Στο ερωτηματολόγιο αυτό θα βρεις ερωτήσεις σχετικά με τα παρακάτω:
Εσύ, η οικογένειά σου και το σπίτι σου
Τι σκέφτεσαι για τη ζωή σου
Μεταναστευτικό υπόβαθρο
Η υγεία σου
Το σχολείο σου
Ο ελεύθερος χρόνος και οι δραστηριότητες στο σπίτι
Να διαβάσεις κάθε ερώτηση προσεκτικά και να απαντήσεις με όσο μεγαλύτερη ακρίβεια μπορείς.
Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. Γι’ αυτό δώσε τις απαντήσεις που σε εκφράζουν καλύτερα.
Μπορείς να ζητήσεις βοήθεια, αν δεν καταλαβαίνεις κάτι ή αν δεν είσαι σίγουρος/η για τον τρόπο που πρέπει να απαντήσεις σε κάποιες ερωτήσεις.
Κάποιες ερωτήσεις αναφέρονται στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών.
Να σκεφτείς όλα τα διαφορετικά μαθήματα στο σχολείο σου, των οποίων το περιεχόμενο έχει σχέση με τις Φυσικές Επιστήμες.
Στο σχολείο σου μπορεί να διδάσκονται διαφορετικά μαθήματα Φυσικών Επιστημών, όπως η Φυσική, η Χημεία, η Βιολογία, Γεωλογία, Αστρονομία,
Τεχνολογία.
Να προσέξεις ότι το κουμπί «Επόμενο», που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης σου, χρησιμοποιείται για να οδηγήσει στην επόμενη ερώτηση.
Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να πας με κύλιση στο κάτω μέρος της οθόνης σου για να βρεις το κουμπί «Επόμενο».
Οι απαντήσεις σου θα συνδυαστούν με άλλες απαντήσεις, προκειμένου να βγουν συνολικά αποτελέσματα και μέσοι όροι,
επομένως θα είναι αδύνατο να ταυτιστούν με συγκεκριμένα πρόσωπα. Θα τηρηθεί το απόρρητο σε όλες τις απαντήσεις σου.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΕΣΥ, Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ

Σε ποια τάξη πηγαίνεις στο σχολείο;
(Να επιλέξεις από το αναδιπλούμενο μενού, για να απαντήσεις την ερώτηση.)

ST001Q01TA01

Τάξη

Επιλογή...
Τάξη ( ST001Q01TA01 )
Επιλογή...
Α΄ Γυμνασίου
Β΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου
Α΄ Λυκείου
Α΄ ΕΠΑΛ

Το σχολείο σου είναι:
(Να επιλέξεις μία από τις απαντήσεις.)

Γυμνάσιο

Γενικό Λύκειο

Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.)

ST002Q01TA01

ST002Q01TA02

ST002Q01TA03

Πότε γεννήθηκες;
(Να επιλέξεις την ημέρα, τον μήνα και το έτος γέννησής σου από τα αναδιπλούμενα μενού, για να απαντήσεις την ερώτηση.)

ST003Q01TA01

Ημέρα

Επιλογή...
Ημέρα ( ST003Q01TA01 )
Επιλογή...
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
ST003Q02TA01

Μήνας

Επιλογή...

Μήνας ( ST003Q02TA01 )
Επιλογή...
Ιανουάριος
Φ εβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
ST003Q03TA01

Έτος

Επιλογή...
Έτος ( ST003Q03TA01 )
Επιλογή...
1998
1999
2000
2001

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST003Q01TA01 = null OR ^ST003Q02TA01 = null OR ^ST003Q03TA01 = null)

Message:

Να συμπληρώσεις την πλήρη ημερομηνία της γέννησής σου.

Είσαι κορίτσι ή αγόρι;
(Να επιλέξεις μία από τις απαντήσεις.)

Κορίτσι

Αγόρι

ST004Q01TA01

ST004Q01TA02

Ποιο είναι το υψηλότερο επίπεδο σχολικής εκπαίδευσης το οποίο ολοκλήρωσε η μητέρα σου;
Εάν δεν είσαι σίγουρος/η ποιο τετράγωνο να επιλέξεις, μπορείς να ζητήσεις βοήθεια από τον Συντονιστή του Τεστ.

(Να επιλέξεις μία από τις απαντήσεις.)

Γενικό Λύκειο

Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ ή ΕΠΑ.Λ) ή κάποια Μέση Τεχνική Επαγγελματική Σχολή (ΤΕΣ)

Γυμνάσιο

Δημοτικό

Δεν τελείωσε το Δημοτικό σχολείο

ST005Q01TA01

ST005Q01TA02

ST005Q01TA03

ST005Q01TA04

ST005Q01TA05

Έχει η μητέρα σου κάποιο από τα παρακάτω πτυχία;
Εάν δεν είσαι σίγουρος/η ποια απάντηση να επιλέξεις, μπορείς να ζητήσεις βοήθεια από τον Συντονιστή του Τεστ.

(Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά.)

Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών (Μάστερ, Διδακτορικό)

Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου

Πτυχίο Τ.Ε.Ι.

Πτυχίο Επαγγελματικής Σχολής μετά το Λύκειο π.χ. Ι.Ε.Κ. (Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης)

Ναι

Όχι

ST006Q01TA01

ST006Q01TA02

ST006Q02TA01

ST006Q02TA02

ST006Q03TA01

ST006Q03TA02

ST006Q04TA01

ST006Q04TA02

Ποιο είναι το υψηλότερο επίπεδο σχολικής εκπαίδευσης το οποίο ολοκλήρωσε ο πατέρας σου;
Εάν δεν είσαι σίγουρος/η ποιο τετράγωνο να επιλέξεις, μπορείς να ζητήσεις βοήθεια από τον Συντονιστή του Τεστ.

(Να επιλέξεις μία από τις απαντήσεις.)

Γενικό Λύκειο

Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ ή ΕΠΑ.Λ.) ή κάποια Μέση Τεχνική Επαγγελματική Σχολή (ΤΕΣ)

Γυμνάσιο

Δημοτικό

Δεν τελείωσε το Δημοτικό σχολείο

ST007Q01TA01

ST007Q01TA02

ST007Q01TA03

ST007Q01TA04

ST007Q01TA05

Έχει ο πατέρας σου κάποιο από τα παρακάτω πτυχία;

Εάν δεν είσαι σίγουρος/η ποια απάντηση να επιλέξεις, μπορείς να ζητήσεις βοήθεια από τον Συντονιστή του Τεστ.

(Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά.)

Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών (Μάστερ, Διδακτορικό)

Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου

Πτυχίο Τ.Ε.Ι.

Πτυχίο Επαγγελματικής Σχολής μετά το Λύκειο π.χ. Ι.Ε.Κ. (Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης)

Ναι

Όχι

ST008Q01TA01

ST008Q01TA02

ST008Q02TA01

ST008Q02TA02

ST008Q03TA01

ST008Q03TA02

ST008Q04TA01

ST008Q04TA02

Με τι ασχολείται αυτόν τον καιρό η μητέρα σου;
(Να επιλέξεις μία από τις απαντήσεις.)

