πηζηεύεηε όηη είλαη ην ηδαληθό δηάζηεκα πνπ ζα πξέπεη λα κεζνιαβεί από 

ηε κηα επίζθεςε ηνπ γνλέα ζηελ άιιε; 

 15 κέξεο 

 έλαο κήλαο 

 ηέινο θάζε ηξηκήλνπ 

6. Σελ πξσηνβνπιία γηα επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο ηελ παίξλεηε ζπλήζσο εζείο;    

 Ναη       ρη 

7. Με πνην ηξόπν επηθνηλσλείηε κε ηνπο γνλείο; 

 κέζσ ηνπ καζεηή 

 ηειεθσληθά 

 κε επηζηνιή 

 κε SMS 

 άιιν ___________

8. Αλ ν γνληόο ζαο παξαπνλεζεί όηη ην παηδί ηνπ αληηκεησπίδεη θάπνην πξόβιεκα 

κ‟ εζάο θαη ζαο αζθεί θξηηηθή ζαο ελνριεί;   Ναη           ρη 

9. ε πνην από ηα παξαθάησ ζέκαηα έρεηε δερζεί θξηηηθή από ηνπο γνλείο; 
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 γηα ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

 γηα ηε ζπκπεξηθνξά ζαο 

    γηα δηαθξίζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ 

 γηα ππεξβνιηθό θόξην εξγαζηώλ ζην ζπίηη 

 γηα ηελ  εκθάληζε ζαο 

 άιιν _________________ 

 

10. Πξνηηκάηε λα είλαη παξόληεο νη καζεηέο όηαλ ελεκεξώλεηε ηνπο γνλείο γηα ηελ 

επίδνζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ;  Ναη           ρη 

11. Μεηά ηελ ελεκέξσζε ππάξρεη βειηίσζε;                                                                                              

0: πνηέ       1: ζπάληα    2: ζπρλά  3: πνιύ ζπρλά   4: πάξα πνιύ ζπρλά      

12. Ννκίδεηε όηη έρεη αιιάμεη ν ηξόπνο πνπ νη γνλείο αληηκεησπίδνπλ ην ζεζκό ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηνλ εθπαηδεπηηθό από ην παξειζόλ κέρξη ζήκεξα;   

   θαζόινπ  ιίγν        αξθεηά      πνιύ     πάξα πνιύ 

13. Αλ απαληήζαηε Ναη γηα πνην ιόγν; 

 α. Ζ απόθηεζε αλώηεξεο κόξθσζεο δελ εμαζθαιίδεη πιένλ θαιύηεξε 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε γηα ηα παηδηά ηνπο. 

 β. Ζ άλνδνο ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ησλ γνλέσλ, έρεη ζπληειέζεη ζην λα 

κελ αληηκεησπίδεηαη ν εθπαηδεπηηθόο σο „απζεληία‟. 

 γ. Ζ ζύγθξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηνπ δεκόζηνπ ζρνιείνπ κε ηνλ εθπαηδεπηηθό 

ηνπ θξνληηζηεξίνπ. 

 δ.Άιιν ________________________________________________________ 

14. Πηζηεύεηε όηη νη απαηηήζεηο ησλ γνλέσλ είλαη απμεκέλεο γηα ην κάζεκα ζαο, 

επεηδή επέιεμαλ ην Πεηξακαηηθό ζρνιείν γηα ηα παηδηά ηνπο;   Ναη           ρη 

15. Θεσξείηε ζεκαληηθό λα εμεγείηε ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο ζηνπο γνλείο 

ηνλ ηξόπν πνπ εξγάδεζηε ζηελ ηάμε, ηνλ ηξόπν πνπ ζέιεηε λα κειεηνύλ νη 

καζεηέο ζην ζπίηη θαη ην  πώο αμηνινγείηε ηελ επίδνζή  ηνπο;  

       0: θαζόινπ      1: ιίγν   2: αξθεηά   3: πνιύ    4: πάξα πνιύ    

 

16. Θα δίλαηε ην ηειέθσλν θαη ην e-mail ζαο ζηνπο γνλείο γηα λα επηθνηλσλνύλ καδί 

ζαο όπνηε ρξεηαζζεί;        Ναη           ρη     

17. Θα κπνξνύζαηε λα ηεξείηε θάθειν γηα θάζε καζεηή κε ην ραξαθηεξηζκό ηεο 

θνίηεζήο ηνπ, ησλ ηδηαίηεξσλ ηθαλνηήησλ ηνπ, ηεο  ζπκπεξηθνξάο ηνπ, ηηο 

ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θιπ ;     Ναη           ρη 

18. Πηζηεύεηε όηη ε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ όπσο γίλεηαη ζήκεξα ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ώξεο θαη κέξεο εμππεξεηεί ηνπο γνλείο;      Ναη           ρη 

19. Πηζηεύεηε όηη νη γνλείο ζέινπλ λα ιέλε νη θαζεγεηέο ηελ άπνςή ηνπο ζηα παηδηά 

γηα ζέκαηα πνιηηηθήο, ζξεζθείαο, πεξηβάιινληνο θιπ.   Ναη           ρη 

20. Δίζηε δηαηεζεηκέλνη λα δερζείηε θάπνην γνλέα λα παξαθνινπζήζεη ην κάζεκά 

ζαο αλ ην επηζπκεί;    Ναη           ρη 

21. Έρεηε  δεηήζεη  βνήζεηα από θάπνην γνλέα γηα ζρνιηθή δξαζηεξηόηεηα;  

       Ναη           ρη 

22. Ήηαλ πξόζπκνη λα ζπλεξγαζηνύλ;                                                                                                          

0: θαζόινπ       1:  ιίγν    2: αξθεηά    3: πνιύ     4: πάξα πνιύ     
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23. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο καζεηήο ζαο έρεη πξόβιεκα καζεζηαθό ή 

ζπκπεξηθνξάο θαηά πόζν είζηε δηαηεζεηκέλνη λα ηνλ βνεζήζεηε; 

        0: θαζόινπ       1:  ιίγν    2: αξθεηά    3: πνιύ     4: πάξα πνιύ      

24. Πόζν αληηθεηκεληθά είλαη θαηά ηε γλώκε ζαο απηά πνπ κεηαθέξνπλ ηα παηδηά  

ζην ζπίηη ζρεηηθά κε ην κάζεκά ζαο; 

  θαζόινπ  ιίγν        αξθεηά      πνιύ     πάξα πνιύ 

25 . Πηζηεύεηε όηη νη καζεηέο ρξεηάδνληαη επηπιένλ εμσζρνιηθή βνήζεηα γηα λα 

αληαπεμέιζνπλ ζην κάζεκά ζαο;                                                                              

 θαζόινπ  ιίγν        αξθεηά      πνιύ     πάξα πνιύ 
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8.5. 

 

Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Κρήτης (2) 

 

«χέσεις μεταξύ σχολείου – γονέων» 

 

 

Ερωτηματολόγιο γονέων 

 

 

 

Σο ερωτηματολόγιο δόθηκε από το Πειραματικό Γυμνάσιο της 

Περιφέρειας Κρήτης στους γονείς του σχολείου και αποσκοπούσε στη 

συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις σχέσεις γονέων-σχολείου.  

Αξιοποιήθηκε σε συνδυασμό με αντίστοιχο ερωτηματολόγιο που δόθηκε 

στους εκπαιδευτικούς του σχολείου. 
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Πειραματικό Γυμνάςιο Π.Κ.  Κρήτησ 

 

Ερωτηματολόγιο  προσ τουσ  γονείσ για τισ ςχζςεισ ςχολείου – γονζων (δείκτησ 3.3) 

 

 Φφλο γονζα :……………………………………………. 

 Επάγγελμα πατζρα :……………………………………………… 

 Εκπαίδευςθ πατζρα  :……………………………………………… 

  >>                μθτζρασ :…………………………………………….. 

 Αρικμόσ παιδιϊν ςτθν οικογζνεια :…………………………… 

 

Α. Αντιλήψεισ των γονζων για την αναγκαιότητα επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ 

ΕΡΩΣΗΕΙ 

1. Θεωρείται χριςιμθ τθ ςυνεργαςία με τον εκπαιδευτικό του παιδιοφ ςασ;   ΝΑΙ         ΟΧΙ   

Ριςτεφετε ότι κα ζχει κυρίωσ επιπτϊςεισ: 

  α) ςτθν επίδοςι του                               

  β) ςτθ βελτίωςθ τθσ ςυμπεριφοράσ του 

  γ) ςτθ ςωςτότερθ αντιμετϊπιςι του από   τον εκπαιδευτικό 

   δ) κάτι άλλο: ______________________ 

               

2. Ανταποκρίνεςτε ςτισ προςκλιςεισ του εκπαιδευτικοφ;       ΝΑΙ         ΟΧΙ   

3. Ραρακολουκείτε τισ εκδθλϊςεισ που κατά καιροφσ διοργανϊνει το ςχολείο; 

Κλίμακα 0-4 :  ____ 

(0: ποτζ   1: ςπάνια  2: ςυχνά  3: πολφ ςυχνά   4: πάρα πολφ ςυχνά) 

4. Είςτε πρόκυμοσ να επιςκεφκείτε τουσ εκπαιδευτικοφσ με ςκοπό να τουσ 

ενθμερϊςετε για κζματα που αφοροφν ς’ ζνα ςοβαρό προςωπικό πρόβλθμα του παιδιοφ 

ςασ(π.χ. υγείασ), ζνα οικογενειακό ςασ πρόβλθμα που πικανόν ζχει αντίκτυπο ςτο παιδί, ι 

κάποιο άλλο παράγοντα που – κατά τθ γνϊμθ ςασ – επθρεάηει κακοριςτικά τθν επίδοςθ ι 

τθν ψυχολογία του παιδιοφ ςτθν τάξθ;     ΝΑΙ           ΟΧΙ   

5. Αν θ απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ (4) είναι αρνθτικι, αυτό – κατά τθν άποψθ ςασ – 

οφείλετε ςε: 

 α) Ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ 

                      β) αντιρριςεισ του ίδιου του παιδιοφ 

                      γ) δικό ςασ προςωπικό λόγο 

                      δ) άλλο _________________________ 

6. Για τθν εκπόνθςθ των εργαςιϊν που ο εκπαιδευτικόσ ανακζτει ςτο παιδί ςασ για 

το ςπίτι προτιμάτε να : 

α) το βοθκάτε εςείσ ο ίδιοσ                                 β) το αφινετε να τα καταφζρει μόνο του  

γ) άλλο…………………………………………………. 

 

 

Β. κιαγράφηςη τησ μορφήσ που παίρνει η επικοινωνία 

ΕΡΩΣΗΕΙ 

 

1.  Σασ  ζχουν οριςκεί ςυγκεκριμζνεσ ϊρεσ για επικοινωνία με τουσ εκπαιδευτικοφσ του παιδιοφ 

ςασ;   ΝΑΙ         ΟΧΙ   
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2.   Ρόςεσ φορζσ περίπου ζχετε από τθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ επιςκεφτεί εκπαιδευτικοφσ του 

παιδιοφ ςασ ςτο ςχολείο;   _____ 

3. Σασ ενδιαφζρει να ζχετε ενεργό ςυμμετοχι ςε δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ και προγράμματα 

του ςχολείου ανάλογα με τισ δικζσ ςασ γνϊςεισ και δυνατότθτεσ;   ΝΑΙ         ΟΧΙ   

4.  Αν απαντιςατε ΝΑΙ ςτθν ερϊτθςθ (3) ςε ποιο ι ποιουσ παρακάτω τομείσ κα βοθκοφςατε: 

                  α) ςτθν παρουςίαςθ κεμάτων τθσ ειδικότθτάσ ςασ (π.χ.  ςτα πλαίςια του ΣΕΡ) 

                       β) ςτθ διοργάνωςθ χορϊν ι άλλων εορταςτικϊν εκδθλϊςεων 

                       γ) ςτθ διοργάνωςθ εκδρομϊν 

                       δ) ςυμμετοχι ςε τεχνικζσ εργαςίεσ 

                       ε) κάτι άλλο  __________________ 

5.   Πταν ζρχεςτε ςτο ςχολείο απευκφνεςτε ςε όλεσ τισ ειδικότθτεσ των κακθγθτϊν; ΝΑΙ         ΟΧΙ   

6.   Ροιεσ ειδικότθτεσ αναηθτάτε κυρίωσ; 

 

 α) Θρθςκευτικά δ) Φυςικζσ Επιςτιμεσ η) Ρλθροφορικι 

 β) Φιλολογικά ε) Ξζνεσ Γλϊςςεσ θ) Τεχνολογία 

 γ) Μακθματικά ςτ) Γυμναςτικι κ) Άλλο __________ 

7.  Σασ ενδιαφζρει να ςυμμετάςχετε ςε ςεμινάρια για κζματα που αφοροφν τουσ μακθτζσ και 

διοργανϊνονται ςε ςυνεργαςία με αρμόδιουσ φορείσ; ΝΑΙ         ΟΧΙ   

8. Αν απαντιςατε ΝΑΙ ςτθν ερϊτθςθ (7) ποιο κα προτείνατε από τα παραπάνω κζματα; 

  α)ςχζςεισ γονζων – εφιβων δ)Σεξουαλικι διαπαιδαγϊγθςθ 

  β) αςφάλεια ςτο διαδίκτυο ε) κάπνιςμα / αλκοόλ 

  γ) διατροφι ςτ) Κάτι άλλο ______________ 

9. Σασ ζχουν καλζςει εκπαιδευτικοί προςωπικά για κζματα που αφοροφν το παιδί ςασ; 

     ΝΑΙ         ΟΧΙ   

10. Αν απαντιςατε ΝΑΙ ςτο ερϊτθμα (9) , για πιο κζμα ςασ κάλεςαν; 

  α) για τθν επίδοςι του γ) για τισ απουςίεσ του 

  β) για τθ ςυμπεριφορά του δ) Κάτι άλλο ___________ 

       ςτθν τάξθ 

 

 

 

Γ. κιαγράφηςη τησ εικόνασ του εκπαιδευτικοφ και του γονζα κατά τη διάρκεια τησ 

μεταξφ τουσ επικοινωνίασ 

ΕΡΩΣΗΕΙ 

 

1. Κατά πόςο πιςτεφετε ότι αυτά που μεταφζρουν τα παιδιά ςτο ςπίτι όςον αφορά τισ 

ςχζςεισ τουσ με τα άλλα παιδιά ι τον εκπαιδευτικό είναι αντικειμενικά; 

Κλίμακα 0-4  : _______ 

(0: ποτζ   1: ςπάνια  2: ςυχνά  3: πολφ ςυχνά   4: πάρα πολφ ςυχνά) 

        Αν δεν τα κεωρείται αντικειμενικά, προςπακείτε να τα διαςταυρϊςετε; ΝΑΙ         ΟΧΙ   

2. Εκφράηετε ςυνικωσ τθν άποψθ που ζχετε ςχθματίςει για τον εκπαιδευτικό μπροςτά ςτο 

παιδί;   ΝΑΙ         ΟΧΙ   

Αν κζλετε, δικαιολογείςτε τθν παραπάνω απάντθςι ςασ: 

 

3. Ρωσ κα χαρακτθρίηατε τθ ςυμπεριφορά των εκπαιδευτικϊν όταν επιςκζπτεςτε το ςχολείο; 

 [   [  

  [    [  

  [    [  

  [    [  

  [    [  

  [    [  
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                  α) Φιλικι                                           γ) Αδιάφορθ 

                    β) Αυταρχικι                                     δ) Κάτι άλλο _______________ 

 

Δ. Αντιλήψεισ των γονζων για το επίπεδο και τα όρια τησ ςυνεργαςίασ με τουσ 

εκπαιδευτικοφσ 

ΕΡΩΣΗΕΙ 

 

1. Η ανάκεςθ εργαςιϊν από τον εκπαιδευτικό ςτο παιδί για το ςπίτι αποτελεί για ςασ ζνα 

επιπλζον φορτίο ι το κεωρείτε χριςιμο;  _____________ 

2. Τα παιδιά ςυχνά μεταφζρουν ςτο ςπίτι τα ςυναιςκιματα και τθν εικόνα που ζχουν για 

τον εκπαιδευτικό τουσ, άλλοτε κετικι και άλλοτε όχι. Σε ποιο βακμό θ δικι ςασ γνϊμθ 

επθρεάηεται από τισ αντιλιψεισ του παιδιοφ; 

Κλίμακα 0-4 : ____ 

(0: ποτζ   1: ςπάνια  2: ςυχνά  3: πολφ ςυχνά   4: πάρα πολφ ςυχνά) 

 

Ε. Διαφοροποίηςη επικοινωνίασ 

ΕΡΩΣΗΕΙ 

 

1. Θεωρείται αναγκαία τθν κακοδιγθςθ από τον εκπαιδευτικό για να βοθκιςετε το 

παιδί ςτο ςπίτι;  ΝΑΙ         ΟΧΙ   

2. Πταν ςυνομιλείτε με τον εκπαιδευτικό, θ ςυηιτθςθ κυρίωσ περιςτρζφεται ςε: 

 α) επίδοςθ παιδιοφ γ) μζκοδοσ διδαςκαλίασ 

 β) ςυμπεριφορά παιδιοφ δ) ςυμβουλζσ για βοικεια 

       του παιδιοφ ςτο ςπίτι 

 ε) κάτι άλλο __________ 

3. Τι προςδοκίεσ ζχετε από τουσ εκπαιδευτικοφσ για το παιδί ςασ : 

 α) Να το προετοιμάςει για το Λφκειο 

 β) Να του προςφζρει γνϊςεισ 

 γ) Να διαμορφϊςει κϊδικα αξιϊν 

 δ) Να κοινωνικοποιθκεί ςωςτά 

 ε) Να του εμπνεφςει αγάπθ για μάκθςθ 

 ςτ) Να δομιςει τθ ςκζψθ του 

 η) Κάτι άλλο ___________________ 

 

4. Ραρακάτω επιςθμαίνονται οριςμζνοι τρόποι οι οποίοι χρθςιμοποιοφνται κατά 

τθν επικοινωνία των εκπαιδευτικϊν με τουσ γονείσ. Ροιον κεωρείτε εςείσ πιο 

αποτελεςματικό; 

 α) μζςω τθλεφϊνου 

 β) ςφντομεσ ςυηθτιςεισ πριν και μετά τισ διδακτικζσ ϊρεσ 

 γ) με ςυγκεντρϊςεισ που οργανϊνει το ςχολείο 

 δ) με ειδικό ραντεβοφ ςτο ςχολείο 

 ε) κάτι άλλο ________________________ 

 

  [    [  
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8.6. 

 

1ο Γυμνάσιο Πανοράματος Θεσσαλονίκης 

 

«χέσεις μεταξύ σχολείου – γονέων» 

 

 

Ερωτηματολόγιο γονέων 

 

 

 

 

Σο ερωτηματολόγιο δόθηκε από το 1ο Γυμνάσιο Πανοράματος 

Θεσσαλονίκης  στους γονείς του σχολείου και αποσκοπούσε στη 

συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις σχέσεις γονέων-σχολείου.   
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1ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΣΟ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ -  ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΗ ΦΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ 

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες 

Επικοινωνούμε μαζί σας, για να ζητήσουμε την συνεργασία σας στην 

εφαρμογή του θεσμού της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας η 

οποία επιτυγχάνεται με τη συστηματική διερεύνηση κριτηρίων, τα οποία  

αναφέρονται σ’ όλες τις πτυχές της δραστηριότητας της σχολικής 

μονάδας.  

υμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο  συμβάλλετε από την πλευρά σας 

πολύ ενεργά στην αναβάθμιση της ποιότητας του σχολείου.  

Οι απαντήσεις σας είναι ανώνυμες, γι αυτό αποφύγετε να σημειώσετε το 

όνομά σας οπουδήποτε σ’ αυτό το έντυπο.  

ας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο σας και τη συμβολή σας.  

 

Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 

Δρ. Καπαχτσή Βενετία 
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ΜΕΡΟ   Α 

 

Κυκλώστε μόνο τις δηλώσεις που θεωρείται ότι αφορούν στο σχολείο 

των παιδιών σας.  Όσες δηλώσεις δεν ισχύουν για το σχολείο δεν τις 

κυκλώνετε. 

 

1. Οι γονείς  συζητάνε συχνά με τους εκπαιδευτικούς. 

2. Οι εκπαιδευτικοί εντάσσουν τα εποπτικά μέσα στις διδακτικές τους 

πρακτικές. 

3. Εφαρμόζονται καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας. 

4. Αντιμετωπίζονται προβλήματα των μαθητών με τη συνεργασία 

γονέων-εκπαιδευτικών. 

5. Προωθούνται καινούριες ιδέες  από τη διεύθυνση. 

6. Σα προβλήματα του σχολείου εντοπίζονται και επιλύονται. 

7. Οι χώροι του σχολείου είναι λειτουργικοί (κατάλληλη θερμοκρασία, 

απουσία θορύβων, ύπαρξη καθισμάτων στους εξωτερικούς χώρους).   

8. Τπάρχει εμπιστοσύνη στη διεύθυνση του σχολείου.  

9. Οι γονείς εμπιστεύονται τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.    

10. Γίνεται σωστή αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου από τους 

εκπαιδευτικούς.  

11. Η διεύθυνση υποστηρίζει επαφές με εξωτερικούς κοινωνικούς 

φορείς. 

12. Οι υπάρχοντες χώροι (εργαστήρια φυσικής, αίθουσα καλλιτεχνικών, 

αίθουσα μουσικής) επαρκούν για την εφαρμογή του σχολικού 

προγράμματος.   

13. Τπάρχει καλή επικοινωνία μαθητών-εκπαιδευτικών. 

14.  Εντάσσονται και αξιοποιούνται ΣΠΕ (υπολογιστές) στη διδασκαλία. 

15. Οι εργασίες που δίνονται στους μαθητές είναι επαρκείς. 
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16. Οι εκπαιδευτικοί συμπεριφέρονται με ευγένεια στους μαθητές και      

δημιουργούν περιβάλλον θετικού διαλόγου. 

17. Ο σχολικός εξοπλισμός είναι επαρκής για τη διδασκαλία. 

18. Η διεύθυνση είναι αποτελεσματική στην επικοινωνία. 

19. Καλλιεργείται στην τάξη πνεύμα συλλογικότητας και συνεργασίας 

με την ανάθεση και αξιοποίηση ομαδικών εργασιών. 

20. τους γονείς παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες στα 

ερωτήματα  τους σχετικά με την πρόοδο των μαθητών και άλλα 

σχολικά θέματα σε τυπικές και άτυπες συναντήσεις. 

21. Οι ώρες συνεργασίας των γονέων με το εκπαιδευτικό προσωπικό 

είναι επαρκείς. 

22. Οι γονείς αντιμετωπίζονται ως συνεργάτες στη διαδικασία μάθησης 

των παιδιών. 

23. Σο σχολείο πληροί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 

24. Η διεύθυνση του σχολείου είναι φιλική και προσιτή. 

25. Γίνεται προσπάθεια αντιμετώπισης μαθητών με μαθησιακές 

δυσκολίες στην τάξη. 

26. Οι εκπαιδευτικοί είναι τόσο αυστηροί όσο χρειάζεται για την 

εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. 

27. Σα προγράμματα-δραστηριότητες που υλοποιούνται στο σχολείο 

καλλιεργούν δεξιότητες  στους μαθητές. 

28. Οι εκπαιδευτικοί έχουν υψηλές προσδοκίες από τους μαθητές.  

29. Σο σχολείο διαθέτει υποδομές για άτομα με ειδικές ανάγκες. 

30. Οι αίθουσες είναι ελκυστικές και δημιουργούν θετικές αντιδράσεις. 
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ΜΕΡΟ   Β 

 

Β1 Αναφέρατε κατά προτεραιότητα τους τομείς στους οποίους απαιτείται 

βελτίωση  στη σχολική σας μονάδα: (Σημειώστε δίπλα σε κάθε τομέα την 

βαθμολογική κλίμακα 1-5) 

Υλικοτεχνική υποδομή   

Διεύθυνση  

Σχέσεις γονέων – εκπαιδευτικών  

Σχέσεις εκπαιδευτικών – μαθητών  

Μέθοδοι διδασκαλίας  

 

Β2 Αναφέρατε τι θα θέλατε να αλλάξει στο σχολείο σας. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Β3 Αναφέρατε τα θετικά σημεία του σχολείου σας. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                      Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία 
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Επεξεργασία του ερωτηματολογίου 

 

Α Τλικοτεχνική υποδομή 

Β Διεύθυνση σχολείου 

C Μέθοδοι διδασκαλίας 

D χέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών 

E χέσεις εκπαιδευτικών-γονέων 

 

                                                                                          

A Β C D E 

7 5 2 13 1 

12 6 3 16 4 

17 8 10 19 9 

23 11 14 26 20 

29 18 15 28 21 

30 24 25 27 22 

 

 

Η επεξεργασία είναι εύκολη, εφόσον όλες οι δηλώσεις που δίνονται 

είναι θετικές. Η κάθε στήλη αντιπροσωπεύει έναν τομέα όπως 

αναφέρονται παραπάνω. ε κάθε ερωτηματολόγιο σημειώνεις στις 

στήλες τις απαντήσεις του ερωτηθέντα. Η στήλη που εμφανίζει τις 

περισσότερες απαντήσεις υποδηλώνει τον τομέα που υπερτερεί έναντι 

των άλλων. Η στήλη που εμφανίζει τις λιγότερες απαντήσεις υποδηλώνει 

τον τομέα που παρουσιάζει πρόβλημα και απαιτείται βελτίωση.  

ε μαθητές θα μπορούσε να δοθεί το δεύτερο μέρος του 

ερωτηματολογίου.  Η ανάλυση αυτού του ερωτηματολογίου είναι 

ποιοτική.  
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9. 

 

 

 

«Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών» 
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9.1. 

 

Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Κρήτης 

 

«Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών» 

 

 

Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών και μαθητών 

 

 

 

Σα δύο ερωτηματολόγια δόθηκαν από το Πειραματικό Γυμνάσιο του 

Πανεπιστημίου Κρήτης αντίστοιχα στους εκπαιδευτικούς και τους 

μαθητές του σχολείου και αποσκοπούσαν στη συγκέντρωση πληροφοριών 

σχετικά με την ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών.   
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Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο /Ρέζπκλν 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο: 4.2: «Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή Γηδαθηηθώλ 
Πξαθηηθώλ» 

 

1. 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΓΗΗ ΣΟΤ ΓΔΙΚΣΗ 4.2. :  

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ 

 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΥΔΓΙΑΜΟ  ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ  

 

0:ποτζ / 1:ςπάνια / 2:ςυχνά / 3:πολφ ςυχνά / 4:πάντα 0 1 2 3 4 

1 Κάλεηε εηήζην πξνγξακκαηηζκό ηε δηδαζθαιία ζαο      

2 Κάλεηε ηξηκεληαίν πξνγξακκαηηζκό ηε δηδαζθαιία ζαο      

3 Κάλεηε κεληαίν πξνγξακκαηηζκό ηε δηδαζθαιία ζαο      

4 Κάλεηε εβδνκαδηαίν πξνγξακκαηηζκό ηε δηδαζθαιία ζαο      

5 Πόζν ζπρλά ζπκκεηέρεηε ζηνλ ζρεδηαζκό θαη πξνγξακκαηηζκό ηεο 

δηδαζθαιίαο κε βάζε ηε ζπλεξγαζία ίδησλ εηδηθνηήησλ (γηα θνηλέο ηάμεηο). 
     

6 Οη ζηόρνη πνπ ζέηεηε θαηά ην ζρεδηαζκό ηεο δηδαζθαιίαο ζε πνην βαζκό 

βαζίδνληαη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ 
     

7 Οη ζηόρνη πνπ ζέηεηε θαηά ην ζρεδηαζκό ηεο δηδαζθαιίαο ζε πνην βαζκό 

βαζίδνληαη ζην Γηαζεκαηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ 
     

8 Ο πξνγξακκαηηζκόο ηεο δηδαζθαιίαο ζαο ζε πνην βαζκό ιακβάλεη ππόςε ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ καζεηώλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο πνπ 

δηδάζθεηε θάζε ρξόλν. 

     

9 Πξνγξακκαηίδεηε ηε ρξήζε δηαθόξσλ δηδαθηηθώλ κεζόδσλ αλάινγα κε ην 

ηδηαίηεξν αληηθείκελν δηδαζθαιίαο, 
     

10 Πξνγξακκαηίδεηε ηε ρξήζε δηαθόξσλ δηδαθηηθώλ κεζόδσλ αλάινγα κε 

ηηο γλώζεηο, ην επίπεδν θαηαλόεζεο θαη ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ 

καζεηώλ. 

     

11 Αμηνινγείηε ζπζηεκαηηθά ηελ πξόνδν ησλ καζεηώλ κε πνηθίιεο κνξθέο 

αμηνιόγεζεο. 
     

12 Πόζν ζπρλά πξνζαξκόδεηε ηηο αζθήζεηο θαη ηηο θαη‟ νίθνλ εξγαζίεο 

ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο ηθαλόηεηεο ησλ καζεηώλ; 
     

 

 



 143 

  

 

1. Πνηεο θαη πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ηηο 

παξαθάησ δηδαθηηθέο κεζόδνπο: 

0 

πνηέ 

1 

ζπάληα 

 

2 

ζπρλά 

 

3 

πνιύ 

ζπρλά 

 

4 

πάξα 

πνιύ 

ζπρλά 

 

Καζ‟ έδξαο δηδαζθαιία (εηζήγεζε)      

Καηεπζπλόκελνο δηάινγνο      

Οκαδνζπλεξγαηηθή      

ρέδην Δξγαζίαο /δηαζεκαηηθέο εξγαζίεο (Project)      

Δθπαηδεπηηθέο /δηδαθηηθέο επηζθέςεηο      

Πξνζθεθιεκέλνη Δπηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο      

Παηρλίδηα ξόισλ – δξακαηνπνίεζε      

Καηαηγηζκόο ηδεώλ      

Δπίιπζε πξνβιήκαηνο       

Μειέηε πεξίπησζεο      

Γηαινγηθή Αληηπαξάζεζε (debate)      

Υξήζε Νέσλ Σερλνινγηώλ      

Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο κε επίδεημε      

Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο από ηνπο καζεηέο      

Μάζεκα ζηε βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ      

Άιιν ……………………………..(πξνζδηνξίζηε)      

Άιιν ……………………………..(πξνζδηνξίζηε)      
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Β. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ  
 

2. Πνηεο δπζθνιίεο αληηκεησπίδεηε ζηε ρξήζε ησλ δηδαθηηθώλ απηώλ κεζόδσλ; 

Δπηιέμηε έσο ηξεηο από ηηο πξνεγνύκελεο κεζόδνπο θαη ζεκεηώζηε αλάινγα. 

Γπζθνιίεο 
Μέζνδνο 

………………… 

Μέζνδνο 

………………… 

Μέζνδνο 

………………… 

Αλεπάξθεηα ρξόλνπ γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία 

   

Πεξηνξηζκέλνο ρξόλνο γηα 

ηελ εθαξκνγή ζηελ ηάμε 

   

Αδπλακία αμηνιόγεζεο 

καζεηώλ 

   

Έιιεηςε ελεκέξσζεο 

/επηκόξθσζεο ζηε ρξήζε 

ηεο 

   

Έιιεηςε ζρεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο 

   

Γπζθνιίεο ζηελ 

πξνεηνηκαζία 

   

Φόβνο γηα αδηαθνξία 

καζεηώλ 

   

Δθηηκώκελε αδπλακία γηα 

ζπλεξγαζία ησλ καζεηώλ 

   

Θεσξώ όηη δελ είλαη 

απνηειεζκαηηθό 

   

Σν κάζεκα κνπ δελ 

πξνζθέξεηαη 

   

Άιιν ……………… 

(πξνζδηνξίζηε) 

   

Άιιν ……………… 

(πξνζδηνξίζηε) 
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3. ε πνην βαζκό ρξεζηκνπνηείηε 

ηηο παξαθάησ ζεσξίεο κάζεζεο 

γηα λα ππνζηεξίμεηε ηε 

δηδαθηηθή ζαο πξαθηηθή; 

0 

πνηέ 

1 

ζπάληα 

 

2 

ζπρλά 

 

3 

πνιύ 

ζπρλά 

 

4 

πάξα 

πνιύ 

ζπρλά 

 

πκπεξηθνξηζκό      

Δπνηθνδνκηζκό       

Θεσξία θαηεπζπλόκελεο 

αλαθάιπςεο    

     

Κνηλσληθή γλσζηηθή 

ζεσξία                   

     

Άιιν ………………………. 

(πξνζδηνξίζηε) 

     

Γελ μέξσ, δελ απαληώ      

 

4.  Κύξηνο παξάγνληαο ζηε 

δηακόξθσζε ηεο δηδαζθαιίαο 

ζαο είλαη: 

 

0 

πνηέ 

1 

ζπάληα 

1-10 

θνξέο 

εηεζίσο 

2 

ζπρλά 

1-10 θ. 

ην 

ηξίκελν 

3 

πνιύ 

ζπρλά 

1-10 θ. 

ην κήλα 

4 

πάξα 

πνιύ 

ζπρλά 

1-10 θ. 

ηε 

βδνκάδα 

Ο ζεζκνζεηεκέλνο ηξόπνο 

αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ 

     

Ζ παξώζεζε (θηλεηξνδόηεζε)      

Σν παηδαγσγηθό θιίκα      

Ζ απόθηεζε γλώζεσλ      

Άιιν ………………………. 

(πξνζδηνξίζηε) 

     

Άιιν ………………………. 

(πξνζδηνξίζηε) 
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5. Γηα λα δηακνξθώζσ κηα πιεξέζηεξε αληίιεςε γηα ηηο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο ζα 

επηζπκνύζα (εκεηώζηε 1,2,3,… θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο) 

εκηλάξηα επηκόξθσζεο ζε λέεο κεζόδνπο θαη πξαθηηθέο  

πδήηεζε ζε νκάδεο θαζεγεηώλ ζπλαθώλ εηδηθνηήησλ  

πλδηδαζθαιίεο κε ζπλαδέιθνπο νκνεηδώλ εηδηθνηήησλ  

Πεηξακαηηθή εθαξκνγή ζηελ ηάμε λέσλ δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ - δεηγκαηηθέο  

Άιιν ………………………………………………………………… 

(πξνζδηνξίζηε) 

 

 

 

Γ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑΘΔΙΜΩΝ ΠΟΡΩΝ/ΜΔΩΝ 

 

 0. Καζόινπ    1. Λίγν     2. Αξθεηά     3. Πνιύ       4. Πάξα πνιύ  0 1 2 3 4 

 

1 Αμηνπνηείηε ηελ πιηθνηερληθή θαη ηερλνινγηθή ππνδνκή ηνπ 

ζρνιείνπ ζηε δηδαζθαιία. 
     

2 Πηζηεύεηε όηη νη γλώζεηο ζαο, αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν πνπ 

δηδάζθεηε, επαξθνύλ γηα ηε ζσζηή δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο; 

     

3 Αμηνπνηείηε ηηο γλώζεηο (π.ρ. ζηε δηδαθηηθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ζαο 

θαη ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ή ζηελ εθεβηθή ςπρνινγία 

, ηελ  δπζιεμία θ.α.), πνπ έρεηε πάξεη από βηβιία, επηκνξθώζεηο, 

ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα θα. γύξσ από εθπαηδεπηηθά ζέκαηα 

/δεηήκαηα.; 

     

4 Καηά πόζν ην ζπκπιεξσκαηηθό πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηε 

πξνέξρεηαη από ην δηαδίθηπν; 

     

5 Πόζν ζπρλά ειέγρεηε ηηο εξγαζίεο/ ηεηξάδηα καζεηώλ;      

6 Παξνπζηάδεηε θαη ζπδεηάηε ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζηνηρεία από 

εξγαζίεο θαη ηεηξάδηα καζεηώλ ώζηε λα αλαηξνθνδνηείηαη ε 

εθπαηδεπηηθή πξάμε κε ζηόρν ηελ βειηίσζε ησλ καζεηώλ; 

     

7 Πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ηα επνπηηθά κέζα πνπ δηαζέηνπλ νη 

αίζνπζεο;  

Α) πίλαθαο,  
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Β) δηαθαλνζθόπην 

Γ) video projector 

Γ ) Σειεόξαζε-Dvd 

     

8 Πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ζπκπιεξσκαηηθό πιηθό γηα ηελ 

θαιύηεξε δηεμαγσγή, θαηαλόεζε θαη εκπέδσζε ηνπ καζήκαηνο; 

(θπθιώζηε)   

1.Δξσηήζεηο /αζθήζεηο από βνεζήκαηα  

     

2. εκεηώζεηο κε ζπκπιεξσκαηηθό πιηθό /θσηνηππίεο      

3. ρεδηαγξάκκαηα        

4. θίηζα/ εηθόλεο                  

5. Υάξηεο      

6. Φύιια εξγαζίαο γηα ρξήζε κέζα ζηελ ηάμε      

7. Σαηλίεο /βίληεν εθπαηδεπηηθά      

8. Άιιν: ……………………………      

9. Άιιν: ……………………………      

 

 

 

Γ. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΣΑΞΗ 

 

 0. Καζόινπ    1. Λίγν     2. Αξθεηά     3. Πνιύ       4. Πάξα 

πνιύ 

0 1 2 3 4 

1. Πόζα ιεπηά ρξεηάδεζηε ζπλήζσο κεηά ην δηάιεηκκα (άθημε 

εθπαηδεπηηθνύ θαη καζεηώλ, απνθαηάζηαζε ηάμεο θαη 

εξεκίαο) γηα ηελ έλαξμε ηνπ καζήκαηνο 

0. 13-16 ιεπηά  1. 9-12 ιεπηά  2. 5-8 ιεπηά  3. 1-4 ιεπηά   4. 

Ακέζσο 

 

    

2 Οξγαλώλεηε θαη αμηνπνηείηε ην δηδαθηηθό ρξόλν έηζη ώζηε λα 

επηηεπρζνύλ νη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο ζύκθσλα κε ην 

Πξόγξακκα πνπδώλ; 

     

3 Δλεκεξώλεηε ηνπο καζεηέο από ηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 

γηα ηνπο θαλόλεο ηεο ηάμεο. 

