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Αγαπητή μαθήτρια, 

Το ερωτηματολόγιο που έχεις μπροστά σου αφορά στην αξιολόγηση της επιμόρφωσης στην οποία 

συμμετείχες. Θεωρούμε τη συμμετοχή σου στην αξιολόγηση αυτή πολύτιμη. Σε παρακαλούμε 

λοιπόν να το συμπληρώσεις πλήρως και με ειλικρίνεια, ώστε να μας βοηθήσεις στην προσπάθεια 

αυτή. Σε διαβεβαιώνουμε ότι όλες οι πληροφορίες που θα μας δώσεις είναι απόρρητες και θα 

χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της έρευνας. 

Σε ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σου.  

Η επιστημονική ομάδα του έργου 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1. Όνομα εκπαιδευτικής μονάδας:____________________________________________ 

2. Τάξη: _______________ 

3. Ειδικότητα: ___________________________________ 

4. Ηλικία: ____________ 

5. Τόπος γέννησης: ________________________ 

6. Τσέκαρε την αντίστοιχη κατηγορία της περιοχής που μεγάλωσες, σύμφωνα με τον πληθυσμό σε 

κατοίκους:  

 Αγροτική (500-2000)  Ημιαγροτική (2000-5000)  Ημιαστική (5000-10000) 

 Αστική (10.000-100.000)  Αστικό κέντρο (100.000 -  )  

7. Επάγγελμα πατέρα: _____________________________________________________ 

8. Επάγγελμα μητέρας:_____________________________________________________ 

9. Στον παρακάτω πίνακα τσέκαρε το επίπεδο εκπαίδευσης των γονιών σου. 

Επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα σου της μητέρας σου 

Δημοτικό   

Τριτάξιο Γυμνάσιο   

Λύκειο ή Εξατάξιο Γυμνάσιο   

Ιδιωτική Σχολή   

Ανώτερη Σχολή   

Ανώτατη Σχολή   

Μεταπτυχιακό δίπλωμα   

Διδακτορικό δίπλωμα   

Άλλο:   
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10. Στον παρακάτω πίνακα δήλωσε την καταγωγή των γονιών σου: 

Του πατέρα σου Της μητέρας σου 

  

11.  Το θρήσκευμά σου:  

 Ορθόδοξη  Καθολική  Προτεστάντης 

 Μωαμεθανή  Άλλο: _______________  

12. Οικογενειακή κατάσταση: 

 Άγαμη  Έγγαμη χωρίς παιδιά  Έγγαμη με παιδιά 

 Διαζευγμένη   Διαζευγμένη με παιδιά Άλλο:_______________

13. Εάν έχεις αδέρφια, δήλωσε στον παρακάτω πίνακα την ηλικία και το φύλο τους: 

 Ηλικία Φύλο 

Αγόρι Κορίτσι

1    

2    

3    

4    

14. Με ποιους κατοικείς (μπορείς να τσεκάρεις και περισσότερες της μιας επιλογές): 

 Τους γονείς μου  Τη μητέρα μου  Τον πατέρα μου 

 Τους παππούδες μου  Τα αδέρφια μου  Μόνη μου 

 Με τον σύζυγό μου  Με τα παιδιά μου  Άλλο:__________ 

 

15. Τσέκαρε με ποιον βαθμό επίδοσης ολοκλήρωσες την προηγούμενη εκπαιδευτική περίοδο: 

 10-12  13-14  15-16  17-18  19-20 

16. Τσέκαρε τις προηγούμενες σπουδές που ολοκλήρωσες πριν από την τωρινή φοίτησή σου 

στην εκπαιδευτική μονάδα που βρίσκεσαι: 

 Γυμνάσιο  Ενιαίο Λύκειο  ΤΕΕ ή ΤΕΛ   Άλλο: _____________ 

17. Γνώσεις ξένων γλωσσών: 

 Λίγο Καλά Πολύ Καλά Άριστα Τίτλος πτυχίου (αν υπάρχει) 

Αγγλικά      

Γαλλικά      

Γερμανικά      

Άλλη:_____________      
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18. Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών στα θέματα: 

 

 

 

 

 

19. Χρησιμοποιείς ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι σου;  ΝΑΙ   ΟΧΙ 

