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ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ   ΜΑΘΗΤΩΝ  ΤΗΣ  ΣΤ'   ΤΑΞΗΣ 

«ΤΑ   ΠΑΙΔΙΚΑ   ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ» 
 

Σε παρακαλούμε να συμπληρώσεις το παρακάτω ερωτηματολόγιο που θα μας βοηθήσει στην 

έρευνα μας σχετικά με τα παιδικά ατυχήματα. Μπορείς να ζητήσεις βοήθεια από τους γονείς 

σου ή το  δάσκαλο/α σου αν δυσκολεύεσαι.  Μη γράψεις το όνομά σου, δε χρειάζεται. 

Κύκλωσε  την  απάντηση που σε αντιπροσωπεύει ή  βάλε   

1. Σε ποια τάξη πηγαίνεις 

Δ '   Ε '   Σ τ '   

2.Σου έχει συμβεί κάποια στιγμή της ζωής σου κάποιο ατύχημα ; 

Ναι   Όχι   

Αν δεν σου έχει συμβεί ποτέ ατύχημα μη συνεχίσεις τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

Αν σου έχουν συμβεί να απαντήσεις για το πιο σοβαρό από αυτά. 

3.Πού σου συνέβη ;  

Στο σπίτι  

Στο σχολείο  

Στο δρόμο   

Σε χώρο άθλησης ή παιχνιδιού 

Κάπου αλλού  

4.Ποια ήταν η αιτία που προκάλεσε το ατύχημα ; 

Απροσεξία - αφηρημάδα δική μου 

Απροσεξία - αφηρημάδα άλλων  

Υπερβολική βιασύνη  

Τσακωμός με άλλα παιδιά   

Σπρώξιμο - τρικλοποδιά από άλλους  

 Άλλη αιτία  

5.Πώς συνέβη το ατύχημα ; 

Πτώση (από ύψος, ποδήλατο, έπιπλο ή από κάπου αλλού)  

Σύγκρουση σε σταθερό αντικείμενο (έπιπλο, τοίχο ή κάτι άλλο)  

Σύγκρουση με άλλο παιδί  

Πτώση από γλίστρημα  

Τραυματισμός με αιχμηρό (μυτερό) αντικείμενο  

Με άλλο τρόπο  

6.Ποιες ήταν οι συνέπειες του ατυχήματος για σένα ;  

Κάταγμα (Σπάσιμο ή Ράγισμα)  

Μώλωπες (μελανιές)/ Εκδορές (γρατσουνιές)   

Ανοιχτή πληγή   

Έγκαυμα  

Εξάρθρωση / Στραμπούληγμα  

Διάσειση   

Κάτι άλλο  
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7.Χρειάστηκε να πας σε γιατρό ή Νοσοκομείο ; 

Ναι  Όχι  

8.Χρειάστηκε να μείνεις στο κρεβάτι για κάποιο διάστημα ; 

Ναι  Όχι  

9.Αν το ατύχημα σού συνέβη στο σχολείο, σε ποιον χώρο του συνέβη αυτό ;  (Αν δε 

σου συνέβη στο σχολείο  μην απαντήσεις σ' αυτή την ερώτηση) 

Στην τάξη σου  

Στους διαδρόμους  

Στη σκάλα   

Στο προαύλιο   

Στο χώρο του W C (τουαλέτα)  

Σε άλλη αίθουσα του σχολείου  

Στην είσοδο - έξοδο  

10.Που  οφείλονται  κατά  τη  γνώμη  σας  τα  σχολικά  ατυχήματα ; 

Στην απροσεξία  των  μαθητών 

Στη βιασύνη  των  μαθητών 

Στη μη  επίβλεψη  από  δάσκαλο/α 

Στην  ένταση  και  το  πάθος  των  παιχνιδιών 

Κάτι  άλλο. 

11. Αν το ατύχημα σού συνέβη στο σπίτι, σε ποιον ακριβώς χώρο του συνέβη αυτό ; 

(Αν δε σου συνέβη στο σπίτι μην απαντήσεις σ' αυτή την ερώτηση) 

Στο δωμάτιο σου  

Σε άλλο  υπνοδωμάτιο  

Στην κουζίνα  

Στο καθιστικό - σαλόνι  

Στο μπάνιο  

Στη σκάλα  

Στην αυλή - στον κήπο. 

Για την εργασία αυτή  αφορμή δόθηκε  το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και συγκεκριμένα  η 

ενότητα  10  « Ατυχήματα ».  

Σκοπός μας είναι αφού συγκεντρώσουμε τα απαντημένα ερωτηματολόγια, να ταξινομήσουμε τα 

δεδομένα, να τα επεξεργαστούμε  και να βγάλουμε  τα συμπεράσματά μας. Αυτά  με  τη  βοήθεια  του  

δασκάλου μας ,  του  προγράμματος Microsoft Office Excel  και  του  μαθήματος  των Μαθηματικών 

«Συλλογή  και  επεξεργασία  δεδομένων»  θα τα εξάγουμε σε γραφήματα . 

Ευχαριστούμε  για  τη  συνεργασία. 

 

 