     

4 Φξνληίδεηε γηα ηελ πεηζαξρία ζηνπο θαλόλεο ηεο ηάμεο;      

5 Ρπζκίδεηε ηελ απεηζαξρία άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά ρσξίο 

ηε κεζνιάβεζε ηεο δηεύζπλζεο; 
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6 Ο ηξόπνο νξγάλσζεο ηεο ηάμεο δεκηνπξγεί ίζεο επθαηξίεο 

ζηνπο καζεηέο γηα αλάπηπμε δεμηνηήησλ, ελζαξξύλνληαο ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο; 

     

7. Γηαζέηεηε ρξόλν ζε θάζε κάζεκα ώζηε νη καζεηέο λα 

εθθξάδνπλ θαη λα θαηαζέηνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο, πνπ είλαη 

ζρεηηθέο κε ην κάζεκα; 
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Δ. ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΔ ΥΔΔΙ (ΚΑΘΗΓΗΣΔ – ΜΑΘΗΣΔ) / ΚΛΙΜΑ ΣΗΝ 

ΣΑΞΗ 

 

 0. Καζόινπ    1. Λίγν     2. Αξθεηά     3. Πνιύ       4. Πάξα 

πνιύ 

0 1 2 3 4 

1 Καιιηεξγείηε ζηελ ηάμε πλεύκα ζπλεξγαζίαο 

ιακβάλνληαο ππόςηλ ηπρόλ ηδηαηηεξόηεηεο ησλ καζεηώλ; 

     

2 Φξνληίδεηε λα ππάξρεη θηιηθό θιίκα ζηελ ηάμε, πνπ λα 

απνξξέεη από ηελ απνδνρή θαη ην ζεβαζκό ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ δπλακηθνύ 

ηεο ηάμεο; 

     

3 Οη καζεηέο ελζαξξύλνληαη λα εθθξάδνπλ ηηο απνξίεο 

ηνπο, θαη ηα ιάζε ηνπο αληηκεησπίδνληαη κε θαηαλόεζε 

θαη δηαθξηηηθόηεηα; 

     

4 Γίλεηε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηηο 

απόςείο ηνπο; 

     

5 Αληηκεησπίδεηε κε δηθαηνζύλε ηνπο καζεηέο 

αλεπεξέαζηνη από ηελ επίδνζή ηνπο; 

     

6 Δπηδνθηκάδεηε ηε ζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πξόνδν 

ησλ καζεηώλ; 

     

7 ηαλ έλαο καζεηήο είλαη αδηάβαζηνο ή απείζαξρνο 

θξνληίδεηε λα ελεκεξώλεηαη εγθαίξσο ν θεδεκόλαο ηνπ; 

     

8 ε πνην βαζκό απνδέρεζηε ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

ησλ καζεηώλ απέλαληί ζαο; 
     

9 ε πνην βαζκό γλσξίδεηε ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα, 

αλάγθεο, ελδηαθέξνληα θαη άιια ζέκαηα πνπ αθνξνύλ 

ζηελ πξνζσπηθή δσή ησλ καζεηώλ (καζεζηαθέο, 

γισζζηθέο θαη πνιύ-πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξόηεηεο); 

     

10 Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηηο ζρέζεηο ζαο κε ηνπο καζεηέο 

ζαο; 

0. Καθέο    1. Σππηθέο     2. Οπδέηεξεο     3. Φηιηθέο        4. 

Άξηζηεο 
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2. 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΔ ΣΟΤ Π.Γ.Π.Κ 
 

Σάμε……. 

 

 

0:ποτζ / 1:ςπάνια / 2:ςυχνά / 3:πολφ ςυχνά / 4:πάντα 0 1 2 3 4 

1 Η διδαςκαλία λαμβάνει υπόψθ τθσ τισ ανάγκεσ και τισ 

ιδιαιτερότθτζσ ςασ; 
     

2 Οι αςκιςεισ που δίνονται ςτο ςπίτι προςαρμόηονται ςτισ 

διαφορετικζσ ικανότθτεσ των μακθτϊν; 
     

3 Η αξιολόγθςι ςασ είναι δίκαιθ;      

4 Ο εκπαιδευτικόσ χρθςιμοποιεί διαφορετικοφσ τρόπουσ 

διδαςκαλίασ ανάλογα με τθν ενότθτα που διδάςκει;  
     

 

 

1. Ποιεσ και πόςο ςυχνά 

χρηςιμοποιοφν οι εκπαιδευτικοί τισ 

παρακάτω διδακτικζσ μεθόδουσ: 

0 

ποτζ 

1 

ςπάνια 

 

2 

ςυχνά 

 

3 

πολφ 
ςυχνά 

 

4 

πάρα 
πολφ 

ςυχνά 

 

Μονόλογο      

Κατευκυνόμενο διάλογο      

Ομάδεσ εργαςίασ      

Σχζδιο Εργαςίασ /διακεματικζσ 

εργαςίεσ (Project) 

     

Χριςθ Νζων Τεχνολογιϊν      

Μάκθμα ςτθ βιβλιοκικθ του 

ςχολείου 
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0 

πνηέ 

1 

ζπάλη

α 

 

2 

ζπρλά 

 

3 

πνιύ 

ζπρλά 

 

4 

πάξα 

πνιύ 

ζπρλά 

2. αο δίλεηαη ζπκπιεξσκαηηθό πιηθό γηα ηελ 

θαιύηεξε δηεμαγσγή θαη εκπέδσζε ηνπ 

καζήκαηνο (ζεκεηώζεηο, θσηνηππίεο, 

ζρεδηαγξάκκαηα θιπ); 

     

3. Ννκίδεηε όηη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη 

θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνη ζην αληηθείκελν 

πνπ δηδάζθνπλ; 

     

4.Ννκίδεηε όηη ν ρξόλνο ζηελ ηάμε 

αμηνπνηείηαη ζσζηά, ώζηε λα νινθιεξώλεηαη 

ην κάζεκα; 

     

5. Υξεηάδεζηε επηπιένλ βνήζεηα γηα λα 

αληαπνθξηζείηε ζηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ; 

     

6.Θεσξείηε όηη νη θαζεγεηέο ζαο  

ελζαξξύλνπλ ηε ζπκκεηνρή ζαο ζην κάζεκα 

θαη ζαο βνεζνύλ λα αλαπηύμεηε 

πξσηνβνπιίεο; 

     

7. Ννκίδεηε όηη νη θαζεγεηέο ζαο 

αληηκεησπίδνπλ κε πλεύκα δηθαηνζύλεο 

αλεμάξηεηα από ηελ επίδνζή ζαο. 

     

8. Θα ζέιαηε νη θαζεγεηέο λα είλαη πην θνληά 

ζηα πξνζσπηθά-νηθνγελεηαθά ζαο 

πξνβιήκαηα; 

     

9. Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηηο ζρέζεηο ζαο κε 

ηνπο θαζεγεηέο ζαο; 

0. Καθέο    1. Σππηθέο     2. Οπδέηεξεο     3. 

Φηιηθέο        4. Άξηζηεο 
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9.2. 

 

Ιδιωτικό  Γυμνάσιο/Λύκειο Ροδίων Παιδεία Δωδεκανήσου 

(1) 

 

«Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών» 

 

 

Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών 

 

 

 

 

Σο ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε από το Ιδιωτικό  Γυμνάσιο/Λύκειο 

Ροδίων Παιδεία της Περιφέρειας Δωδεκανήσου. Απευθύνεται σε 

εκπαιδευτικούς και διερευνά τις απόψεις τους για την ποιότητα της 

διδασκαλίας. Αξιοποιήθηκε σε συνδυασμό με αντίστοιχο ερωτηματολόγιο 

που δόθηκε σε μαθητές. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΩΝ ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ «ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ» 

 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ 

  

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 

Ζ ζπιινγή ησλ παξαθάησ πιεξνθνξηώλ έρεη σο ζηόρν λα βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηόηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ πνπ παξέρεηαη από ηα Δθπαηδεπηήξηα ΡΟΓΗΩΝ 

ΠΑΗΓΔΗΑ.  

Γηα θάζε κία από ηηο παξαθάησ δειώζεηο, παξαθαινύκε επηιέμηε ηελ απάληεζε πνπ 

ζαο αληηπξνζσπεύεη πεξηζζόηεξν, κε βάζε ηελ αθόινπζε δηαβάζκηζε:  

4 πνιύ θαιή (εηθόλα ρσξίο πξνβιήκαηα),  

3 θαιή (ηα ζεηηθά ζηνηρεία πεξηζζόηεξα από ηα αξλεηηθά),  

2 κέηξηα (θάπνηα ζνβαξά πξνβιήκαηα)  

1 πξνβιεκαηηθή (αξθεηά ζνβαξά πξνβιήκαηα). 

Αλ θάπνηα δήισζε δελ ζαο είλαη θαηαλνεηή ή δελ έρεηε άπνςε γηα απηήλ, 

παξαθαινύκε κελ επηιέμεηε θάπνηα από ηηο απαληήζεηο. 

 

Σν εξσηεκαηνιόγην είλαη αλώλπκν. 

 

 1 2 3 4 

1. Οι μακθτζσ εμπλζκονται ενεργθτικά ςτθ 
μακθςιακι διαδικαςία. 

    

2. Χρθςιμοποιοφνται ποικίλεσ διδακτικζσ 
μζκοδοι ςφμφωνα με το αντικείμενο 
διδαςκαλίασ, τισ γνϊςεισ, το επίπεδο 
κατανόθςθσ και τισ μακθςιακζσ ανάγκεσ των 
μακθτϊν 

    

3. Ρρογραμματίηεται και ςχεδιάηεται θ 
διδαςκαλία ςε ετιςια βάςθ 

    

4. Ρρογραμματίηεται και ςχεδιάηεται θ 
διδαςκαλία ςε μθνιαία βάςθ 

    

5. Ρρογραμματίηεται και ςχεδιάηεται θ 
διδαςκαλία ςε εβδομαδιαία βάςθ 

    



 154 

6. Ρρογραμματίηεται και ςχεδιάηεται θ 
διδαςκαλία ανά διδακτικι ϊρα 

    

7. Στον προγραμματιςμό τθσ φλθσ λαμβάνονται 
υπόψθ αργίεσ, θμιαργίεσ, περιόδουσ 
διακοπϊν, κακϊσ και θμεριςιεσ εκδρομζσ. 

    

8. Οι γνϊςεισ που ζχετε καλφπτουν τθ 
διδακτζα φλθ του αντικειμζνου ςασ 

    

9. Ρροςαρμόηεται το μάκθμά ςασ ςτο 
διακζςιμο διδακτικό χρόνο 

    

10. Ρροςαρμόηεται το μάκθμά ςτισ ικανότθτεσ / 
επίπεδο των μακθτϊν 

    

11. Χρθςιμοποιοφνται διάφοροι τρόποι 
αξιολόγθςθσ των μακθτϊν 

    

12. Σχεδιάηεται θ διδαςκαλία ϊςτε να 
αναπτυχκοφν οι δεξιότθτεσ των μακθτϊν 

    

13. Οι μακθτζσ είναι προςεκτικοί κατά τθ 
διάρκεια του μακιματοσ 

    

14. Χρθςιμοποιοφνται πθγζσ και 
οπτικοακουςτικό υλικό ςτθ κζςθ του 
ςχολικοφ εγχειριδίου (θχθτικό cd, dvd, 
λογοτεχνικά βιβλία, θμεριςιο Τφπο, 
περιοδικά, παιχνίδια παηλ). 

    

15. Οργανϊνονται εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ     

16. Οι εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςυνδυάηονται 
με το διδακτικό αντικείμενο ι τουσ ςτόχουσ 
του μακιματοσ 

    

17. Αξιοποιείται ο διδακτικόσ χρόνοσ ςφμφωνα 
με τισ ανάγκεσ των μακθτϊν 

    

18. Το μάκθμα οργανϊνεται λαμβάνοντασ 
υπόψθ το Αναλυτικό Ρρόγραμμα και τισ 
οδθγίεσ του 

    

19. Ρροςαρμόηεται το ςφνολο των ςτόχων του 
μακιματόσ με βάςθ τα διαφορετικά 
επίπεδα των μακθτϊν 

    

20. Επιτυγχάνονται οι ςτόχοι που ζχουν τεκεί -
ςφμφωνα με τθν οργάνωςθ τθσ 
διδαςκαλίασ- για οριςμζνουσ μακθτζσ 

    

21. Επιτυγχάνονται οι ςτόχοι που ζχουν τεκεί -
ςφμφωνα με τθν οργάνωςθ τθσ 
διδαςκαλίασ- από το ςφνολο των μακθτϊν 

    

22. Επιτυγχάνονται οι ςτόχοι που ζχουν τεκεί -
ςφμφωνα με τθν οργάνωςθ τθσ 
διδαςκαλίασ- από τθν πλειοψθφία των 
μακθτϊν 

    

23. Αναδιοργανϊνεται το μάκθμά ςε περίπτωςθ 
που οι ςτόχοι δεν επιτεφχκθκαν για τθν 
πλειοψθφία των μακθτϊν 

    

24. Χρθςιμοποιοφνται άλλεσ μζκοδοι και άλλοι 
τρόποι διδαςκαλίασ ςε περίπτωςθ που οι 
ςτόχοι δεν επιτεφχκθκαν για τθν 
πλειοψθφία των μακθτϊν 
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25. Ξαναγίνεται το μάκθμά μετά από ζνα 
χρονικό διάςτθμα, ςε περίπτωςθ που οι 
ςτόχοι δεν επιτεφχκθκαν για τθν 
πλειοψθφία των μακθτϊν 

    

26. Εναλλάςςονται οι τρόποι διδαςκαλίασ ϊςτε 
να είναι επικεντρωμζνοι ςτο μάκθμα οι 
μακθτζσ 

    

27. Χρθςιμοποιοφνται νζεσ τεχνολογίεσ ςτο 
μάκθμα 

    

28. Ρροςαρμόηεται ο βακμόσ δυςκολίασ τθσ 
εργαςίασ ςτισ δυνατότθτεσ των μακθτϊν 

    

29. Οι εργαςίεσ παρουςιάηονται και 
ςυηθτοφνται ςτθ τάξθ 

    

30. Η παρουςίαςθ και θ ςυηιτθςθ των εργαςιϊν 
ςτθν τάξθ ανατροφοδοτεί τθν εκπαιδευτικι 
πράξθ 
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9.3. 

 

Ιδιωτικό  Γυμνάσιο/Λύκειο Ροδίων Παιδεία Δωδεκανήσου 

(2) 

 

 

«Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών» 

 

 

Ερωτηματολόγιο μαθητών 

 

 

 

Σο ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε από το Ιδιωτικό  Γυμνάσιο/Λύκειο 

Ροδίων Παιδεία της Περιφέρειας Δωδεκανήσου. Απευθύνεται σε μαθητές 

και διερευνά τις απόψεις τους για την ποιότητα της διδασκαλίας. 

Αξιοποιήθηκε σε συνδυασμό με αντίστοιχο ερωτηματολόγιο που δόθηκε σε 

εκπαιδευτικούς.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΩΝ ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ «ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ» 

 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΣΩΝ 

 

Αγαπεηέ καζεηή, 

Ζ ζπιινγή ησλ παξαθάησ πιεξνθνξηώλ έρεη σο ζηόρν λα βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηόηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ πνπ παξέρεηαη από ηα Δθπαηδεπηήξηα ΡΟΓΗΩΝ 

ΠΑΗΓΔΗΑ.  

Γηα θάζε κία από ηηο παξαθάησ δειώζεηο, παξαθαινύκε λα επηιέμεηο ηελ απάληεζε 

πνπ ζε αληηπξνζσπεύεη πεξηζζόηεξν, κε βάζε ηελ αθόινπζε δηαβάζκηζε:  

4 πνιύ θαιή (εηθόλα ρσξίο πξνβιήκαηα),  

3 θαιή (ηα ζεηηθά ζηνηρεία πεξηζζόηεξα από ηα αξλεηηθά),  

2 κέηξηα (θάπνηα ζνβαξά πξνβιήκαηα)  

1 πξνβιεκαηηθή (αξθεηά ζνβαξά πξνβιήκαηα). 

Αλ θάπνηα δήισζε δελ ζνπ είλαη θαηαλνεηή ή δελ έρεηο άπνςε γηα απηήλ, 

παξαθαινύκε κελ επηιέμεηο θάπνηα από ηηο απαληήζεηο. 

Σν εξσηεκαηνιόγην είλαη αλώλπκν.  