20. Εάν η απάντησή σου στο προηγούμενο ερώτημα είναι θετική,  

                   Έχεις πρόσβαση στο διαδίκτυο;   ΝΑΙ   ΟΧΙ 

21. Για ποιους λόγους επέλεξες αυτήν την ειδικότητα που σπουδάζεις; 

 Για να αποκτήσω περισσότερα επαγγελματικά εφόδια  

 Διότι η ειδικότητα αυτή έχει ζήτηση στην αγορά εργασίας 

 Διότι μου αρέσει, ταιριάζει με τα ενδιαφέροντά μου 

 Διότι με παρότρυναν οι γονείς μου  

 Για να συνεχίσω να είμαι μαζί με την παρέα μου 

 Για να ακολουθήσω το επάγγελμα του πατέρα μου 

 Για να ακολουθήσω το επάγγελμα της μητέρας μου 

 Άλλο: _______ 

22. Τι σκοπεύεις να κάνεις όταν αποφοιτήσεις από την εκπαιδευτική μονάδα στην οποία 

φοιτάς; 

 Θα συνεχίσω τις σπουδές μου στο/η ________________________ 

 Θα εργαστώ σε ________________________ 

 Θα δουλέψω κοντά σε κάποιον για να μάθω την τέχνη 

 Δεν έχω αποφασίσει ακόμη 

 Άλλο (εξήγησε) :_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 Λίγο Καλά Πολύ Καλά 

Επεξεργασία κειμένου    

Υπολογιστικά φύλλα    

Διαδίκτυο    

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο    
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23. Πως φαντάζεσαι τον εαυτό σου στην ηλικία των 30 ετών – τσέκαρε στο κατάλληλο κελί 

 Καθόλου 

σημαντικό 

Λίγο 

σημαντικό 

Αρκετά 

σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

Πάρα 

πολύ 

σημαντικό 

Να μένω μόνη μου      

Να μένω με τον σύντροφό μου      

Να είμαι επιτυχημένη επαγγελματίας      

Να έχω οικονομική άνεση      

Να έχω εξασφαλισμένα τα προς το ζην      

Να έχω παντρευτεί      

Να έχω κάνει παιδιά      

Να έχω ιδιόκτητο σπίτι      

Να συμμετέχω στα κοινά (σύλλογοι, 

πολιτική, κ.λ.π.) 

     

24. Σε ποιο βαθμό νομίζεις ότι το φύλο ενός ατόμου επηρεάζει: 

 Καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ  Πάρα πολύ 

Την ηλικία γάμου και δημιουργία 

οικογένειας  

     

Τους ρόλους στην οικογένεια      

Την επιλογή σπουδών      

Την επιλογή επαγγέλματος      

Την επαγγελματική ανέλιξη (σταδιοδρομία)      

Την δραστηριοποίηση του ατόμου στον χώρο 

των επιχειρήσεων 
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25. Θα χαρακτήριζες τα παρακάτω επαγγέλματα ανδρικά, γυναικεία ή κατάλληλα και για τα 

δύο φύλα;  

 «ανδρικό» και για τα δύο φύλα «γυναικείο» 

Κοινωνικός/κη λειτουργός    

Γραμματέας    

Κομμωτής/τρια    

Νοσοκόμος/α    

Πωλητής/τρια    

Δημοσιογράφος    

Μοντέλο    

Ηλεκτρολόγος    

Διαφημιστής/τρια    

Λογιστής/τρια    

Ζωγράφος    

Προγραμματιστής/τρια    

Τηλεπαρουσιαστής/τρια    

Οδηγός     

Σχεδιαστής/τρια μόδας    

Αστυνομικός    

Βρεφονηπιοκόμος    

Καθηγητής/τρια    

Αρχιτέκτονας    

Σύμβουλος επιχειρήσεων    

 

26. Κατά πόσο συμφωνείς με τις παρακάτω αντιλήψεις: 

 Δεν 
συμφωνώ 
καθόλου 

Μάλλον 
δεν 
συμφωνώ

Ούτε 
συμφωνώ 
ούτε 
διαφωνώ 

Μάλλον 
συμφωνώ

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Οι γυναίκες δεν μπορούν να κάνουν βαριές 
δουλειές 

     

