
Οι μικροί τοπογράφοι 
διερευνούν απόψεις

   



Στατιστικά στοιχεία απο το 
ερωτηματολόγιο που 
συμπλήρωσαν 138 απο τους 
144 μαθητές του σχολείου





Α   16  μαθητές    11.9%
Β1 12  μαθητές     8.9%
Β2 10  μαθητές     7.4%
Γ    21 μαθητές   15.6%
Δ    22 μαθητές   16.3%
Ε1  14  μαθητές  10.4%
Ε2  15  μαθητές  11.1%
ΣΤ  25  μαθητές 18.5%

 

1. Τάξη



2. Φύλο

Κορίτσι: 71 άτομα 51.4%
Αγόρι : 67  άτομα 48.6%



3. Ηλικία 
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4. Τι σας αρέσει περισσότερο στο χώρο της αυλής;
Πρώτη επικρατέστερη απάντηση των μαθητών 
είναι:
Πολύς χώρος για δραστηριότητες με 76 ψήφους 
55.9%
Η δεύτερη επικρατέστερη απάντηση των μαθητών 
είναι:
Γήπεδα με 55 ψήφους 40.4%
Η τρίτη επικρατέστερη απάντηση των μαθητών 
είναι:
Δέντρα με 37 ψήφους 27,2%
Η τέταρτη επικρατέστερη απάντηση των μαθητών 
είναι:
Κερκίδες με 17 ψήφους 12,5%
Η πέμπτη επικρατέστερη απάντηση των μαθητών 
είναι:
 Άλλο με 11 ψήφους 8,1%  και μετά τίποτα με 3 
ψήφους 2,2%



5. Τι δεν σας αρέσει περισσότερο στο χώρο της 
αυλής;
Πρώτη επικρατέστερη απάντηση των μαθητών 
είναι:
Κατεστραμμένα πράματα με 62 ψήφους 47.3%
Η δεύτερη επικρατέστερη απάντηση των μαθητών 
είναι:
Βρύσες με 31 ψήφους 23.7%
Η τρίτη επικρατέστερη απάντηση των μαθητών 
είναι:
Λίγα Δέντρα με 27 ψήφους 20,6%
Η τέταρτη επικρατέστερη απάντηση των μαθητών 
είναι:
Τίποτα με 16 ψήφους 12,2%
Η πέμπτη επικρατέστερη απάντηση των μαθητών 
είναι:
 Παγκάκια με 15 ψήφους 11,5%  
και μετά Γήπεδα με 13 ψήφους 9,9%, Άλλο με 7 
ψήφους 5,3% και πρασιές/κήπος με 4 ψήφους 
3,1%



6. Σε ποια σημεία της αυλής προτιμάτε να βρίσκεστε.

Γήπεδα/ποδοσφαίρου/βόλεϊ/μπάσκετ με 60 ψήφους 44.8%
Παντού με 40 ψήφους 29.9%                                                                                         
Ελεύθερος χώρος για δραστηριότητες με 36 ψήφους 26.9%
Κερκίδες με 15 ψήφους 11.2%
πρασιά/κήπος/χορτάρι με 13 ψήφους 9.7%
Άμμος/σκάμμα με 10 ψήφους 7.5%
παγκάκια με 6 ψήφους 4.5% 
άλλο με 2 ψήφους  1.5%
πουθενά με 1 ψήφο 0.7%



7. Σε ποιο γήπεδο προτιμάτε να  παίζετε
Η πρώτη επικρατέστερη απάντηση των μαθητών  είναι:  
γήπεδο βόλεϊ με 68 ψήφους 51.5%
Η δεύτερη  επικρατέστερη απάντηση των μαθητών είναι:
γήπεδο ποδοσφαίρου με 32 ψήφους 29.5%
Η τρίτη επικρατέστερη απάντηση των μαθητών  είναι: 
γήπεδο μπάσκετ με 25 ψήφους 18.9%



1. να παίζω  twister με 53 ψήφους 39.8%
2. να παίζω φιδάκι με 48 ψήφους 36.1% και 

σκάκι με 48 ψήφους 36.1%
3. να παίζω κουτσό απλό  με 45 ψήφους 

33.8%
4. να παίζω πατητό με 40 ψήφους 30.1 %
5. να μαθαίνω την ώρα με το ηλιακό ρολόι με 

38 ψήφους 28.6%
6. να παίζω target ball με 31 ψήφους 23.3%
7. να παίζω αλφάβητο  με 18 ψήφους 13.5% 
8. να παίζω κουτσό σαλιγκάρι με 16 ψήφους 

12% και να παίζω Midline Jump με 16 
ψήφους 12%

8. Ποια καινούργια κινητικά παιχνίδια θα θέλατε 
να παίζετε στην αυλή του σχολείου; 



Στην ερώτηση: “Γράψτε τι  άλλο θέλετε να αλλάξει  
ή να έχει η αυλή” οι μαθητές απάντησαν



Στατιστικά στοιχεία απο το 
ερωτηματολόγιο που 
συμπλήρωσαν 17 απο τους 21 
δασκάλους του σχολείου





Φύλο
Γυναίκα 11     64,7%
Άντρας    6     35,3%



Θα προτείνατε αλλαγή όσον αφορά τις 
δραστηριότητες -χρήσεις της αυλής του σχολείου
Ναι με 17 ψήφους 100% 
 Όχι με 0 ψήφους      0%  



Τι αλλαγές θα προτιμούσατε να γίνουν στην αυλή
1. επιδαπέδια παιχνίδια με 17  ψήφους 94,1%
2. περισσότερα  δέντρα /λουλούδια με 14 ψήφους 

82.4%.
3. γυμναστήριο με 13  ψήφους 76.5%.
4. παγκάκια,κιόσκι/σκίαση,καθαρισμός ή αλλαγή των 

βρυσών  με 17 ψήφους 70,6 % .
5. χώροι ελεύθερης έκφρασης και δημιουργίας με 11 

ψήφους 64,7%.
6. χλοοτάπητας στο γήπεδο ποδοσφαίρου με 7 ψήφους  

41,2%.
7. μουσική με 7 ψήφους 41,2%.
8. καλύτεροι κάδοι ανακύκλωσης με 8 ψήφους 47,1%.
9. χώροι άθλησης με 8 ψήφους 47,1%

10. άλλο με 0 ψήφους0%



Θα ήσασταν πρόθυμοι να δημιουργήσετε ομάδες μαθητών για φύτευση στην αυλή του 
σχολείου;(φύτευση νέων δένδρων/φυτών, φυτικές αισθητικές παρεμβάσεις)
Η πρώτη επικρατέστερη  απάντηση των  δασκάλων  είναι ναι με 17 ψήφους 
Η δεύτερη επικρατέστερη απάντηση των δασκάλων είναι  όχι με 0 ψήφους 0%



Θα ήσασταν πρόθυμοι να δημιουργήσετε ομάδες μαθητών για την δημιουργία 
επιδαπέδιων παιχνιδιών(ζωγραφική και βάψιμο στο έδαφος);

Ναί 13 76.5%

Όχι  4 23.5%