 1 2 3 4 

1. Κατά πόςο εςείσ εμπλζκεςτε ενεργά ςτθ μακθςιακι 
διαδικαςία 

    

2. Κατά πόςο χρθςιμοποιοφνται ποικίλεσ μζκοδοι 
διδαςκαλίασ, ςφμφωνα με το αντικείμενο διδαςκαλίασ, τισ 
γνϊςεισ ςασ, το επίπεδο κατανόθςθσ και τισ μακθςιακζσ ςασ 
ανάγκεσ 

    

3. Ρόςο ςυχνά προςαρμόηουν οι εκπαιδευτικοί ςασ το 
μάκθμά τουσ ςτο διακζςιμο διδακτικό χρόνο 

    

4. Ρόςο ςυχνά αιςκάνεςτε ότι το μάκθμα 
προςαρμόηεται ςτισ ικανότθτεσ/ επίπεδο γνϊςεων ςασ 

    

5. Ρόςο ςυχνά χρθςιμοποιοφν οι εκπαιδευτικοί ςασ 
διαφορετικοφσ τρόπουσ, για να αξιολογιςουν τθν πρόοδό 
ςασ 

    

6. Ρόςο ςυχνά αιςκάνεςτε ότι θ διδαςκαλία είναι 
ςχεδιαςμζνθ κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να αναπτφςςει και 
άλλεσ δεξιότθτζσ ςασ (π.χ. κριτικι ικανότθτα) 

    

7. Ρόςο ςυχνά είςτε προςεκτικοί κατά τθ διάρκεια του 
μακιματοσ 

    

8. Ρόςο ςυχνά χρθςιμοποιοφνται από τουσ 
εκπαιδευτικοφσ ςασ πθγζσ και οπτικοακουςτικό υλικό ςτθ 
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κζςθ του ςχολικοφ εγχειριδίου (θχθτικό cd, dvd, λογοτεχνικά 
βιβλία, θμεριςιοσ Τφποσ, περιοδικά, παιχνίδια παηλ) 

9. Ρόςο ςυχνά πραγματοποιείτε εκπαιδευτικζσ 
επιςκζψεισ 

    

10. Ρόςο ςυχνά οι εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ 
ςυνδυάηονται με το διδακτικό αντικείμενο ι το περιεχόμενο 
τθσ διδαςκαλίασ 

    

11. Ρόςο ςυχνά αιςκάνεςτε ότι ο χρόνοσ τθσ 
διδαςκαλίασ οργανϊνεται ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ ςασ 

    

12. Κατά πόςο αιςκάνεςτε ότι «κατακτάτε» τα κφρια 
ςθμεία του περιεχομζνου τθσ διδαςκαλίασ ςε κάκε διδακτικι 
ϊρα 

    

13. Κατά πόςο το ςφνολο των μακθτϊν «κατακτά» τα 
κφρια ςθμεία του περιεχομζνου τθσ διδαςκαλίασ ςε κάκε 
διδακτικι ϊρα 

    

14. Κατά πόςο οι εκπαιδευτικοί ςασ αναδιοργανϊνουν 
το μάκθμά τουσ ςε περίπτωςθ που θ πλειοψθφία των 
μακθτϊν δεν «κατζκτθςε» τα κφρια ςθμεία από το 
περιεχόμενο τθσ διδαςκαλίασ 

    

15. Κατά πόςο οι εκπαιδευτικοί ςασ χρθςιμοποιοφν 
άλλεσ μεκόδουσ και άλλουσ τρόπουσ διδαςκαλίασ ςε 
περίπτωςθ που θ πλειοψθφία των μακθτϊν δεν «κατζκτθςε» 
τα κφρια ςθμεία από το περιεχόμενο τθσ διδαςκαλίασ 

    

16. Κατά πόςο οι εκπαιδευτικοί ςασ επαναφζρουν το 
μάκθμά τουσ μετά από ζνα χρονικό διάςτθμα, ςε περίπτωςθ 
που θ πλειοψθφία των μακθτϊν δεν «κατζκτθςε» τα κφρια 
ςθμεία από το περιεχόμενο τθσ διδαςκαλίασ 

    

17. Κατά πόςο οι εκπαιδευτικοί ςασ αλλάηουν τρόπουσ 
διδαςκαλίασ, για να ςασ κρατάνε επικεντρωμζνουσ ςτο 
μάκθμα 

    

18. Κατά πόςο οι εκπαιδευτικοί ςασ χρθςιμοποιοφν τισ 
νζεσ τεχνολογίεσ, για να εμπλουτίςουν το μάκθμά τουσ 

    

19. Κατά πόςο θ εργαςία που ςασ ανατίκεται ςτθν τάξθ 
ι ςτο ςχολείο επεκτείνει και υποςτθρίηει το περιεχόμενο τθσ 
διδαςκαλίασ 

    

20. Ρροςαρμόηεται ο βακμόσ δυςκολίασ τθσ εργαςίασ 
ςτισ δυνατότθτεσ του κακενόσ από ςασ 

    

21. Κατά πόςο οι εργαςίεσ ςασ παρουςιάηονται και 
ςυηθτοφνται ςτθν τάξθ 

    

22. Κατά πόςο χρθςιμοποιείται αυτόσ ο ςυςτθματικόσ 
ζλεγχοσ ωσ μζςο ανατροφοδότθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ 
πράξθσ από τουσ εκπαιδευτικοφσ ςασ 
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9.4. 

ΕΠΑΛ Καλλονής Λέσβου 

 

«Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών» 

 

 

Ερωτηματολόγια μαθητών και εκπαιδευτικών 

 

 

 

Σα ερωτηματολόγια  διαμορφώθηκαν από το ΕΠΑΛ Καλλονής Λέσβου 

της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο της υστηματικής 

Διερεύνησης του Δείκτη 4.2. «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διδακτικών 

Πρακτικών» του Σομέα «Ποιότητα της Διδασκαλίας», κατά το σχολικό 

έτος 2010-11.   Ειδικότερα, διαμορφώθηκαν    δύο ερωτηματολόγια τα 

οποία αξιοποιήθηκαν σε συνδυασμό για τη συγκέντρωση των απόψεων 

αντίστοιχα των μαθητών και των εκπαιδευτικών σχετικά με την 

ποιότητα της διδασκαλίας.  
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗ 
 

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΣΩΝ 
ΣΟ 4Ο ΠΕΔΙΟ, ΣΟΜΕΑ Β «ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ» 

 
 

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 
 

Οδηγίεσ ςυμπλήρωςησ ερωτηματολογίου: Ραρακαλοφμε, απαντιςτε ςτα ερωτιματα που 
επικυμείτε βάηοντασ  ( Χ ) ςτο αντίςτοιχο κουτί. 
 
Κλίμακα αξιολόγηςησ:     1 = Καθόλου       2 = Λίγο       3 = Αρκετά       4 = Πολφ       5 = Πάρα 
πολφ   
 
(Σο παρόν Ερωτηματολόγιο είναι ανϊνυμο. Παρακαλοφμε μη ςημειϊνετε το όνομα ή 
(και) το επϊνυμό ςασ) 
 
 
 

 ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ 1 2 3 4 5 

1 Οι κακθγθτζσ/τριεσ φαίνονται να είναι πάντοτε προετοιμαςμζνοι 
πάνω ςτθν φλθ που πρόκειται να ςασ διδάξουν. 

     

2 Είναι φανερό ότι θ φλθ που διδάςκεςτε  πορεφεται πάνω ςε ζνα 
ξεκάκαρο πλάνο 
μακιματοσ.  

     

3 Οι κακθγθτζσ/τριεσ φαίνονται να προςπακοφν να ανακαλφψουν και 
να λαμβάνουν υπόψθ τισ ιδιαίτερεσ δεξιότθτεσ που διακζτετε ϊςτε 
το μάκθμα να γίνεται αποδοτικότερο. 

     

4 Οι κακθγθτζσ/τριεσ φαίνονται πρόκυμοι να απαντοφν και να 
αποςαφθνίηουν τισ όποιεσ απορίεσ ζχετε πάνω ςτο μάκθμα. 

     

5 Οι κακθγθτζσ/τριεσ προςπακοφν να ςασ κινίςουν το ενδιαφζρον για 
το αντικείμενο διδαςκαλίασ τουσ με διάφορεσ μεκόδουσ. 

     

6 Οι κακθγθτζσ/τριεσ φροντίηουν να χρθςιμοποιοφν βοθκθτικά 
εποπτικά μζςα για τθν πραγματοποίθςθ του μακιματοσ. 

     

7 Τα εποπτικά μζςα που χρθςιμοποιοφνται για τθν πραγματοποίθςθ 
του μακιματοσ είναι αποδοτικά. 

     

8  Η μζκοδοσ πραγματοποίθςθσ των μακθμάτων βαςίηονται ςτθ δικι 
ςασ ςυμμετοχι. 

     

9 Το κλίμα μζςα ςτθν τάξθ ςασ είναι κετικό και βοθκά ςτθν 
πραγματοποίθςθ των ςτόχων του μακιματοσ. 

     

10 Οι κακθγθτζσ/τριεσ ςασ ανακζτουν εργαςίεσ που ςασ βοθκοφν να 
κατανοιςετε και να εμβακφνετε το αντικείμενο ςπουδϊν ςασ.  

     

11 Η πρακτικι εξάςκθςθ ςτα εργαςτιρια ανταποκρίνεται ςε ότι 
φανταηόςαςταν ότι κα κάνετε. 

     

12 Τα εργαςτιρια ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ των μακθμάτων ςασ.      

13 Οι χϊροι των αικουςϊν και των εργαςτθρίων καλφπτουν τισ 
ανάγκεσ διδαςκαλίασ. 

     

14 Αιςκάνεςτε το ςχολείο ςαν ζνα οικείο μζροσ και τον εαυτό ςασ 
κομμάτι του.  
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15 Οι κακθγθτζσ/τριεσ αντιμετωπίηουν τα όποια προβλιματα μζςα 
ςτθν τάξθ με αποτελεςματικότθτα. 

     

16 Οι κακθγθτζσ/τριεσ, ςασ εμπνζουν εμπιςτοςφνθ με τισ γνϊςεισ τουσ 
πάνω ςτο αντικείμενο διδαςκαλίασ τουσ.  

     

17 Η παρουςία ςασ μζςα ςτθν τάξθ ςυμβάλει κετικά ςτθν εξζλιξθ των 
μακθμάτων. 

     

18 Καταβάλετε κάκε δυνατι προςπάκεια εκ μζρουσ ςασ για τθν 
καλφτερθ διεξαγωγι των μακθμάτων. 

     

19 Η εκτόσ βιβλίων φλθ που ςασ παρζχεται είναι ικανοποιθτικι και ςασ 
βοθκά. 

     

20 Στο τζλοσ τθσ μακθτικισ ςασ μζρασ είςτε ικανοποιθμζνοι από τον 
εαυτό ςασ και δεν ζχετε αμφιβολίεσ ότι βγικατε κερδιςμζνοι 

     

       

 

Παρακαλοφμε ςτα παρακάτω ερωτιματα κυκλϊςτε όςεσ επιλογζσ κρίνετε απαραίτθτεσ. 
 
1.  Δεν μπορϊ να παρακολουθήςω το μάθημα. 
     Οι λόγοι είναι: 
 
Α.      Δεν ζχω τισ απαραίτθτεσ γνωςτικζσ βάςεισ για να παρακολουκιςω το αντικείμενο του 
μακιματοσ 
Β.      Δεν μπορϊ να καταλάβω τθ ςκοπιμότθτα του μακιματοσ. 
Γ.       Ο τρόποσ που διδάςκομαι δεν είναι ενδιαφζρον.  
Δ.      Γίνεται φαςαρία / κόρβοσ και δεν μπορϊ να ςυγκεντρωκϊ. 
Ε.      Το μάκθμα είναι εξ’ αντικειμζνου ανιαρό. 
Σ.    Εκτόσ από τισ παραπάνω επιλογζσ, ιςχφει και …(αναφζρετε τι). 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………….…………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 
 
2.  Πωσ θα ζπρεπε να είναι κατά η γνϊμη ςασ το μάθημα ϊςτε να ζχει ενδιαφζρον. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

Ευχαριστοφμε για τη συμμετοχή σας. 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗ 
 

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ 
ΣΟ 4Ο ΠΕΔΙΟ, ΣΟΜΕΑ Β «ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ» 

 
Δείκτησ Αξιολόγηςησ: 4.2. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διδακτικϊν Πρακτικϊν 

  
Περιγραφή του δείκτη:  
 
Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ περιλαμβάνει ςτοιχεία που αφοροφν τθν ανάπτυξθ και τθν 
εφαρμογι διδακτικϊν πρακτικϊν ςτθ ςχολικι τάξθ. Η ποιότθτα τθσ διδαςκαλίασ 
επθρεάηεται από παραμζτρουσ, όπωσ θ ιδιαιτερότθτα του γνωςτικοφ αντικειμζνου, θ 
δυναμικι του μακθτικοφ πλθκυςμοφ τθσ τάξθσ, τα ςχολικά εγχειρίδια και το εκπαιδευτικό 
υλικό, τα μζςα διδαςκαλίασ, ο ςχεδιαςμόσ και θ διδακτικι μεκοδολογία. Συνδζεται επίςθσ 
με τον αποτελεςματικό ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ, τισ ςτρατθγικζσ οργάνωςθσ τθσ τάξθσ, 
τθν  ανάπτυξθ των παιδαγωγικϊν ςχζςεων, κακϊσ και τισ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ τθσ 
εκπαιδευτικισ πράξθσ. 
 

 
ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 
Οδηγίεσ ςυμπλήρωςησ ερωτηματολογίου: Ραρακαλοφμε, απαντιςτε ςτα ερωτιματα που 
επικυμείτε βάηοντασ  ( Χ ) ςτο αντίςτοιχο κουτί. 
 

Κλίμακα αξιολόγηςησ:     1 = Καθόλου       2 = Λίγο       3 = Αρκετά       4 = Πολφ       5 = Πάρα 
πολφ   
 
(Σο παρόν Ερωτηματολόγιο είναι ανϊνυμο. Παρακαλοφμε μη ςημειϊνετε το όνομα ή 
(και) το επϊνυμό ςασ) 
 

 

 ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ 1 2 3 4 5 

1 Ο εκπαιδευτικόσ ςχεδιάηει τθ διδαςκαλία τόςο ςε ετιςια βάςθ 
όςο και ςε επίπεδο ενότθτασ.  Ρροβαίνει ςε ςυνολικι κεϊρθςθ τθσ 
φλθσ και προγραμματίηει τθ διδαςκαλία των επιμζρουσ ενοτιτων 
ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ του μακιματοσ, τα χρονικά πλαίςια και 
το ςυγκεκριμζνο μακθτικό δυναμικό τθσ τάξθσ του. 

     

2 Ο εκπαιδευτικόσ προετοιμάηει ςυςτθματικά τθ διδαςκαλία του ςε 
εβδομαδιαία και θμε-ριςια βάςθ ςε επίπεδο διδακτικισ ϊρασ, 
κακορίηοντασ ςαφείσ διδακτικοφσ / μακθςιακοφσ ςτόχουσ και 
τουσ τρόπουσ επίτευξισ τουσ. (π.χ. ςτρατθγικζσ διδαςκαλίασ και 
οργάνωςθσ τθσ τάξθσ, μζςα διδαςκαλίασ, διδακτικό χρόνο, 
μεκόδουσ αξιολόγθςθσ των μακθτϊν). 

     

3 Χρθςιμοποιείται ποικιλία διδακτικϊν μεκόδων ανάλογα με το 
ιδιαίτερο αντικείμενο διδαςκαλίασ, τισ γνϊςεισ, το επίπεδο 
κατανόθςθσ και τισ μακθςιακζσ ανάγκεσ των μακθτϊν. 

     

4 Ο εκπαιδευτικόσ οργανϊνει το ςυνολικό διδακτικό χρόνο (ςε 
ετιςια βάςθ) και αξιοποιεί αποτελεςματικά τθ διδακτικι ϊρα για 
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τθν υλοποίθςθ  των  ςτόχων  και  του  περιεχομζνου  του  
Ρρογράμματοσ Σπουδϊν ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των μακθτϊν. 

5 Ο εκπαιδευτικόσ καταβάλλει ςυςτθματικι προςπάκεια, ϊςτε οι 
μακθτζσ να είναι επικεντρωμζνοι ςτο αντικείμενο μάκθςθσ ςτο 
μεγαλφτερο μζροσ τθσ διδακτικισ ϊρασ 

     

6 Ο εκπαιδευτικόσ αναηθτά, οργανϊνει και χρθςιμοποιεί τα 
κατάλλθλα μζςα διδαςκαλίασ (ςυμπλθρωματικό υλικό όπωσ 
άρκρα, CD-ROM κλπ., τθν υπάρχουςα υλικοτεχνικι υποδομι) 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν και τισ 
ανάγκεσ των μακθτϊν. 

     

7 Η εργαςία που ανατίκεται ςτουσ μακθτζσ ςτθν τάξθ ι ςτο ςχολείο 
υποςτθρίηει και επεκτείνει τουσ ςτόχουσ και τα περιεχόμενα 
διδαςκαλίασ και είναι ανάλογου βακμοφ δυςκολίασ με τισ 
δυνατότθτεσ των μακθτϊν. 

     

8 Ο ςυςτθματικόσ ζλεγχοσ, θ παρουςίαςθ και θ ςυηιτθςθ των 
εργαςιϊν κεωροφνται ςθμαντικά ςτοιχεία για τθν 
ανατροφοδότθςθ τθσ εκπαιδευτικισ πράξθσ αλλά και για τθν 
εκτίμθςθ τθσ επίδοςθσ των μακθτϊν. 

     

9 Ο εκπαιδευτικόσ  επιδιϊκει να ζχει επικοινωνία με τον ςχολικό του 
ςφμβουλο ςε περίπτωςθ που αμφιβάλλει για κάποιο από τα 
αντικείμενα διδαςκαλίασ του ι τθ μεκοδολογία που κα πρζπει να 
αναπτφξει.  

     

10 Ο εκπαιδευτικόσ επιδιϊκει να είναι ενθμερωμζνοσ πάνω ςτισ 
ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ και επικοινωνίασ 
με τουσ μακθτζσ. 

     

11 Ο εκπαιδευτικόσ εφαρμόηει εξατομικευμζνθ μζκοδο διδαςκαλίασ.      

12 Ο εκπαιδευτικόσ  φροντίηει να ανακαλφψει και να αξιοποιιςει τισ 
ιδιαίτερεσ δεξιότθτεσ των μακθτϊν του, ϊςτε να τισ 
χρθςιμοποιιςει προσ όφελοσ του μακιματόσ του. 

     

13 Ο εκπαιδευτικόσ καταβάλλει ςυςτθματικι προςπάκεια, ϊςτε οι 
μακθτζσ να είναι επικεντρωμζνοι ςτο αντικείμενο μάκθςθσ ςτο 
μεγαλφτερο μζροσ τθσ διδακτικισ ϊρασ. 

     

14 Ο εκπαιδευτικόσ φροντίηει και καταφζρνει να αξιοποιιςει  τα 
εποπτικά μζςα διδαςκαλίασ που κζτει ςτθ διάκεςι του το 
ςχολείο. 

     

15 Ο εκπαιδευτικόσ φροντίηει να υπάρχει το κατάλλθλο εκείνο κλίμα 
μζςα ςτθν τάξθ του που κα προάγει το εκπαιδευτικό του ζργο. 

     

16 Ο εκπαιδευτικόσ ςτο τζλοσ τθσ θμζρασ ζχει αμφιβολίεσ για τθν 
μεκοδολογία που ακολοφκθςε και για τα κετικά αποτελζςματα  
τθσ προςπάκειάσ του. 

     

 
 
Παρακαλοφμε ςτα παρακάτω ερωτιματα κυκλϊςτε όςεσ επιλογζσ κρίνετε απαραίτθτεσ. 
 
Οι μαθητζσ φαίνονται να μη δείχνουν ενδιαφζρον για το μάθημα. 
Οι λόγοι είναι: 
 
Α.      Δεν ζχουν τισ απαραίτθτεσ γνωςτικζσ βάςεισ για να παρακολουκιςουν το αντικείμενο 
του μακιματοσ 
Β.      Δεν ζχουν τθν ωριμότθτα να αντιλθφκοφν τθ ςπουδαιότθτα του μακιματοσ. 
Γ.      Δεν καταβάλω τθν απαραίτθτθ προςπάκεια να κάνω το αντικείμενο μου ενδιαφζρον. 
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Δ.     Δεν γνωρίηω τουσ τρόπουσ να προςελκφςω τθν προςοχι τουσ ςτο αντικείμενο που 
διδάςκω. 
Ε.     Το μάκθμα είναι εξ’ αντικειμζνου ανιαρό. 
ΣΤ.   Εκτόσ από τισ παραπάνω επιλογζσ, ιςχφει και …(αναφζρετε τι) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 
Στο διδακτικό μου ζργο ςυναντϊ εμπόδια που δεν μου επιτρζπουν να το αςκιςω με 
αποδοτικό τρόπο. 
(Αναφζρατε τθ φφςθ τουσ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
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10. 

 

 

Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών 

πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης των 

μαθητών 
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10.1. 