Στις γυναίκες δεν αρέσει να δουλεύουν 
στην ύπαιθρο 

     

Οι γυναίκες δουλεύουν για να 
συμπληρώσουν το οικογενειακό εισόδημα 

     

Οι άνδρες πρέπει να συντηρούν την 
οικογένεια 

     

Οι άνδρες ενδιαφέρονται για την καριέρα 
τους περισσότερο από τις γυναίκες 

     

Οι άνδρες είναι περισσότερο αξιόπιστοι 
εργαζόμενοι από τις γυναίκες 
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 Δεν 
συμφωνώ 
καθόλου 

Μάλλον 
δεν 
συμφωνώ

Ούτε 
συμφωνώ 
ούτε 
διαφωνώ 

Μάλλον 
συμφωνώ

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Οι γυναίκες δεν ενδιαφέρονται για την καλή 
απόδοση στη δουλειά και την επιμόρφωση 

     

Ο άνδρας πρέπει να παίρνει τις αποφάσεις 
για τα οικονομικά θέματα της οικογένειας 

     

Μια εργαζόμενη μητέρα δεν μπορεί να είναι 
τόσο στοργική και τρυφερή με τα παιδιά 
της, όσο η μητέρα που δεν δουλεύει 

     

Ειδικά οι άνδρες χρειάζεται να παίρνουν 
ικανοποίηση και ευχαρίστηση από τη 
δουλειά τους 

     

Οι γυναίκες είναι πιο κατάλληλες από τους 
άνδρες για επαγγέλματα που απαιτούν 
φροντίδα 

     

Οι άνδρες είναι πιο κατάλληλοι από τις 
γυναίκες για διοικητικές θέσεις 

     

Οι γυναίκες είναι πιο κατάλληλες να 
ασχολούνται με θέματα της δημόσιας ζωής 
που αφορούν την υγεία, την παιδεία, το 
περιβάλλον 

     

Οι άνδρες είναι πιο κατάλληλοι να 
ασχολούνται με θέματα της δημόσιας ζωής 
που αφορούν την εξωτερική πολιτική, την 
οικονομία και την άμυνα 

     

Οι γυναίκες πρέπει να παίρνουν αποφάσεις 
για θέματα που αφορούν τα παιδιά και το 
σπίτι 

     

Η γυναίκα πρέπει να εξασφαλίζει μια 
εργασία και τίποτε παραπάνω. Η 
επαγγελματική εξέλιξη θα δημιουργήσει 
προβλήματα στην οικογένεια 

     

Η ενασχόληση με τις επιχειρήσεις είναι 
ανδρική υπόθεση 

     

Οι γυναίκες πρέπει να φροντίζουν το σπίτι 
κα τα παιδιά 

     

Σήμερα οι γυναίκες ενδιαφέρονται για την 
καριέρα τους όσο και οι άνδρες 
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27. Πόσο σημαντικά θεωρείς τα παρακάτω σε μια δουλειά: 

 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

Να υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες 
απόλυσης 

     

Να εργάζομαι με ανθρώπους που είναι φιλικοί 
και έχουν κατανόηση 

     

Να χρησιμοποιώ την εφευρετικότητα και τη 
φαντασία μου 

     

Να κερδίζω πολλά χρήματα      

Να μου παρέχει κύρος και να εμπνέει 
σεβασμό σε τρίτους 

     

Να μου δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνώ με 
άλλους ανθρώπους 

     

Να βοηθώ τους συνανθρώπους μου      

Να ορίζω τον τρόπο και τον χρόνο εργασίας 
μου 

     

Να προγραμματίζω, να οργανώνω και να 
ελέγχω τη δουλειά άλλων 

     

Να δραστηριοποιούμαι σωματικά και να 
κινούμαι 

     

Να μου προσφέρει πνευματικά ερεθίσματα       

Να έχω την ευκαιρία να κάνω πολλά και 
διαφορετικά πράγματα 

     

Να αναγνωρίζεται το έργο μου και να 
θεωρείται σημαντικό  

     

Να γίνεται σε άνετο και ευχάριστο χώρο      

Να μου προσφέρει ευκαιρίες για προβολή και 
δημοσιότητα 

     

Να παίρνω πρωτοβουλίες και να τις 
ολοκληρώνω 

     

