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Υπόδειγμα
ερωτηματολογίου

Μελετάμε συνήθειες,
αντιλήψεις και στάσεις
1α. Πόσο συχνά επισκέπτεσαι την κοντινή ακτή ή ποταμό?
ποτέ

κάθε χρόνο

κάθε μήνα

κάθε βδομάδα

καθημερινά

1β. Όταν επισκέπτεσαι την ακτή, πόσο συχνά παρατηρείς σκουπίδια σ’ αυτή;
ποτέ

σπάνια

μερικές φορές

συνήθως

πάντα

2. Μια υπέροχη μέρα στην παραλία φτάνει στο τέλος της. Συγκεντρώνεις τα σκουπίδια σου
και συνειδητοποιείς ότι δεν υπάρχει κάδος απορριμμάτων στην ακτή. Τι κάνεις;
α) Αφήνεις τα σκουπίδια στην παραλία – άλλωστε δεν ήταν και τόσο καθαρή.
β) Αφήνεις τα σκουπίδια σου σε μια κλειστή τσάντα.
γ) Κουβαλάς μαζί σου τα σκουπίδια σου μέχρι να βρεις κάδο για να τα πετάξεις.
δ) Συγκεντρώνεις κι άλλα σκουπίδια που βλέπεις και τα κουβαλάς κι αυτά μαζί σου.
3. Κατά την άποψή σου, πόσο συνεισφέρει καθένας από τους παρακάτω παράγοντες στην παρουσία
απορριμμάτων στην ακτή και στη θάλασσα;
1: καθόλου 2: όχι πολύ 3: αρκετά 4: πάρα πολύ
Η συμπεριφορά των ανθρώπων με τα σκουπίδια: Για παράδειγμα, αφήνουν
σκουπίδια στην παραλία, ρίχνουν σκουπίδια στην τουαλέτα, κλπ.
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Η απουσία κάδων απορριμμάτων σε δημόσιους χώρους.

1

2

3

4

Η ευρεία διάδοση προϊόντων μιας χρήσης.
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Η ευρεία διάδοση του πλαστικού σε προϊόντα και συσκευασίες.
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Οι πρακτικές παράκτιων επιχειρήσεων (π.χ. ψαράδικα, εστιατόρια, τουριστικά
εμπορικά κέντρα).
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Η έλλειψη επιβολής νόμων για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων.
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Οι απώλειες κατά τη μεταφορά προϊόντων ή στερεών αποβλήτων.
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4. Πόσο συμφωνείς με τα ακόλουθα;

1: καθόλου 2: όχι πολύ 3: αρκετά 4: πάρα πολύ

Οι ωκεανοί είναι τόσο μεγάλοι, που είναι απίθανο τα σκουπίδια
να τους προκαλέσουν μόνιμη βλάβη.
Τα θαλάσσια απορρίμματα αποτελούν πρόβλημα μόνο για τους κατοίκους
των παράκτιων περιοχών.
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Με απασχολούν οι επιπτώσεις των θαλάσσιων απορριμμάτων.
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5. Πόσο πρόθυμος είσαι;

1: καθόλου 2: όχι πολύ 3: αρκετά 4: πάρα πολύ

Να κάνεις χρήση επαναχρησιμοποιούμενων προϊόντων
(π.χ. πιάτα, ποτήρια κλπ.) αντί για πιατικά μιας χρήσης στην εκδρομή σου.

1

2

3

4

Να ζητήσεις από άλλους να μαζέψουν τα σκουπίδια που μόλις πέταξαν.
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Να μαζέψεις σκουπίδια που κινδυνεύουν να βρεθούν στη θάλασσα.
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Συμβουλές για τη σύνταξη ερωτηματολογίου
Πώς διεξάγεται μια έρευνα με ερωτηματολόγιο;
Δείτε μερικές συμβουλές για τη διατύπωση των ερωτήσεων.
• Αποφύγετε μακροσκελή ερωτηματολόγια. Περιοριστείτε σε 1-2 σελίδες (1 φύλλο Α4).
• Οι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις δέχονται μεγάλο εύρος διαφορετικών απαντήσεων και συνήθως παρουσιάζεται
δυσκολία στην κατηγοριοποίησή τους. Οι κλειστού τύπου ερωτήσεις, οι οποίες έχουν έναν συγκεκριμένο
αριθμό εναλλακτικών απαντήσεων, οδηγούν πολύ πιο γρήγορα και εύκολα σε συμπεράσματα. Βεβαιωθείτε ότι
οι επιλογές που δίνετε στις απαντήσεις περιλαμβάνουν τις δημοφιλέστερες απόψεις και δεν έχει παραλειφθεί
κάποια σημαντική επιλογή.
• Οι οδηγίες όπως και οι ερωτήσεις πρέπει να διατυπώνονται με απλά λόγια και να είναι σύντομες.
• Αποφύγετε τις διπλές αρνήσεις στις ερωτήσεις, π.χ. τη χρήση των λέξεων “δεν” “μη” και “όχι” στην ίδια πρόταση.
• Αποφύγετε αφηρημένες λέξεις με γενική ή διφορούμενη σημασία. Για παράδειγμα η ερώτηση «Τι είδη προϊόντων
χρησιμοποιείς κυρίως;» έχει πολλές ερμηνείες.
• Οι συμμετέχοντες σε έρευνες τείνουν να δίνουν τις αναμενόμενες ή «πολιτικά ορθές» απαντήσεις, παρά να
εκφράζουν την ειλικρινή γνώμη τους. Η ανωνυμία εξασφαλίζει μια σχετική ειλικρίνεια στις απαντήσεις. Γι’ αυτό,
προτιμήστε το ερωτηματολόγιο να συμπληρωθεί ανώνυμα.
• Αν αποφασίσετε να ερευνήσετε τις συνήθειες και τις συμπεριφορές, θυμηθείτε ότι αυτό που θα να καταγράψετε
είναι οι «δηλούμενες» συμπεριφορές, που μπορεί να διαφέρουν από τις πραγματικές. Οι τελευταίες μπορούν να
καταγραφούν μόνο με παρατήρηση.
• Αποφύγετε ερωτήσεις που φέρνουν τον ερωτώμενο σε δύσκολη θέση.
• Αποφύγετε τις «κατευθυνόμενες» ερωτήσεις. Για παράδειγμα, «Συμφωνείς ότι το ΧΧΧΧΧ πρέπει να γίνει ώστε … ;»
• Πριν να διεξαγάγετε την τελική έρευνα, μοιράστε το αρχικό ερωτηματολόγιο σε συμμαθητές και γονείς. Αξιοποιήστε
τις παρατηρήσεις τους, ώστε να βελτιώσετε το ερωτηματολόγιο όσον αφορά το μέγεθος, τη διατύπωση, κλπ.

Αξιολόγηση σε 1 λεπτό
Τι βρήκα πιο ενδιαφέρον στη δραστηριότητα: ...................................................................................................
Τι βρήκα λιγότερο ενδιαφέρον στη δραστηριότητα: ..........................................................................................
Τι με δυσκόλεψε στη δραστηριότητα: ................................................................................................................
...Και μια αναπάντεχη διαπίστωση ή σκέψη μου: .............................................................................................
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