 

Νηπιαγωγείο Περιγιαλίου Κορινθίας 

 

«Παιδαγωγικές πρακτικές και  

πρακτικές αξιολόγησης των μαθητών» 

 

 

Ερωτηματολόγιο/ χέδιο συνέντευξης γονέων  

 

 

Σο ερωτηματολόγιο/σχέδιο συνέντευξης γονέων που ακολουθεί  

διαμορφώθηκε από το Νηπιαγωγείο Περιγιαλίου Κορινθίας της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης με τίτλο 

«Αξιολόγηση Νηπίων- χεδιασμός και Εφαρμογή στη χολική Μονάδα», 

που υλοποιήθηκε από το σχολείο κατά το σχολικό έτος 2011-2012. Δόθηκε 

στους γονείς των νηπίων με στόχο την άντληση πληροφοριών σχετικά με 

τη συμπεριφορά και τα ενδιαφέροντα των νηπίων. 
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Νηπιαγυγείο Πεπιγιαλίος Κοπινθίαρ 

 

ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΑ –ΥΔΓΗΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
 

 

Για τθν άντλθςθ  πλθροφοριϊν για τθν ςυμπεριφορά και τα ενδιαφζροντα των παιδιϊν, οι 

οποίεσ διευκολφνουν τθν εργαςία του εκπαιδευτικοφ ςτθν τάξθ, χρθςιμοποιοφνται ιδθ 

αρχικά  ερωτηματολόγια , τα οποία ςυμπλθρϊνουν οι γονείσ, ςτθ κατεφκυνςθ τθσ πρϊτθσ 

γνωριμίασ εκπαιδευτικϊν και παιδιϊν. 

Ωςτόςο για τον πλθρζςτερο ςχεδιαςμό τθσ αξιολόγθςθσ των νθπίων από τον εκπαιδευτικό, 

ςφμφωνα με τα κριτιρια που ζκεςε θ ςχολικι μασ μονάδα κατά τθν διαδικαςία 

αυτοαξιολόγθςθσ  του ΕΕ τθσ προτείνεται ωσ ζντυπο ςυνεργατικήσ επικοινωνίασ  με τουσ 

γονείσ και άντλθςθσ πλθροφοριϊν για τισ εμπειρίεσ και τισ παρατθριςεισ τουσ  ςε ςχζςθ με 

τα παιδιά τουσ, ζνα ερωτθματολόγιο που διαμορφϊκθκε και ζχει αυτι  τθ μορφι: 

Παρακαλοφμε να ςυμπλθρϊςετε και να επιςτρζψετε ςτο Νθπιαγωγείο το παρόν 

ερωτθματολόγιο. 

Όνομα παιδιοφ; 

Ηλικία: 

Όνομα γονζα: 

 Τι κεωρείτε ότι πρζπει να κατανοιςουμε περιςςότερο από όλα  για το παιδί ςασ που κα 

διευκόλυνε το ζργο μασ μαηί του; 

 Πωσ νομίηετε ότι νοιϊκει το παιδί ςασ για το ςχολείο ενϊ πλζον φοιτά ςε αυτό ; 

 Ποιεσ είναι οι αντιδράςεισ του ( κετικζσ ι αρνθτικζσ) πριν ξεκινιςει για το ςχολείο; 

 Ποια είναι τα ενδιαφζροντά του γενικότερα; 

 Ποια είναι θ κοινωνικο-ςυναιςκθματικι του ςυμπεριφορά( παιχνίδι με άλλα παιδιά, 

ςυμμετοχι ςε ομάδα) ; 

 Περιγράψετε το παιδί ςασ μζςα από τθν δικι ςασ ματιά. 

 Πόςθ ςθμαςία ζχει για ςασ θ επικοινωνία με το ςχολείο: κεωρείτε ότι ςασ καλφπτει θ 

μζχρι τϊρα επικοινωνία και θ αμφίδρομθ ροι πλθροφοριϊν ανάμεςα ςτουσ γονείσ και 

τουσ εκπαιδευτικοφσ; Δϊςτε τισ δικζσ ςασ προτάςεισ που κα μποροφςαν να αξιοποιθκοφν 

ςε αυτιν τθν κατεφκυνςθ. 
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10.2. 

 

Ιδιωτικό  Γυμνάσιο/Λύκειο Ροδίων Παιδεία Δωδεκανήσου 

(1) 

 

«Παιδαγωγικές πρακτικές και  

πρακτικές αξιολόγησης των μαθητών» 

 

 

Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών 

 

 

Σο ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε από το Ιδιωτικό  Γυμνάσιο/Λύκειο Ροδίων 

Παιδεία της Περιφέρειας Δωδεκανήσου. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και 

διερευνά τις απόψεις τους σχετικά με τις παιδαγωγικές πρακτικές που 

αναπτύσσονται στο σχολείο και τις πρακτικές αξιολόγησης των μαθητών. 

Αξιοποιήθηκε σε συνδυασμό με αντίστοιχα ερωτηματολόγια που δόθηκαν σε 

γονείς και μαθητές. Για τη διαμόρφωση του ερωτηματολογίου αξιοποιήθηκαν 

στοιχεία που παρατίθενται στον αντίστοιχο δείκτη του Σόμου ΙΙ «Διαδικασίες και 

Εργαλεία» του υλικού της ΑΕΕ. 

ε χωριστό αρχείο (αριθ. 4) δίνονται τα κριτήρια για την επεξεργασία όλων των 

σχετικών ερωτηματολογίων.  
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Ιδησηηθό  Γπκλάζην/Λύθεην Ρνδίσλ Παηδεία 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ «ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΑΞΗ» 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο: 4.3. Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή Παηδαγσγηθώλ Πξαθηηθώλ θαη 

Πξαθηηθώλ Αμηνιόγεζεο ησλ Μαζεηώλ 

  

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ 

Παξαθαινύκε λα βάιεηε Υ ζην ηεηξαγσλίδην πνπ ζαο εθθξάδεη εθ’ όζνλ δηαβάζεηε κε 

πξνζνρή ηελ  αληίζηνηρε εξώηεζε θαη λα ην επηζηξέςεηε ζπκπιεξσκέλν. 

 

 Πξνβιε- 

καηηθή 

Μέηξηα Καιή Πνιύ 

θαιή 

1. Βξίζθσ ηε δηδαζθαιία κνπ ελδηαθέξνπζα γηα ηνπο 

καζεηέο κνπ. 
    

2. Σα καζήκαηα κνπ παξαθηλνύλ ηνπο καζεηέο ώζηε λα 

ζέινπλ λα αζρνιεζνύλ καδί ηνπο. 
    

3. πκκεηέρνπλ ελεξγά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο.     

4. Αλαδεηώ δηάθνξνπο ηξόπνπο λα βνεζήζσ ηνπο καζεηέο 

κνπ. 
    

5. Λακβάλσ ππόςε κνπ ηελ δηάζεζε ησλ καζεηώλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. 
    

6. Βνεζώ ηνπο καζεηέο κνπ όηαλ έρνπλ πξόβιεκα κε ηελ 

εξγαζία πνπ ηνπο αλαζέησ.  
    

7. Υξεζηκνπνηώ ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηα καζήκαηα.     

8. Πξνηξέπσ ηνπο καζεηέο λα ζπλεξγάδνληαη κε άιινπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο ζηελ ηάμε.  
    

9. Υξεζηκνπνηώ δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο δηδαζθαιίαο ζηελ 

ηάμε. 
    

10. Πξαγκαηνπνηώ δξαζηεξηόηεηεο πνπ παξαθηλνύλ ηνπο 

καζεηέο λα αζρνιεζνύλ πεξηζζόηεξν. 
    

11. Υξεζηκνπνηώ ρώξνπο εθηόο ζρνιείνπ γηα 

δξαζηεξηόηεηεο κε ηνπο καζεηέο κνπ. 
    

12. Οη καζεηέο κνπ θάλνπλ εύθνια θηιίεο κε ηα άιια παηδηά 

ηεο ηάμεο. 
    

13. Οη καζεηέο κνπ ραίξνληαη κε ηηο επηηπρίεο ζπκκαζεηώλ 

ηνπο. 
    

14. Οη καζεηέο κνπ ζπλαλαζηξέθνληαη (κειεηνύλ-

δηαζθεδάδνπλ) κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη έμσ από ην ζρνιείν. 
    

15. Οη καζεηέο κνπ αληηιακβάλνληαη ηη πξέπεη λα θάλνπλ 

θάζε ζηηγκή ηνπ καζήκαηνο. 
    

16. Οη καζεηέο κνπ γλσξίδνπλ ηνπο ζηόρνπο πνπ έρσ ζέζεη 

γηα ηα καζήκαηα. 
    

17. Οη καζεηέο κνπ είλαη ζπγθεληξσκέλνη ζην κάζεκα θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. 
    

18. Οη καζεηέο κνπ ζπλεξγάδνληαη θαιά κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ζρνιηθήο 

εξγαζίαο. 

    

19. ηελ ηάμε νη καζεηέο κνπ καζαίλνπλ θαη από ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο. 
    

20. Οη καζεηέο κνπ κνηξάδνληαη ηα βηβιία θαη ηηο 

ζεκεηώζεηο ηνπο όηαλ εξγάδνληαη νκαδηθά κε ηνπο ζπκκαζεηέο 
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ηνπο.  

21. Οη καζεηέο κνπ ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα, δηαηππώλνπλ 

πξνβιεκαηηζκνύο θαη ππνζηεξίδνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο 

απόςεηο. 

    

22. Γίλσ ηελ ίδηα πξνζνρή ζηηο εξσηήζεηο όισλ ησλ 

καζεηώλ κνπ. 

    

23. Γίλσ ηελ ίδηα ελζάξξπλζε ζε όινπο ηνπο καζεηέο κνπ.     

24. Γίλσ ηηο ίδηεο επθαηξίεο λα κηιήζνπλ ζηελ ηάμε όινη νη 

καζεηέο κνπ. 

    

25. Δίκαη δίθαηε ζηνπο δηαπιεθηηζκνύο ή ζηηο ζπγθξνύζεηο 

κεηαμύ ησλ καζεηώλ κνπ. 

    

26. Αθνύσ πξνζεθηηθά ηνπο καζεηέο κνπ.     

27. Οη καζεηέο κνπ κπνξνύλ λα κνπ κηιήζνπλ κε άλεζε.     

28. Βνεζώ ηνπο καζεηέο κνπ λα επηιύζνπλ ηα πξνβιήκαηά 

ηνπο. 
    

29. Γηακνξθώλσ ζηελ ηάμε θιίκα αιιεινθαηαλόεζεο, 

δείρλσ ζεβαζκό ζηελ πξνζσπηθόηεηα ησλ καζεηώλ.  
    

30. Αληηκεησπίδσ κε δηαθξηηηθόηεηα δεηήκαηα πεηζαξρίαο 

πνπ ηπρόλ παξνπζηάδνληαη. 
    

31. Σν πνιιαπιό ηεηξάδην βνήζεζε ζην λα κεησζεί ην βάξνο 

ηεο ζρνιηθήο ηζάληαο ησλ καζεηώλ. 
    

32. Σν πνιιαπιό ηεηξάδην βνήζεζε ηνπο καζεηέο λα έρνπλ 

πεξηζζόηεξε ζπλέπεηα θαη λα είλαη πην νξγαλσηηθνί. 
    

33. Σν πνιιαπιό ηεηξάδην βνεζά ηνπο καζεηέο πνιύ ζηηο 

επαλαιήςεηο ηνπο. 
    

34. Σα ηεζη είλαη δύζθνια γηα ηνπο καζεηέο κνπ.     

35. Σα ηεζη είλαη πάλσ ζε απηά πνπ έρσ δηδάμεη ζηελ ηάμε.     

36. Σα ηεζη θαιύπηνπλ όιε ηελ ύιε πνπ έρσ δηδάμεη.     

37. Σα ηεζη είλαη πνιιά ζε αξηζκό.     

38. Δλεκεξώλσ ηαθηηθά ηνπο καζεηέο κνπ γηα ηελ πνηόηεηα 

ηεο εξγαζίαο ηνπο, ηηο επηδόζεηο ηνπο θαη ηελ πξόνδό ηνπο. 

    

39. Δλεκεξώλσ κε επάξθεηα ηνπο καζεηέο κνπ γηα ηελ 

πνηόηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο, ηηο επηδόζεηο ηνπο θαη ηελ πξόνδό 

ηνπο. 

    

40. Οη καζεηέο ζπδεηνύλ καδί κνπ ζρεηηθά κε ηελ πξόνδό 

ηνπο θαη ιακβάλσ ππόςε κνπ ηηο απόςεηο ηνπο. 

    

41. Υξεζηκνπνηώ πνηθηιία ή ζπλδπαζκό κεζόδσλ αμηνιόγεζεο 

αλάινγα κε ηνπο ζηόρνπο θαη ην πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο 

(αμηνιόγεζε κε βαζκό, αμηνιόγεζε κε πεξηγξαθή ηεο επίδνζεο, 

αμηνιόγεζε από ζπκκαζεηή, απηναμηνιόγεζε, θ.α.). 

    

42. Υξεζηκνπνηώ πνηθηιία ή ζπλδπαζκό ηερληθώλ αμηνιόγεζεο 

αλάινγα κε ηνπο ζηόρνπο θαη ην πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο 

(πξνθνξηθέο εξσηήζεηο, γξαπηά νιηγόιεπηα ηεζη, γξαπηά σξηαία 

ηεζη, θ.α.). 

    

43. Οη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο αμηνινγήζεηο 

αμηνπνηνύληαη από εκέλα γηα ηελ βειηίσζε ησλ καζεηώλ κνπ. 
    

44. Οη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο αμηνινγήζεηο 

αμηνπνηνύληαη από εκέλα γηα λα νξγαλώζσ θαιύηεξα ηε 

δηδαζθαιία κνπ. 

    

45. Παξαθνινπζώ ηελ αηνκηθή πξόνδν  ησλ καζεηώλ κνπ 

θαη κε βάζε ηελ πξόνδν απηή αλαπηύζζσ δξάζεηο 

εμαηνκηθεπκέλεο ή δηαθνξνπνηεκέλεο ππνζηήξημήο ηνπο. 
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10.3. 

 

Ιδιωτικό  Γυμνάσιο/Λύκειο Ροδίων Παιδεία Δωδεκανήσου 

(2) 

 

«Παιδαγωγικές πρακτικές και  

πρακτικές αξιολόγησης των μαθητών» 

 

 

Ερωτηματολόγιο μαθητών 

 

 

Σο ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε από το Ιδιωτικό  Γυμνάσιο/Λύκειο Ροδίων 

Παιδεία της Περιφέρειας Δωδεκανήσου κατά τη υστηματική Διερεύνηση του 

Δείκτη 4.3. «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Παιδαγωγικών Πρακτικών και Πρακτικών 

Αξιολόγησης των Μαθητών». Απευθύνεται σε μαθητές και διερευνά τις απόψεις 

τους σχετικά με τις παιδαγωγικές πρακτικές που αναπτύσσονται στο σχολείο 

και τις πρακτικές αξιολόγησης των μαθητών. Αξιοποιήθηκε σε συνδυασμό με 

αντίστοιχα ερωτηματολόγια που δόθηκαν σε εκπαιδευτικούς και γονείς. Για τη 

διαμόρφωση του ερωτηματολογίου αξιοποιήθηκαν στοιχεία που παρατίθενται 

στον αντίστοιχο δείκτη του Σόμου ΙΙ «Διαδικασίες και Εργαλεία» του υλικού της 

ΑΕΕ.  

ε χωριστό αρχείο (αριθ. 4) δίνονται τα κριτήρια για την επεξεργασία όλων των 

σχετικών ερωτηματολογίων.  
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Ιδησηηθό  Γπκλάζην/Λύθεην Ρνδίσλ Παηδεία 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ «ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΑΞΗ» 

 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο: 4.3. Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή Παηδαγσγηθώλ Πξαθηηθώλ θαη 

Πξαθηηθώλ Αμηνιόγεζεο ησλ Μαζεηώλ 

  

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΣΩΝ 

 
Παξαθαινύκε λα βάιεηε Υ ζην ηεηξαγσλίδην πνπ ζαο εθθξάδεη εθ’ όζνλ δηαβάζεηε κε πξνζνρή 

ηελ  αληίζηνηρε εξώηεζε θαη λα ην επηζηξέςεηε ζπκπιεξσκέλν. 

 

 Πξνβιε-

καηηθή 

Μέηξη

α 

Καιή Πνιύ 

θαιή 

1. Βξίζθσ ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ελδηαθέξνπζα.     

2. Σα καζήκαηα κε παξαθηλνύλ ώζηε λα ζέισ λα αζρνιεζώ 

καδί ηνπο. 
    

3. πκκεηέρσ ελεξγά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο.     

4. Οη εθπαηδεπηηθνί αλαδεηνύλ δηάθνξνπο ηξόπνπο λα κε 

βνεζήζνπλ. 
    

5. Οη εθπαηδεπηηθνί ιακβάλνπλ ππόςε ηελ δηάζεζε κνπ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. 
    

6. Οη εθπαηδεπηηθνί κε βνεζνύλ όηαλ έρσ πξόβιεκα κε ηελ 

εξγαζία κνπ.  
    

7. Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνύλ λέεο ηερλνινγίεο ζηα 

καζήκαηα. 
    

8. Οη εθπαηδεπηηθνί κε πξνηξέπνπλ λα ζπλεξγάδνκαη κε 

άιινπο ζπκκαζεηέο κνπ ζηελ ηάμε.  
    

9. Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο 

δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε. 
    

10. Οη εθπαηδεπηηθνί πξαγκαηνπνηνύλ δξαζηεξηόηεηεο πνπ κε 

παξαθηλνύλ λα αζρνιεζώ πεξηζζόηεξν. 
    

11. Υξεζηκνπνηνύκε ρώξνπο εθηόο ζρνιείνπ γηα 

δξαζηεξηόηεηεο. 
    

12. Κάλσ εύθνια θηιίεο κε ηα παηδηά ηεο ηάμεο κνπ.     

13. Υαίξνκαη κε ηηο επηηπρίεο ζπκκαζεηώλ κνπ.     

14. πλαλαζηξέθνκαη (κειεηώ-δηαζθεδάδσ) κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο κνπ θαη έμσ από ην ζρνιείν. 
    

15. Αληηιακβάλνκαη ηη πξέπεη λα θάλσ θάζε ζηηγκή ηνπ 

καζήκαηνο. 
    

16. Γλσξίδσ ηνπο ζηόρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηα καζήκαηα.     

17. Δίκαη ζπγθεληξσκέλνο ζην κάζεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο. 
    

18. πλεξγάδνκαη θαιά κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε κηαο ζρνιηθήο εξγαζίαο. 
    

19. ε απηή ηελ ηάμε καζαίλσ θαη από ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ.     

20. Μνηξάδνκαη ηα βηβιία θαη ηηο ζεκεηώζεηο κνπ όηαλ 

εξγάδνκαη νκαδηθά κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ.  
    

21. πκκεηέρσ ζην κάζεκα, δηαηππώλσ πξνβιεκαηηζκνύο θαη 

ππνζηεξίδσ ηηο πξνζσπηθέο κνπ απόςεηο. 
    

22. Οη εθπαηδεπηηθνί δίλνπλ ηόζε πξνζνρή ζηηο εξσηήζεηο κνπ 

όζε θαη ζηηο εξσηήζεηο άιισλ ζπκκαζεηώλ κνπ. 
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23. Παίξλσ ηελ ίδηα ελζάξξπλζε από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο όζε 

θαη νη ζπκκαζεηέο κνπ. 
    

