ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Ατομικό Ερωτηματολόγιο
ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ........|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΟΜΟΥ..................... ........................|___|___|
Το ατομικό ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται για όλα τα άτομα του νοικοκυριού
ηλικίας 18 έως και 64 ετών. Επομένως, θα ερωτηθούν όλα τα άτομα που έχουν
γεννηθεί από το 1948 έως ΚΑΙ το 1994.

Α.ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΩΜΕΝΟΥ
Α1. Ποιο είναι το ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης που έχετε επιτυχώς ολοκληρώσει;
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯|_|_|_|
–

Δεν απαντώ......................................................998

Αν ο ερευνώμενος έχει ολοκληρώσει σπουδές ανώτερες από το 3τάξιο γυμνάσιο, συνεχίστε
με το Ερώτημα Α2. Διαφορετικά, συνεχίστε με το Ερώτημα Α3.

Α2. Ποιο ήταν το περιεχόμενο αυτών των σπουδών; (Για παράδειγμα, Μαθηματικά,
Ιατρική, Φιλολογία, Δάσκαλος)
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯|_|_|_|
–

Δε γνωρίζω......................................................999

–

Δεν απαντώ......................................................998

Α3. Ποιο έτος ολοκληρώσατε το ανώτατο επίπεδο σπουδών;
Έτος...........................................................|_|_|_|_|
–

Δεν απαντώ......................................................998
Αν ο ερευνώμενος έχει ολοκληρώσει σπουδές ανώτερες από το 3τάξιο γυμνάσιο, αλλά
κατώτερες από ΑΤΕΙ, συνεχίστε με το Ερώτημα Α4. Διαφορετικά, συνεχίστε με το
Ερώτημα Β1.

Α4. Το πρόγραμμα αυτό ήταν πρόγραμμα γενικών σπουδών ή επαγγελματικής
εκπαίδευσης;
–

Ήταν πρόγραμμα γενικών σπουδών..................................1

–

Ήταν πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης.......................2

–

Δεν απαντώ......................................................3

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΕΡΕΥΝΟΜΕΝΟ
Β1. Έτυχε να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα σπουδών, ανώτερο από αυτό που έχετε
ολοκληρώσει, και μετά να το εγκαταλείψετε;
–
–
–

ΝΑΙ.............................................................1→Β2

ΟΧΙ.............................................................2→24
Δεν απαντώ......................................................3→24

Β2. Ποιο ήταν αυτό το ανώτερο πρόγραμμα σπουδών που δεν ολοκληρώσατε;
–
–
–

Γυμνάσιο, κατώτερη τεχνική σχολή................................1
Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο (ή ΤΕΣ) ή επαγγελματική
σχολή...........................................................2
Ενιαίο λύκειο (ή τεχνικό, πολυκλαδικό, επαγγελματικό κλπ.
λύκειο).........................................................3

–

Δημόσιο ή ιδιωτικό ινστιτούτο επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ, Ι.Ι.Ε.Κ) ....4

–

Μεταλυκειακή επαγγελματική κατάρτιση

–

Σχολή ανώτερης εκπαίδευσης (ΑΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ κλπ.)...................6

–
–
–
–

(π.χ Σχολή

Ξεναγών) .....5

Σχολή ανώτατης εκπαίδευσης......................................7
Μεταπτυχιακό....................................................8
Διδακτορικό.....................................................9

Δεν απαντώ......................................................10

Αν το πρόγραμμα ήταν ανώτερο από το 3τάξιο γυμνάσιο, αλλά κατώτερο από ΑΤΕΙ,
συνεχίστε με το Ερώτημα Β3. Διαφορετικά, συνεχίστε με το Φίλτρο 1.

Β3. Το πρόγραμμα αυτό ήταν πρόγραμμα γενικών σπουδών ή επαγγελματικής
εκπαίδευσης;
–
–
–

Ήταν πρόγραμμα γενικών σπουδών..................................1
Ήταν πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης.......................2
Δεν απαντώ......................................................3

ΦΙΛΤΡΟ 1
Όσα άτομα έχουν δηλώσει στο Ερωτηματολόγιο Νοικοκυριού ότι είναι απασχολούμενοι,
συνεχίζουν με το Ερώτημα Γ1. Όλα τα άλλα άτομα συνεχίζουν με το Ερώτημα Δ1

Γ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Γ1. Σε τι είδους κατάστημα, εργοστάσιο, υπηρεσία κλπ. εργάζεστε στην κύρια (ή
τη μοναδική) εργασία σας;
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯|_|_|
–

Δεν απαντώ. ....................................................00

Γ2. Τι είδους εργασία κάνετε στην επιχείρηση αυτή;
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯|_|_|_|
–
Γ3.

Δεν απαντώ......................................................999
Ποια είναι η θέση σας στην επιχείρηση αυτή;

–

Αυτοαπασχολούμενος με προσωπικό.................................1→Γ5

–

Αυτοαπασχολούμενος χωρίς προσωπικό..............................2→Γ5

–

Μισθωτός (με μισθό ή ημερομίσθιο ή κατ' αποκοπή) ...............3→Γ4

–
Γ4.

Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση.............................4→Γ5
Η εργασία σας αυτή είναι μόνιμη ή προσωρινή;

–
–

Μόνιμη (ή αορίστου χρόνου) .....................................1
Προσωρινή.......................................................2

Γ5. Πόσα άτομα εργάζονται στην τοπική μονάδα της επιχείρησης;
–
–
–
–

1 έως 10........................................................1
11 έως 19.......................................................2
20 έως 49.......................................................3
50 έως 249......................................................4

–

250 ή περισσότερα...............................................5

–

Άγνωστος αριθμός, αλλά πάνω από 10 άτομα........................6

–

Δεν απαντώ......................................................7

Γ6. Ποιο έτος αρχίσατε να εργάζεστε στην τρέχουσα εργασία σας;
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

|_|_|_|_|

Γ7. Η απασχόλησή σας στην εργασία αυτή είναι πλήρης, δηλ. εργάζεστε όσες ώρες
προβλέπει το ωράριο που ισχύει στην εργασία αυτή ή μερική, δηλ. εργάζεστε
λιγότερες ώρες;
–
–

Πλήρης..........................................................1
Μερική..........................................................2

Δ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΩΜΕΝΟΥ
Τα ερωτήματα για τους γονείς του ερευνώμενου έχουν «περίοδο αναφορας» την εποχή που
ο ερευνόμενος ήταν νέος έφηβος, μεταξύ 12 και 16 ετών. Όποιες μεταβολές έγιναν στο
επίπεδο εκπαίδευσης ή στο επάγγελμα των γονέων του μετά από εκείνη την περίοδο δεν
πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Δ1. Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα σας;
–
–
–
–
–

Δ2.

