
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ – ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΑΥΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ  

 

Αγαπητοί γονείς / κηδεμόνες / φροντιστές των μαθητών του ΕΕΕΕΚ Πειραιά, παρακάτω 

ακολουθεί ένα ερωτηματολόγιο αυτό – παρατήρησης  με σκοπό την ενίσχυση της αυτο-

εικόνας του ατόμου και το οποίο ερωτηματολόγιο μπορεί να αξιοποιηθεί με ποικίλους 

τρόπους και αφορά σε άτομα, τα οποία θέλουν και δύνανται να εμπλακούν. Τα άτομα 

αυτά μπορεί να είναι μαθητές ή ακόμη και άλλα νεαρά μέλη της οικογένειας ( πχ 

αδέρφια ). Στη συνέχεια σας εξηγώ πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε εσείς με τα 

παιδιά σας. 

Καταρχάς θα χρειαστεί ο μαθητής να σκεφτεί μια δραστηριότητα στην οποία έχει 

εμπλακεί σχετικά πρόσφατα, ώστε να τη θυμάται όσο γίνεται καλύτερα. Αν θέλετε 

μπορείτε να δώσετε το ερωτηματολόγιο αμέσως μετά την εκτέλεση μιας 

δραστηριότητας, ώστε να συμπληρωθεί άμεσα. Επίσης μπορεί να δοθεί και για μια 

συνεργατική δραστηριότητα μεταξύ αδερφών ή φίλων. 

Στη συνέχεια ο μαθητής καλείται να απαντήσει στις ερωτήσεις είτε γραπτά είτε 

προφορικά και σύμφωνα με τις δυνατότητες του.   

Τέλος ακολουθεί μια σύντομη συζήτηση ή ορισμένα απλά σχόλια επί του περιεχομένου 

της ερώτησης Νο12, αν σας το ζητήσει ο ίδιος ο μαθητής.  Αν ο μαθητής είναι ανοιχτός 

σε παραπέρα σχολιασμό μπορείτε να συνεχίσετε τη συζήτηση και επί των υπολοίπων 

ερωτήσεων – απαντήσεων. Στη διάρκεια της συζήτησης δε χρειάζεται να είμαστε 

επικριτικοί και αρνητικοί αν διαφωνούμε. Ακούμε το μαθητή , τη γνώμη του και 

είμαστε ειλικρινείς με πολύ κατανόηση…    

Ο σκοπός της δικής σας συμμετοχής στη διαδικασία είναι αν σας το ζητήσει ο μαθητής 

να του πείτε τη γνώμη / άποψη  σας με ειλικρίνεια και  κατανόηση. 

Τα υλικά που θα χρειαστείτε είναι το  ερωτηματολόγιο αυτό – παρατήρησης, μια κόλα 

Α4  και ένα μολύβι ή στυλό… 

 

 

 

Καλή συνεργασία… 

Γαβριηλίδου Στυλιανή – Εργοθεραπεύτρια   
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Ονοματεπώνυμο μαθητή  

Τίτλος δραστηριότητας   

Ημερομηνία   

 

Ερωτήσεις  

1. Για ποιο λόγο συμμετείχα στη δραστηριότητα?  

2. Τι μου άρεσε περισσότερο και τι λιγότερο? 

3. Αντιμετώπισα δυσκολίες?  

4. Πόσο δυσκολεύτηκα στο ρόλο και στις ευθύνες μου? 

5. Υπήρξα αρκετά συνεργάσιμος με τον συντονιστή και τα άλλα μέλη?   

6. Ακολούθησα αρκετά τις απαραίτητες οδηγίες  και  με τη σειρά που δόθηκαν?  

7. Διευκόλυνα ή δυσκόλεψα την συνολική διαδικασία?  

8. Πώς αισθάνομαι με το αποτέλεσμα της συμμετοχής μου? 

9. Έκανα ότι καλύτερο μπορούσα στη δραστηριότητα? 

10. Θα ήθελα να ξανακάνω τη   δραστηριότητα με τον ίδιο ή παρόμοιο τρόπο? 

11. Αφού απαντήσω το ερωτηματολόγιο επιλέγω μια ερώτηση που με ενδιαφέρει 

περισσότερο και σκέφτομαι τι θα άλλαζε αν κάτι είχα κάνει διαφορετικά?  

12. Απευθύνομαι σε κάποιο ενήλικο μέλος της οικογένειας που εμπιστεύομαι και 

συζητάω όποιες ερωτήσεις / απαντήσεις θέλω από τις παραπάνω.  

Άραγε έχει την ίδια άποψη με εμένα? 

 

 

 

 