Έχει αμειβόμενη εργασία πλήρους απασχόλησης

Έχει αμειβόμενη εργασία μερικής απασχόλησης

Δεν εργάζεται, αλλά ψάχνει για δουλειά

Άλλο (π.χ. οικιακά, συνταξιούχος)

ST009Q01TA01

ST009Q01TA02

ST009Q01TA03

ST009Q01TA04

Με τι ασχολείται αυτόν τον καιρό ο πατέρας σου;
(Να επιλέξεις μία από τις απαντήσεις.)

Έχει αμειβόμενη εργασία πλήρους απασχόλησης

Έχει αμειβόμενη εργασία μερικής απασχόλησης

Δεν εργάζεται, αλλά ψάχνει για δουλειά

Άλλο (π.χ. οικιακά, συνταξιούχος)

ST010Q01TA01

ST010Q01TA02

ST010Q01TA03

ST010Q01TA04

Ποια από τα παρακάτω υπάρχουν στο σπίτι σου;
(Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά.)

Ένα γραφείο ή ένα τραπέζι, για μελέτη

Αποκλειστικά δικό σου δωμάτιο

Ήσυχο μέρος, για να μελετάς

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, που χρησιμοποιείς για τις σχολικές σου εργασίες

Εκπαιδευτικό λογισμικό

Σύνδεση με το διαδίκτυο (internet)

Κλασσική ελληνική λογοτεχνία (π.χ. Καβάφης, Καζαντζάκης, Παπαδιαμάντης)

Βιβλία ποίησης

Έργα τέχνης (π.χ. πίνακες ζωγραφικής)

Βιβλία χρήσιμα για τις σχολικές σου εργασίες

Ναι

Όχι

ST011Q01TA01

ST011Q01TA02

ST011Q02TA01

ST011Q02TA02

ST011Q03TA01

ST011Q03TA02

ST011Q04TA01

ST011Q04TA02

ST011Q05TA01

ST011Q05TA02

ST011Q06TA01

ST011Q06TA02

ST011Q07TA01

ST011Q07TA02

ST011Q08TA01

ST011Q08TA02

ST011Q09TA01

ST011Q09TA02

ST011Q10TA01

ST011Q10TA02

Εγχειρίδια χρήσης τεχνολογικού εξοπλισμού

Ένα λεξικό

Συσκευή προβολής DVD

Tηλεόραση επίπεδης οθόνης, Plasma/ LCD

Καλωδιακή/ συνδρομητική/ δορυφορική τηλεόραση

Βιβλία σχετικά με τέχνη, μουσική ή διακόσμηση

Πλυντήριο πιάτων

Γκαράζ ή θέση στάθμευσης

Σύστημα συναγερμού

ST011Q11TA01

ST011Q11TA02

ST011Q12TA01

ST011Q12TA02

ST011Q13TA01

ST011Q13TA02

ST011Q14NA01

ST011Q14NA02

ST011Q15NA01

ST011Q15NA02

ST011Q16NA01

ST011Q16NA02

ST011Q17TA01

ST011Q17TA02

ST011Q18TA01

ST011Q18TA02

ST011Q19TA01

ST011Q19TA02

Πόσα από τα παρακάτω υπάρχουν στο σπίτι σου;
(Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά.)
Κανένα

Ένα

Δύο

Τρία ή περισσότερα

ST012Q01TA01

ST012Q01TA02

ST012Q01TA03

ST012Q01TA04

ST012Q02TA01

ST012Q02TA02

ST012Q02TA03

ST012Q02TA04

ST012Q03TA01

ST012Q03TA02

ST012Q03TA03

ST012Q03TA04

ST012Q04NA01

ST012Q04NA02

ST012Q04NA03

ST012Q04NA04

Κινητά τηλέφωνα με σύνδεση στο διαδίκτυο π.χ.
smartphones

ST012Q05NA01

ST012Q05NA02

ST012Q05NA03

ST012Q05NA04

Υπολογιστές επιτραπέζιοι (desktop computer) ή φορητοί
(laptop ή notebook)

ST012Q06NA01

ST012Q06NA02

ST012Q06NA03

ST012Q06NA04

ST012Q07NA01

ST012Q07NA02

ST012Q07NA03

ST012Q07NA04

ST012Q08NA01

ST012Q08NA02

ST012Q08NA03

ST012Q08NA04

ST012Q09NA01

ST012Q09NA02

ST012Q09NA03

ST012Q09NA04

Τηλεοράσεις

Αυτοκίνητα

Μπάνια

Κινητά τηλέφωνα χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο

Tablet υπολογιστές, π.χ. iPad®, BlackBerry®

Συσκευές για ηλεκτρονική ανάγνωση (e-book readers), π.χ.
Amazon® KindleTM

Μουσικά όργανα, π.χ. κιθάρα, πιάνο

Πόσα βιβλία υπάρχουν στο σπίτι σου;
Να υπολογίσεις ότι σε ράφι ενός μέτρου μιας βιβλιοθήκης χωρούν περίπου 40 βιβλία. Να μη συμπεριλάβεις περιοδικά, εφημερίδες ή τα σχολικά σου βιβλία.

(Να επιλέξεις μία από τις απαντήσεις.)

0-10 βιβλία

11-25 βιβλία

26-100 βιβλία

101-200 βιβλία

201-500 βιβλία

Περισσότερα από 500 βιβλία

ST013Q01TA01

ST013Q01TA02

ST013Q01TA03

ST013Q01TA04

ST013Q01TA05

ST013Q01TA06

Οι δύο παρακάτω ερωτήσεις αφορούν το επάγγελμα της μητέρας σου:
(Εάν η μητέρα σου δεν εργάζεται τώρα, να αναφέρεις το κύριο επάγγελμα που έκανε τελευταία.)

Ποιο είναι το κύριο επάγγελμα της μητέρας σου;
(π.χ. καθηγήτρια, βοηθός μάγειρα, διευθύντρια πωλήσεων)

ST014Q01TA01

Να πληκτρολογήσεις το επάγγελμα.
Τι κάνει η μητέρα σου στην κύρια εργασία της;
(π.χ. διδάσκει μαθητές στο Γυμνάσιο, βοηθάει τον μάγειρα στην παρασκευή φαγητών σε ένα εστιατόριο,
διευθύνει ομάδα πωλήσεων)
Να περιγράψεις, με μια φράση, το είδος της εργασίας που κάνει ή έκανε τελευταία.

ST014Q02TA01

Οι δύο παρακάτω ερωτήσεις αφορούν το επάγγελμα του πατέρα σου:
(Εάν ο πατέρας σου δεν εργάζεται τώρα, να αναφέρεις το κύριο επάγγελμα που έκανε τελευταία.)

Ποιο είναι το κύριο επάγγελμα του πατέρα σου;
(π.χ. καθηγητής, βοηθός μάγειρα, διευθυντής πωλήσεων)
Να πληκτρολογήσεις το επάγγελμα.
Τι κάνει ο πατέρας σου στην κύρια εργασία του;
(π.χ. διδάσκει μαθητές στο Γυμνάσιο, βοηθάει τον μάγειρα στην παρασκευή των φαγητών σε ένα εστιατόριο,
διευθύνει ομάδα πωλήσεων)
Να περιγράψεις, με μια φράση, το είδος της εργασίας που κάνει ή έκανε τελευταία.