24. Οη εθπαηδεπηηθνί κνύ δίλνπλ ηηο ίδηεο επθαηξίεο λα κηιήζσ 

ζηελ ηάμε όζν θαη ζηνπο ζπκκαζεηέο κνπ 
    

25. Οη εθπαηδεπηηθνί ζηνπο δηαπιεθηηζκνύο ή ζηηο 

ζπγθξνύζεηο κνπ κε ζπκκαζεηέο κνπ είλαη δίθαηνη. 
    

26. Οη εθπαηδεπηηθνί αθνύλ πξνζεθηηθά απηά πνπ ιέσ.     
27. Μπνξώ λα κηιήζσ κε άλεζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο.     
28. Οη εθπαηδεπηηθνί κε βνεζνύλ λα επηιύζσ ηα πξνβιήκαηά 

κνπ. 
    

29. Οη εθπαηδεπηηθνί δηακνξθώλνπλ ζηελ ηάμε θιίκα 

αιιεινθαηαλόεζεο, δείρλνπλ ζεβαζκό ζηελ πξνζσπηθόηεηά κνπ.  
    

30. Οη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ κε δηαθξηηηθόηεηα 

δεηήκαηα πεηζαξρίαο πνπ ηπρόλ παξνπζηάδνληαη. 
    

31. Σν πνιιαπιό ηεηξάδην βνήζεζε ζην λα κεησζεί ην βάξνο 

ηεο ζρνιηθήο κνπ ηζάληαο. 
    

32. Σν πνιιαπιό ηεηξάδην κε βνήζεζε λα είκαη πην ζπλεπήο 

θαη πην νξγαλσηηθόο. 
    

33. Σν πνιιαπιό ηεηξάδην κε βνήζεζε πνιύ ζηηο επαλαιήςεηο.     
34. Σα ηεζη είλαη δύζθνια γηα εκέλα.     

35. Σα ηεζη είλαη πάλσ ζε απηά πνπ έρσ δηδαρζεί ζηελ ηάμε.     

36. Σα ηεζη θαιύπηνπλ όιε ηελ ύιε πνπ έρσ δηδαρζεί.     

37. Σα ηεζη είλαη πνιιά ζε αξηζκό.     

38. Δλεκεξώλνκαη ηαθηηθά γηα ηελ πνηόηεηα ηεο εξγαζίαο κνπ, 

ηηο επηδόζεηο κνπ θαη ηελ πξόνδό κνπ. 
    

39. Δλεκεξώλνκαη κε επάξθεηα γηα ηελ πνηόηεηα ηεο εξγαζίαο 

κνπ, ηηο επηδόζεηο κνπ θαη ηελ πξόνδό κνπ. 
    

40. πδεηώ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζρεηηθά κε ηελ πξόνδό 

κνπ θαη νη απόςεηο κνπ ιακβάλνληαη ππόςε. 
    

41. Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνύλ πνηθηιία ή ζπλδπαζκό 

κεζόδσλ αμηνιόγεζεο αλάινγα κε ηνπο ζηόρνπο θαη ην πεξηερόκελν 

ηνπ καζήκαηνο (αμηνιόγεζε κε βαζκό, αμηνιόγεζε κε πεξηγξαθή ηεο 

επίδνζεο, αμηνιόγεζε από ζπκκαζεηή κνπ, απηναμηνιόγεζε, θ.α.). 

    

42. Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνύλ πνηθηιία ή ζπλδπαζκό 

ηερληθώλ αμηνιόγεζεο αλάινγα κε ηνπο ζηόρνπο θαη ην πεξηερόκελν 

ηνπ καζήκαηνο (πξνθνξηθέο εξσηήζεηο, γξαπηά νιηγόιεπηα ηεζη, 

γξαπηά σξηαία ηεζη, θ.α.). 

    

43. Οη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο αμηνινγήζεηο 

αμηνπνηνύληαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα ηελ βειηίσζή κνπ. 
    

44. Οη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο αμηνινγήζεηο 

αμηνπνηνύληαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα λα νξγαλώζνπλ 

θαιύηεξα ηε δηδαζθαιία. 

    

45. Οη εθπαηδεπηηθνί παξαθνινπζνύλ ηελ αηνκηθή κνπ πξόνδν  

θαη κε βάζε ηελ πξόνδν απηή αλαπηύζζνπλ δξάζεηο 

εμαηνκηθεπκέλεο ή δηαθνξνπνηεκέλεο ππνζηήξημήο κνπ. 
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10.4. 

 

Ιδιωτικό  Γυμνάσιο/Λύκειο Ροδίων Παιδεία Δωδεκανήσου 

(3) 

 

«Παιδαγωγικές πρακτικές και  

πρακτικές αξιολόγησης των μαθητών» 

 

 

Ερωτηματολόγιο γονέων 

 

 

 

Σο ερωτηματολόγιο αυτό διαμορφώθηκε από το Ιδιωτικό  Γυμνάσιο/Λύκειο 

Ροδίων Παιδεία της Περιφέρειας Δωδεκανήσου. Απευθύνεται σε γονείς  και 

διερευνά τις απόψεις τους σχετικά με τις παιδαγωγικές πρακτικές που 

αναπτύσσονται στο σχολείο και τις πρακτικές αξιολόγησης των μαθητών. 

Αξιοποιήθηκε σε συνδυασμό με αντίστοιχα ερωτηματολόγια που δόθηκαν σε 

εκπαιδευτικούς και μαθητές. Για τη διαμόρφωση του ερωτηματολογίου 

αξιοποιήθηκαν στοιχεία που παρατίθενται στον αντίστοιχο δείκτη του Σόμου ΙΙ 

«Διαδικασίες και Εργαλεία» του υλικού της ΑΕΕ. 

ε χωριστό αρχείο (αριθ. 4) δίνονται τα κριτήρια για την επεξεργασία όλων των 

σχετικών ερωτηματολογίων.  
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Ιδησηηθό  Γπκλάζην/Λύθεην Ρνδίσλ Παηδεία 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ «ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΑΞΗ» 

 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο: 4.3. Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή Παηδαγσγηθώλ Πξαθηηθώλ θαη Πξαθηηθώλ 

Αμηνιόγεζεο ησλ Μαζεηώλ 

  

Κπιηήπιο: Ενημέπυζη γονέυν - “School Report Power”  

 
ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΟΝΔΩΝ 

 
Παξαθαινύκε λα βάιεηε Υ ζην ηεηξαγσλίδην πνπ ζαο εθθξάδεη εθ’ όζνλ δηαβάζεηε κε πξνζνρή 

ηελ  αληίζηνηρε εξώηεζε θαη λα ην επηζηξέςεηε ζπκπιεξσκέλν. 

 

 

 Πξνβιε

-καηηθή 

Μέηξηα Καιή Πνιύ 

θαιή 

1. Δλεκεξώλνκαη ηαθηηθά από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα 

ηελ πνηόηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ παηδηνύ κνπ, ηηο 

επηδόζεηο ηνπ θαη ηελ πξόνδό ηνπ. 

    

2. Δλεκεξώλνκαη κε επάξθεηα από ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο γηα ηελ πνηόηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ 

παηδηνύ κνπ, ηηο επηδόζεηο ηνπ θαη ηελ πξόνδό ηνπ. 

    

3. πδεηώ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζρεηηθά κε ηελ 

πξόνδν ηνπ παηδηνύ κνπ θαη νη απόςεηο κνπ 

ιακβάλνληαη ππόςε από απηνύο. 

    

4. Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνύλ πνηθηιία ή ζπλδπαζκό 

κεζόδσλ αμηνιόγεζεο αλάινγα κε ηνπο ζηόρνπο θαη ην 

πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο.  

    

5. Οη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο 

αμηνινγήζεηο αμηνπνηνύληαη από ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ παηδηνύ κνπ. 

    

6. Οη εθπαηδεπηηθνί παξαθνινπζνύλ ηελ αηνκηθή 

πξόνδν  ηνπ παηδηνύ κνπ θαη κε βάζε ηελ πξόνδν 

απηή αλαπηύζζνπλ δξάζεηο εμαηνκηθεπκέλεο ή 

δηαθνξνπνηεκέλεο ππνζηήξημήο ηνπ. 

    

7. Ζ νκαδηθή ζπλάληεζε κε ηνπο δηεπζπληέο ήηαλ 

ρξήζηκε θαη νπζηαζηηθή. 
    

8. ηελ νκαδηθή ζπλάληεζε κε ηνπο δηεπζπληέο 

ηέζεθαλ θαη ζπδεηήζεθαλ δεηήκαηα πνπ κε 

αγγίδνπλ. 

    

9. ηελ νκαδηθή ζπλάληεζε κε ηνπο δηεπζπληέο 

δόζεθαλ επαξθείο απαληήζεηο ζηηο απνξίεο θαη ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνύο κνπ. 

    

10. Σν Πξόγξακκα “School Report Power” γηα ηελ 

ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ είλαη εύρξεζην. 
    

11. Σν Πξόγξακκα “School Report Power” γηα ηελ 

ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ κε εμππεξεηεί. 
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10.5. 

 

Ιδιωτικό  Γυμνάσιο/Λύκειο Ροδίων Παιδεία Δωδεκανήσου 

(4) 

  

«Παιδαγωγικές πρακτικές και  

πρακτικές αξιολόγησης των μαθητών» 

 

 

 

Κριτήρια Ερωτηματολογίων  
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Ιδησηηθό  Γπκλάζην/Λύθεην Ρνδίσλ Παηδεία 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ «ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΑΞΗ» 

 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο: 4.3. Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή Παηδαγσγηθώλ Πξαθηηθώλ θαη 

Πξαθηηθώλ Αμηνιόγεζεο ησλ Μαζεηώλ 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ  

(ΓΙΑ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ) 

 

ΜΔΡΟ Α: Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή Παηδαγσγηθώλ Πξαθηηθώλ 

 

1
ν
 θξηηήξην: Θεηηθόηεηα καζεζηαθώλ εκπεηξηώλ (εξσηήζεηο 1-3) 

2
ν
 θξηηήξην: Τπνζηήξημε θαη ελίζρπζε καζεηή από εθπαηδεπηηθό (εξσηήζεηο 4-6)  

3
ν
 θξηηήξην: Πνηθηιία θαη θαηλνηνκία δηδαθηηθώλ πξνζεγγίζεσλ – δξαζηεξηνηήησλ 

(εξσηήζεηο 7-11) 

4
ν
 θξηηήξην: πλεθηηθόηεηα ηάμεο (εξσηήζεηο 12-14) 

5
ν
 θξηηήξην: Πξνζαλαηνιηζκόο ζην ζηόρν – αθήλεηα ελεξγεηώλ (εξσηήζεηο 15-17) 

6
ν
 θξηηήξην: πκκεηνρηθόηεηα θαη ζπλεξγαζία / αηνκηθή εξγαζία (εξσηήζεηο 18-21) 

7
ν
 θξηηήξην: Γηθαηνθξνζύλε εθπαηδεπηηθνύ (εξσηήζεηο 22-24) 

8
ν
 θξηηήξην: Δπηθνηλσλία εθπαηδεπηηθνύ καζεηή (εξσηήζεηο 25-29) 

9
ν
 θξηηήξην: Πνιιαπιό ηεηξάδην (εξσηήζεηο 30-33) 

 

ΜΕΡΟ Β: Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή Πξαθηηθώλ Αμηνιόγεζεο ησλ Μαζεηώλ 

10
ν
 θξηηήξην: Γνθηκαζίεο αμηνιόγεζεο (εξσηήζεηο 34-37) 

11
ν
 θξηηήξην: Δίδε, ρξήζε αμηνιόγεζεο (εξσηήζεηο 38-41) 

12
ν
 θξηηήξην: Αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ αμηνιόγεζε 

γηα αλαηξνθνδόηεζε ηεο δηδαζθαιίαο (εξσηήζεηο 42-45) 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

 (ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ) 

ΜΕΡΟ Β: Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή Πξαθηηθώλ Αμηνιόγεζεο ησλ Μαζεηώλ 

1
ν
 θξηηήξην: Δλεκέξσζε γνλέσλ από εθπαηδεπηηθνύο (εξσηήζεηο 1-6) 

2
ν
 θξηηήξην: Δλεκέξσζε γνλέσλ από δηεπζπληέο (εξσηήζεηο 7-9) 

3
ν
 θξηηήξην: “School Report Power” (εξσηήζεηο 10-11) 
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10.6. 

 

ΕΠΑΛ Καλλονής Λέσβου 

 

«Παιδαγωγικές πρακτικές και πρακτικές αξιολόγησης των 

μαθητών» 

 

 

Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών και μαθητών  

 

 

Σα ερωτηματολόγια διαμορφώθηκαν από το ΕΠΑΛ Καλλονής Λέσβου της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο της υστηματικής Διερεύνησης 

του Δείκτη 4.3. «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Παιδαγωγικών Πρακτικών και 

Πρακτικών Αξιολόγησης των Μαθητών», κατά το σχολικό έτος 2010-11. 

Ειδικότερα, διαμορφώθηκαν δύο ερωτηματολόγια τα οποία 

αξιοποιήθηκαν σε συνδυασμό για τη συγκέντρωση των σχετικών 

απόψεων αντίστοιχα των μαθητών και των εκπαιδευτικών. 
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ΔΠΑΛ Καιινλήο Λέζβνπ 

Σνκέαο : «Οξγάλσζε Σάμεο»  

Επυηημαηολόγιο Μαθηηών 

Οδηγίερ ζςμπλήπυζηρ επυηημαηολογίος:   

Απαληνύκε ζηηο εξωηήζεηο πνπ επηζπκνύκε θαη βαζκνινγνύκε βάδνληαο Υ ζην αληίζηνηρν 

θνπηάθη ηεο εξώηεζεο κε: 1. Καζόινπ 2. Λίγν 3. Αξθεηά 4. Πνιύ 5. Πάξα πνιύ         

ΔΡΩΣΗΔΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 

1 2 3 4 5 

Πόζν επραξηζηεκέλνη είζηε από:  

1. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ καζήκαηνο πνπ παξαθνινπζήζαηε      

2. Σελ επεμήγεζε ησλ δύζθνισλ ζεκείσλ ηνπ καζήκαηνο.      

3. Σελ ελζάξξπλζε πνπ ζαο παξείρε ν εθπαηδεπηηθόο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. 

     

4. Σηο επθαηξίεο λα ζπκκεηάζρεηε ζην κάζεκα.      

5. Σελ αηκόζθαηξα  (θηιηθόηεηα, ζπλεξγαζία 

,αιιεινζεβαζκόο) κέζα ζηελ ηάμε πνπ ππήξρε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. 

     

6. Σν θόξην εξγαζίαο πνπ ζαο αλαηέζεθε γηα ην επόκελν 

κάζεκα. 

     

7. Σελ αλαδήηεζε  βνήζεηαο/ζπκβνπιώλ  κέζα ή έμσ από 

ηελ ηάμε 

     

8. Σα ηεζη/εξγαζίεο/case studies πνπ αληαλαθινύζαλ ηηο 

δεμηόηεηεο, ηηο έλλνηεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

δηδαρηήθαηε κέζα ζηελ ηάμε 

     

9. Από ηελ αληηθεηκεληθόηεηα ζηε  βαζκνιόγεζε ησλ 

ηεζη/εξγαζηώλ/case studies 

     

10. Σελ θαηαλόεζε ηνπ αληηθείκελνπ ηνπ καζήκαηνο      

11. Από ηα  άιια ζύγρξνλα κέζα δηδαζθαιίαο εθηόο από 

ηνλ πίλαθα 

     

12. Σελ  ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο .Αλ ήηαλ ελεκεξσκέλε 

κε εθπαηδεπηηθό θαη ελεκεξσηηθό πιηθό ηνπ καζήκαηνο 

     

13. Σελ θαηαλόεζε ηνπ πσο νη δηάθνξεο ελόηεηεο ηνπ 

καζήκαηνο ζρεηίδνληαη κεηαμύ ηνπο 

     

14. Από ηε ζπκκεηνρή ζαο γηα λα βειηηώζεηε ηνλ ηξόπν κε 

ηνλ νπνίν γίλεηαη ην κάζεκα 

     

15. Από ηελ ζύλδεζε ζηελ ύιε ηνπ καζήκαηνο κε 

πξαγκαηηθά παξαδείγκαηα/εθαξκνγέο 

     

16. Από ηηο παξερόκελεο  ζεκεηώζεηο (θαηαλνεηέο θαη 

θαινγξακκέλεο) πνπ δίλνληαη εθηόο βηβιίνπ 

     

17. Από ηε ζύλδεζε ζεσξεηηθνύ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο κε 

ην εξγαζηεξηαθό 

     

18. Από ην επίπεδν ησλ δεμηνηήησλ πνπ απνθηάο ζην 

εξγαζηήξην. 

     

19. Σν κάζεκα όηαλ γίλεηαη ζε νκάδεο      
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20. Σν κάζεκα όηαλ γίλεηαη ζε εξγαζηήξην      

21. Σν κάζεκα όηαλ γίλεηαη κε δηάιεμε (νκηιία από ηνλ 

θαζεγεηή) 

     

22. Σν κάζεκα όηαλ γίλεηαη κε επνπηηθά κέζα (projectors, 

ππνινγηζηέο θιπ.) 

     

  23.Σν κάζεκα όηαλ γίλεηαη ζε ρώξνπο εξγαζίαο αλάινγα κε 

ηελ εηδηθόηεηα 
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 Ση θαηά ηε γλώκε ζαο ήηαλ ην πην αληαξό ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. 

 

 

 

 

 

Ση θαηά ηε γλώκε ζαο ήηαλ ην πην επράξηζην ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. 

  

 

 

 

 

Ση ζα πξνηείλαηε γηα λα βειηηώζεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ην κάζεκα; 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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ΔΠΑΛ Καιινλήο Λέζβνπ 

Γείθηεο Αμηνιόγεζεο: 4.3. Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή Παηδαγσγηθώλ Πξαθηηθώλ 

θαη Πξαθηηθώλ Αμηνιόγεζεο ησλ Μαζεηώλ 

Επυηημαηολόγιο Εκπαιδεςηικών 

Οδηγίερ ζςμπλήπυζηρ επυηημαηολογίος:   

Απαληνύκε ζηηο εξωηήζεηο πνπ επηζπκνύκε θαη βαζκνινγνύκε βάδνληαο Υ ζην αληίζηνηρν 

θνπηάθη ηεο εξώηεζεο κε: 1. Καζόινπ 2. Λίγν 3. Αξθεηά 4. Πνιύ 5. Πάξα πνιύ         

ΔΡΩΣΖΔΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 

1 2 3 4 5 

1. ηελ αξρή ηεο ρξνληάο νη καζεηέο ελεκεξώλνληαη ζρεηηθά κε 

ην πιαίζην θαη ηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηεο ηάμεο. 

     

2. Υξεζηκνπνηνύληαη πνηθίια νξγαλσηηθά ζρήκαηα ζηελ ηάμε 

(δηδαζθαιία ζην ζύλνιν ηεο ηάμεο σο νκάδαο, 

εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία, δηδαζθαιία κε νκάδεο εξγαζίαο) 

αλάινγα κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ 

θάζε καζεηή. 

