
Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί προετοιμάστηκε από Γάλλους συνομηλίκους σου και η συμπλήρωσή του είναι 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ και απολύτως ΑΝΩΝΥΜΗ. Αν έχεις αντίρρηση ως προς το ύφος ή τη διατύπωση κάποιων ερωτήσεων απλά 
προσπέρασέ τες χωρίς να τις απαντήσεις. Καμία πληροφορία ΔΕΝ πρόκειται να συσχετιστεί με προσωπικά στοιχεία και η 
χρήση τους θα είναι μόνο στατιστική. 

Στις ερωτήσεις με τον κύκλο μπορείς να τσεκάρεις ΜΟΝΟ ΜΙΑ επιλογή. Στις ερωτήσεις με το τετράγωνο μπορείς να τσεκάρεις 
περισσότερες από μία επιλογές. Η ερώτηση 1 απουσιάζει γιατί απλά ρωτάει τη χώρα σου. 

Πρώτη έρευνα – Ερωτηματολόγιο από τους Γάλλους μαθητές με θέμα… 

«Εσύ και η οικογένειά σου» 

2 Φύλο 
K 
A 

3 Ηλικία 

 

4 Πόσα αδέρφια έχεις; 

 

5 Αν απάντησες στην ερώτηση 4 δώσε τις ηλικίες τους 
νεώτερα από μένα 
μεγαλύτερα από μένα 
στην ίδια ηλικία με μένα 

6 Πόσο χρονών είναι η μητέρα σου; 

 

7 Πόσο χρονών είναι ο πατέρας σου; 

 

8 Έχετε ψυχαγωγικές εξόδους (σινεμά, γήπεδο κ.α.) με τους γονείς σου; 

πάντα 
συχνά 
μερικές φορές 
σχεδόν ποτέ 
ποτέ 

9 Πηγαίνεις διακοπές με τους γονείς σου; 
πάντα 
συχνά 
ποτέ 

10 Αν στην ερώτηση 9 απάντησες αρνητικά, με ποιους πηγαίνεις διακοπές; 

τους φίλους μου 
τα αδέρφια μου 
το δεσμό μου 
άλλους 

11 Πόσο συχνά βλέπεις τους παππούδες και τις γιαγιάδες σου; 
κάθε βδομάδα 
κάθε μήνα 
πολύ αραιά 

12 Παίρνεις χαρτζιλίκι από τους γονείς σου; 
Ναι 
Όχι 

13 Αν ναι, πόσα το μήνα; 

Λιγότερα από 30€ 
30 - 50 �€ 
50 - 100 �€ 
Περισσότερα 



14 Πόσο συχνά βοηθάς στις δουλειές του σπιτιού; 

καθημερινά 
κάποιες φορές 
σπάνια 
ποτέ 

15 Ποιες από τις δουλειές του σπιτιού κάνεις; 

πλύσιμο πιάτων 
σκούπισμα 
τακτοποίηση του δωματίου μου 
πλύσιμο του αυτοκινήτου 
κούρεμα του γκαζόν 
άλλες 

16 Πως μοιράζεστε τις δουλειές του σπιτιού με τους γονείς σου; 
πιο πολλές κάνουν οι γονείς μου 
πιο πολλές τα παιδιά 
εξ’ ίσου 

17 Τι πιστεύεις για ένα ζευγάρι; 

πρέπει να εργάζονται και οι δύο 
ο άντρας πρέπει να εργάζεται και 
 η σύντροφός του να ασχολείται με 
 τα οικιακά 
η γυναίκα πρέπει να εργάζεται 
 ενώ ο σύντροφός της πρέπει να 
 ασχολείται με το σπίτι 

18 Οι γονείς σου 
είναι παντρεμένοι 
συζούν ελεύθερα 
είναι διαζευγμένοι ή σε διάσταση 

19 Αν οι γονείς σου είναι διαζευγμένοι, εσύ ζεις 
σε μονογονεϊκή οικογένεια 
σε μικτή οικογένεια 

20 Οι γονείς σου 
πιστεύουν στο Θεό 
είναι αγνωστικιστές 
είναι άθεοι 

21 
Οι γονείς σου πηγαίνουν στην εκκλησία, στο τέμενος, στη συναγωγή 
κ.λ.π. 

τακτικά 
κάποιες φορές 
ποτέ 

22 Πιστεύεις στο Θεό; 
ναι 
δεν είμαι σίγουρος/ρη 
όχι 

23 Πηγαίνεις στην εκκλησία, στο τέμενος, στη συναγωγή κ.λ.π. 
τακτικά 
κάποιες φορές 
ποτέ 

24 
Τα οικογενειακά πρότυπα αλλάζουν. Τι σκέφτεσαι για τους γάμους 
ομοφυλοφίλων;  

είμαι υπέρ 
αδιαφορώ 
είμαι εναντίον 

25 
Θεωρείς πως ομοφυλόφιλοι γονείς πρέπει να έχουν τα ίδια γονεϊκά 
δικαιώματα με τους ετεροφυλόφιλους; 

ναι απολύτως 
δεν είμαι και πολύ σίγουρος/ρη 
σίγουρα όχι 

 