ST015Q01TA01

ST015Q02TA01

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΤΙ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null) THEN GOTO ^ST016 ELSE GOTO
^ST017

Η παρακάτω ερώτηση ζητάει να σημειώσεις πόσο ικανοποιημένος είσαι με τη ζωή σου, σε μια κλίμακα από το "0” μέχρι το “10”. Το μηδέν σημαίνει ότι δεν
νιώθεις "καθόλου ικανοποιημένος" και το “10” σημαίνει ότι είσαι "απόλυτα ικανοποιημένος".

Σε γενικές γραμμές, πόσο ικανοποιημένος/η είσαι με τη ζωή σου αυτόν τον καιρό;
(Να μετακινήσεις τον δείκτη στον κατάλληλο αριθμό.)

ST016Q01NA01

0
καθόλου ικανοποιημένος

10
απόλυτα ικανοποιημένος

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null) THEN GOTO ^ST018 ELSE GOTO
^ST017

Να φανταστείς μια σκάλα με σκαλοπάτια που αριθμούνται από το μηδέν στη βάση έως το δέκα στην κορυφή. Η
κορυφή της σκάλας αντιπροσωπεύει την καλύτερη ζωή που μπορεί να έχεις και η βάση της σκάλας αντιπροσωπεύει
τη χειρότερη ζωή που μπορεί να έχεις.
(Να μετακινήσεις τον δείκτη στον κατάλληλο αριθμό.)

ST017Q01NA01

Σε ποιο σκαλοπάτι της σκάλας νιώθεις, εσύ προσωπικά,
πως στέκεσαι αυτόν τον καιρό;

0
χειρότερη ζωή που μπορεί να έχεις

10
καλύτερη ζωή που μπορεί να έχεις

ST017Q02NA01

Σε ποιο σκαλοπάτι της σκάλας νομίζεις ότι θα στέκεσαι σε
πέντε περίπου χρόνια από τώρα;

0
χειρότερη ζωή που μπορεί να έχεις

10
καλύτερη ζωή που μπορεί να έχεις

Πόσο διαφωνείς ή συμφωνείς με τα παρακάτω σχετικά με τη ζωή σου;
(Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά.)

Είμαι ευχαριστημένος/η από τη ζωή μου.

Η ζωή μου είναι μια χαρά.

Θα ήθελα να αλλάξω πολλά πράγματα στη ζωή μου.

Εύχομαι να είχα μία διαφορετική ζωή.

Έχω μία καλή ζωή.

Έχω ό,τι θέλω στη ζωή μου.

Η ζωή μου είναι καλύτερη από των περισσοτέρων παιδιών.

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ
απόλυτα

ST018Q01NA01

ST018Q01NA02

ST018Q01NA03

ST018Q01NA04

ST018Q02NA01

ST018Q02NA02

ST018Q02NA03

ST018Q02NA04

ST018Q03NA01

ST018Q03NA02

ST018Q03NA03

ST018Q03NA04

ST018Q04NA01

ST018Q04NA02

ST018Q04NA03

ST018Q04NA04

ST018Q05NA01

ST018Q05NA02

ST018Q05NA03

ST018Q05NA04

ST018Q06NA01

ST018Q06NA02

ST018Q06NA03

ST018Q06NA04

ST018Q07NA01

ST018Q07NA02

ST018Q07NA03

ST018Q07NA04

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Σε ποια χώρα γεννήθηκες εσύ και σε ποια οι γονείς σου;
(Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε στήλη.)

Ελλάδα

Αλβανία

Χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (Ουκρανία, Ρωσία, Γεωργία,
Αρμενία κλπ.)

Άλλη χώρα

Εσύ

Μητέρα

Πατέρας

ST019AQ01T01

ST019BQ01T01

ST019C Q01T01

ST019AQ01T02

ST019BQ01T02

ST019C Q01T02

ST019AQ01T03

ST019BQ01T03

ST019C Q01T03

ST019AQ01T06

ST019BQ01T06

ST019C Q01T06

Branching rule
Rule:
IF (^ST019AQ01T01 = 0 AND ^ST019BQ01T01 = 0 AND ^ST019CQ01T01 = 0 AND ^ST019AQ01T02 = 0
AND ^ST019BQ01T02 = 0 AND ^ST019CQ01T02 = 0 AND ^ST019AQ01T03 = 0 AND ^ST019BQ01T03 = 0 AND
^ST019CQ01T03 = 0 AND ^ST019AQ01T06 = 0 AND ^ST019BQ01T06 = 0 AND ^ST019CQ01T06 = 0 ) THEN GOTO
^ST022 ELSE IF (^ST019AQ01T01 = 0 AND (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 =
05 OR ^ST003Q02TA01 = 07 OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null)) THEN
GOTO ^ST020 ELSE IF (^ST019AQ01T01 = 0 AND (^ST003Q02TA01 = 02 OR ^ST003Q02TA01 = 04 OR
^ST003Q02TA01 = 06 OR ^ST003Q02TA01 = 08 OR ^ST003Q02TA01 = 10 OR ^ST003Q02TA01 = 12)) THEN GOTO
^ST021 ELSE GOTO ^ST022

Πόσων ετών ήσουν, όταν ήλθες στην Ελλάδα;
(Να πληκτρολογήσεις την ηλικία σου, όταν ήρθες στην Ελλάδα.
Εάν ήσουν μικρότερος/η από 12 μηνών, να πληκτρολογήσεις τον αριθμό «0» (μηδέν).)

ετών

ST020Q01TA01

Consistency check rule
Rule:

IF ^ST020Q01TA01 >16

Message:

Να ελέγξεις την ηλικία που πληκτρολόγησες.

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null) THEN GOTO ^ST022 ELSE GOTO
^ST021

Πόσων ετών ήσουν, όταν ήλθες στην Ελλάδα;
(Να επιλέξεις από το αναδιπλούμενο μενού, για να απαντήσεις την ερώτηση.
Εάν ήσουν μικρότερος/η από 12 μηνών, να επιλέξεις «0-1 έτους» (ηλικία από μηδέν έως ενός έτους).)

ST021Q01TA01

Επιλογή...
( ST021Q01TA01 )
Επιλογή...
0 - 1 έτους
1 έτους
2 ετών
3 ετών
4 ετών
5 ετών
6 ετών
7 ετών
8 ετών
9 ετών
10 ετών
11 ετών
12 ετών
13 ετών
14 ετών
15 ετών
16 ετών

Ποια γλώσσα μιλάτε περισσότερο στο σπίτι;
(Να επιλέξεις μία από τις απαντήσεις.)

Ελληνικά

Αλβανικά

Γλώσσα των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (Ουκρανικά, Ρωσικά, Γεωργιανά, Αρμενικά κλπ.)