Ολοκλήρωσε τη πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ή κατώτερο)...............1
Ολοκλήρωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση..........................2
Ολοκλήρωσε την τριτοβάθμια εκπαίδευση...........................3
Δε γνωρίζω......................................................4
Δεν απαντώ......................................................5

Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας σας;
–
–

Ολοκλήρωσε τη πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ή κατώτερο)...............1
Ολοκλήρωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση..........................2

–

Ολοκλήρωσε την τριτοβάθμια εκπαίδευση...........................3

–

Δε γνωρίζω......................................................4

–

Δεν απαντώ......................................................5

Δ3. Ποιο είναι/ήταν το κύριο επάγγελμα του πατέρα σας;
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

|_|_|

–

Ο πατέρας μου δεν εργάστηκε ποτέ................................99

–

Δε γνωρίζω......................................................98

–

Δεν απαντώ. ....................................................00

Δ4. Ποιο είναι/ήταν το κύριο επάγγελμα της μητέρας σας;
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

|_|_|

–

Ο πατέρας μου δεν εργάστηκε ποτέ................................99

–

Δε γνωρίζω......................................................98

–

Δεν απαντώ. ....................................................00

Ε. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ε1. Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, έτυχε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά
με κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα;
(Το ερώτημα αναφέρεται σε προγράμματα που θα ήθελε να παρακολουθήσει ο ίδιος ο
ερευνώμενος.)
–
–
–
–

ΝΑΙ.............................................................1→Ε2

ΟΧΙ.............................................................2→ΣΤ1

Δε γνωρίζω......................................................3→ΣΤ1
Δεν απαντώ......................................................4→ΣΤ1

Ε2. Βρήκατε τις πληροφορίες που αναζητούσατε;
–
–
–
–

ΝΑΙ.............................................................1→Ε2

ΟΧΙ.............................................................2→ΣΤ1

Δε γνωρίζω......................................................3→ΣΤ1
Δεν απαντώ......................................................4→ΣΤ1

Ε3. Χρησιμοποιήσατε κάποιες
πληροφορίες που αναζητούσατε;

από

τις

ακόλουθες

πηγές

για

να

βρείτε

τις

ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΓ/ΔΑ
1
2
3

1. Ίντερνετ.............................................................
2 . Οικογένεια, φίλους, συναδέλφους......................................

3. Εργοδότη.............................................................
4. Σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού ή γραφείο απασχόλησης........
5. Εκπαιδευτικό ίδρυμα (σχολεία, πανεπιστήμια, κέντρα σπουδών κλπ.).....
6. Μέσα μαζικής ενημέρωσης (εφημερίδες, τηλεόραση, ραδιόφωνο κλπ.)......
7. Βιβλία...............................................................
8. Άλλη.................................................................



















ΣΤ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ
ΣΤ1. Στη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών παρακολουθήσατε οποιοδήποτε
εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα πλαίσια του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος;
Στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα ανήκουν όλες οι σχολές που εποπτεύονται από
το Υπουργείο Παιδείας και τα πτυχία τους αναγνωρίζονται επίσημα από το κράτος
(Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, ΤΕΙ, ΑΕΙ κλπ.).
–

ΝΑΙ.............................................................1→ΣΤ2

–

ΟΧΙ.............................................................2→Ζ1

–

Δε γνωρίζω/δεν απαντώ...........................................3→Ζ1

ΣΤ2. Πόσα διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα παρακολουθήσατε στη διάρκεια
των τελευταίων 12 μηνών στα πλαίσια του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος;
(Για παράδειγμα, αν ο ερευνόμενος παρακολούθησε μαθήματα στο Λύκειο και στο
Πανεπιστήμιο, η απάντηση είναι 2)
–
–

Ένα.............................................................1
Δύο.............................................................2

Αν ο ερευνώμενος παρακολούθησε περισσότερα από ένα εκπαιδευτικά
προγράμματα, τα Ερωτήματα ΣΤ3 – ΣΤ17 αναφέρονται στο πιο
πρόσφατο
ΣΤ3. Σε τι σχολείο ή σχολή πηγαίνατε ή τι πρόγραμμα παρακολουθήσατε;
–
–
–
–
–

Δημοτικό..................... ..................................1
Γυμνάσιο........................................................2
Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ)......................................3
Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ).....................................4
Ενιαίο Λύκειο...................................................5

–

Ινστιτούτο επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ)....................6

–

Σχολή μεταλυκειακής επαγγελματικής κατάρτισης...................7

–
–
–
–
–
–

Κολέγιο...........................................................8

ΑΤΕΙ............................................................9

ΑΕΙ.............................................................10

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή Δικαστών.................11

Μεταπτυχιακό....................................................12
Διαδακτορικό....................................................13

–

Δε γνωρίζω......................................................14

–

Δεν απαντώ......................................................15

ΣΤ4. Αντικείμενο (περιεχόμενο) σπουδών που παρακολουθήσατε
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯|_|_|_|
–

Δε γνωρίζω......................................................999

–

Δεν απαντώ......................................................998

Αν το πρόγραμμα ήταν ανώτερο από το 3τάξιο γυμνάσιο, αλλά κατώτερο από ΑΤΕΙ,
συνεχίστε με το Ερώτημα Β3. Διαφορετικά, συνεχίστε με το Ερώτημα ΣΤ6.

ΣΤ5. Το πρόγραμμα αυτό ήταν πρόγραμμα γενικών σπουδών ή επαγγελματικής
εκπαίδευσης;
–
–
–

Ήταν πρόγραμμα γενικών σπουδών..................................1
Ήταν πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης.......................2
Δεν απαντώ......................................................3

ΣΤ6. Ποια ήταν η κύρια μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιήσατε σε αυτό το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα;
–
–
–
–

Παραδοσιακή μέθοδος (π.χ, αίθουσα διδασκαλίας) .................1
Εκπαίδευση από απόσταση με χρήση Ιντερνετ ή υπολογιστή..........2
Εκπαίδευση από απόσταση με παραδοσιακό εκπαιδευτικό υλικό.......3
Δεν απαντώ......................................................4

ΣΤ7. Για ποιους λόγους παρακολουθήσατε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα;
(Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις)
ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΓ/ΔΑ
1
2
3
1. Για να κάνω καλύτερα τη δουλειά μου και/ή να βελτιώσω τις

επαγγελματικές μου προοπτικές...........................................

2. Για να μειωθεί ο κίνδυνος να χάσω τη δουλειά μου........................
3. Για να αυξηθούν οι πιθανότητες να βρω ή να αλλάξω δουλειά...............
4. Για να ξεκινήσω τη δική μου δουλειά/επιχείρηση..........................
5. Υποχρεώθηκα να την παρακολουθήσω........................................
6. Για να αποκτήσω γνώσεις χρήσιμες στην καθημερινή μου ζωή................
7. Για να αποκτήσω γνώσεις για ένα θέμα που με ενδιέφερε...................
8. Για να πάρω ένα πιστοποιητικό...........................................
9. Για να γνωρίσω καινούριους ανθρώπους/για διασκέδαση.....................
10. Άλλος (περιγράψτε)......................................................























ΣΤ8. Αυτή το πρόγραμμα διεξήχθη κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας σας (ή σας
δόθηκε άδεια με αποδοχές κατά τη διάρκειά του);
–

Αποκλειστικά εντός των ωρών εργασίας............................1

–

Κυρίως εντός των ωρών εργασίας..................................2

–
–
–
–

Κυρίως εκτός των ωρών εργασίας..................................3
Αποκλειστικά εκτός των ωρών εργασίας............................4
Δεν εργαζόμουν εκείνη την περίοδο...............................5
Δεν απαντώ......................................................6

ΣΤ9. Πόσες εβδομάδες παρακολουθήσατε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατά τους
τελευταίους 12 μήνες;
–
–
–

Αριθμός εβδομάδων............................................|_|_|

Δε γνωρίζω....................................................99→ΣΤ11
Δεν απαντώ....................................................98→ΣΤ11

ΣΤ10. Πόσες ώρες την εβδομάδα παρακολουθούσατε κατά μέσο όρο το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα τους τελευταίους 12 μήνες;
–
–
–

Αριθμός εβδομάδων............................................|_|_|
Δε γνωρίζω....................................................99
Δεν απαντώ....................................................98

ΣΤ11. Ποιος πλήρωσε το οποιοδήποτε ποσό χρειάστηκε για δίδακτρα, εγγραφές,
δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις, για εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. βιβλία,
φωτοτυπίες, τετράδια κλπ.);
–
–

