
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 ςασ. Απαντϊντασ ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ 

κα μποροφμε να ζχουμε και τθν άποψθ των ςυμπολιτϊν μασ πάνω ςτο κζμα που 

διαπραγματευόμαςτε. 

Σασ παρακαλοφμε, να απαντάτε κυκλϊνοντασ τθν απάντθςθ που ςασ εκφράηει. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Φύλο:                                                               α.   Άνδρασ                      β.    Γυναίκα 

2. Οικογενειακή κατάσταση:                          α.  ζγγαμοσ/θ                  β. άγαμοσ/θ        

 

Ακολουθοφν μερικζσ ερωτήςεισ για αυτοφσ/αυτζσ που απάντηςαν θετικά ςτην 

2α, οι υπόλοιποι, ςασ παρακαλοφμε, να προχωρήςετε ςτην 8η ερώτηςη. 

3.   α. ζχω παιδιά ανιλικα β. ζχω παιδιά ενιλικα, γ. δεν ζχω παιδιά 

 4. Αν απαντήςατε θετικά ςτην 3α, τότε ςημειώςτε: 

       α. Τα παιδιά μου ηουν και με τουσ δυο γονείσ   

       β. τα παιδιά ηουν με τον ζνα γονζα 

 5. Στην περίπτωςη που απαντήςατε θετικά ςτην 4β ςημειώςτε αν 

      α. τα παιδιά μου ζχουν τθ δυνατότθτα να βλζπουν τακτικά και τον άλλο γονζα 

      β. τα παιδιά μου δεν ζχουν τθ δυνατότθτα να βλζπουν τακτικά και τον άλλο  

       γονζα. 

 6. Εργάηεται το παιδί ςασ;   α. ναι                         β. όχι 

 7. Αν απαντήςατε «ναι» ςτην προηγοφμενη ερώτηςη τότε, ςασ παρακαλοφμε, 

απαντήςτε  α. εργάηεται κατά τθ διάρκεια όλου του χρόνου 

                      β. εργάηεται μόνον εποχιακά ( διακοπζσ) 

 8. Πιςτεφετε, ότι το παιδί ςασ ι κάποιο άλλο παιδί ςτο οικογενειακό ςασ 

περιβάλλον ζχει υποςτεί παραβίαςθ των δικαιωμάτων του; α. ναι            β. όχι 

 9. Αν απαντιςατε «ναι» ςτθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ τότε από ποιον από τουσ 

παρακάτω ζγινε αυτι θ παραβίαςθ; 

α. γονείσ    β. εκπαιδευτικοί, γ. άλλα παιδιά, δ. άλλο ………………… (ςθμειϊςτε) 

 

10. Γνωρίηετε για τθν φπαρξθ τθσ «Σφμβαςθσ των Δικαιωμάτων του Παιδιοφ;» 

         α. ναι                                        β. όχι 

11. Γνωρίηετε οικογζνειεσ, όπου αςκείται ενδοοικογενειακι βία ( ςε γονείσ ι 

παιδιά;) 

   α. ναι                  β. όχι 

12. Ζχετε βρεκεί μπροςτά ςε φαινόμενο άςκθςθσ βίασ ςε παιδί ςε δθμόςιο χϊρο; 



   α. ναι                     β. όχι 

13. Εάν απαντιςατε «ναι» ςτθ 12θ ερϊτθςθ, παρακαλϊ απαντιςτε επίςθσ» Τι 

κάνατε τότε; 

14. Αναφζρατε, αν γνωρίηετε, τουλάχιςτον ζναν φορζα που υποςτθρίηει και 

αςχολείται με τα παιδιά ςτο νομό μασ (εκτόσ από φορείσ εκπαίδευςθσ). 

α. Δεν γνωρίηω κανζνα, β. Γνωρίηω ζναν, γ. γνωρίηω περιςςότερουσ. 

15. Πιςτεφετε ότι τα παιδιά πρζπει να ενθμερϊνονται και να διεκδικοφν τα 

δικαιϊματά τουσ.        α. ναι          β. όχι 

 

Ευχαριςτοφμε πολφ για τη ςυμμετοχή ςασ 

Η ομάδα etwinning του 2ου Γυμναςίου Ξυλοκάςτρου 

 

 


