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Όχι

Δεν ξέρω / δεν απαντώ

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Συλλόγου 2022
Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες του σχολείου μας, 
 
Θεωρούμε πολύ σημαντική τη συμμετοχή σας στην αξιολόγηση των δράσεων, 
ενεργειών και δραστηριοτήτων του Συλλόγου μας.
 
Θα εκτιμούσαμε λοιπόν, αν αφιερώνατε μερικά λεπτά από το χρόνο σας, 
συμπληρώνοντας το σύντομο και ανώνυμο Ερωτηματολόγιο που έχουμε ετοιμάσει. 
 
Σας ευχαριστούμε 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο

20odimotiko@gmail.com (not shared) Switch account

1) Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την μέχρι τώρα πορεία του Συλλόγου;

2) Πιστεύετε ότι ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων θα πρέπει να ενδυναμωθεί
ως φορέας, ώστε να μπορεί να «ακούγεται» περισσότερο η φωνή των γονέων
στον Δήμο και προς τους υπόλοιπους φορείς της εκπαίδευσης;

https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehUlOm-8_mdXhxTTJS3hWHoaXoWKZHbar3tEXcJxSQFz2OeQ/viewform?usp%3Dsend_form&service=wise


Να περιορίζεται μόνο σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες

Να μην περιορίζεται μόνο σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες

Δεν ξέρω / δεν απαντώ

Δράσεις-παρεμβάσεις για τη βελτίωση του Σχολείου σε θέματα όπως: υποδομές,
κτηριακές εγκαταστάσεις, ασφάλεια, καθαριότητα

Εκδηλώσεις όπως π.χ. φωτογράφιση, βασιλόπιτα, καλοκαιρινές γιορτές, bazaar
κ.ά.

Δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα, αλληλεγγύης & εθελοντισμού όπως π.χ.
φιλανθρωπικές ενέργειες

Σεμινάρια, ομιλίες και άλλες παρεμφερείς πρωτοβουλίες όπως π.χ. ενημέρωση
για τη σχολική βία, τις πρώτες βοήθειες, την ασφάλεια, θέματα ψυχολογίας,
περιβάλλον, διαδίκτυο κ.ά.

Απογευματινές/εξωσχολικές Δραστηριότητες

3) Πιστεύετε ότι ο ρόλος του Συλλόγου θα πρέπει να περιορίζεται μόνο σε
εκδηλώσεις και δραστηριότητες ή να ασχολείται και με θέματα του Σχολείου,
όπως για παράδειγμα με τον υλικό εξοπλισμό και τη βελτίωση των συνθηκών
των μαθητών και της σχολικής μονάδας;

4) Ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες του Συλλόγου; (μπορείτε να
επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις)

5) Εφόσον τα έσοδα του Συλλόγου είναι μόνο η συνδρομή των μελών, ποιους
άλλους τρόπους θα προτείνατε, ώστε να ενισχυθεί το Ταμείο με σκοπό να
μπορεί να καλύψει ενέργειες του Συλλόγου (δώρα Χριστουγέννων μαθητών,
βασιλόπιτες, καλοκαιρινές γιορτές κλπ) ή ακόμα και ανάγκες του Σχολείου;

Your answer



Ναι

Όχι

Δεν ξέρω / δεν απαντώ

Όχι, δεν έχει καμιά αρμοδιότητα να ανακατεύεται, είναι θέμα του Σχολείου

Ναι, θα έπρεπε

Δεν ξέρω / δεν απαντώ

Είναι αδιάφορο, δεν έγινε και τίποτα σπουδαίο

Ναι, θα με πείραζε, διότι πιστεύω στον θεσμό του Συλλόγου

Δεν ξέρω / δεν απαντώ

6) Σύμφωνα με τις υπάρχουσες συνθήκες, πιστεύετε ότι ο Σύλλογος θα
μπορούσε να προσφέρει περισσότερα πράγματα στο σχολείο μας;

7) Ποια είναι προβλήματα / θέματα που σας απασχολούν στο Σχολείο και θα
θέλατε να βοηθήσει / παρέμβει ο Σύλλογος, ώστε να επιλυθούν;

Your answer

8) Πιστεύετε ότι ο Σύλλογος θα έπρεπε να ενημερώνεται άμεσα για απουσίες
εκπαιδευτικών, αποφάσεις από το Σύλλογο Διδασκόντων που αφορούν την
καθημερινότητα ή αλλαγές από το συνηθισμένο πρόγραμμα των μαθητών, ώστε
να πληροφορούν τους γονείς;

9) Εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές, με αποτέλεσμα να μην
μπορέσει να συγκροτηθεί ο φορέας (Διοικητικό Συμβούλιο) του Συλλόγου, θα
σας



Εύκολο

Δύσκολο

Χρονοβόρο, γιατί έχει μια διαδικασία

Δεν ξέρω / δεν απαντώ

Δεν χρειάζεται να επικοινωνώ μαζί τους

Ναι

Όχι

Δεν ξέρω / δεν απαντώ

Επαρκής

Ανεπαρκής

Υπερβολική

Δεν ξέρω / δεν απαντώ

10) Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Σύλλογο, πόσο εύκολο είναι να βρείτε
κάποιον;

11) Πιστεύετε ότι τα μέλη του Συλλόγου θα πρέπει να επικοινωνούν πιο συχνά
με προσωπική επαφή με τους γονείς;

12) Πιστεύετε ότι η ενημέρωση που κάνει ο Σύλλογος μέσω  email, viber,
facebook, ανακοινώσεις κλπ είναι:

13) Συμφωνείτε με τη χρήση ερωτηματολογίων από το Σύλλογο, ώστε να
λαμβάνεται υπόψη η άποψη των γονέων για θέματα που απασχολούν την
κοινότητα του σχολείου μας;



Ναι

Όχι

Δεν ξέρω / δεν απαντώ

Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy

κοινότητα του σχολείου μας;

Στείλτε μας σχόλια, προτάσεις, ιδέες, παράπονα, με στόχο να βελτιώσουμε
ακόμα περισσότερο τον Σύλλογο

Your answer
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