Πλήρωσα μόνος μου όλο το απαιτούμενο ποσό......................1→ΣΤ13
Ένα μέρος του ποσού πληρώθηκε από εμένα και ένα
μέρος από κάποιον άλλο.........................................2→ΣΤ12

–
–

Όλο το ποσό πληρώθηκε από κάποιον άλλο.........................3→ΣΤ12
Πλήρωσα κάποιο ποσό, αλλά δεν γνωρίζω αν ήταν όλο ή μέρος του

απαιτούμενου και αν πλήρωσε και κάποιος άλλος..................4→ΣΤ13
ΣΤ12. Ποιος άλλος πλήρωσε για το κόστος αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος;
–
–
–
–
–
–
–

Ο παρών ή ο μελλοντικός εργοδότης...............................1
ΟΑΕΔ............................................................2
Άλλος δημόσιος οργανισμός.......................................3
Άλλο μέλος του νοικοκυριού ή συγγενής...........................4
Κάποιο άλλο άτομο/οργανισμός (π.χ. φίλος).......................5
Δε γνωρίζω......................................................6
Δεν απαντώ......................................................7

Αν ο ερευνόμενος πλήρωσε ο ίδιος (ή κάποιο μέλος του νοικοκυριού ή συγγενής) κάποιο
ποσό για το πρόγραμμα αυτό, συνεχίστε με το Ερώτημα ΣΤ13. Διαφορετικά, συνεχίστε
με το Ερώτημα ΣΤ14.
ΣΤ13. Ποιο ποσό χρειάστηκε να πληρώσετε εσείς (ή κάποιο μέλος του νοικοκυριού
σας ή κάποιος συγγενής σας) μέσα στους
τελευταίους 12 μήνες για δίδακτρα,
εγγραφές, δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις, για εκπαιδευτικό υλικό (π.χ.
βιβλία, φωτοτυπίες, τετράδια κλπ.) για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα;
Ποσό σε €........................................................................|_|_|_|_|_|
–

Δε γνωρίζω.............. 99999

Δεν απαντώ..............99998

ΣΤ14. Σε τι βαθμό έχετε χρησιμοποιήσει (ή περιμένετε να χρησιμοποιήσετε) τις
γνώσεις που αποκτήσατε από αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα;
–

Σε μεγάλο βαθμό............1

–

Αρκετά.....................2

–

Σε πολύ μικρό βαθμό........3

ΣΤ15. Είστε ικανοποιημένος
εκπαιδευτικό πρόγραμμα;
–
–

από

την

‐
‐
‐

Καθόλου.................4
Δε γνωρίζω..............5
Δεν απαντώ..............6

εκπαίδευση

που

λάβατε

με

αυτό

το

ΝΑΙ............................................................1→ΣΤ17

ΟΧΙ............................................................2→ΣΤ16

– Δεν απαντώ.....................................................4→ΣΤ16
ΣΤ16. Για ποιο λόγο δεν μείνατε ικανοποιημένος;
(Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις)
ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΓ/ΔΑ
1
2
3
1. Δεν προσέφερε ενδιαφέρουσες/χρήσιμες γνώσεις..............
2. Το επίπεδο του προγράμματος ήταν πολύ χαμηλό..............

3. Το επίπεδο του προγράμματος ήταν πολύ υψηλό...............
4. Η ποιότητα της διδασκαλίας ήταν κακή......................
5. Οι υποδομές (αίθουσες, υλικά, κλπ) ήταν κακές.............

6. Άλλοι λόγοι...............................................
ΣΤ17. Σας βοήθησαν οι γνώσεις/δεξιότητες που αποκτήσατε
εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε οτιδήποτε από τα επόμενα;
(Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις)

από

ΝΑΙ
1

1. Να βρω ή να αλλάξω δουλειά................................






5. Να αποδίδω καλύτερα στη δουλειά μου.......................
6. Με βοήθησε σε προσωπικά θέματα (γνώρισα νέους ανθρώπους,
απέκτησα καινούργια ενδιαφέροντα, κλπ.)...................

το

ΟΧΙ ΔΓ/ΔΑ
2
3


Δε με βοήθησε σε τίποτα ακόμα............................. 
Δεν περιμένω να με βοηθήσει σε τίποτα..................... 
Με βοήθησε σε άλλους τομείς............................... 

4. Να μου ανατεθούν νέα καθήκοντα στη δουλειά μου............

9.

αυτό







3. Να έχω αυξημένες αποδοχές.................................

8.














2. Να πάρω προαγωγή στη δουλειά μου..........................

7.








Ζ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ζ1. Θα θέλαμε να μάθουμε αν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών,
συμμετείχατε σε κάποιο πρόγραμμα σπουδών, εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης που δεν
ανήκει στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα. Ενδιαφερόμαστε για οποιοδήποτε
πρόγραμμα, είτε έγινε στο χώρο εργασίας, είτε για προσωπικούς λόγους. Πιο
συγκεκριμένα:
ΝΑΙ
1

ΟΧΙ ΔΓ/ΔΑ
2
3

1. Παρακολουθήσατε κάποιο πρόγραμμα μαθημάτων
(για παράδειγμα, μαθήματα υπολογιστών, ξένων

γλωσσών, οδήγησης, κηπουρικής, χορού, κλπ.) ..............
2. Παρακολουθήσατε κάποιο σεμινάριο στο χώρο
εργασίας ή στον ελεύθερό σας χρόνο........................

3. Μάθατε κάποιο νέο καθήκον (χρήση ενός νέου
μηχανήματος, ενός προγράμματος υπολογιστή, κλπ)
στην εργασία σας με τη βοήθεια κάποιου εκπαιδευτή ή

συναδέλφου................................................

4. Παρακολουθήσατε ιδιαίτερα μαθήματα (για παράδειγμα,

φροντιστήρια μαθηματικών, μαθήματα πιάνου, κλπ.)..........

 
 

 
 

Αν ο ερευνώμενος απάντησε παντού αρνητικά (ή ότι δεν
γνωρίζει/δεν απαντά) συνεχίστε με το Ερώτημα Η1
Ζ2. Πόσα ήταν συνολικά τα προγράμματα που παρακολουθήσατε μέσα στους
τελευταίους 12 μήνες;
–

Αριθμός προγραμμάτων..........................................................|_|_|

Ζ3. Ποια ήταν τα προγράμματα που παρακολουθήσατε στους τελευταίους 12 μήνες;
(Παρακαλώ, αναφέρετε όλα τα προγράμματα, ξεκινώντας από το πλέον πρόσφατο)

Πρόγραμμα Μαθημάτων = 1
Σεμινάριο = 2
Πρακτική εκπαίδευση στο
χώρο εργασίας = 3
Ιδιαίτερα μαθήματα = 4

Περιγραφή προγράμματος
01

|_|_|_|

|_|

02

|_|_|_|

|_|

03

|_|_|_|

|_|

04

|_|_|_|

|_|

05

|_|_|_|

|_|

06

|_|_|_|

|_|

07

|_|_|_|

|_|

08

|_|_|_|

|_|

09

|_|_|_|

|_|

10

|_|_|_|

|_|

Αν ο ερευνώμενος έχει παρακολουθήσει μόνο πρακτικές
εκπαιδεύσεις στο χώρο εργασίας, συνεχίστε με το Ερώτημα Ζ7

Ζ4. Είχε σχέση με τη δουλειά σας έστω και ένα από αυτά τα προγράμματα;
–
–

ΝΑΙ............................................................1
ΟΧΙ............................................................2

Ζ5. Έγινε μέσα στις ώρες εργασίας έστω και ένα από αυτά τα προγράμματα;
–
–

ΝΑΙ............................................................1
ΟΧΙ............................................................2