Άλλη γλώσσα

ST022Q01TA01

ST022Q01TA02

ST022Q01TA03

ST022Q01TA05

Branching rule
Rule:
IF (^ST022Q01TA01 >0 AND ^ST019AQ01T01 >0 AND ^ST019BQ01T01 >0 AND ^ST019CQ01T01 >0)
THEN GOTO ^ST024 ELSE IF (^ST022Q01TA01 = 0 AND ^ST022Q01TA02 = 0 AND ^ST022Q01TA03 = 0 AND
^ST022Q01TA05 = 0) THEN GOTO ^ST024 ELSE GOTO ^ST023

Ποια γλώσσα μιλάς συνήθως με τους παρακάτω ανθρώπους;
(Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά.)

Με τη μητέρα μου

Με τον πατέρα μου

Με τα αδέλφια μου

Με τον καλύτερό μου φίλο/ την καλύτερή μου
φίλη

Με τους συμμαθητές/ τις συμμαθήτριές μου

Περισσότερο τη μητρική μου
γλώσσα

Σχεδόν εξίσου συχνά τη
μητρική μου γλώσσα και
την ελληνική γλώσσα

Περισσότερο την
ελληνική γλώσσα

Δεν ισχύει για
μένα

ST023Q01TA01

ST023Q01TA02

ST023Q01TA03

ST023Q01TA04

ST023Q02TA01

ST023Q02TA02

ST023Q02TA03

ST023Q02TA04

ST023Q03TA01

ST023Q03TA02

ST023Q03TA03

ST023Q03TA04

ST023Q04TA01

ST023Q04TA02

ST023Q04TA03

ST023Q04TA04

ST023Q05TA01

ST023Q05TA02

ST023Q05TA03

ST023Q05TA04

Οι διακρίσεις αφορούν την αρνητική συμπεριφορά απέναντι σε ανθρώπους, επειδή ανήκουν σε κάποια
συγκεκριμένη ομάδα. Θα περιέγραφες τον εαυτό σου ως μέλος μιας πολιτισμικής ή εθνοτικής ομάδας που υφίσταται
διακρίσεις στην Ελλάδα;
(Οι διακρίσεις αφορούν τη δυσμενή μεταχείριση κάποιου που βασίζεται στην πολιτισμική ή εθνική καταγωγή του. Για παράδειγμα, έχει μικρότερες
πιθανότητες να πάρει υποτροφίες, να βρει θέσεις εργασίας ή στέγη, επίσης αντιμετωπίζεται με λιγότερη ευγένεια από τους άλλους ανθρώπους είτε δέχεται
προσβολές, παρενοχλήσεις ή επιθέσεις, εξ αιτίας της εθνικής ή πολιτισμικής του προέλευσης.)

(Να επιλέξεις μία απάντηση.)

Ναι

Όχι

ST024Q01NA01

ST024Q01NA02

Branching rule
Rule:
IF (^ST024Q01NA01 >0) THEN GOTO ^ST025 ELSE IF (^ST024Q01NA02 >0 AND (^ST019AQ01T01 = 0
OR ^ST019BQ01T01 = 0 OR ^ST019CQ01T01 = 0)) THEN GOTO ^ST025 ELSE IF (^ST024Q01NA02 >0 AND
^ST022Q01TA01 = 0) THEN GOTO ^ST025 ELSE GOTO ^STInfo4

Από τις εμπειρίες σου στο σχολείο, σε πόσους καθηγητές του σχολείου σου ταιριάζουν τα παρακάτω;
(Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά.)
Σε κανέναν ή σχεδόν
σε κανένα

Σε μερικούς

Στους
Σε όλους ή
περισσότερους σχεδόν σε όλους

Μιλούν με σεβασμό για ανθρώπους που ανήκουν στην ίδια εθνική ή
πολιτισμική ομάδα με μένα.

ST025Q01NA01

ST025Q01NA02

ST025Q01NA03

ST025Q01NA04

Έχουν εσφαλμένες αντιλήψεις σχετικά με την ιστορία της εθνικής ή
πολιτισμικής ομάδας στην οποία ανήκω.

ST025Q02NA01

ST025Q02NA02

ST025Q02NA03

ST025Q02NA04

Είναι ανοιχτοί για προσωπική επικοινωνία με ανθρώπους της εθνικής ή
πολιτισμικής ομάδας στην οποία ανήκω.

ST025Q03NA01

ST025Q03NA02

ST025Q03NA03

ST025Q03NA04

Λένε αρνητικά πράγματα για ανθρώπους της εθνικής ή πολιτισμικής
ομάδας στην οποία ανήκω.

ST025Q04NA01

ST025Q04NA02

ST025Q04NA03

ST025Q04NA04

Κατηγορούν ανθρώπους από την εθνική ή πολιτισμική ομάδα στην οποία
ανήκω, για προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα.

ST025Q05NA01

ST025Q05NA02

ST025Q05NA03

ST025Q05NA04

Δείχνουν κατανόηση για τη διαφορετική νοοτροπία των ανθρώπων της
εθνικής ή πολιτισμικής ομάδας στην οποία ανήκω.

ST025Q06NA01

ST025Q06NA02

ST025Q06NA03

ST025Q06NA04

Αντιμετωπίζουν τους μαθητές της εθνικής ή πολιτισμικής ομάδας στην
οποία ανήκω το ίδιο όπως τους υπόλοιπους μαθητές.

ST025Q07NA01

ST025Q07NA02

ST025Q07NA03

ST025Q07NA04

Έχουν χαμηλότερες προσδοκίες για τις σχολικές επιδόσεις των μαθητών
της εθνικής ή πολιτισμικής ομάδας στην οποία ανήκω.

ST025Q08NA01

ST025Q08NA02

ST025Q08NA03

ST025Q08NA04

Έχουν υψηλότερες προσδοκίες για τις σχολικές επιδόσεις των μαθητών
της εθνικής ή πολιτισμικής ομάδας στην οποία ανήκω.

ST025Q09NA01

ST025Q09NA02

ST025Q09NA03

ST025Q09NA04

Εφαρμόζουν τα ίδια κριτήρια όπως και στους υπόλοιπους μαθητές, για να
βαθμολογήσουν τους μαθητές της εθνικής ή πολιτισμικής ομάδας στην
οποία ανήκω.
Εφαρμόζουν τα ίδια κριτήρια για να τιμωρήσουν την κακή συμπεριφορά,
τόσο στους υπόλοιπους μαθητές όσο και στους μαθητές της εθνικής ή
πολιτισμικής ομάδας στην οποία ανήκω.

ST025Q10NA01

ST025Q10NA02

ST025Q10NA03

ST025Q10NA04

ST025Q11NA01

ST025Q11NA02

ST025Q11NA03

ST025Q11NA04

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Η ΥΓΕΙΑ ΣΟΥ

Τι ύψος έχεις;
(Να πληκτρολογήσεις τον σωστό αριθμό.)

Εκατοστά

ST026Q01NA01

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST026Q01NA01 < 90 OR ^ST026Q01NA01 >230)

Message:

Να ελέγξεις τον αριθμό που πληκτρολόγησες.

Πόσα κιλά είσαι;
(Να πληκτρολογήσεις τον σωστό αριθμό.)

Κιλά

ST027Q01NA01

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST027Q01NA01 < 30 OR ^ST027Q01NA01 >250)

Message:

Να ελέγξεις τον αριθμό που πληκτρολόγησες.

