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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

1.Ποιος συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο ; 

α) Πατέρας

β) Μητέρα

γ) Άλλος κηδεμόνας:

2.Φύλο: Άνδρας Γυναίκα

3.Ηλικία: 

4. Γραμματικές γνώσεις:

Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο

Ανωτέρα Ανωτάτη  Μεταπτυχιακό

5.  Εργαζόμενος      Άνεργος

5.Σε ποια τάξη και σε ποιο τμήμα φοιτά το παιδί σας; 

α)Α β) Β γ)Γ

6.Είστε ευχαριστημένοι από το σχολείο του παιδιού σας;

 α)ΝΑΙ, γιατί…………………………………………………………………. 

β) ΟΧΙ

Αν ΟΧΙ, γιατί;……………………………………………………………………

7.Έχει αρκετό χρόνο το παιδί σας για διάβασμα; 

α)ΝΑΙ β)ΟΧΙ

Αν ΟΧΙ, να αναφέρετε τους λόγους…………
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8. Έχει καλές συνθήκες το παιδί σας για διάβασμα;

α)ΝΑΙ β)ΟΧΙ

Αν ΟΧΙ ν’ αναφέρετε τους λόγους:

………………………………………………………….

9.Πόσο ελεύθερο χρόνο έχει το παιδί σας;

α)    Καθόλου

β) Λίγο

γ) Αρκετό

δ) Πάρα πολύ

10.Τι σας απασχολεί περισσότερο σχετικά με το παιδί σας;

………………………………………………………….

11.Έρχεστε στο σχολείο για να ρωτήσετε για το παιδί σας;

  α) ΝΑΙ

β) ΟΧΙ

Αν ΝΑΙ κάθε πότε;

α) αραιά

β) συχνά 

γ) πολύ συχνά (τακτικά)

12.Ανταποκρίνεστε όταν το σχολείο σας καλεί; 

α)ΝΑΙ

β) ΟΧΙ

Αν ΟΧΙ, ν' αναφέρετε τους λόγους:...........................
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ΦΥΛΛΟ ΓΝΩΜΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

1. Ποια μαθήματα σου αρέσουν περισσότερο;

α…………………………………………………….

β……………………………………………………

γ…………………………………………………...

δ…………………………………………………...

2. Ποιοι οι λόγοι που σε κάνουν να σου αρέσουν τα παραπάνω μαθήματα;

α. ο καθηγητής

β. είναι ενδιαφέρον

γ. τα καταφέρνω καλύτερα

δ. το βιβλίο μου είναι κατανοητό

ε. κάτι άλλο ……………………………………………………………

3. Σε ποια μαθήματα δυσκολεύεσαι (με σειρά δυσκολίας);

α………………………………………………………

β……………………………………………………..

γ………………………………………………………

δ………………………………………………………

4. Γιατί δυσκολεύεσαι στα παραπάνω μαθήματα;

α. δε διαβάζω

β. δεν καταλαβαίνω την παράδοση 

γ. το βιβλίο μου δεν είναι 

κατανοητό δ. δεν έχει ενδιαφέρον

ε. κάτι άλλο……………………………………
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5. Σου αρκεί καθημερινά ο χρόνος για μελέτη των μαθημάτων σου;

α. ΝΑΙ 

β. ΟΧΙ

6. Αν ΟΧΙ, πού οφείλεται αυτό;

α. σε εξωσχολικές δραστηριότητες

β. το ημερήσιο πρόγραμμα του σχολείου μου είναι φορτωμένο

γ. έχω πολλή εργασία για κάθε μάθημα

δ. για κάποιο άλλο λόγο ………………………………..

7. Ποια η συμπεριφορά σου στην τάξη;

α. αδιάφορη 

β. κακή

γ. καλή

δ. πολύ καλή

8. Έχεις καλές σχέσεις με τους καθηγητές σου;

α. με όλους

β. με μερικούς 

γ. με πολλούς 

δ. με κανέναν

9. Πώς είναι οι σχέσεις σου με τους συμμαθητές σου;

α. αδιάφορες 

β. κακές

γ. καλές

δ. πολύ καλές
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10. Το σχολείο μου είναι ένας χώρος όπου αισθάνομαι

α. δυσάρεστα

β. άνετα

γ. καταπιεστικά 

δ. χαρούμενος

11. Τι σου αρέσει περισσότερο στο σχολείο σου:

α. τα μαθήματα

β. οι εκδρομές-ψυχαγωγικές εκδηλώσεις-πολιτιστικά 

γ. συναναστροφή-παρέα

δ. το διάλειμμα-το κενό

ε. κάτι άλλο ………………………………………………………………..

12. Νομίζεις ότι το σχολείο σου ενδιαφέρεται για τα προβλήματά σου;

α. ΝΑΙ 

β. ΟΧΙ

Αν ΝΑΙ:

α1.Ποια είναι αυτά τα προβλήματα που θα’ θελες βοήθεια στο σχολείο 

σου; ……………………………………………………………………

α2. Από ποιον περιμένεις βοήθεια στο σχολείο σου;

Ι. Διεύθυνση

ΙΙ. Καθηγητή

ΙΙΙ. Ποιον άλλο:……………………..

13. Τι θα ήθελες να υπάρχει στο σχολείο σου για να αισθάνεσαι καλύτερα;

…………………………………………………………………………………………………………
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Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν στα τέσσερα από τα εννιά τμήματα (Α1, Α2, Β1, Γ1)
του σχολείου μας και  στους γονείς  τους.  Η αποδελτίωσή τους έγινε χειρόγραφα και
έδειξε  ότι  στο  σχολείο  μας  υπάρχει  ένα  καλό  κλίμα  επικοινωνίας  και  συνεργασίας
ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας,  μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και
γονιών.

Σχολικό Έτος 2021-22, Γυμνάσιο Ερέτριας


