Φόρµα σχέσης οικογένειας - σχολείου
Φόρµα γονέα / κηδεµόνα

Γενικές ερωτήσεις
ηλικία
είστε: ................ χρονών
µορφωτικό επίπεδο
είστε απόφοιτοι:
δηµοτικού
γυµνασίου

επαγγελµατικό επίπεδο
εργάζεστε
στη δηµόσια διοίκηση
ως
στην εκπαίδευση ως

λυκείου

στην υγεία- κοινωνική
µέριµνα ως

ΤΕΙ

στη βιοµηχανία ως

ΑΕΙ

στον τεχνικό τοµέα ως

κάτοχος
µεταπτυχιακού ή
διδακτορικού
τίτλου σπουδών

στον ιδιωτικό τοµέα ως
ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα ως
στην γεωργίακτηνοτροφία ως
οικιακά

το παιδί µου φοιτά στην:
α΄τάξη
β΄τάξη
γ΄τάξη
δ΄τάξη
ε΄τάξη
στ΄τάξη

ιδιοκτήτης,
εργοδότης,
στέλεχος

υπάλληλος,
ανειδίκευτος

Ειδικές Ερωτήσεις
Ερώτηση 1
(σηµειώστε για την κάθε δήλωση το βαθµό στον οποίο νοµίζετε ότι συµβάινει)

δηλώσεις γονέων

καθόλου

λίγο

ούτε λίγο
ούτε αρκετά

αρκετά

πολύ

Θεωρείτε ότι η εκπαίδευση του παιδιού
σας είναι κάτι που σας αφορά άµεσα;
Πόσο συχνά επικοινωνείτε µε το σχολείο
για θέµατα που αφορούν στο παιδί σας;
Πόσο θετικά βλέπετε την εθελοντική
εργασία σας στο σχολείο
Θεωρείτε ότι το "σχολείο", ως
εκπαιδευτικός θεσµός, κάνει καλά τη
δουλειά του;
Θεωρείτε δική σας υπόθεση το διάβασµα
του παιδιού σας στο σπίτι;
Θεωρείτε ότι θα έπρεπε να συµµετέχετε
περισσότερο ενεργά στις αποφάσεις που
λαµβάνονται και αφορούν στο σχολείο;

Ερώτηση 2
Η φροντίδα του παιδιού είναι υπόθεση κυρίως:

της µητέρας

του πατέρα

(σηµειώστε για την κάθε δήλωση το βαθµό µε τον οποίο συµφωνείτε ή διαφωνείτε)

δηλώσεις γονέων
ως γονείς καλύπτουµε τις βασικές
ανάγκες του παιδιού µας
φροντίζουµε ώστε το παιδί µας να
ακολουθεί κανόνες και οδηγίες.
βοηθούµε το παιδί µας να επιλύει
διαµάχες µε τους συνοµηλίκους του
φροντίζουµε ώστε το παιδί µας να
συµπεριφέρεται πειθαρχηµένα
ενισχύουµε την αίσθηση της
αυτοπεποίθησης στο παιδί µας
ενισχύουµε τη µάθηση στο παιδί µας
βοηθούµε το παιδί µας να κατανοήσει τις
ευθύνες του

διαφωνώ
απόλυτα

διαφωνώ
αρκετά

ούτε διαφωνώ συµφωνώ συµφωνώ
ούτε συµφωνώ αρκετά απόλυτα

Ερώτηση 3
Η επικοινωνία µε το σχολείο είναι υπόθεση κυρίως:

της µητέρας

του πατέρα

(σηµειώστε για την κάθε δήλωση το βαθµό µε τον οποίο συµφωνείτε ή διαφωνείτε)

δηλώσεις γονέων για τους δασκάλους

διαφωνώ
απόλυτα

διαφωνώ
αρκετά

ούτε διαφωνώ συµφωνώ συµφωνώ
ούτε συµφωνώ αρκετά απόλυτα

είµαστε φιλικοί και προσιτοί σε εκείνους
είµαστε δεκτικοί στις παρατηρήσεις και
στις προτάσεις τους σε σχέση µε το παιδί
µας
ενηµερωνόµαστε συχνά για την πρόοδο
του παιδιού µας
είναι εύκολο να επικοινωνήσουν µαζί µας
όταν προκύψει κάποιο πρόβληµα
ενηµερωνόµαστε για όλα σχετικά µε το
σχολείο

Ερώτηση 4
Η εθελοντική προσφορά στο σχολείο είναι υπόθεση κυρίως:
της µητέρας

του πατέρα

(σηµειώστε για την κάθε δήλωση το βαθµό µε τον οποίο συµφωνείτε ή διαφωνείτε)

δηλώσεις γονέων
Είµαστε πάντα έτοιµοι να βοηθήσουµε
τους δασκάλους όποτε µας ζητηθεί
Είµαστε πάντα έτοιµοι να βοηθήσουµε το
σχολείο όποτε µας ζητηθεί
Συµµετέχουµε στις σχολικές εκδηλώσεις
ως θεατές
Βοηθούµε στη λειτουργία του σχολείου,
καλύπτοντας ελλείψεις σε υλικοτεχνική
υποδοµή ως Σύλλογος Γονέων &
Κηδεµόνων
Συµµετέχουµε ενεργά στα εκπαιδευτικά
προγράµµατα των παιδιών µας στην τάξη
ή το σχολείο