Όταν τρως μεσημεριανό γεύμα στο σχολείο, από πού παίρνεις συνήθως το φαγητό σου;
(Να επιλέξεις μία από τις απαντήσεις.)

Δεν τρώω ποτέ μεσημεριανό γεύμα στο σχολείο

Από το σπίτι

Από το σχολείο

Από αλλού

ST028Q01NA01

ST028Q01NA02

ST028Q01NA03

ST028Q01NA04

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ημερών, πόσες ημέρες έφαγες ή ήπιες κάτι από τα παρακάτω;
(Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά.)

ST029Q01NA01

Φ ρούτα (π.χ. μήλα, πορτοκάλια, μπανάνες, αχλάδια)

Επιλογή...

Φ ρούτα (π.χ. μήλα, πορτοκάλια, μπανάνες, αχλάδια) ( ST029Q01NA01 )
Επιλογή...
0 ημέρες
1 ημέρα
2 ημέρες
3 ημέρες
4 ημέρες
5 ημέρες
6 ημέρες
7 ημέρες
ST029Q02NA01

Πρόχειρο φαγητό (π.χ. από τα Goody’s ή την Pizza Fan)

Επιλογή...

Πρόχειρο φαγητό (π.χ. από τα Goody’s ή την Pizza Fan) ( ST029Q02NA01 )
Επιλογή...
0 ημέρες
1 ημέρα
2 ημέρες
3 ημέρες
4 ημέρες
5 ημέρες
6 ημέρες
7 ημέρες
ST029Q03NA01

Λαχανικά (π.χ. ντομάτα, μαρούλι, καρότα)

Επιλογή...

Λαχανικά (π.χ. ντομάτα, μαρούλι, καρότα) ( ST029Q03NA01 )
Επιλογή...
0 ημέρες
1 ημέρα
2 ημέρες
3 ημέρες
4 ημέρες
5 ημέρες
6 ημέρες
7 ημέρες
ST029Q04NA01

Αναψυκτικά (π.χ. Coca Cola, Sprite)

Αναψυκτικά (π.χ. Coca Cola, Sprite) ( ST029Q04NA01 )
Επιλογή...
0 ημέρες
1 ημέρα
2 ημέρες
3 ημέρες
4 ημέρες
5 ημέρες
6 ημέρες
7 ημέρες

Επιλογή...

Διδάχτηκες στα μαθήματά σου αυτό το σχολικό έτος κάτι σχετικό με τα παρακάτω;
(Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά.)

Τα οφέλη της υγιεινής διατροφής

Τους κινδύνους από την κατανάλωση αλκοόλ, καπνού και άλλων ουσιών

Τα οφέλη της σωματικής άσκησης

Τους κινδύνους από τα μεταδιδόμενες ασθένειες (π.χ. φυματίωση, AIDS)

Ναι

Όχι

ST030Q01NA01

ST030Q01NA02

ST030Q02NA01

ST030Q02NA02

ST030Q03NA01

ST030Q03NA02

ST030Q04NA01

ST030Q04NA02

Αυτό το σχολικό έτος, πόσες μέρες κατά μέσον όρο την εβδομάδα έκανες γυμναστική στο σχολείο;
(Να επιλέξεις από το αναδιπλούμενο μενού, για να απαντήσεις την ερώτηση.)

ST031Q01NA01

Επιλογή...
( ST031Q01NA01 )
Επιλογή...
0 ημέρες
1 ημέρα
2 ημέρες
3 ημέρες
4 ημέρες
5 ημέρες
6 ημέρες
7 ημέρες

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ημερών, πόσες ημέρες ασχολήθηκες εκτός σχολείου με τα παρακάτω;
(Να επιλέξεις μία απάντηση από τα αναδιπλούμενα μενού, για να απαντήσεις τις ερωτήσεις.)

Μέτρια σωματική δραστηριότητα, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 60 λεπτών την ημέρα
(π.χ. περπάτημα, ανέβασμα σκάλας, ποδήλατο για το σχολείο, κολύμπι στη θάλασσα)

ST032Q01NA01

Επιλογή...

Μέτρια σωματική δραστηριότητα, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 60 λεπτών την ημέρα (π.χ. περπάτημα, ανέβασμα σκάλας, ποδήλατο για το
σχολείο, κολύμπι στη θάλασσα) ( ST032Q01NA01 )
Επιλογή...
0 ημέρες
1ημέρα
2 ημέρες
3 ημέρες
4 ημέρες
5 ημέρες
6 ημέρες
7 ημέρες
Έντονη σωματική δραστηριότητα, διάρκειας τουλάχιστον 20 λεπτών την ημέρα, που σε
έκανε να ιδρώσεις και να αναπνέεις γρήγορα (π.χ. τρέξιμο, ποδήλατο, αερόμπικ,
ποδόσφαιρο, πατίνια, βόλεϋ, μπάσκετ)

ST032Q02NA01

Επιλογή...

Έντονη σωματική δραστηριότητα, διάρκειας τουλάχιστον 20 λεπτών την ημέρα, που σε έκανε να ιδρώσεις και να αναπνέεις γρήγορα (π.χ.
τρέξιμο, ποδήλατο, αερόμπικ, ποδόσφαιρο, πατίνια, βόλεϋ, μπάσκετ) ( ST032Q02NA01 )
Επιλογή...
0 ημέρες
1ημέρα
2 ημέρες
3 ημέρες
4 ημέρες
5 ημέρες
6 ημέρες
7 ημέρες

Πόσο διαφωνείς ή συμφωνείς με τις παρακάτω προτάσεις, σχετικά με τον εαυτό σου;
(Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά.)

Όταν αθλούμαι ή γυμνάζομαι το απολαμβάνω.

Όταν αθλούμαι ή γυμνάζομαι, νιώθω ότι παίρνω ενέργεια.

Όταν αθλούμαι ή γυμνάζομαι, νιώθω καλά το σώμα μου.

Όταν αθλούμαι ή γυμνάζομαι, νιώθω μία έντονη αίσθηση επιτυχίας.

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Συμφωνώ

Συμφωνώ
απόλυτα

ST033Q01NA01

ST033Q01NA02

ST033Q01NA03

ST033Q01NA04

ST033Q02NA01

ST033Q02NA02

ST033Q02NA03

ST033Q02NA04

ST033Q03NA01

ST033Q03NA02

ST033Q03NA03

ST033Q03NA04

ST033Q04NA01

ST033Q04NA02

ST033Q04NA03

ST033Q04NA04

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥ

Σκέψου το σχολείο σου. Πόσο συμφωνείς με τα παρακάτω;
(Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά.)

Στο σχολείο μου αισθάνομαι σαν να είμαι ξένος ή θεατής.

Κάνω εύκολα φιλίες στο σχολείο.

Αισθάνομαι άνετα στο σχολείο.

Στο σχολείο αισθάνομαι άβολα και έξω από τα νερά μου.

Οι άλλοι μαθητές φαίνεται να με συμπαθούν.

Αισθάνομαι μοναξιά στο σχολείο.

Είμαι ευτυχισμένος στο σχολείο.