Ζ6. Κάλυψε ο εργοδότης σας έστω και τμήμα του κόστους ενός από αυτά τα
προγράμματα;
–
–

ΝΑΙ............................................................1
ΟΧΙ............................................................2

Αν ο ερευνώμενος παρακολούθησε
μέχρι και 2 προγράμματα, στα επόμενα
ερωτήματα θα συλλέξουμε αναλυτικές πληροφορίες για κάθε ένα από αυτά. Αν
παρακολούθησε περισσότερα από 2, θα επιλέξουμε 2 για να κάνουμε
ερωτήσεις. Για κάθε επιλεγμένο πρόγραμμα, θα γράψουμε τον κωδικό του από
το Ερώτημα Ζ3 (δηλαδή, 01, 02, 03, ...)
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Α.....................................................

|_|_|

Β.....................................................

|_|_|

Τα ερωτήματα Ζ7 – Ζ21 αναφέρονται στο πρώτο πρόγραμμα και τα Ερωτήματα
Ζ22 – Ζ36 στο δεύτερο
Ζ7. Ποιος ήταν κυρίως ο λόγος που συμμετείχατε σε αυτό το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα;
–Κυρίως επαγγελματικός..........1
–Κυρίως προσωπικός/κοινωνικός...2

–Δε γνωρίζω.................3
–Δεν απαντώ.................4

Ζ8. Μπορείτε να αναφέρετε πιο αναλυτικά για ποιους λόγους παρακολουθήσατε αυτό
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα;
(Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις)
ΝΑΙ
1
1. Για να κάνω καλύτερα τη δουλειά μου και/ή να βελτιώσω τις

επαγγελματικές μου προοπτικές..............................................

2. Για να μειωθεί ο κίνδυνος να χάσω τη δουλειά μου...........................
3. Για να αυξηθούν οι πιθανότητες να βρω ή να αλλάξω δουλειά..................
4. Για να ξεκινήσω τη δική μου δουλειά/επιχείρηση.............................
5. Υποχρεώθηκα να την παρακολουθήσω...........................................
6. Για να αποκτήσω γνώσεις χρήσιμες στην καθημερινή μου ζωή...................
7. Για να αποκτήσω γνώσεις για ένα θέμα που με ενδιέφερε......................
8. Για να πάρω ένα πιστοποιητικό..............................................
9. Για να γνωρίσω καινούριους ανθρώπους/για διασκέδαση........................
10. Άλλος (περιγράψτε).........................................................

ΟΧΙ ΔΓ/ΔΑ
2
3























Ζ9. Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξήχθη κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας
σας (ή σας δόθηκε άδεια με αποδοχές κατά τη διάρκειά του);
–
–
–
–
–
–

Αποκλειστικά εντός των ωρών εργασίας............................1
Κυρίως εντός των ωρών εργασίας..................................2
Κυρίως εκτός των ωρών εργασίας..................................3
Αποκλειστικά εκτός των ωρών εργασίας............................4
Δεν εργαζόμουν εκείνη την περίοδο...............................5
Δεν απαντώ......................................................6

Ζ10. Ποια ήταν η κύρια μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιήσατε σε αυτό το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα;
–

Παραδοσιακή μέθοδος (π.χ, αίθουσα διδασκαλίας)..................1

–

Εκπαίδευση από απόσταση με χρήση Ιντερνετ ή υπολογιστή..........2

–
–

Εκπαίδευση από απόσταση με παραδοσιακό εκπαιδευτικό υλικό.......3
Δεν απαντώ......................................................4

ΖΤ11. Πόσες εβδομάδες παρακολουθήσατε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατά τους
τελευταίους 12 μήνες;
–
–
–

Αριθμός εβδομάδων..............................................|_|_|

Δε γνωρίζω.....................................................99→Ζ13
Δεν απαντώ.....................................................98→Ζ13

Ζ12. Πόσες ώρες την εβδομάδα παρακολουθούσατε
εκπαιδευτικό πρόγραμμα τους τελευταίους 12 μήνες;
–
–
–

κατά

μέσο

όρο

αυτό

το

Αριθμός ωρών ανά εβδομάδα....................................|_|_|

Δε γνωρίζω......................................................99
Δεν απαντώ......................................................98

Ζ13. Μήπως αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σας έδωσε κάποιο πιστοποιητικό που
είναι απαραίτητο για την τωρινή ή μελλοντική σας δραστηριότητα στην αγορά
εργασίας;
–
–

ΝΑΙ.............................................................1
ΟΧΙ.............................................................2

– Δεν απαντώ......................................................3
Ζ14. Ποιος πλήρωσε το οποιοδήποτε ποσό χρειάστηκε για δίδακτρα, εγγραφές,
δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις, για εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. βιβλία,
φωτοτυπίες, τετράδια κλπ.);
–
–

Πλήρωσα μόνος μου όλο το απαιτούμενο ποσό......................1→Ζ16
Ένα μέρος του ποσού πληρώθηκε από εμένα και ένα μέρος
από κάποιον άλλο...............................................2→Ζ15

–
–

Όλο το ποσό πληρώθηκε από κάποιον άλλο.........................3→Ζ15
Πλήρωσα κάποιο ποσό, αλλά δεν γνωρίζω αν ήταν όλο ή μέρος του

απαιτούμενου και αν πλήρωσε και κάποιος άλλος..................4→Ζ16
Ζ15. Ποιος άλλος πλήρωσε για το κόστος αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος;
–

Ο παρών ή ο μελλοντικός εργοδότης...............................1

–

ΟΑΕΔ............................................................2

–

Άλλος δημόσιος οργανισμός.......................................3

–
–
–
–

Άλλο μέλος του νοικοκυριού ή συγγενής...........................4
Κάποιο άλλο άτομο/οργανισμός (π.χ. φίλος).......................5
Δε γνωρίζω......................................................6
Δεν απαντώ......................................................7

Αν ο ερευνόμενος πλήρωσε ο ίδιος (ή κάποιο μέλος του νοικοκυριού ή συγγενής) κάποιο
ποσό για το πρόγραμμα αυτό, συνεχίστε με το Ερώτημα Ζ16. Διαφορετικά, συνεχίστε με
το Ερώτημα Ζ17.
Ζ16. Ποιο ποσό χρειάστηκε να πληρώσετε εσείς (ή κάποιο μέλος του νοικοκυριού
σας ή κάποιος συγγενής σας) μέσα στους τελευταίους 12 μήνες για δίδακτρα,
εγγραφές, δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις, εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. βιβλία,
φωτοτυπίες, τετράδια κλπ.) για αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα;
Ποσό σε €........................................................................|_|_|_|_|_|

–Δε γνωρίζω................. 99999

–Δεν απαντώ................99998

Ζ17. Σε τι βαθμό έχετε χρησιμοποιήσει (ή περιμένετε να χρησιμοποιήσετε) τις
γνώσεις που αποκτήσατε από αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα;
–Σε μεγάλο βαθμό............1

–Καθόλου................4

–Σε πολύ μικρό βαθμό.. .....3

–Δεν απαντώ.............6

–Αρκετά.....................2

Ζ18. Είστε ικανοποιημένος
εκπαιδευτικό πρόγραμμα;
–

από

–Δε γνωρίζω.............5

την

εκπαίδευση

που

λάβατε

με

αυτό

το

ΝΑΙ............................................................1→ΣΤ20

–

ΟΧΙ............................................................2→ΣΤ19

–

Δεν απαντώ.....................................................4→ΣΤ19

Ζ19. Για ποιο λόγο δεν μείνατε ικανοποιημένος;
(Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις)
ΝΑΙ
1

1. Δεν προσέφερε ενδιαφέρουσες/χρήσιμες γνώσεις.............

