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 Νηπιαγωγείο Νεάπολης -  Σχ. ΄Ετος: 2021-2022 

Ερωτηματολόγιο γονέων   
σχετικά  με το ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  : 

« Εγώ είμαι εγώ, εσύ είσαι εσύ και ενωμένοι προχωράμε μαζί» 

 
 Για κάθε θέμα- ερώτημα , σημειώστε με ένα  Χ ή + , αν ισχύει ΠΑΝΤΑ- ΣΥΜΗΘΩΣ- 
ΣΠΑΝΙΑ ή ΠΟΤΕ . Θα μας βοηθούσατε , αν απαντούσατε σε όλα τα ερωτήματα όσο 
καλύτερα μπορείτε , ακόμη κι αν δεν είστε απόλυτα σίγουρος/η για την απάντησή 
σας ή το θέμα σας φαίνεται αστείο. 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ: 

ΘΕΜΑ- ΕΡΩΤΗΜΑ  ΠΑΝΤΑ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΠΑΝΙΑ ΠΟΤΕ 

1. Του αρέσει να παίζει με άλλα παιδιά 
στο σπίτι ή την παιδική χαρά; 

    

2. Προτιμά τη συντροφιά- παιχνίδι με 
τον ενήλικα , αν και δίπλα του 
υπάρχουν άλλα παιδιά για να παίξει 
μαζί τους; 

    

3. Δημιουργεί εύκολα φιλίες με παιδιά 
που συναντά ευκαιριακά στην παιδική 
χαρά ;  

    

4. Ψάχνει να βρει παιδιά- στην παιδική 
χαρά-  που ήδη γνωρίζει για να παίξει 
μαζί τους; 

    

5. Προτείνει παιχνίδια για να παίξετε 
μαζί ή με τ’ αδέρφιά του ή με άλλα 
παιδιά; 

    

6. Δέχεται προτάσεις από άλλους           
(παιδιά ή ενήλικες) για το είδος του 
παιχνιδιού που θα ακολουθήσουν- 
παίξουν; 

    

7. Μοιράζεται εύκολα με άλλα παιδιά 
παιχνίδια- αντικείμενα; 

    

8. Μαλώνει συχνά κατά τη διάρκεια του 
παιχνιδιού  με τ’ άλλα παιδιά; 

    

9. Ολοκληρώνει το παιχνίδι του , όταν 
παίζει μαζί σας ή με παιδιά; 

    

   10.Ζητάει βοήθεια από εσάς για να λύσει  
        το πρόβλημα – διένεξη που προκύ-   
        πτει κατά το παιχνίδι  με τ’ αδέρφια  
        του ή με άλλα παιδιά; 

    

   11.Λαμβάνει υπόψη τα συναισθήματα  
        των άλλων; 

    

   12. Είναι πρόθυμος/η  να βοηθήσει  
         κάποιο παιδί που είναι  πληγωμένο   
         ή στεναχωρημένο ; 

    



   13.Έχει ξεσπάσματα νεύρων ή θυμού 
        (με τσιριχτές φωνές, χτυπήματα ,  
        κλωτσιές ) όταν «δεν περνάει το δικό  
        του/της» ; 

    

   14. Κοροϊδεύει τα άλλα παιδιά κατά τη  
         διάρκεια του παιχνιδιού τους ; 

    

   15. Φοβερίζει αδέρφια ή άλλα παιδιά  
         κατά τη διάρκεια της συναναστροφής  
         του με αυτά; 

    

   16. Χτυπά εσάς ή παιδιά , όταν έχει 
         αντίθετη γνώμη ή στη διάρκεια     
         κάποιου παιχνιδιού;  

    

   17. Γίνεται δέκτης/ κτρια  σωματικής  ή  
         λεκτικής βίας από άλλα παιδιά  ή  
         αδέρφια; 

    

   18. Αν τον κοροϊδέψουν ή χτυπήσουν τ’  
         αδέρφιά του ή κάποιο παιδί στην παι- 
         δική χαρά: α) ξεσπάει σε κλάματα; 

    

         β) έρχεται στην αγκαλιά σας για να  
             βρει παρηγοριά; 

    

        γ) συνεχίζει ανενόχλητα το παιχνίδι  
            του/της; 

    

        δ) συζητάει με αυτόν/ήν που τον/την  
            κορόϊδεψε για να λυθεί το θέμα; 

    

        ε) ασκεί βίαιη συμπεριφορά ( λόγια ή  
           πράξεις ) σε αυτόν/ήν που τον κο- 
           ρόϊδεψε  ή χτύπησε ( με άλλα λόγια:  
           ανταποδίδει όσα δέχτηκε;) 

    

   19. Τι στάση κρατάτε,  εσείς ως γονείς,  
         όταν συμβαίνουν περιστατικά βίας  
         (λεκτικής ή και σωματικής)  ΑΠΟ ΤΟ  
         ΠΑΙΔΙ σας  στο σπίτι ή και στην  
         παιδική χαρά;  α)το μαλώνετε για την  
         ανάρμοστη συμπεριφορά του, 

    

         β) το βάζετε τιμωρία,  
 

   

         γ) το συζητάτε μαζί του,  
 

   

        δ) το επιβραβεύεται λεκτικά (π.χ.  
            λέγοντάς του Μπράβο),        

    

        ε) το επιβραβεύεται έμπρακτα ( με  
            δώρα ή λιχουδιές). 

    

   20. Συζητάει μαζί σας για συγκρούσεις  
         που μπορεί να έχουν λάβει χώρα στο  
         Νηπιαγωγείο μεταξύ συμμαθητών  
         του/της ή και με δική του/της συμ-   
         μετοχής; 

    



    
   21. Μπορεί να σκέφτεται πριν δράσει; 
 

 
 

   

   22. Θεωρείτε πως είναι παρορμητικός / ή  
         στις  αντιδράσεις του/της; 
 

    

   23. Πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να βοηθή- 
        σει η συνεργασία γονέων – νηπιαγω- 
        γών  ώστε ν’ αντιμετωπιστούν προ-  
        βλήματα που αφορούν στη διαχείριση  
        συγκρούσεων  μεταξύ των παιδιών   
        στο  Νηπιαγωγείο; 
 

ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

 
 
 
 
Το   ερωτηματολόγιο  συμπληρώθηκε   :          τη ΜΗΤΕΡΑ                                                   
(επιλέξτε τη σωστή απάντηση με       
 ένα Χ ή   )                                           :   τον ΠΑΤΕΡΑ 
                                    
                                                               :  και τους δύο ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΖΙ 
 
 
 
 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία  
 

 Οι Νηπιαγωγοί  