Όλα είναι τέλεια στο σχολείο μου.

Είμαι ευχαριστημένος από το σχολείο μου.

Συμφωνώ απόλυτα

Συμφωνώ

Διαφωνώ

Διαφωνώ απόλυτα

ST034Q01TA01

ST034Q01TA02

ST034Q01TA03

ST034Q01TA04

ST034Q02TA01

ST034Q02TA02

ST034Q02TA03

ST034Q02TA04

ST034Q03TA01

ST034Q03TA02

ST034Q03TA03

ST034Q03TA04

ST034Q04TA01

ST034Q04TA02

ST034Q04TA03

ST034Q04TA04

ST034Q05TA01

ST034Q05TA02

ST034Q05TA03

ST034Q05TA04

ST034Q06TA01

ST034Q06TA02

ST034Q06TA03

ST034Q06TA04

ST034Q07TA01

ST034Q07TA02

ST034Q07TA03

ST034Q07TA04

ST034Q08TA01

ST034Q08TA02

ST034Q08TA03

ST034Q08TA04

ST034Q09TA01

ST034Q09TA02

ST034Q09TA03

ST034Q09TA04

Πόσο συχνά συμβαίνουν τα παρακάτω στα μαθήματα του σχολείου σου;
(Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά.)

Οι μαθητές δεν ακούνε τι λέει ο καθηγητής.

Επικρατεί θόρυβος και αταξία.

Ο καθηγητής αναγκάζεται να περιμένει πολλή ώρα, μέχρι να
ησυχάσουν οι μαθητές.

Οι μαθητές δεν μπορούν να εργαστούν αποδοτικά στο μάθημα.

Οι μαθητές αρχίζουν να εργάζονται πολλή ώρα μετά την έναρξη του
μαθήματος.

Σε κάθε μάθημα

Στα περισσότερα
μαθήματα

Σε μερικά
μαθήματα

Ποτέ ή σχεδόν
ποτέ

ST035Q01TA01

ST035Q01TA02

ST035Q01TA03

ST035Q01TA04

ST035Q02TA01

ST035Q02TA02

ST035Q02TA03

ST035Q02TA04

ST035Q03TA01

ST035Q03TA02

ST035Q03TA03

ST035Q03TA04

ST035Q04TA01

ST035Q04TA02

ST035Q04TA03

ST035Q04TA04

ST035Q05TA01

ST035Q05TA02

ST035Q05TA03

ST035Q05TA04

Σκέψου το σχολείο σου. Πόσο συμφωνείς με τα παρακάτω;
(Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά.)
Συμφωνώ
απόλυτα

Συμφωνώ

Διαφωνώ

Διαφωνώ
απόλυτα

ST036Q01TA01

ST036Q01TA02

ST036Q01TA03

ST036Q01TA04

ST036Q02TA01

ST036Q02TA02

ST036Q02TA03

ST036Q02TA04

Το σχολείο με βοήθησε να αποκτήσω αυτοπεποίθηση ώστε να παίρνω μόνος μου
αποφάσεις.

ST036Q03TA01

ST036Q03TA02

ST036Q03TA03

ST036Q03TA04

Το σχολείο μού έμαθε πράγματα που μπορούν να φανούν χρήσιμα στη
μελλοντική μου εργασία.

ST036Q04TA01

ST036Q04TA02

ST036Q04TA03

ST036Q04TA04

ST036Q05TA01

ST036Q05TA02

ST036Q05TA03

ST036Q05TA04

ST036Q06TA01

ST036Q06TA02

ST036Q06TA03

ST036Q06TA04

ST036Q07TA01

ST036Q07TA02

ST036Q07TA03

ST036Q07TA04

ST036Q08TA01

ST036Q08TA02

ST036Q08TA03

ST036Q08TA04

Το σχολείο δεν έκανε πολλά πράγματα για να με προετοιμάσει για τη ζωή του
ενήλικα μετά την αποφοίτησή μου.

Το σχολείο είναι χάσιμο χρόνου.

Η μεγάλη προσπάθεια στο σχολείο θα με βοηθήσει να βρω μια καλή δουλειά.

Η μεγάλη προσπάθεια στο σχολείο θα με βοηθήσει να περάσω σε μια καλή σχολή
(Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι).

Μου αρέσει να παίρνω καλούς βαθμούς.

Η μεγάλη προσπάθεια στο σχολείο είναι σημαντική.

Πόσο συχνά συμβαίνουν τα παρακάτω στα μαθήματα του σχολείου σου;
(Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά.)

Ο καθηγητής ζητάει από τους μαθητές να διαβάζουν πολύ.

Ο καθηγητής λέει στους μαθητές ότι μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα.

Στον καθηγητή δεν αρέσει όταν οι μαθητές παραδίδουν προχειροφτιαγμένες
εργασίες.

Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να μαθαίνουν πολλά.

Ποτέ

Σε μερικά
μαθήματα

Στα
περισσότερα
μαθήματα

Σε κάθε
μάθημα

ST037Q01TA01

ST037Q01TA02

ST037Q01TA03

ST037Q01TA04

ST037Q02TA01

ST037Q02TA02

ST037Q02TA03

ST037Q02TA04

ST037Q03TA01

ST037Q03TA02

ST037Q03TA03

ST037Q03TA04

ST037Q04TA01

ST037Q04TA02

ST037Q04TA03

ST037Q04TA04

Τους τελευταίους 12 μήνες, πόσο συχνά είχες τις παρακάτω εμπειρίες στο σχολείο;
(Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά.)

Οι συμμαθητές μου χρησιμοποιούν για μένα προσβλητικούς
χαρακτηρισμούς.

Οι συμμαθητές μου με πειράζουν.

Οι συμμαθητές μου επίτηδες δεν με κάνουν παρέα.

Οι συμμαθητές μου κάνουν πλάκα σε βάρος μου.

Οι συμμαθητές μου με απειλούν.

Οι συμμαθητές μου μού παίρνουν ή μου καταστρέφουν τα πράγματά
μου.

Οι συμμαθητές μου με χτυπάνε ή με σπρώχνουν.

Οι συμμαθητές μου διαδίδουν άσχημες φήμες για μένα.

Ποτέ ή σχεδόν ποτέ

Λίγες φορές τον
χρόνο

Λίγες φορές τον
μήνα

Μία φορά την
εβδομάδα ή
περισσότερο

ST038Q01NA01

ST038Q01NA02

ST038Q01NA03

ST038Q01NA04

ST038Q02NA01

ST038Q02NA02

ST038Q02NA03

ST038Q02NA04

ST038Q03NA01

ST038Q03NA02

ST038Q03NA03

ST038Q03NA04

ST038Q04NA01

ST038Q04NA02

ST038Q04NA03

ST038Q04NA04

ST038Q05NA01

ST038Q05NA02

ST038Q05NA03

ST038Q05NA04

ST038Q06NA01

ST038Q06NA02

ST038Q06NA03

ST038Q06NA04

ST038Q07NA01

ST038Q07NA02

ST038Q07NA03

ST038Q07NA04

ST038Q08NA01

ST038Q08NA02

ST038Q08NA03

ST038Q08NA04

Τους τελευταίους 12 μήνες, πόσο συχνά είχες τις παρακάτω εμπειρίες στο σχολείο;
(Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά.)

