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ΚΟΙΝ:  
1. ΠΔΕ Κρήτης (ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης) 
2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων 
3. Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου 
 

 

ΘΕΜΑ:  Εργαλεία αυτοαξιολόγησης. Ερωτηματολόγιο 

 

Το ερωτηματολόγιο αποτελεί ένα μέσο συλλογής δεδομένων, στο οποίο το 

υποκείμενο της έρευνας καλείται να απαντήσει γραπτώς σε μια σειρά από 

προσχεδιασμένες ερωτήσεις για κάποιο θέμα. Η χρησιμότητα του ερωτηματολογίου 

εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την ποιότητα των ερωτήσεων, αφού είναι πολύ 

δύσκολο ή και αδύνατο να θέσει ο ερευνητής διευκρινιστικές ερωτήσεις εκ των 

υστέρων. Το σημαντικότερο πλεονέκτημά του είναι ότι μπορεί να απαντηθεί 

ανώνυμα, κάτι που διευκολύνει τους ερωτώμενους ως προς το να είναι απόλυτα 

ειλικρινείς. 

 

Ανάλογα με τη μορφή της διατύπωσης, οι ερωτήσεις αναμένουν λιγότερο ή 

περισσότερο συγκεκριμένες απαντήσεις (κλειστές ή αντικειμενικού τύπου ερωτήσεις 

και ανοικτές ερωτήσεις). Στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου ο ερωτώμενος καλείται να 

εκθέσει τις απόψεις του σε ρέοντα λόγο. Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου συνοδεύονται 

από εναλλακτικές και εκ των προτέρων δομημένες απαντήσεις, από τις οποίες ο 

ερωτώμενος επιλέγει εκείνη που τον αντιπροσωπεύει καλύτερα. Συχνά σε ένα 

ερωτηματολόγιο συνδυάζονται ανοικτές και κλειστές ερωτήσεις. 

 

Υπάρχουν τρεις δυνατότητες για το σχολείο που αποφασίζει να αξιοποιήσει το 

ερωτηματολόγιο ως μέθοδο άντλησης αξιολογικών δεδομένων: 

 

1. Να επιλέξει κάποιο σταθμισμένο έτοιμο ερωτηματολόγιο -ερωτηματολόγιο που 

συνοδεύεται από πίνακες με τυπικούς βαθμούς, καθώς και δείκτες αξιοπιστίας 

και εγκυρότητας. 

 

2. Να επιλέξει κάποιο αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο που έχει χρησιμοποιήσει άλλος 

ερευνητής σε παρόμοια έρευνα. Στην περίπτωση αυτή συχνά απαιτείται να 
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γίνουν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις, ώστε να ικανοποιούνται οι 

συγκεκριμένες απαιτήσεις του υπό διερεύνηση αντικειμένου, καθώς και οι 

ιδιαίτερες συνθήκες της σχολικής μονάδας. 

 

3. Να κατασκευάσει το σχολείο το δικό του αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο, ανάλογα 

με τις πτυχές του αντικειμένου που επιθυμεί να διερευνήσει. 

 

Στην αυτοαξιολόγηση το ερωτηματολόγιο μπορεί να αξιοποιηθεί σε περιπτώσεις που 

επιθυμούμε να συγκεντρώσουμε τις απόψεις των εκπαιδευτικών, των μαθητών ή των 

γονέων για ένα συγκεκριμένο θέμα. Για παράδειγμα, αφού προσδιορίσουμε τους 

κεντρικούς άξονες ενός θέματος, μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα ερωτηματολόγιο 

με μικρό αριθμό ανοικτών ερωτήσεων ( 4-6 ερωτήσεις) για την καταγραφή των 

απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με το υπό εξέταση αντικείμενο. Για το ίδιο θέμα 

μπορεί να διαμορφωθεί αντίστοιχο ερωτηματολόγιο για τους μαθητές και τους γονείς 

(με ερωτήσεις είτε διαφορετικές, ανάλογα με τις εμπειρίες της συγκεκριμένης 

ομάδας, είτε σχεδόν ίδιες με μικρές ίσως διαφορές στη διατύπωση), προκειμένου να 

αναδειχθούν οι διαφορές των απόψεων μεταξύ των τριών ομάδων για τα ίδια 

ζητήματα. 

 

ΠΗΓΗ 
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ΙΕΠ) 

http://iep.edu.gr/el/odigoi-kai-ergaleia-m 

2. TO ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΕΕ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (δεξιά 

στήλη) 

http://aee.iep.edu.gr/methodology-

tools/%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%

CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BF  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
  

3. Ενδεικτικά εργαλεία διερεύνησης των αξόνων και αποτίμησης των δράσεων (ΙΕΠ) 
4. Παραδείγματα ερωτηματολογίου (ΙΕΠ) 

 
 
 
 

Πιστό αντίγραφο 
στη Γραμματεία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

 

Με τιμή 
                                                                

ΖΑΝΕΚΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ 
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου  

Φιλολόγων Κλάδου ΠΕ02 
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