διαφωνώ
απόλυτα

διαφωνώ
αρκετά

ούτε διαφωνώ συµφωνώ συµφωνώ
ούτε συµφωνώ αρκετά απόλυτα

δηλώσεις γονέων

διαφωνώ
απόλυτα

διαφωνώ
αρκετά

ούτε διαφωνώ συµφωνώ συµφωνώ
ούτε συµφωνώ αρκετά απόλυτα

Συµµετέχουµε εµείς οι ίδιοι, ενεργά στις
αποφάσεις που αφορούν στο σχολείο
Συµµετέχουµε στις δράσεις που αφορούν
στο σχολείο µόνο µέσα από το Σύλλογο
Γονέων & Κηδεµόνων
Συµµετέχουµε ενεργά στο Σύλλογο
Γονέων και Κηδεµόνων
Επικοινωνούµε συχνά µε άλλους γονείς
για θέµατα που αφορούν στο σχολείο

Ερώτηση 5
Το διάβασµα για το σχολείο είναι υπόθεση κυρίως:

της µητέρας

του πατέρα

(σηµειώστε για την κάθε δήλωση το βαθµό µε τον οποίο συµφωνείτε ή διαφωνείτε)

δηλώσεις γονέων
Βοηθούµε καθηµερινά τα παιδιά µας στις
"κατ' οίκον εργασίες"
Διαβάζουµε εµείς τα παιδιά µας, ώστε να
είναι έτοιµα στα διάφορα µαθήµατα
Διαβάζουµε τα παιδιά µας, ώστε να είναι
έτοιµα στο παρακάτω µάθηµα
Χρησιµοποιούµε βοηθήµατα προκειµένου
να συµπληρώσουµε τυχόν ελλείψεις στις
γνώσεις των παιδιών µας
θεωρούµε απαραίτητη την ενασχόληση
µας µε τις κατ'οίκον εργασίες των
παιδιών µας
Μας κουράζει η ενασχόληση µας µε τις
κατ' οίκον εργασίες
Θεωρούµε ότι η ενασχόληση µας µε τις
κατ' οίκον εργασίες βοηθά στην πρόοδο
των παιδιών µας

διαφωνώ
απόλυτα

διαφωνώ
αρκετά

ούτε διαφωνώ συµφωνώ συµφωνώ
ούτε συµφωνώ αρκετά απόλυτα

Ερώτηση 6
Τι νοµίζετε ότι διευκολύνει και τι εµποδίζει τη µεγαλύτερη εµπλοκή σας στη σχολική
πραγµατικότητα (σηµειώστε µέχρι 2)

στοιχεία που διευκολύνουν

στοιχεία που εµποδίζουν

Ερώτηση 7
Με ποιον τρόπο θα µπορούσε το σχολείο να κινητοποιήσει περισσότερους τους γονείς για
εποικοδοµητικότερη εµπλοκή σ' αυτά που συµβαίνουν µέσα κι έξω απ' αυτό;
δηλώσεις γονέων

Σας ευχαριστούµε που απαντήσατε στο ερωτηµατολόγιο

ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
(ανώνυµο)

Αγαπητοί γονείς,
Με το ερωτηµατολόγιο που ακολουθεί, και το οποίο σας παρακαλούµε να το συµπληρώσετε, επιχειρείται
να συγκεντρωθούν πληροφορίες για τις θέσεις των γονέων, αναφορικά µε την «γονική εµπλοκή», τη συµµετοχή,
δηλαδή των γονέων στη δράση του σχολείου και της τάξης στην οποία φοιτούν τα παιδιά τους. Πιο
συγκεκριµένα, γίνεται προσπάθεια διερεύνησης των απόψεων των γονέων σχετικά µε το είδος, τη συχνότητα
επικοινωνίας, τους λόγους και την τυπολογία της µέριµνας η οποία προσφέρεται στα παιδιά τους.
Πρόκειται για µια έρευνα που γίνεται από την Ερευνητική Οµάδα της 1ης Περιφέρειας Δηµοτικής
Εκπαίδευσης Τρικάλων, σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και το Δίκτυο Σχολείων Έρευνας,
στην οποία θα συµµετάσχει ένας αρκετά µεγάλος αριθµός γονιών από διάφορα σχολεία των Τρικάλων.
Σας υπενθυµίζουµε ακόµη ότι το ερωτηµατολόγιο είναι απολύτως ανώνυµο,
Για να έχουν όµως εγκυρότητα και αξιοπιστία οι πληροφορίες που θα δώσετε (απαντήσεις στο
ερωτηµατολόγιο), θα πρέπει να το αντιµετωπίσετε µε ειλικρίνεια και υπευθυνότητα, µην αφήνοντας
αναπάντητες ερωτήσεις.
Αφού το συµπληρώσετε θα το τοποθετήσετε στο φάκελο που σας έχει δοθεί και αφού τον κλείσετε, θα το
επιστρέψετε την επόµενη µέρα και θα το παραδώσετε στον δάσκαλο/α του παιδιού σας χωρίς να αναγράψετε
άλλα στοιχεία που αφορούν στο σχολείο.
Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για το χρόνο που θα διαθέσετε.

!Τηλ. Επικοινωνίας: 2431024465
! Εmail: 7dimtrikal@sch.gr

