
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Εμείς, οι μαθητές του Γ5 του 1ου Γυμνασίου Μαρκοπούλου, δημιουργήσαμε το παρακάτω 

ερωτηματολόγιο  στο πλαίσιο της  Νεοελληνικής Γλώσσας. Δεν είσαι υποχρεωμένος/η να το 

συμπληρώσεις. Αν το κάνεις, θα σε παρακαλούσαμε να απαντήσεις με προσοχή και ειλικρίνεια, 

καθώς οι απαντήσεις σου είναι πολύ σημαντικές για εμάς. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1  

1. Τι κάνεις όταν σε εξωτερικούς χώρους κάθεται δίπλα σου κάποιος/α διαφορετικού 

χρώματος/φυλής; (επιλέγεις μόνο μια απάντηση) 

α) Αλλάζεις θέση                                                                                                                        

β) Του/της ζητάς να μετακινηθεί                                                                                                  

γ) Συνεχίζεις να κάθεσαι χωρίς να κάνεις κάτι                                                                           

δ) Αρχίζεις να τον/την ρωτάς πληροφορίες για τον εαυτό του                                                                                     

ε) Άλλο: 

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

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

2. Έχεις φίλους/ες άλλου χρώματος/φυλής;  

            ΝΑΙ                        ΟΧΙ 

Δικαιολόγησε την απάντησή σου: 

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

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

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

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

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

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

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

3. Πιστεύεις πως υπάρχει ανισότητα μεταξύ λευκών και άλλων φυλών;  

                           ΝΑΙ                                ΟΧΙ 

Δικαιολόγησε την απάντησή σου: 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 



ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

1. Ποια από τις παρακάτω κοινωνικές ομάδες θεωρείς ότι απορρίπτεται περισσότερο από την 

κοινωνία; 

α) Μετανάστες                                                                                                                                 

β) ΑΜΕΑ    

γ ) Άνθρωποι με ιδιαίτερη εμφάνιση ( tattoo, περίεργη κόμμωση/ένδυση)                                                    

δ ) Άνθρωποι με αποκλίνουσα σεξουαλικότητα  

ε) Άστεγοι 

στ) Άλλο: 

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

…………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Ανάφερε 1 (ένα) επάγγελμα στο οποίο θα σου φαινόταν παράξενο να εξασκείται  

από άντρα:…………………………………………………………………………… 

από γυναίκα: …………………………………………………………………………. 

 

3. «Κάποια αγόρια άρχισαν να μου μιλάνε αισχρά την ώρα της γυμναστικής. Για μερικές εβδομάδες 

τους αγνοούσα, αλλά η κατάσταση χειροτέρευε. Άρχισαν να κάθονται δίπλα μου και να με 

αγκαλιάζουν. Τους έσπρωχνα, αλλά αυτοί συνέχιζαν. Τελικά, ο ένας μου έγραψε σε χαρτί κάτι 

πρόστυχο. Το πήγα στον καθηγητή και το παιδί εκείνο αποβλήθηκε. Πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα 

να είχα πάει στον καθηγητή από την αρχή!»—Σαμπίνα. (πραγματικό περιστατικό) 

Συμφωνείς με τον τρόπο που αντιμετώπισε η Σαμπίνα την κατάσταση; 

                        ΝΑΙ                                ΟΧΙ 

Θεωρείς ότι το σχολείο αντιμετώπισε σωστά το ζήτημα: Δικαιολόγησε την απάντησή σου. 

ΝΑΙ                                ΟΧΙ 

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

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

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

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

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

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

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

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

Σ’ ευχαριστούμε για το χρόνο σου! 