 

     

3. Ο εθπαηδεπηηθόο θξνληίδεη γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

παηδαγσγηθήο επηθνηλσλίαο. Γηακνξθώλεη ζηελ ηάμε θιίκα 

αιιεινθαηαλόεζεο, δείρλεη ζεβαζκό ζηελ πξνζσπηθόηεηα 

ηνπ καζεηή, αληηκεησπίδεη κε δηαθξηηηθόηεηα δεηήκαηα 

πεηζαξρίαο πνπ ηπρόλ παξνπζηάδνληαη, ξπζκίδεη ζπγθξνύζεηο 

κε νξζνινγηθή επηρεηξεκαηνινγία. 

 

     

4. Ζ επηθνηλσλία δαζθάινπ/καζεηή θαζνξίδεηαη από θαλόλεο 

πνπ πξνθύπηνπλ κέζα από ηε ζπλεξγαζία δαζθάινπ/καζεηή. 

 

     

5. ηελ ηάμε θαιιηεξγείηαη θιίκα ζπκκεηνρηθόηεηαο, 

ζπλεξγαζίαο θαη ζπιινγηθόηεηαο. Ο ξόινο πνπ θπξίσο ν 

εθπαηδεπηηθόο πηνζεηεί θαηά ηε δηδαζθαιία (π.ρ. ξόινο 

ζπληνληζηή) βνεζάεη πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. 

 

     

6. Ο εθπαηδεπηηθόο ελζαξξύλεη θαη επηβξαβεύεη άκεζα θαη ζε 

ζπλδπαζκό κε πξνεγνύκελεο επηδόζεηο ηνπ ηε ζπλεηζθνξά 

ηνπ θάζε καζεηή (αδύλακνπ ή δπλαηνύ) ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία θαη γεληθόηεξα ζηε ζρνιηθή δσή. 

 

     

7. Ο εθπαηδεπηηθόο ρξεζηκνπνηεί πνηθηιία ή ζπλδπαζκό 

κεζόδσλ/ηερληθώλ αμηνιόγεζεο αλάινγα κε ηνπο ζηόρνπο θαη 

ην πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο. 

 

     

8. Υξεζηκνπνηνύληαη ηξόπνη ζπζηεκαηηθήο θαηαγξαθήο ησλ 

απνηειεζκάησλ αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ κε ζηόρν ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε αμηνπνίεζή ηνπο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πνηόηεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. 

 

     



 183 

 

 

20. Ολνκάζηε ηα αίηηα πνπ ζαο εκπνδίδνπλ λα εθαξκόζεηε πξόηππεο πξαθηηθέο 

δηδαζθαιίαο 

(κπνξείηε λα επηιέμεηε πεξηζζόηεξνπο από έλα) 

 

A. σξηκόηεηα –γλσζηηθό επίπεδν καζεηώλ 

B. αξηζκόο καζεηώλ 

9. Σεξνύληαη αξρεία κε ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηελ πνηόηεηα ηεο 

εξγαζίαο, ηελ πξόνδν, ηα επηηεύγκαηα ή ηα πξνβιήκαηα ζηελ 

επίδνζε ησλ καζεηώλ (όρη κόλν αξηζκεηηθά, αιιά θαη 

πεξηγξαθηθά). 

 

     

10. Οη καζεηέο ελεκεξώλνληαη ηαθηηθά γηα ηελ πνηόηεηα ηεο 

εξγαζίαο ηνπο ,ηηο επηδόζεηο ηνπο θαη ηελ πξόνδό ηνπο. 

 

     

11. Οη καζεηέο ζπδεηνύλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζρεηηθά κε ηελ 

πξόνδό ηνπο θαη νη απόςεηο ηνπο ιακβάλνληαη ππόςε. 

 

     

12. Οη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο ελδηάκεζεο 

αμηνινγήζεηο αμηνπνηνύληαη γηα ηελ αλαηξνθνδόηεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηε βειηίσζε ησλ καζεηώλ. 

 

     

13. Παξαθνινπζείηαη ε αηνκηθή πξόνδνο ηνπ καζεηή (ή νκάδσλ 

καζεηώλ) θαη κε βάζε ηελ πξόνδν απηή αλαπηύζζνληαη 

δξάζεηο εμαηνκηθεπκέλεο ή δηαθνξνπνηεκέλεο ππνζηήξημεο 

ζε καζεηέο. 

 

     

14. Οη καζεηέο ληώζνπλ επράξηζηα θαη άλεηα κέζα ζηελ ηάμε. 

 

     

15. Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα, δηαηππώλνπλ 

πξνβιεκαηηζκνύο θαη ππνζηεξίδνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο 

απόςεηο. 

 

     

16. Οη καζεηέο αληαπνθξίλνληαη κε πξνζπκία ζηηο εξγαζίεο πνπ 

ηνπο αλαηίζεληαη θαη ηηο νινθιεξώλνπλ κε ππεπζπλόηεηα. 

 

     

17. ηελ ηάμε επηθξαηεί θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγύεο 

κεηαμύ ησλ καζεηώλ. 

 

     

18. Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε ζπιινγηθέο εξγαζίεο θαη 

ζπλεξγάδνληαη απνηειεζκαηηθά ζε νκάδεο δηαθνξεηηθήο 

ζύλζεζεο θαη κεγέζνπο. 

 

     

19. Πόζν έηνηκνη είλαη θάζε θνξά νη καζεηέο λα δερζνύλ λέεο 

εκπεηξίεο δηδαζθαιίαο; 
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C. έιιεηςε επνπηηθώλ κέζσλ 

D. έιιεηςε απαξαίηεηνπ ρώξνπ 

E. έιιεηςε ζρεηηθήο γλώζεο από κέξνπο ζαο ζύγρξνλσλ κεζόδσλ δηδαζθαιίαο 

F. ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ 

G. Άιιν(ζπκπιεξώζηε)_____________________________ 

 

21. Πνηέο είλαη νη αηηίεο ζηηο νπνίεο νθείιεηαη ε κηθξή ζπκκεηνρή ησλ 

νξηζκέλσλ καζεηώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ε ρακειή ηνπο 

επίδνζε ζην κάζεκα ζαο. 

(κπνξείηε λα επηιέμεηε πεξηζζόηεξνπο από έλα) 

 

A. έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο 

B. αλαπνηειεζκαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο 

C. κε δηαγλσζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο καζεηώλ 

D. αθαηαιιειόηεηα ρώξνπ θαη επνπηηθώλ κέζσλ 

E. Σν ρακειό αίζζεκα απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε ηηο δπλαηόηεηεο 

ηνπο 

F. Ζ απνπζία εζσηεξηθώλ θηλήηξσλ ηνπ καζεηή 

G. ην θιίκα θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ 

H. ην θιίκα θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ- θαζεγεηώλ 

I. ε εμσγελείο παξάγνληεο(πρ νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα θηι) 

J. Άιιν(ζπκπιεξώζηε)_____________________________ 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 
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11. 

 

 

 

 

Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων 

δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων 
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11.1. 

 

Ειδικό Δημοτικό χολείο Αυτιστικών Πειραιά 

 

«Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων δραστηριοτήτων και 

παρεμβάσεων» 

 

 

 

Ερωτηματολόγιο προσωπικού 

 

 

 

 

Σο ερωτηματολόγιο δόθηκε από το Ειδικό Δημοτικό χολείο Αυτιστικών 

Πειραιά  στους εκπαιδευτικούς του σχολείου και αποσκοπούσε στη 

συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με το εκπαιδευτικό έργο της σχολικής 

μονάδας.   
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Δηδηθό Γεκνηηθό ρνιείν Απηηζηηθώλ Πεηξαηά 

 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗ  ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ 

 ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

 

1. Να επηιέμεηε θαη λα θαηαγξάςεηε ηα ζεκαληηθόηεξα ζεκεία ππεξνρήο πνπ 

αθνξνύλ ζηε ζρνιηθή καο κνλάδα. ( Να αηηηνινγήζεηε ηελ άπνςή ζαο) 

 

2. Να επηιέμεηε θαη λα θαηαγξάςεηε ηα ζεκαληηθόηεξα ζεκεία πνπ απνηεινύλ 

θαηά ηε γλώκε ζαο αδπλακίεο ηνπ ζρνιείνπ καο. ( Να αηηηνινγήζεηε ηελ άπνςή 

ζαο) 

 

3. Από ηα αδύλακα ζεκεία ηεο ζρνιηθήο καο κνλάδαο όπσο απηά αλαδείρζεθαλ 

παξαπάλσ λα ηεξαξρήζεηε θαηά ζπνπδαηόηεηα εθείλα πνπ ζεσξείηε όηη 

επηδξνύλ κε αξλεηηθό ηξόπν ηόζν ζην παξερόκελν εθπαηδεπηηθό έξγν όζν θαη 

ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 

4. Από ηνπο παξαπάλσ αδύλακνπο ηνκείο πνπ επηιέρζεθαλ λα εζηηάζεηε ηελ 

πξνζνρή ζαο ζε εθείλν πνπ ζεσξείηε πεξηζζόηεξν ζεκαληηθό θαη ελδερνκέλσο 

ζα πξνηείλαηε λα ζπδεηεζεί δηεμνδηθά θαη λα δηεξεπλεζεί ζπζηεκαηηθά ζην 

επίπεδν ηεο κηθξννκάδαο. 

 

5. Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο θαη λα εμεγήζεηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο ζεσξείηε ηελ επίδξαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα σο πεξηζζόηεξν 

αξλεηηθή ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηελ πνηόηεηα ηνπ παξαγόκελνπ 

εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ. 

 

6. Να αλαδεηήζεηε θαη λα θαηαγξάςεηε ηηο αηηίεο γηα ηηο νπνίεο ζεσξείηε όηη 

άκεζα ή έκκεζα ζπλζέηνπλ ή θαη ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ησλ αδπλακηώλ 

σο πξνο ηνλ ηνκέα πνπ έρεηε επηιέμεη. 
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7. Να εμεγήζεηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πηζηεύεηε όηη ε άκβιπλζε ή θαη 

εμάιεηςε ησλ παξαγόλησλ πνπ ζπλζέηνπλ ηηο δπζθνιίεο ή θαη ηα πξνβιήκαηα 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα ζα δηεπθόιπλαλ ην παξαγόκελν εθπαηδεπηηθό έξγν 

θαη ζα ζπλέβαιιαλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο παξερόκελεο πνηόηεηαο ηνπ. 

 

8. Να αλαδεηήζεηε θαη λα θαηαγξάςεηε πηζαλνύο ηξόπνπο απνηειεζκαηηθήο θαη 

νπζηαζηηθήο αληηκεηώπηζεο ησλ πθηζηάκελσλ πξνβιεκαηηθώλ ζεκείσλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα θαη λα θαηαζέζεηε ηηο πξνηάζεηο ζαο ζε επίπεδν 

νινκέιεηαο. 

 

 

9. Να αμηνινγήζεηε ζε αδξέο γξακκέο ηε κέρξη ηνύδε πνξεία ησλ δηεξγαζηώλ γηα 

ηελ απηναμηνιόγεζε ηεο ζρνιηθήο καο κνλάδαο. Να θαηαζέζεηε πξνηάζεηο 

βειηηζηνπνίεζεο ηόζν ησλ δηαδηθαζηώλ όζν θαη ησλ δηεξγαζηώλ εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 

10.  Να εθηηκήζεηε θαη λα αμηνινγήζεηε ην βαζκό ηεο πξνζσπηθήο ζαο ζπκκεηνρήο 

θαη ελεξγεηηθήο ζπκβνιήο ζηηο εξγαζίεο ησλ νκάδσλ ζηελ εμέιημε ηεο πνξείαο 

εθαξκνγήο ηεο απηναμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ζηε ζρνιηθή καο 

κνλάδα. 
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12. 

 

 

 

 

Επιτεύγματα και πρόοδος  

 

των μαθητών 
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12.1. 

 

Γυμνάσιο Σσοτυλίου Κοζάνης 

Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας 

 

«Επιτεύγματα και πρόοδος των μαθητών» 

 

 

Υόρμα στοιχείων αρχείου /  

 

Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων – 

 

 

 

Σα παρακάτω ερευνητικά εργαλεία (Υόρμα καταγραφής δεδομένων από 

το αρχείο του σχολείο και ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών, μαθητών και 

γονέων) διαμορφώθηκαν από το Γυμνάσιο Σσοτυλίου της Περιφέρειας 

Δυτ. Μακεδονίας στο πλαίσιο της συστηματικής διερεύνησης του τομέα 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΕΠΙΣΕΤΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ/Δείκτης αξιολόγησης 

«Επίδοση και Πρόοδος των Μαθητών». 
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Γπκλάζην Σζνηπιίνπ  Κνδάλεο   

 

1. Από ηα αξρεία ηνπ ζρνιείνπ – γξαπηή θαη πξνθνξηθή βαζκνινγία- θαηαγξάθεθε  ε 

επίδνζε ησλ καζεηώλ αλά ηάμε, αλά θύιν ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά ή θαηά ην πξώην 

ηξίκελν σο εμήο: 

Α΄ Σάμε 

Αγόξηα Κνξίηζηα 

Άξηζηε Μέηξηα Υακειή Άξηζηε Μέηξηα Υακειή 

      

 

Β΄ Σάμε 

Αγόξηα Κνξίηζηα 

Άξηζηε Μέηξηα Υακειή Άξηζηε Μέηξηα Υακειή 

      

 

Γ΄ Σάμε 

Αγόξηα Κνξίηζηα 

Άξηζηε Μέηξηα Υακειή Άξηζηε Μέηξηα Υακειή 
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2. Ο παξαθάησ πίλαθαο βνήζεζε λα γίλεη ζύγθξηζε κε ηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ 

θαηά ηελ παξνύζα ρξνληά ή θαηά ην δεύηεξν ηξίκελν: 

 

Πνζνζηά καζεηώλ πνπ βειηίσζαλ ηηο επηδόζεηο ηνπο 

από ηάμε ζε ηάμε. 

 

 

Πνζνζηά καζεηώλ πνπ βειηίσζαλ ηηο επηδόζεηο ηνπο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο. 

 

 

ινη νη καζεηέο –ρακειήο, κέζεο, πςειήο επίδνζεο– 

παξνπζηάδνπλ πξόνδν ζε ζρέζε κε πξνεγνύκελα 

επηηεύγκαηά ηνπο. 

 

Ζ δηαθνξά ζηηο επηδόζεηο κεηαμύ ησλ ιηγόηεξν θαη ησλ 

πεξηζζόηεξν ηθαλώλ καζεηώλ κεηώλεηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ρξνληάο. 

 

 

Κνηλσληθνπνιηηηζκηθή πξνέιεπζε ησλ καζεηώλ κε 

κέηξηα θαη ρακειή επίδνζε. 

 

 

3. Γηα δηαζηαύξσζε ζηνηρείσλ θαη άληιεζε επηπιένλ δεδνκέλσλ αλά κάζεκα 

εηνηκάζακε ηα εμήο εξσηεκαηνιόγηα:  

  Δξσηήκαηα γηα εθπαηδεπηηθνύο: 

1. Πεξηγξάςηε ηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ αλά ηάμε θαη αλά θύιν ζην κάζεκά 

ζαο. 

2. Δληνπίζαηε πνηα είλαη ηα ηδηαίηεξα αδύλαηα ζεκεία ησλ κέηξησλ θαη ρακειήο 

επίδνζεο καζεηώλ ζην κάζεκά ζαο; ε πνηα γλσζηηθά πεδία ηνπ καζήκαηόο 

ζαο δπζθνιεύνληαη ηδηαίηεξα; 
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3. Τπάξρνπλ αζθήζεηο/ δξαζηεξηόηεηεο –αηνκηθέο, νκαδηθέο, εμαηνκηθεπκέλεο- 

πνπ πξαγκαηνπνηνύλ κε επρέξεηα;  

4. Πεξηγξάςηε ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θάλαηε γηα ηε βειηίσζε ηεο επίδνζήο ηνπο. 

Παξαηεξήζαηε θάπνηα βειηίσζε κεηά από ηηο πξνζπάζεηεο απηέο; 

5. Υξεζηκνπνηείηε ζπκκεηνρηθέο κεζόδνπο δηδαζθαιίαs ή κόλν κεησπηθή; 

Παξαηεξήζαηε θάπνηα δηαθνξά ζηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ όηαλ 

ρξεζηκνπνηείηε δηαθνξεηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο; 

6. Δλεκεξώζεθαλ νη γνλείο γηα ηελ επίδνζε ησλ παηδηώλ; πλεξγάδνληαη καδί 

ζαο γηα  δηεπθόιπλζε ζην έξγν ζαο; 

 

  Δξσηήκαηα γηα καζεηέο κε κέηξηα ή ρακειή επίδνζε: 

1. ε δπζθνιεύεη θάπνην κάζεκα/καζήκαηα; Πνην/πνηα είλαη απηό/απηά; 

2. ε πνην κάζεκα δπζθνιεύεζαη πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν; 

3. Ση ζε δπζθνιεύεη πεξηζζόηεξν, λα γξάθεηο, λα δηαβάδεηο έλα θείκελν ή λα ην 

θαηαλνείο; 

4. ε βνεζάεη θαλείο ζην ζπίηη κε ηα καζήκαηα; 

5. Υξεηάδεζαη θάπνηα βνήζεηα ζηα καζήκαηα; 

6. Πόζεο ώξεο δηαβάδεηο ζην ζπίηη;  

 

  Δξσηήκαηα γηα γνλείο παηδηώλ κε ηδηαηηεξόηεηεο: 

1. Αζρνιείηαη ην παηδί ζην ζπίηη κε ηα καζήκαηα; 

2. Σν βνεζά θαλείο; 

3. ην δεκνηηθό παξαθνινπζνύζε καζήκαηα ζην νινήκεξν ζρνιείν; 

4. Θα ζέιαηε λα βνεζεζεί ην παηδί ζην ζρνιείν παξαθνινπζώληαο επηπιένλ 

ώξεο δηδαζθαιίαο;  

5. πκβνπιεπηήθαηε θάπνηνλ εηδηθό ζύκβνπιν γηα ηε δηάγλσζε ησλ αλαγθώλ 

ηνπ παηδηνύ; 
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13. 

 

 

 

 

Ενισχυτικές, υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές 

παρεμβάσεις 
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13.1. 

