
Αγαπθτζ φίλε, αγαπθτι φίλθ, 

είμαςτε μια ομάδα μακθτϊν και μακθτριϊν του 2ου Γυμναςίου Ξυλοκάςτρου που υλοποιεί 

για τθ ςχολικι χρονιά 2008-09 ζνα πρόγραμμα etwinning με κζμα « Τα Δικαιϊματα των 

Παιδιϊν». 

Το πρόγραμμα etwinning είναι μια δραςτθριότθτα του Υπουργείου Παιδείασ και τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ eLearning, και ςθμαίνει 

θλεκτρονικι αδελφοποίθςθ ςχολείων τθσ Ευρϊπθσ και ςυνεργαςία πάνω ςε ζνα 

ςυγκεκριμζνο κζμα.  

Σε αυτιν τθν προςπάκεια ηθτάμε τθ βοικειά ςου. Απαντϊντασ ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ 

κα μποροφμε να ζχουμε και τθν άποψθ των παιδιϊν του τόπου μασ  πάνω ςτο κζμα που 

διαπραγματευόμαςτε. 

Σε παρακαλοφμε, να απαντιςεισ κυκλϊνοντασ τθν απάντθςθ που ςε εκφράηει. 

 

1. Φφλο:                         α. αγόρι                                    β. κορίτςι 

2. Ηλικία:  

3. Μζνω:          α. ςτο Ξυλόκαςτρο                        β. ςτα περίχωρα του Ξυλοκάςτρου  

4. Κατάγομαι:  α. από το Ξυλόκαςτρο      β. από τθν Ελλάδα αλλά όχι από τθν περιοχι 

τθσ Κορινκίασ           γ. κατάγομαι από χϊρα εκτόσ τθσ Ελλάδασ 

5. Αδζλφια:   α. δεν ζχω       β. ζχω ζνα     γ. ζχω δυο      δ. ζχω περιςςότερα από δυο 

6. Μζνω:  α. με τουσ δυο γονείσ μου    β. με τον ζνα γονζα μου    γ. χωρίσ τουσ γονείσ 

μου με ςυγγενείσ      δ. χωρίσ τουσ γονείσ μου αλλά με τα αδζλφια μου  ε. χωρίσ 

τουσ γονείσ μου, μόνοσ/μόνθ μου 

7. Γνωρίηεισ περιπτϊςεισ όπου αςκείται βία ςτα παιδιά ( ςτο οικογενειακό ι φιλικό 

ςου περιβάλλον);                         α. ναι          β. όχι 

8. Αν απάντθςεσ «ναι» ςτθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ, μπορείσ να ςθμειϊςεισ τι 

είδουσ βία είναι αυτι; ( μπορείσ να κυκλϊςεισ περιςςότερα από ζνα)                        

α. ςωματικι       β. ψυχολογικι     γ. λεκτικι 

9. Πιςτεφεισ ότι θ πολιτεία ςτθ χϊρα ςου λαμβάνει υπόψθ τθσ ( παίρνει μζτρα) 

ωφζλθμα για τα παιδιά; 

α. ναι                                           β. όχι 

       10.  Δικαιολόγθςε τθν προθγοφμενθ απάντθςι ςου                 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       11. Υπάρχουν άνεργα άτομα μζςα ςτθν οικογζνειά ςου;  α. ναι               β. όχι 

       12.  Αν απάντθςεσ «ναι» μπορείσ να ςθμειϊςεισ ποια είναι αυτά:  α. πατζρασ    β. 

μθτζρα    γ.  αδζλφια     δ. άλλοσ 

     13.  Αν απάντθςεσ «ναι» ςτθν 11θ ερϊτθςθ, από πότε είναι άνεργοι; Παρακαλοφμε, 

γράψε         …………………………………………………………………………………………………………… 

     14.   Γνωρίηεισ από το περιβάλλον ςου παιδιά που εργάηονται;   α. ναι                  β. όχι 

      15.  Γνωρίηεισ ποια είναι Η Σφμβαςθ για τα Δικαιϊματα των Παιδιϊν;      α. ναι    β. όχι 

 



16. Γνωρίηεισ, αν υπάρχουν οργανιςμοί που φροντίηουν και υπεραςπίηονται  τα 

Δικαιϊματα των Παιδιϊν;         α. ναι                        β. όχι 

17. Έχεισ αρκετά χρόνο ελεφκερο για ξεκοφραςθ και παιχνίδι; 

      α. κακόλου     β. λίγο   γ. αρκετό     δ. πολφ 

18. Πιςτεφεισ ότι υπάρχει ρατςιςμόσ ςτο ςχολείο ςου;  α. ναι       β. όχι 

19. Αν πιςτεφεισ, ότι υπάρχει,  μπορείσ να προςδιορίςεισ το είδοσ: ( μπορείσ να 

ςθμειϊςεισ περιςςότερα από ζνα)   α. ςχετικά με εκνικότθτα   β. ςχετικά με εμφάνιςθ   γ. 

ςχετικά με επίδοςθ ςτο ςχολείο  δ. με μουςικά ακοφςματα    ε. άλλο    

………………………………………… 

20. Πιςτεφεισ,  ότι τα μακιματα, όπωσ γίνονται ςτο ςχολείο,  είναι ενδιαφζροντα για τουσ 

μακθτζσ και μακιτριεσ;  α. κακόλου    β. ςε μερικζσ περιπτϊςεισ     γ. αρκετά    δ. πολφ 

21. Αιςκάνεςαι αςφαλισ όταν κυκλοφορείσ ςτο δρόμο; α. κακόλου β. λίγο   γ. αρκετά  δ. 

πολφ. 

 

Ευχαριςτοφμε πολφ για τθ ςυμμετοχι 

Η ομάδα etwinning του 2ου Γυμναςίου Ξυλοκάςτρου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