2. Το επίπεδο του προγράμματος ήταν πολύ χαμηλό .............

3. Το επίπεδο του προγράμματος ήταν πολύ υψηλό ..............

4. Η ποιότητα της διδασκαλίας ήταν κακή .....................

5. Οι υποδομές (αίθουσες, υλικά, κλπ) ήταν κακές............
6. Άλλοι λόγοι..............................................

ΟΧΙ ΔΓ/ΔΑ
2
3















Ζ20. Σας βοήθησαν οι γνώσεις/δεξιότητες που αποκτήσατε από αυτό το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε οτιδήποτε από τα επόμενα; (Να απαντηθούν όλες οι
ερωτήσεις)
ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΓ/ΔΑ
1
2
3
1. Να βρω ή να αλλάξω δουλειά.................................














Δε με βοήθησε σε τίποτα ακόμα.............................. 
Δεν περιμένω να με βοηθήσει σε τίποτα...................... 
Με βοήθησε σε άλλους τομείς................................ 






2. Να πάρω προαγωγή στη δουλειά μου...........................

3. Να έχω αυξημένες αποδοχές..................................
4. Να μου ανατεθούν νέα καθήκοντα στη δουλειά μου.............
5. Να αποδίδω καλύτερα στη δουλειά μου........................
6. Με βοήθησε σε προσωπικά θέματα (γνώρισα νέους ανθρώπους,
απέκτησα καινούργια ενδιαφέροντα, κλπ.) ...................

7.
8.
9.

Ζ21. Ποιος οργάνωσε και παρείχε αυτή την εκπαίδευση;
–
–

Επίσημο εκπαιδευτικό ίδρυμα (π.χ. Πανεπιστήμιο).................1
Άλλος εκπαιδευτικός οργανισμός (π.χ. εταιρεία οργάνωσης
συνεδρίων) .....................................................2

–

Εταιρεία (π.χ, προμηθευτές εξοπλισμού...........................3

–

Ο ίδιος ο εργοδότης του ερευνώμενου.............................4

–

Εμπορικό επιμελητήριο, Εργοδοτική ένωση.........................5

–
–

Εργατικό σωματείο...............................................6
Μη κερδοσκοπικό σωματείο (π.χ. πολιτιστικός σύλλογος,
πολιτικό κόμμα).................................................7

–

Ιδιώτης (π.χ, φοιτητής που παραδίδει μαθήματα) .................8

–

Πολιστικό ίδρυμα (π.χ, μουσεία, βιβλιοθήκες, κλπ) ..............9

–

Άλλος...........................................................10

–
–

Δε γνωρίζω......................................................11
Δεν απαντώ......................................................12

Τα ερωτήματα τα Ερωτήματα Ζ22 – Ζ36 στο δεύτερο πρόγραμμα που
τυχόν παρακολούθησε ο ερευνόμενος. Αν έχει παρακολουθήσει μόνο
ένα, συνεχίστε με το Ερώτημα Η1.

Ζ22. Ποιος ήταν κυρίως ο λόγος που συμμετείχατε σε αυτό το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα;
–Κυρίως επαγγελματικός..........1
–Κυρίως προσωπικός/κοινωνικός...2

–Δε γνωρίζω.................3
–Δεν απαντώ.................4

Ζ23. Μπορείτε να αναφέρετε πιο αναλυτικά για ποιους λόγους παρακολουθήσατε
αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα; (Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις)
ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΓ/ΔΑ
1
2
3
1. Για να κάνω καλύτερα τη δουλειά μου και/ή να βελτιώσω τις
επαγγελματικές μου προοπτικές..............................................

2. Για να μειωθεί ο κίνδυνος να χάσω τη δουλειά μου...........................
3. Για να αυξηθούν οι πιθανότητες να βρω ή να αλλάξω δουλειά..................
4. Για να ξεκινήσω τη δική μου δουλειά/επιχείρηση.............................
5. Υποχρεώθηκα να την παρακολουθήσω...........................................
6. Για να αποκτήσω γνώσεις χρήσιμες στην καθημερινή μου ζωή...................
7. Για να αποκτήσω γνώσεις για ένα θέμα που με ενδιέφερε......................
8. Για να πάρω ένα πιστοποιητικό..............................................
9. Για να γνωρίσω καινούριους ανθρώπους/για διασκέδαση........................

10. Άλλος (περιγράψτε).........................................................
Ζ24. Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξήχθη κατά τη διάρκεια
εργασίας σας (ή σας δόθηκε άδεια με αποδοχές κατά τη διάρκειά του);























των

ωρών

–

Αποκλειστικά εντός των ωρών εργασίας............................1

–

Κυρίως εντός των ωρών εργασίας..................................2

–
–
–

Κυρίως εκτός των ωρών εργασίας..................................3
Αποκλειστικά εκτός των ωρών εργασίας............................4
Δεν εργαζόμουν εκείνη την περίοδο...............................5

– Δεν απαντώ......................................................6
Ζ25. Ποια ήταν η κύρια μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιήσατε σε αυτό το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα;
–

Παραδοσιακή μέθοδος (π.χ, αίθουσα διδασκαλίας) .................1

–

Εκπαίδευση από απόσταση με χρήση Ιντερνετ ή υπολογιστή..........2

–

Εκπαίδευση από απόσταση με παραδοσιακό εκπαιδευτικό υλικό.......3

– Δεν απαντώ......................................................4
ΖΤ26. Πόσες εβδομάδες παρακολουθήσατε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατά τους
τελευταίους 12 μήνες;
–
–

Αριθμός εβδομάδων..................................................................|_|_|

Δε γνωρίζω.................................................99→Ζ28

– Δεν απαντώ.................................................98→Ζ28
Ζ27. Πόσες ώρες την εβδομάδα παρακολουθούσατε κατά μέσο όρο αυτό
εκπαιδευτικό πρόγραμμα τους τελευταίους 12 μήνες;
–
–
–

Αριθμός ωρών ανά εβδομάδα.....................................................|_|_|

Δε γνωρίζω..................................................99
Δεν απαντώ..................................................98

το

Ζ28. Μήπως αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σας έδωσε κάποιο πιστοποιητικό που
είναι απαραίτητο για την τωρινή ή μελλοντική σας δραστηριότητα στην αγορά
εργασίας;
–

ΝΑΙ.............................................................1

–

ΟΧΙ.............................................................2

– Δεν απαντώ......................................................3
Ζ29. Ποιος πλήρωσε το οποιοδήποτε ποσό χρειάστηκε για δίδακτρα, εγγραφές,
δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις, για εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. βιβλία,
φωτοτυπίες, τετράδια κλπ.);
–
–

Πλήρωσα μόνος μου όλο το απαιτούμενο ποσό.......................1→Ζ16
Ένα μέρος του ποσού πληρώθηκε από εμένα και ένα μέρος από κάποιον
άλλο............................................................2→Ζ15

–
–

Όλο το ποσό πληρώθηκε από κάποιον άλλο..........................3→Ζ15
Πλήρωσα κάποιο ποσό, αλλά δεν γνωρίζω αν ήταν όλο ή μέρος του

απαιτούμενου και αν πλήρωσε και κάποιος άλλος...................4→Ζ16
Ζ30. Ποιος άλλος πλήρωσε για το κόστος αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος;
–
–
–

Ο παρών ή ο μελλοντικός εργοδότης...............................1
ΟΑΕΔ............................................................2
Άλλος δημόσιος οργανισμός.......................................3