Ποτέ ή σχεδόν
ποτέ

Λίγες φορές τον
χρόνο

Λίγες φορές τον
μήνα

Μία φορά την
εβδομάδα ή
περισσότερο

Οι καθηγητές με σήκωσαν στο μάθημα λιγότερο από ό,τι τους
συμμαθητές μου.

ST039Q01NA01

ST039Q01NA02

ST039Q01NA03

ST039Q01NA04

Οι καθηγητές μού έβαλαν πιο κακούς βαθμούς από ό,τι στους
συμμαθητές μου.

ST039Q02NA01

ST039Q02NA02

ST039Q02NA03

ST039Q02NA04

Οι καθηγητές μού έδωσαν την εντύπωση ότι με θεωρούν λιγότερο
έξυπνο απ’ ό,τι πραγματικά είμαι.

ST039Q03NA01

ST039Q03NA02

ST039Q03NA03

ST039Q03NA04

ST039Q04NA01

ST039Q04NA02

ST039Q04NA03

ST039Q04NA04

ST039Q05NA01

ST039Q05NA02

ST039Q05NA03

ST039Q05NA04

ST039Q06NA01

ST039Q06NA02

ST039Q06NA03

ST039Q06NA04

Οι καθηγητές με τιμώρησαν πιο σκληρά από ό,τι τους συμμαθητές μου.

Οι καθηγητές με γελοιοποίησαν μπροστά σε άλλους.

Οι καθηγητές είπαν κάτι προσβλητικό για μένα μπροστά σε άλλους.

Σκέψου τους καθηγητές στο σχολείο σου. Πόσο συμφωνείς με τα παρακάτω;
(Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά.)
Συμφωνώ
απόλυτα

Συμφωνώ

Διαφωνώ

Διαφωνώ απόλυτα

ST040Q01TA01

ST040Q01TA02

ST040Q01TA03

ST040Q01TA04

ST040Q02TA01

ST040Q02TA02

ST040Q02TA03

ST040Q02TA04

ST040Q03TA01

ST040Q03TA02

ST040Q03TA03

ST040Q03TA04

ST040Q04TA01

ST040Q04TA02

ST040Q04TA03

ST040Q04TA04

ST040Q05TA01

ST040Q05TA02

ST040Q05TA03

ST040Q05TA04

ST040Q06NA01

ST040Q06NA02

ST040Q06NA03

ST040Q06NA04

Οι καθηγητές μου με υποστηρίζουν στις προσπάθειές μου και την
πρόοδό μου στα μαθήματα.

ST040Q07NA01

ST040Q07NA02

ST040Q07NA03

ST040Q07NA04

Οι καθηγητές μου με υποστηρίζουν όταν αντιμετωπίζω δυσκολίες στο
σχολείο.

ST040Q08NA01

ST040Q08NA02

ST040Q08NA03

ST040Q08NA04

ST040Q09NA01

ST040Q09NA02

ST040Q09NA03

ST040Q09NA04

ST040Q10NA01

ST040Q10NA02

ST040Q10NA03

ST040Q10NA04

Τα πηγαίνω καλά με τους περισσότερους καθηγητές μου.

Οι περισσότεροι καθηγητές μου ενδιαφέρονται να είμαι καλά.

Οι περισσότεροι καθηγητές ακούνε με προσοχή αυτά που τους λέω.

Αν χρειαστώ επιπλέον βοήθεια, θα την έχω από τους καθηγητές μου.

Οι περισσότεροι από τους καθηγητές μού συμπεριφέρονται δίκαια.

Οι καθηγητές μου ενδιαφέρονται για τις σχολικές μου δραστηριότητες.

Οι καθηγητές μου με ενθαρρύνουν να έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου.

ST040Q10NA01

ST040Q10NA02

ST040Q10NA03

ST040Q10NA04

ST040Q11NA01

ST040Q11NA02

ST040Q11NA03

ST040Q11NA04

Οι καθηγητές μού προτείνουν τρόπους, ώστε να μπορώ να προχωρήσω
όταν «έχω κολλήσει».

ST040Q12NA01

ST040Q12NA02

ST040Q12NA03

ST040Q12NA04

Οι καθηγητές μού λένε τι να κάνω για να ολοκληρώσω μια εργασία και
μου εξηγούν γιατί πρέπει να το κάνω έτσι.

ST040Q13NA01

ST040Q13NA02

ST040Q13NA03

ST040Q13NA04

ST040Q14NA01

ST040Q14NA02

ST040Q14NA03

ST040Q14NA04

Οι καθηγητές μού δείχνουν ποιες δεξιότητες είναι σημαντικές για τη
λύση μιας άσκησης ή την ολοκλήρωση μιας εργασίας.

ST040Q15NA01

ST040Q15NA02

ST040Q15NA03

ST040Q15NA04

Οι καθηγητές μού κάνουν ερωτήσεις για να μπορέσω να κατανοήσω
καλύτερα την ύλη.

ST040Q16NA01

ST040Q16NA02

ST040Q16NA03

ST040Q16NA04

Οι μαθητές έχουν λόγο στις αποφάσεις που λαμβάνονται στο σχολείο
μου.

ST040Q17NA01

ST040Q17NA02

ST040Q17NA03

ST040Q17NA04

ST040Q18NA01

ST040Q18NA02

ST040Q18NA03

ST040Q18NA04

Οι καθηγητές μου με ενθαρρύνουν να αποκτήσω νέες δεξιότητες.

Οι καθηγητές μου με ενημερώνουν για την επίδοσή μου στο σχολείο.

Οι καθηγητές μού δίνουν αναλυτικές πληροφορίες και διευκρινίσεις
σχετικά με τις εργασίες μου στα μαθήματα και την στρατηγική που θα
ακολουθήσω.

Οι ενήλικες σ’ αυτό το σχολείο, ακούν τις προτάσεις των μαθητών.

Ποιος πληρώνει για τα παρακάτω στο σχολείο σου;
(Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά.)

Σχολικά εγχειρίδια

Γεύμα

Σχολικές εκδρομές

Οι γονείς μου ή εγώ
πληρώνουμε μέρος
των χρημάτων γι’
αυτό

Δεν το έχουμε στο
σχολείο μου

Παρέχεται
δωρεάν

Οι γονείς μου ή εγώ
πληρώνουμε όλα τα
χρήματα γι’ αυτό

ST041Q01NA01

ST041Q01NA02

ST041Q01NA03

ST041Q01NA04

ST041Q02NA01

ST041Q02NA02

ST041Q02NA03

ST041Q02NA04

ST041Q03NA01

ST041Q03NA02

ST041Q03NA03

ST041Q03NA04

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Πόσες εβδομάδες διέθεσες στις παρακάτω δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των σχολικών σου διακοπών;
(Αν ασχολήθηκες τουλάχιστον τέσσερις ημέρες με μία δραστηριότητα, επίλεξέ τη σαν μία εβδομάδα.)

(Σε κάθε σειρά να μετακινήσεις τον δείκτη στον σωστό αριθμό των εβδομάδων.)