 

Γυμνάσιο Κρυονερίου Αττικής  (1) 

 

Ενισχυτικές, υποστηρικτικές και  

αντισταθμιστικές  

παρεμβάσεις  

 

 

Ερωτηματολόγιο μαθητών 

 

 

 

 

Σο ερωτηματολόγιο δόθηκε από το Γυμνάσιο Κρυονερίου Αττικής  στους 

μαθητές  του σχολείου και αποσκοπούσε στη συγκέντρωση πληροφοριών 

σχετικά με την κοινωνική δράση των μαθητών.   
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Γπκλάζην Κξπνλεξίνπ Αηηηθήο   

Δξσηεκαηνιόγην Μαζεηώλ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΡΑΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ 

ΔΡΩΣΖΖ 1 

Δπηζπκείηε λα ζπκκεηέρεηε ζηελ αλαδάζσζε θακέλσλ πεξηνρώλ ή ηελ 

δελδξνθύηεπζε ζε αλεθκεηάιιεπηνπο αιιά θαηάιιεινπο ρώξνπο ζηελ πόιε ηνπ 

Ζξαθιείνπ; 

ΝΑΗ             ΟΥΗ 

ΔΡΩΣΖΖ 2 

Δπηζπκείηε λα ζπκκεηέρεηε ζηνλ θαζαξηζκό παξαιηώλ;  

ΝΑΗ             ΟΥΗ 

ΔΡΩΣΖΖ 3 

Αλ λαη ηόηε πξνηείλεηε πεξηνρέο εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

ΔΡΩΣΖΖ 4 

Θα ζαο ελδηέθεξε λα ζπλεξγαζηείηε κε θάπνην ζρνιείν γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

παξαπάλσ βησκαηηθώλ πεξηβαιινληηθώλ εξγαζηώλ; Αλ λαη ηόηε πξνηείλεηε κε πνην 

ζρνιείν κε ην νπνίν ζα επηζπκνύζαηε λα ζπλεξγαζηείηε. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

ΔΡΩΣΖΖ 5 

Δπηζπκείηε επίζθεςε ζην Κέληξν Αλαθύθισζεο Ζξαθιείνπ; 

ΝΑΗ             ΟΥΗ 

ΔΡΩΣΖΖ 6 

Πηζηεύεηε όηη ππάξρεη ζσζηή ελεκέξσζε θαη δξάζε ζηελ πόιε καο ζρεηηθά κε ην 

ζέκα ηεο αλαθύθισζεο; Αλ ΟΥΗ δηαηππώζηε πξνηάζεηο γηα θαιύηεξε αληηκεηώπηζε 

ηνπ κείδνλνο απηνύ ζέκαηνο. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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ΔΡΩΣΖΖ 7 

Δπηζπκείηε επηθνηλσλία κε ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνύ κέζσ δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ; 

ΝΑΗ             ΟΥΗ 

ΔΡΩΣΖΖ 8 

Αλ ΝΑΗ πξνηείλεηε από θνηλνύ δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα πινπνηεζνύλ 

δηαδπθηηαθά. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

ΔΡΩΣΖΖ 9 

Μέζσ ηεο παξαπάλσ επηθνηλσλίαο πνηα ζηνηρεία ηεο πόιεο ζαο πηζηεύεηε όηη ζα 

άμηδε λα παξνπζηάζεηε έηζη ώζηε λα πξνζειθύζεηε ην ελδηαθέξνλ ησλ μέλσλ 

καζεηώλ; 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

ΔΡΩΣΖΖ 10 

Πνηα ε γλώκε ζαο γηα ηελ αληαιιαγή καζεηώλ κε ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνύ κε ζθνπό 

λα γλσξίζνπλ  μέλνπο πνιηηηζκνύο θαη  δηαθνξεηηθή θνπιηνύξα; 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

ΔΡΩΣΖΖ 11 

Δπηζπκείηε επίζθεςε θαη ελεκέξσζε από ηνλ Δξπζξό ηαπξό;  

ΝΑΗ             ΟΥΗ 

 

ΔΡΩΣΖΖ 12 

Θα ζέιαηε λα ζπκκεηέρεηε ελεξγά ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Δξπζξνύ 

ηαπξνύ;  

ΝΑΗ             ΟΥΗ 

ΔΡΩΣΖΖ 13 

Ση εξσηήζεηο ζα ππνβάιεηε ζηνπο εζεινληέο; 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………Δ

ΡΩΣΖΖ 14 

Θα ζέιαηε κε ηελ βνήζεηα δηάθνξσλ νξγαλώζεσλ ή εθθιεζηώλ λα ζπκκεηέρεηε ζηε 

ζπγθέληξσζε θαη ζηε δηαλνκή εηδώλ πξώηεο αλάγθεο ζε απόξνπο ή ζε 

νξθαλνηξνθεία; 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 ΔΡΩΣΖΖ 15 

Πνηνπο άιινπο ηξόπνπο ζπλεηζθνξάο ζην θνηλσληθό ζύλνιν έρεηε λα πξνηείλεηε; 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

ΔΡΩΣΖΖ 16 

πγθέληξσζε βηβιίσλ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην ζρνιείν κεηαλαζηώλ ηνπ Ζξαθιείνπ. 

Πνηα ε γλώκε ζαο; 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

ΔΡΩΣΖΖ 17 

Πώο βιέπεηε ηε ζπκπεξηθνξά ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο απέλαληη ζηελ ηξίηε ειηθία; 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

ΔΡΩΣΖΖ 18 

Αλ ε απάληεζε ζην παξαπάλσ εξώηεκα είλαη αξλεηηθή ζα ζέιακε λα παξαζέζεηε 

ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα άιιαδε ε θαηάζηαζε απηή.  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………… 
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13.2. 

 

Γυμνάσιο Κρυονερίου Αττικής  (2) 

 

Ενισχυτικές, υποστηρικτικές και  

αντισταθμιστικές παρεμβάσεις  

 

 

Ερωτηματολόγιο μαθητών 

 

 

Σο ερωτηματολόγιο δόθηκε από το Γυμνάσιο Κρυονερίου Αττικής στους 

μαθητές  του σχολείου και αποσκοπούσε στη συγκέντρωση πληροφοριών 

σχετικά με τη λειτουργία της μαθητικής κοινότητας του σχολείου στο 

πλαίσιο διερεύνησης του δείκτη Ενισχυτικές, Τποστηρικτικές και 

Αντισταθμιστικές Παρεμβάσεις του τομέα Ατομική και Κοινωνική 

Ανάπτυξη των μαθητών.   Παράλληλα δόθηκε και ερωτηματολόγιο στους 

γονείς για την άποψή τους σχετικά με τη λειτουργία της μαθητικής 

κοινότητας του σχολείου.  
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Γυμνάςιο  Κρυονερίου Αττικήσ 

Σομζασ Αξιολόγηςησ:  ΑΣΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ  ΜΑΘΗΣΩΝ 

 Δείκτησ: 5.3. Ενιςχυτικζσ, Τποςτηρικτικζσ και Αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ  

 

Ερωτηματολόγιο/Αξιολόγηςη των Μαθητικϊν Κοινοτήτων του Γυμναςίου 

Κρυονερίου 2010-2011 (για 5μελή) 

 

1. Αμηνιόγεζε πσο ιεηηνύξγεζε ην 5κειέο ηεο ηάμεο ζνπ ηε ρξνληά 2010-

2011: 

 

α. Αληαπνθξίζεθε ζηα κεκνλσκέλα αηηήκαηα ησλ καζεηώλ ηεο ηάμεο ; 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

β. Μεζνιάβεζε ή επέιπζε πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηώπηδε ε ηάμε σο 

ζύλνιν; 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

γ. Πήξε πξσηνβνπιίεο γηα λα βειηηώζεη ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο αίζνπζάο 

ηνπ;  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……… 

 

δ. Πήξε πξσηνβνπιίεο γηα λα βειηηώζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ σο 

ζύλνιν; 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

ε. Ήηαλ εύθνιν λα ζπλεξγαζηείηε   κε ηα άιια 5κειή, ην  15κειέο, ην 

ύιινγν ησλ θαζεγεηώλ,  ηε Γηεύζπλζε θαζώο θαη ην ύιινγν Γνλέσλ  

γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαζώο γηα ηε ζπδήηεζε ζεκάησλ πνπ 

ζαο  απαζρνινύζαλ; 

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

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………… 

 

ζη. Ση δπζθνιίεο  αληηκεησπίζαηε ζην έξγν ζαο; Ση δελ κπνξέζαηε λα 

θάλεηε θαη γηαηί; 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

2. Έρεηε δηαβάζεη/ ελεκεξσζεί γηα ηνλ Καλνληζκό ησλ Μαζεηηθώλ 

Κνηλνηήησλ; 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………... 

 

3. Ση ζα ζέιαηε λα πξνηείλεηε γηα ηε  θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηνπ 5κεινύο θαη 

ηνπ 15κεινύο  ηνπ ζρνιείνπ ζαο; 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………....................... 
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Δξσηεκαηνιόγην/Αμηνιόγεζε ησλ Μαζεηηθώλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γπκλαζίνπ 

Κξπνλεξίνπ 2010-2011 (γηα 15κειέο) 

 

 

1. Αμηνιόγεζε πσο ιεηηνύξγεζε ην 15κειέο  ηε ρξνληά 2010-2011: 

α. Μεζνιάβεζε ή επέιπζε πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηώπηδαλ νη ηάμεηο  σο 

ζύλνιν; 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

β. Αληαπνθξίζεθε ζηα κεκνλσκέλα αηηήκαηα ησλ καζεηώλ ;  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

γ. Πώο πηζηεύεηε  όηη ζπλέβαιε ζηελ βειηίσζε ηεο δσήο,  ηεο θνίηεζεο 

θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπκκαζεηώλ/ηξηώλ  ζαο; 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………  

 

δ. Πσο πηζηεύεηε όηη ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο  ηνπ 

ζρνιείνπ; 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

ε. Ήηαλ εύθνιν λα ζπλεξγαζηείηε   κε ηα άιια 5κειή, ην ύιινγν ησλ 

θαζεγεηώλ,  ηε Γηεύζπλζε θαζώο θαη ην ύιινγν Γνλέσλ  γηα ηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαζώο γηα ηε ζπδήηεζε ζεκάησλ πνπ ζαο  

απαζρνινύζαλ; 

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

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………… 

 

ζη. Ση δπζθνιίεο  αληηκεησπίζαηε ζην έξγν ζαο; Ση δελ κπνξέζαηε λα 

θάλεηε θαη γηαηί; 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………… 

 

 

2.  Έρεηε δηαβάζεη/ ελεκεξσζεί γηα ηνλ Καλνληζκό ησλ Μαζεηηθώλ 

Κνηλνηήησλ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ 15κεινύο; 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

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

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

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

 

3. Θεσξείηε ην ξόιν ηνπ 15κεινύο ζεκαληηθό; Ση ζα ζέιαηε λα πξνηείλεηε 

γηα ηε  νπζηαζηηθή  ιεηηνπξγία  ηνπ ζην ζρνιείν ζαο; 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

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

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

 

 

 

 



 204 

 

 

 

13.3. 

 

Γυμνάσιο Κρυονερίου Αττικής  (3) 

 

Ενισχυτικές, υποστηρικτικές και 

 αντισταθμιστικές παρεμβάσεις  

 

 

Ερωτηματολόγιο γονέων 

 

 

Σο ερωτηματολόγιο δόθηκε από το Γυμνάσιο Κρυονερίου Αττικής  στους 

γονείς  του σχολείου και αποσκοπούσε στην καταγραφή των απόψεών 

τους σχετικά με τη λειτουργία της μαθητικής κοινότητας του σχολείου, 

στο πλαίσιο διερεύνησης του δείκτη Ενισχυτικές, Τποστηρικτικές και 

Αντισταθμιστικές Παρεμβάσεις του τομέα Ατομική και Κοινωνική 

Ανάπτυξη των μαθητών. Δόθηκε σε συνδυασμό με αντίστοιχο 

ερωτηματολόγιο μαθητών.   
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Γυμνάςιο  Κρυονερίου Αττικήσ 

Δξσηεκαηνιόγην/Αμηνιόγεζε ησλ Μαζεηηθώλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γπκλαζίνπ 

Κξπνλεξίνπ 2010-2011 

(γηα  ύιινγν Γνλέσλ) 

 
Σν ζρνιείν καο ζπκκεηέρεη ζηελ Αμηνιόγεζε/Βειηίσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ 

ηνπ Έξγνπ ζύκθσλα κε ην ζρεηηθό πξόγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

Έλαο ηνκέαο αμηνιόγεζεο,  πνπ εκείο θξίλνπκε ζεκαληηθό λα αλαπηύμνπκε,  

είλαη ε πξνζθνξά επθαηξηώλ γηα  αηνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή αλάπηπμε 

ησλ καζεηώλ. Δπεηδή ζεσξνύκε όηη ε ζπκβνιή ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ είλαη 

ζεκαληηθή  ζα  ζέιακε λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο όζν αθνξά 

ηε ιεηηνπξγία ησλ Μαζεηηθώλ Κνηλνηήησλ: 

 

1. Πνηνο πηζηεύεηε όηη είλαη ν ξόινο ησλ Μαζεηηθώλ Κνηλνηήησλ (5κειή, 

15κειέο); 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………… 

2. Γλσξίδεηε πσο ιεηηνπξγνύλ  ζην ζρνιείν καο;  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

3. Έρεηε ζπλεξγαζηεί πνηέ καδί ηνπο  θαη αλ λαη ηη δπζθνιίεο 

αληηκεησπίζαηε; 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

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

4. Ση ζα πξνηείλαηε γηα ηελ νπζηαζηηθή  ιεηηνπξγία ηνπο θαη πώο ν ύιινγνο 

Γνλέσλ ζα κπνξνύζε λα ζπκβάιιεη ζε απηό; 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………… 

 



 206 

 

 

13.4. 

 

Γυμνάσιο Σσοτυλίου Κοζάνης 

 

Ενισχυτικές, υποστηρικτικές και 

 αντισταθμιστικές παρεμβάσεις 

 

Υόρμα στοιχείων αρχείου / 

 Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών και μαθητών 

 

 

 

Σα παρακάτω ερευνητικά εργαλεία (Υόρμα καταγραφής δεδομένων από 

το αρχείο του σχολείου και ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών, μαθητών) 

διαμορφώθηκαν από το Γυμνάσιο Σσοτυλίου Κοζάνης της Περιφέρειας 

Δυτ. Μακεδονίας στο πλαίσιο της συστηματικής διερεύνησης του τομέα 

ΑΣΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ/Δείκτης 

αξιολόγησης «Ενισχυτικές, Τποστηρικτικές και Αντισταθμιστικές 

Παρεμβάσεις». 
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Γπκλάζην Σζνηπιίνπ Κνδάλεο 

Δείκηηρ:«Ενιζσςηικέρ, Τποζηηπικηικέρ και Ανηιζηαθμιζηικέρ Παπεμβάζειρ». 

 

1. Πίνακασ ςυλλογήσ ποςοτικϊν και ποιοτικϊν δεδομζνων. 
 

Ρρογράμματα δράςθσ κοινωνικοφ και πολιτιςτικοφ 

περιεχομζνου ςτθν τοπικι κοινωνία (αρικμόσ, διάρκεια, 

περιεχόμενο, πλικοσ ςυμμετεχόντων μακθτϊν). 

 

Ομιλίεσ, διαλζξεισ ειδικϊν επιςτθμόνων ςτουσ μακθτζσ ςτο 

χϊρο του ςχολείου (κεματολογία, ςυχνότθτα, πλικοσ 

ςυμμετεχόντων). 

 

Ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με άλλα ςχολεία ςε εκνικό και 

διεκνζσ επίπεδο (αρικμόσ, διάρκεια, περιεχόμενο). 

 

Εκελοντικζσ δράςεισ των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν 

(είδθ δράςεων, πλικοσ ςυμμετεχόντων, διάρκεια, 

αποτελζςματα). 

 

Ανάπτυξθ μορφϊν επικοινωνίασ του ςχολείου, όπωσ ζκδοςθ 

ςχολικισ εφθμερίδασ, ενθμζρωςθ ςχολικισ ιςτοςελίδασ, 

ενθμερωτικά ζντυπα κ.ά. (μορφζσ, περιεχόμενο, ςυχνότθτα). 

 

Ρεριςτατικά βίασ μεταξφ ςυμμακθτϊν που απαςχόλθςαν το 

Σφλλογο Διδαςκόντων ι τθ Διεφκυνςθ του ςχολείου 

(αρικμόσ, ςυχνότθτα,  πλικοσ ςυμμετεχόντων). 

 

Ρεριςτατικά αλλθλεγγφθσ μεταξφ ςυμμακθτϊν (περιγραφι, 

πλικοσ ςυμμετεχόντων μακθτϊν, αποτελζςματα). 

 

Λειτουργία ειδικϊν προγραμμάτων για οριςμζνεσ κατθγορίεσ 

μακθτϊν (ενιςχυτικι διδαςκαλία, τάξεισ υποδοχισ) 

 

 

2. Ερωτήματα για μαθητζσ: 
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1. Να αναφζρεισ ποιεσ  δραςτθριότθτεσ, ατομικζσ ι ομαδικζσ, του ςχολείου ςου 

αρζςουν  και για ποιο λόγο; 

2. Συμμετζχεισ ςε όλεσ τισ δράςεισ του ςχολείου, ατομικζσ και ομαδικζσ; Αν όχι, να 

αναφζρεισ ςε ποιεσ δε ςυμμετζχεισ ι δε κα ικελεσ να ςυμμετζχεισ και για ποιο 

λόγο. 

3. Νοιϊκεισ φιλικά ςτο χϊρο του ςχολείου; 

4. Ρϊσ είναι οι ςχζςεισ ςου με τουσ ςυμμακθτζσ ςου και τουσ κακθγθτζσ ςου; 

Μπορείσ να ςυνεργάηεςαι μαηί τουσ; Aν όχι, ποια είναι τα εμπόδια; 

5. Θα ικελεσ κάποια αλλαγι ςτθ ηωι ςου μζςα ςτο ςχολείο και ποια κα ιταν αυτι; 

6. Σε ποιο μάκθμα ι ςε ποια μακιματα δυςκολεφεςαι και κα επικυμοφςεσ 

περιςςότερθ ςτιριξθ; 

7. Ροιοι νομίηεισ ότι είναι οι λόγοι για τουσ οποίουσ δυςκολεφεςαι ςτα μακιματα; 

Μελετάσ λιγότερο, είναι το μάκθμα δφςκολο για ςζνα, χρειάηεςαι βοικεια; 

8. Σε βοθκά κανείσ ςτο ςπίτι ςου με τα μακιματα; 

 

3. Ερωτήματα για εκπαιδευτικοφσ: 

 

1. Να κάνετε μια γενικι περιγραφι τθσ ςυμπεριφοράσ και ςτάςθσ των μακθτϊν ςτθν 

τάξθ κατά τθ διάρκεια του μακιματόσ ςασ. 

2. Ραρατθριςατε κάποιουσ μακθτζσ να μθ ςυμμετζχουν ςτο μάκθμά ςασ και πόςοι 

είναι αυτοί ανά τάξθ; 

3. Σε ποιεσ δραςτθριότθτεσ δε ςυμμετζχουν, ςτισ ομαδικζσ ι ςτισ ατομικζσ; 

4. Ρεριγράψτε τισ προςπάκειεσ που κάνατε για να τουσ εντάξετε ςτο μάκθμα ι ςτθν 

ομάδα. 

5. Ραρατθριςατε κάποια αλλαγι μετά από τισ προςπάκειζσ ςασ; 

6. Στισ δράςεισ του ςχολείου που δεν εντάςςονται ςτο πλαίςιο του κακιερωμζνου 

μακιματοσ  ςυμμετζχουν οι μακθτζσ αυτοί;  

7. Ραρατθριςατε κάποια βελτίωςθ ςτθν επίδοςι τουσ και ςτθ ςυμμετοχι τουσ όταν 

τουσ ανακζςατε εργαςία που άπτεται των ενδιαφερόντων και των δεξιοτιτων τουσ; 

Αναφζρετε κάποιο παράδειγμα. 