–

Άλλο μέλος του νοικοκυριού ή συγγενής...........................4

–

Κάποιο άλλο άτομο/οργανισμός (π.χ. φίλος) ......................5

–
–

Δε γνωρίζω. ....................................................6
Δεν απαντώ......................................................7

Αν ο ερευνόμενος πλήρωσε ο ίδιος (ή κάποιο μέλος του νοικοκυριού ή συγγενής) κάποιο
ποσό για το πρόγραμμα αυτό, συνεχίστε με το Ερώτημα Ζ32. Διαφορετικά, συνεχίστε με
το Ερώτημα Ζ33.
Ζ31. Ποιο ποσό χρειάστηκε να πληρώσετε εσείς (ή κάποιο μέλος του νοικοκυριού
σας ή κάποιος συγγενής σας) μέσα στους
τελευταίους 12 μήνες για δίδακτρα,
εγγραφές, δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις, εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. βιβλία,
φωτοτυπίες, τετράδια κλπ.) για αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα;
–

Ποσό σε €.................................................................|_|_|_|_|_|

–Δε γνωρίζω............... 99999

–Δεν απαντώ..............99998

Ζ32. Σε τι βαθμό έχετε χρησιμοποιήσει (ή περιμένετε να χρησιμοποιήσετε) τις
γνώσεις που αποκτήσατε από αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα;
–Σε μεγάλο βαθμό............1
–Αρκετά.....................2

–Σε πολύ μικρό βαθμό.. .....3
Ζ33. Είστε ικανοποιημένος από την
εκπαιδευτικό πρόγραμμα;
–
–
–

–Καθόλου................4
–Δε γνωρίζω.............5

–Δεν απαντώ.............6
εκπαίδευση που λάβατε με αυτό

το

ΝΑΙ............................................................1→ΣΤ20
ΟΧΙ............................................................2→ΣΤ19
Δεν απαντώ.....................................................4→ΣΤ19

Ζ34. Για ποιο λόγο δεν μείνατε ικανοποιημένος;
(Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις)
ΝΑΙ
1

1. Δεν προσέφερε ενδιαφέρουσες/χρήσιμες γνώσεις.............

2. Το επίπεδο του προγράμματος ήταν πολύ χαμηλό .............

3. Το επίπεδο του προγράμματος ήταν πολύ υψηλό ..............

4. Η ποιότητα της διδασκαλίας ήταν κακή .....................

5. Οι υποδομές (αίθουσες, υλικά, κλπ) ήταν κακές............
6. Άλλοι λόγοι..............................................

ΟΧΙ ΔΓ/ΔΑ
2
3















Ζ35. Σας βοήθησαν οι γνώσεις/δεξιότητες που αποκτήσατε από αυτό το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε οτιδήποτε από τα επόμενα; (Να απαντηθούν όλες οι
ερωτήσεις)
ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΓ/ΔΑ
1
2
3
1. Να βρω ή να αλλάξω δουλειά.................................














Δε με βοήθησε σε τίποτα ακόμα.............................. 
Δεν περιμένω να με βοηθήσει σε τίποτα...................... 
Με βοήθησε σε άλλους τομείς................................ 






2. Να πάρω προαγωγή στη δουλειά μου...........................

3. Να έχω αυξημένες αποδοχές..................................
4. Να μου ανατεθούν νέα καθήκοντα στη δουλειά μου.............
5. Να αποδίδω καλύτερα στη δουλειά μου........................
6. Με βοήθησε σε προσωπικά θέματα (γνώρισα νέους ανθρώπους,
απέκτησα καινούργια ενδιαφέροντα, κλπ.) ...................

7.
8.
9.

Ζ36. Ποιος οργάνωσε και παρείχε αυτή την εκπαίδευση;
–
–

Επίσημο εκπαιδευτικό ίδρυμα (π.χ. Πανεπιστήμιο).................1
Άλλος εκπαιδευτικός οργανισμός (π.χ. εταιρεία οργάνωσης
συνεδρίων) .....................................................2

–

Εταιρεία (π.χ, προμηθευτές εξοπλισμού...........................3

–

Ο ίδιος ο εργοδότης του ερευνώμενου.............................4

–
–
–

Εμπορικό επιμελητήριο, Εργοδοτική ένωση.........................5
Εργατικό σωματείο...............................................6
Μη κερδοσκοπικό σωματείο (π.χ. πολιτιστικός σύλλογος,
πολιτικό κόμμα).................................................7

–

Ιδιώτης (π.χ, φοιτητής που παραδίδει μαθήματα) .................8

–

Πολιστικό ίδρυμα (π.χ, μουσεία, βιβλιοθήκες, κλπ) ..............9

–
–
–

Άλλος...........................................................10
Δε γνωρίζω......................................................11
Δεν απαντώ......................................................12

Η. ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αν ένα άτομο δήλωσε στα προηγούμενα ερωτήματα ότι
παρακολούθησε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσα στους
τελευταίους 12 μήνες, θα απαντήσει στο Ερώτημα Η1. Αν δεν
παρακολούθησε, θα απαντήσει στο Ερώτημα Η4

Η1.
Δηλώσατε ότι έχετε παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα στους
τελευταίους 12 μήνες. Θα επιθυμούσατε να είχατε παρακολουθήσει και άλλα
εκπαιδευτικά προγράμματα στη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών;
–
–
–

ΝΑΙ.............................................................1→Η7
ΟΧΙ.............................................................2→Η2
Δεν απαντώ/δε γνωρίζω...........................................3→θ1

Η2. Για ποιους λόγους δε θέλατε να παρακολουθήσατε και άλλα εκπαιδευτικά
προγράμματα στη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών; (δεκτές πολλαπλές
απαντήσεις)
ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΓ/ΔΑ
1
2
3

1. Δε χρειάζομαι άλλη εκπαίδευση...............................
2.
3.


Δεν έχω τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα...................... 
Δεν μπορούσα να καλύψω το κόστος της εκπαίδευσης.................. 
Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων................... ........... 

4.
5. Οι ώρες εκπαίδευσης δεν συνδυάζονταν με τις ώρες της

εργασίας μου....................................... ...........
6. Δεν υπήρχε δυνατότητα εκπαίδευσης σε λογική






 

απόσταση.......................................... ..... .....

 
Δεν βρήκα κατάλληλο πρόγραμμα...................................  

7.
8. Δεν υπάρχει υποστήριξη από τον εργοδότη μου/το

γραφείο ευρέσεως εργασίας......................... ..........

 
9. Άλλοι προσωπικοί λόγοι.............................. ........  
10. Οι ώρες εκπαίδευσης δεν εξυπηρετούσαν......................  
11. Λόγω της ηλικίας μου/της κατάστασης της

υγείας μου........................................ ..........

12.
13.

 
Δεν είχα πρόσβαση σε υπολογιστή/Ίντερνετ...................  
Άλλος λόγος.................................................  

Η3. Ποιος ήταν ο σημαντικότερος από αυτούς τους λόγους;
(Σημειώστε τον κωδικό του παράγοντα)......…...............................|_|_|→θ1
‐Δε γνωρίζω................99 →θ1

–Δεν απαντώ................98→θ1

Η4. Δηλώσατε ότι δεν έχετε παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα στους
τελευταίους 12 μήνες. Θα επιθυμούσατε να είχατε παρακολουθήσει εκπαιδευτικά
προγράμματα στη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών;
–
–
–

ΝΑΙ.............................................................1→Η7
ΟΧΙ.............................................................2→Η5
Δεν απαντώ/δε γνωρίζω...........................................3→θ1

Η5. Για ποιους λόγους δε θέλατε να παρακολουθήσατε και άλλα εκπαιδευτικά
προγράμματα στη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών; (δεκτές πολλαπλές
απαντήσεις)
ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΓ/ΔΑ
1
2
3

1. Δε χρειάζομαι άλλη εκπαίδευση...............................
2.
3.