ST042Q01NA01

εβδομάδες
Πήγα ταξίδι
0

10
ST042Q02NA01

εβδομάδες
Έμεινα στο εξοχικό της οικογένειάς μου
0

10
ST042Q03NA01

εβδομάδες
Δούλεψα με αμοιβή
0

10
ST042Q04NA01

εβδομάδες
Βοήθησα στην οικογενειακή επιχείρηση
0

10
ST042Q05NA01

εβδομάδες

εβδομάδες
Βοήθησα στις δουλειές του σπιτιού ή φρόντισα τα μικρότερα
αδέλφια μου
0

10
ST042Q06NA01

εβδομάδες
Παρακολούθησα θερινά μαθήματα / θερινό σχολείο
0

10
ST042Q07NA01

εβδομάδες
Έκανα πράγματα μένοντας στο σπίτι (π.χ. συνάντησα φίλους,
συμμετείχα σε τοπικές εκδηλώσεις)
0

10
ST042Q08NA01

εβδομάδες
Πήγα κατασκήνωση (π.χ. καλλιτεχνική ή αθλητική κατασκήνωση)
0

10
ST042Q09NA01

εβδομάδες
Δούλεψα εθελοντικά (π.χ. σε σύλλογο για την προστασία της
άγριας πανίδας, σε καθαρισμό περιοχών κ.λπ.)
0

10
ST042Q10NA01

εβδομάδες
Επισκέφτηκα συγγενείς και φίλους.
0

10

Branching rule
Rule:

IF (^ST042Q01NA01 = 0 OR ^ST042Q01NA01 = null) THEN GOTO ^ST043 ELSE GOTO ^ST044

Ποιοι ήταν οι λόγοι που δεν πήγες ταξίδι κατά τη διάρκεια των σχολικών σου διακοπών;
(Να επιλέξεις μία από τις απαντήσεις.)

Οικονομικοί λόγοι

Άλλοι λόγοι

ST043Q01NA01

ST043Q01NA02

Τους τελευταίους 12 μήνες, πόσο συχνά έκανες τις παρακάτω δραστηριότητες;
(Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά.)

Επισκέφθηκα ένα μουσείο

Πήγα σε μία έκθεση ζωγραφικής

Πήγα σε ένα κονσέρτο κλασσικής μουσικής

Πήγα σε ένα κονσέρτο ροκ/ποπ μουσικής

Πήγα στο θέατρο

Πήγα σε μία αθλητική εκδήλωση

Καθόλου

Μία ή δύο φορές

Τρεις ή τέσσερις
φορές

Περισσότερες από
τέσσερις φορές

ST044Q01NA01

ST044Q01NA02

ST044Q01NA03

ST044Q01NA04

ST044Q02NA01

ST044Q02NA02

ST044Q02NA03

ST044Q02NA04

ST044Q03NA01

ST044Q03NA02

ST044Q03NA03

ST044Q03NA04

ST044Q04NA01

ST044Q04NA02

ST044Q04NA03

ST044Q04NA04

ST044Q05NA01

ST044Q05NA02

ST044Q05NA03

ST044Q05NA04

ST044Q06NA01

ST044Q06NA02

ST044Q06NA03

ST044Q06NA04

Branching rule
Rule:
IF (^ST044Q01NA02 > 0 OR ^ST044Q01NA03 > 0 OR ^ST044Q01NA04 > 0 OR ^ST044Q02NA02 > 0
OR ^ST044Q02NA03 > 0 OR ^ST044Q02NA04 > 0 OR ^ST044Q03NA02 > 0 OR ^ST044Q03NA03 > 0 OR
^ST044Q03NA04 > 0 OR ^ST044Q04NA02 > 0 OR ^ST044Q04NA03 > 0 OR ^ST044Q04NA04 > 0 OR
^ST044Q05NA02 > 0 OR ^ST044Q05NA03 > 0 OR ^ST044Q05NA04 > 0 OR ^ST044Q06NA02 > 0 OR
^ST044Q06NA03 > 0 OR ^ST044Q06NA04 > 0) THEN GOTO ^ST045 ELSE GOTO ^ST046

Για να τα πραγματοποιήσετε τις δραστηριότητες που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ερώτηση, χρειάστηκε εσύ ή η
οικογένειά σου να εξοικονομήσετε τα χρήματα από πριν;
(Να επιλέξεις μία από τις απαντήσεις.)

Όχι, οι δραστηριότητες που συμμετείχαμε είχαν ελεύθερη είσοδο.

Όχι, δεν χρειάστηκε να εξοικονομήσουμε τα χρήματα.

Ναι, χρειάστηκε να εξοικονομήσουμε τα χρήματα.

ST045Q01NA01

ST045Q01NA02

ST045Q01NA03

Πόσο συχνά κάνεις τα παρακάτω μαζί με τους γονείς σου ή με κάποιον άλλον στο σπίτι σου;
(Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά.)

Συζητάμε πώς τα πηγαίνω στο σχολείο

Τρώμε το μεσημεριανό/ βραδινό γεύμα μαζί

Συζητάμε για πολιτικά ή κοινωνικά θέματα

Περνάμε την ώρα μας απλά μιλώντας

Συζητάμε για βιβλία, ταινίες ή προγράμματα
της τηλεόρασης

Μία ή
περισσότερες
φορές την
εβδομάδα

Κάθε μέρα ή
σχεδόν κάθε
μέρα

Ποτέ ή σχεδόν
ποτέ

Μία ή περισσότερες
φορές τον χρόνο

Μία ή
περισσότερες
φορές τον μήνα

ST046Q01NA01

ST046Q01NA02

ST046Q01NA03

ST046Q01NA04

ST046Q01NA05

ST046Q02NA01

ST046Q02NA02

ST046Q02NA03

ST046Q02NA04

ST046Q02NA05

ST046Q03NA01

ST046Q03NA02

ST046Q03NA03

ST046Q03NA04

ST046Q03NA05

ST046Q04NA01

ST046Q04NA02

ST046Q04NA03

ST046Q04NA04

ST046Q04NA05

ST046Q05NA01

ST046Q05NA02

ST046Q05NA03

ST046Q05NA04

ST046Q05NA05

Ποιος άλλος ζει μαζί σου στο σπίτι σου;
(Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά.)

Η μητέρα σου (περιλαμβάνεται και η μητριά ή η θετή μητέρα)

Ο πατέρας σου (περιλαμβάνεται και ο πατριός ή ο θετός πατέρας)

Οι αδελφοί σου (περιλαμβάνονται και οι ετεροθαλείς αδελφοί)

Οι αδελφές σου (περιλαμβάνονται και οι ετεροθαλείς αδελφές)

Ο παππούς, η γιαγιά σου

Άλλα άτομα (π.χ. ξαδέλφια κ.λπ.)

Ναι

Όχι

ST047Q01TA01

ST047Q01TA02

ST047Q02TA01

ST047Q02TA02

ST047Q03TA01

ST047Q03TA02

ST047Q04TA01

ST047Q04TA02

ST047Q05TA01

ST047Q05TA02

ST047Q06TA01

ST047Q06TA02

Σε ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σου
στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου!