Να προσφέρει δυνατότητες εξέλιξης      

Να συμμετέχω ενεργά στις αποφάσεις που 
λαμβάνονται στη δουλειά μου 

     

Να μετακινούμε ή να ταξιδεύω συχνά      

Να μου επιτρέπει να έχω πολύ ελεύθερο χρόνο      

 

28. Πόσο σημαντικό για τη δουλειά σου θεωρεί ότι είναι οι γνώσεις: 

 Καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ  Πάρα πολύ 

Ηλεκτρονικών υπολογιστών      

Ξένων γλωσσών      

Θεμάτων επιχειρηματικότητας      
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29. Γιατί ποιους λόγους συμμετείχες στο πρόγραμμα; 

 Δεν 
ισχύει 

Ισχύει 
λίγο 

Ισχύει 
αρκετά 

Ισχύει 
πολύ 

Ισχύει 
πάρα πολύ

Για να αποκτήσω επαγγελματικά εφόδια      

Για να ενημερωθώ για θέματα 
επιχειρηματικότητας 

     

Για να πιστοποιηθώ στη γνώση Η/Υ      

Γιατί δέχθηκαν και οι φίλες μου      

Άλλος:____________________________      

 

30. Θεωρείς ότι η δραστηριότητα στην οποία συμμετείχες ήταν για σένα: 

 Καθόλου  Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

Σημαντική      

Δύσκολη      

Ενημερωτική      

Επαρκής      

Ενδιαφέρουσα      

Χρήσιμη      

Βαρετή      

Κουραστική      

Σημαντική      

Άλλο:__________      

 

31. Σε ποιο βαθμό νομίζεις ότι η δραστηριότητα στην οποία συμμετείχες είχε για σένα ως 

συνέπεια: 

 Καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ Πάρα πολύ 

να σκεφτείς την επιλογή σπουδών σου 
χωρίς περιορισμούς ως προς το φύλο 

     

να ενημερωθείς για θέματα 
επιχειρηματικότητας 

     

να αποκτήσεις επαγγελματικά εφόδια      

να επιδιώξεις την πιστοποίηση στη 
γνώση Η/Υ 

     

να σκεφτείς την επιλογή του 
επαγγέλματός σου χωρίς περιορισμούς 
ως προς το φύλο 

     

να σκεφτείς μια επιχειρηματική ιδέα      
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32. Τι είδους δυσκολίες θεωρείς ότι προέκυψαν κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σου στο 

πρόγραμμα; 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

33. Απάντησε στις ακόλουθες προτάσεις συγκρίνοντας τη συμπεριφορά σου στο πρόγραμμα 

επιμόρφωσης από απόσταση που παρακολούθησες σε σχέση με την παρακολούθηση 

μαθημάτων στην τάξη, στο παραδοσιακό πρόγραμμα σπουδών του σχολείου, 

χρησιμοποιώντας την κλίμακα: 

Α. Είναι περισσότερο πιθανό     Β. Δεν υπάρχει διαφορά    Γ. Είναι λιγότερο πιθανό  

 

1. ....... να μάθεις το περιεχόμενο του μαθήματος 

 

2. ....... να υποβάλεις ερώτηση στον καθηγητή 

 

3. ...... να παρακινηθείς να μελετήσεις περισσότερο  

 

4. ...... να παρακολουθήσεις με προσοχή τα μαθήματα 

 

5. ...... να απαντάς  στις ερώτησες που υποβάλλει η καθηγήτρια ή ο καθηγητής 

 

6. ...... να αναπτύξεις θετική σχέση με το σχολείο  

 

7. ..... να αναπτύξεις θετική σχέση με τις συμμαθήτριές σου ή τους συμμαθητές σου 

 

34. Τι ήταν πιο σημαντικό στην επιμόρφωση από απόσταση που παρακολούθησες; 

 Ο τρόπος συγγραφής του περιεχομένου 

 Η αποδέσμευση από τη συνεχή επίβλεψη της καθηγήτριας/του καθηγητή 

 Η ευκολία και προσαρμοστικότητα των μαθημάτων 

 Η ευκαιρία ενασχόλησης με ένα αντικείμενο που θα σε βοηθήσει επαγγελματικά 

 

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας! 

 