Δεν έχω τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα...................... 
Δεν μπορούσα να καλύψω το κόστος της εκπαίδευσης.................. 
Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων................... ........... 

4.
5. Οι ώρες εκπαίδευσης δεν συνδυάζονταν με τις ώρες της

εργασίας μου....................................... ...........
6. Δεν υπήρχε δυνατότητα εκπαίδευσης σε λογική






 

απόσταση.......................................... ..... .....

 
Δεν βρήκα κατάλληλο πρόγραμμα...................................  

7.
8. Δεν υπάρχει υποστήριξη από τον εργοδότη μου/το

γραφείο ευρέσεως εργασίας......................... ..........

 
9. Άλλοι προσωπικοί λόγοι.............................. ........  
10. Οι ώρες εκπαίδευσης δεν εξυπηρετούσαν......................  
11. Λόγω της ηλικίας μου/της κατάστασης της

υγείας μου........................................ ..........

12.
13.

 
Δεν είχα πρόσβαση σε υπολογιστή/Ίντερνετ...................  
Άλλος λόγος.................................................  

Η6. Ποιος ήταν ο σημαντικότερος από αυτούς τους λόγους;
(Σημειώστε τον κωδικό του παράγοντα)......…...............................|_|_|→θ1
‐Δε γνωρίζω................99 →θ1

–Δεν απαντώ................98→θ1

Η7. Τι σας εμπόδισε να παρακολουθήσετε (ή να παρακολουθήσετε περισσότερα)
εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα στους τελευταίους 12 μήνες;

ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΓ/ΔΑ
1
2
3

1. Δεν έχω τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.......................
2.

 
Δεν μπορούσα να καλύψω το κόστος της εκπαίδευσης...................  
Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων...............................  

3.
4. Οι ώρες εκπαίδευσης δεν συνδυάζονταν με τις ώρες της

εργασίας μου.....................................................

 

5. Δεν υπήρχε δυνατότητα εκπαίδευσης σε λογική

απόσταση.....................................................

 
Δεν βρήκα κατάλληλο πρόγραμμα..................... ...............  

6.
7. Δεν υπάρχει υποστήριξη από τον εργοδότη μου/το

γραφείο ευρέσεως εργασίας....................................

8.

 
Άλλοι προσωπικοί λόγοι...…...................................  
Οι ώρες εκπαίδευσης δεν εξυπηρετούσαν.......................  

9.
10. Λόγω της ηλικίας μου/της κατάστασης της

υγείας μου..................................................

11.
12.

 
Δεν είχα πρόσβαση σε υπολογιστή/Ίντερνετ...................  
Άλλος λόγος................................................  

Η8. Ποιος ήταν ο σημαντικότερος από αυτούς τους λόγους;
(Σημειώστε τον κωδικό του παράγοντα)......…...............................|_|_|
‐Δε γνωρίζω................99

–Δεν απαντώ............99

θ. ΑΤΥΠΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Συχνά, οι άνθρωποι προσπαθούν να μάθουν κάτι μόνοι τους για κάποιο θέμα
χωρίς να παρακολουθήσουν κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ή να απευθυνθούν
σε δάσκαλο. Για παράδειγμα, ο ερευνώμενος μπορεί να αναζήτησε
πληροφορίες σε βιβλία ή στο Ιντερνετ για να μάθει να διορθώνει μια
ηλεκτρική
συσκευή.
Μπορεί
να
διαβάζει
συστηματικά
επαγγελματικά
περιοδικά για να μαθαίνει για τις νεότερες εξελίξεις στον επαγγελματικό
του κλάδο.
Σε κάθε περίπτωση, το βασικό είναι πρώτον: ο ερευνώμενος να έχει στόχο
να μάθει κάποια πράγματα για ένα συγκεκριμένο θέμα, και δεύτερον: να μην
έχει τη βοήθεια δασκάλου.

Θ1. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, προσπαθήσατε να μάθετε κάτι
μόνος σας, στη δουλειά ή στον ελεύθερο χρόνο σας;
–

Ναι, μια φορά...................................................1→θ2

–

Ναι τουλάχιστον δύο φορές.......................................2→θ2

–

Όχι ποτέ........................................................3→Ι1

–

Δεν απαντώ......................................................4→Ι1

θ2. Ποιο ήταν το πιο πρόσφατο (ή μοναδικό) θέμα με το οποίο ασχοληθήκατε;

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

|_|_|_|

Θ3. Για ποιο κυρίως λόγο ασχοληθήκατε με αυτό το θέμα;
–
–

Κυρίως επαγγελματικό............................................1
Κυρίως προσωπικό/μη επαγγελματικό...............................2

Θ4. Ποια ήταν η κύρια μέθοδος που χρησιμοποιήσατε κατά την ενασχόλησή σας με
αυτό το θέμα;

–
–
–

Σας βοήθησε κάποιος φίλος, συνάδελφος ή μέλος της
Χρησιμοποιήσατε βιβλία, επαγγελματικά περιοδικά ή

οικογένειας..1

άλλο έντυπο υλικό...............................................2
Χρησιμοποιήσατε υπολογιστή (σε σύνδεση με το Ίντερνετ,
εκπαιδευτικά CD κλπ.)...........................................3

–

Χρησιμοποιήσατε τηλεόραση, ραδιόφωνο,βίντεο... .... .. ......4

Στα Ερωτήματα Θ5 - Θ7 απαντούν τα άτομα που δήλωσαν στο Ερώτημα
θ1 ότι προσπάθησαν τουλάχιστον δύο φορές να μάθουν κάτι μόνοι
τους

Θ5. Ποιο ήταν το πιο πρόσφατο (ή μοναδικό) θέμα με το οποίο ασχοληθήκατε;

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯|_|_|_|
Θ6. Για ποιο κυρίως λόγο ασχοληθήκατε με αυτό το θέμα;
–
–

Κυρίως επαγγελματικό............................................1
Κυρίως προσωπικό/μη επαγγελματικό...............................2

Θ7. Ποια ήταν η κύρια μέθοδος που χρησιμοποιήσατε κατά την ενασχόλησή σας με
αυτό το θέμα;

–
–
–

Σας βοήθησε κάποιος φίλος, συνάδελφος ή μέλος της
Χρησιμοποιήσατε βιβλία, επαγγελματικά περιοδικά ή

οικογένειας..1

άλλο έντυπο υλικό...............................................2
Χρησιμοποιήσατε υπολογιστή (σε σύνδεση με το Ίντερνετ,
εκπαιδευτικά CD κλπ.) ..........................................3

–

Χρησιμοποιήσατε τηλεόραση, ραδιόφωνο, βίντεο...............4

Ι. ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ι1. Έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ υπολογιστή;
–

–
–

Ναι.............................................................1→Ι2
Όχι ποτέ........................................................3→Ι3

Δεν απαντώ......................................................4→Ι3

Ι2. Τι από τα επόμενα έχετε κάνει όταν χρησιμοποιείτε υπολογιστή;
ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΓ/ΔΑ
1
2
3

1. Αντιγραφή αρχείων ή φακέλων.................................
2. Χρήση αντιγραφής και επικόλλησης για να μεταφέρετε

κείμενο μέσα σε ένα έγγραφο.................................

3.
4.


Χρήση βασικών τύπων σε ένα λογιστικό φύλο........................ 
Συμπίεση («ζιπάρισμα») αρχείων.............................. 
Σύνδεση και εγκατάσταση νέων συσκευών (π.χ., μόντεμ)................. 

5.
6. Δημιουργία προγράμματος χρησιμοποιώντας μια ειδική γλώσσα

προγραμματισμού.............................................

7. Μεταφορά αρχείων μεταξύ υπολογιστή και άλλης συσκευής (για παράδειγμα,
φωτογραφική μηχανή, κινητό, κλπ.)..............................
8. Τροποποίηση των παραμέτρων διαμόρφωσης ενός
9.
10.
11.

 

προγράμματος................................................
Δημιουργία παρουσίασης με λογισμικό παρουσιάσεων






 
 
 

(προσθέτοντας ήχο, γραφήματα, βίντεο, κλπ.) ...............

 
Εγκατάσταση νέου λειτουργικού συστήματος...................  
Τίποτε από τα προηγούμενα..................................  

Ι3. Έχετε συνδεθεί ποτέ με το Ίντερνετ;
–

Ναι.............................................................1→Ι2

–

Όχι ποτέ........................................................3→Κ1

–

Δεν απαντώ......................................................4→Κ1

Ι4. Τι από τα επόμενα έχετε κάνει όταν συνδέεστε στο Ίντερνετ;

ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΓ/ΔΑ
1
2
3

1. Χρήση μηχανών αναζήτησης (π.χ., Google)....................
2. Αποστολή e‐mail με συνημμένα αρχεία........................
3. Ανάρτηση ανακοινώσεων σε site, (π.χ., Facebook)............
4. Τηλεφωνικές κλήσεις μέσω Ίντερνετ..........................
5. Ανταλλαγή αρχείων μουσικής, βίντεο, κλπ....................
6. Δημιουργία ιστοσελίδας.....................................









7. «Ανέβασμα» κειμένου, εικόνων, βίντεο, κλπ σε ιστοσελίδες...
8. Αλλαγή των ρυθμίσεων ασφαλείας ενός προγράμματος περιήγησης (π.χ.
Mozilla, Internet Explorer)................................

9. Τίποτε από τα









 
προηγούμενα..................................  

Κ. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Κ1. Ποια (ή ποιες) είναι η μητρική σας γλώσσα;
1 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
|_|_|_|
2

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

|_|_|_|

Κ2. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες γλώσσες, εκτός από τη μητρική σας;
–

–
–

Ναι.............................................................1→Κ3
Όχι.............................................................3→Λ1

Δεν απαντώ......................................................4→Λ1

Κ3. Γνωρίζετε κάποια από τις επόμενες γλώσσες;
ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΓ/ΔΑ
1
2
3

1. Αγγλικά....................................................
2. Γαλλικά....................................................
3. Γερμανικά...................................................

4. Ισπανικά...................................................
5. Ρωσικά.....................................................













Αν ο ερευνόμενος δε γνωρίζει καμία από αυτές τις γλώσσες, συνεχίστε με
το Ερώτημα Κ8.

Κ4. Ποια από αυτές γνωρίζετε καλύτερα; (Χρησιμοποιήστε τον κωδικό από το
Ερώτημα Κ3.)
1 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
|_|

Κ5. Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα το επίπεδο της γνώσης σας αυτής
της γλώσσας;
–

Μπορώ να καταλάβω δύσκολα κείμενα και να χρησιμοποιήσω τη γλώσσα

πολύ άνετα. Γνωρίζω τη γλώσσα σχεδόν τέλεια.......................1

–

Μπορώ να καταλάβω κάποιον που μιλά καθαρά τη γλώσσα, να γράψω
απλά κείμενα, να περιγράψω γεγονότα και εμπειρίες μου και να

επικοινωνήσω με αρκετή άνεση......................................2

–

Μπορώ να καταλάβω και να χρησιμοποιήσω τις πιο συνηθισμένες
καθημερινές εκφράσεις. Χρησιμοποιώ τη γλώσσα για απλά πράγματα

και σε γνώριμες καταστάσεις.......................................3
–

Δεν απαντώ........................................................4

Αν ο ερευνόμενος γνωρίζει μόνο μία από αυτές τις γλώσσες, συνεχίστε με
το Ερώτημα Κ8.

Κ6. Ποια από τις υπόλοιπες από αυτές τις
(Χρησιμοποιήστε τον κωδικό από το Ερώτημα Κ3.)

γλώσσες

γνωρίζετε

καλύτερα;

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

1

|_|

Κ7. Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα το επίπεδο της γνώσης σας αυτής
της γλώσσας;
–

Μπορώ να καταλάβω δύσκολα κείμενα και να χρησιμοποιήσω τη γλώσσα

πολύ άνετα. Γνωρίζω τη γλώσσα σχεδόν τέλεια.......................1

–

Μπορώ να καταλάβω κάποιον που μιλά καθαρά τη γλώσσα, να γράψω
απλά κείμενα, να περιγράψω γεγονότα και εμπειρίες μου και να

επικοινωνήσω με αρκετή άνεση......................................2

–

Μπορώ να καταλάβω και να χρησιμοποιήσω τις πιο συνηθισμένες
καθημερινές εκφράσεις. Χρησιμοποιώ τη γλώσσα για απλά πράγματα

και σε γνώριμες καταστάσεις.......................................3
–

Δεν απαντώ........................................................4

Κ8. Ποιες άλλες γλώσσες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε;
1
2
3
4
5
6

Καμία
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

|9|9|→Λ1
|_|_|
|_|_|
|_|_|
|_|_|
|_|_|

Κ9. Ποια από αυτές τις γλώσσες γνωρίζετε καλύτερα; (Χρησιμοποιήστε τον κωδικό
από το Ερώτημα Κ8.)
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

1

|_|

Κ10. Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα το επίπεδο της γνώσης σας αυτής
της γλώσσας;
–

Μπορώ να καταλάβω δύσκολα κείμενα και να χρησιμοποιήσω τη γλώσσα

πολύ άνετα. Γνωρίζω τη γλώσσα σχεδόν τέλεια.......................1

–

Μπορώ να καταλάβω κάποιον που μιλά καθαρά τη γλώσσα, να γράψω
απλά κείμενα, να περιγράψω γεγονότα και εμπειρίες μου και να

επικοινωνήσω με αρκετή άνεση......................................2

–

Μπορώ να καταλάβω και να χρησιμοποιήσω τις πιο συνηθισμένες
καθημερινές εκφράσεις. Χρησιμοποιώ τη γλώσσα για απλά πράγματα

και σε γνώριμες καταστάσεις.......................................3
–

Δεν απαντώ........................................................4

Λ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Στις επόμενες ερωτήσεις θα σας ρωτήσουμε για τη συμμετοχή σας σε διάφορες
πολιτιστικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών. Μπορείτε
να μας πείτε πόσες φορές:
Λ1. Παρακολουθήσατε μία ζωντανή παράσταση (θέατρο, χορό, συναυλία κλπ.);
–

1–6 φορές.......................................................1

–

Περισσότερες από 6 φορές........................................2

–
–

Ποτέ............................................................3
Δεν απαντώ......................................................4

Λ2. Πήγατε στον κινηματογράφο;
–

1–6 φορές.......................................................1

–

Περισσότερες από 6 φορές........................................2

–

Ποτέ............................................................3

–

Δεν απαντώ......................................................4

Λ3. Επισκεφτήκατε μουσεία, γκαλερί, αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικά μνημεία;
–

1–6 φορές.......................................................1

–

Περισσότερες από 6 φορές........................................2

–

Ποτέ............................................................3

–

Δεν απαντώ......................................................4

Λ4. Παρακολουθήσατε, ζωντανά, κάποιο αθλητικό γεγονός;
–
–

1–6 φορές.......................................................1
Περισσότερες από 6 φορές........................................2

–

Ποτέ............................................................3

–

Δεν απαντώ......................................................4

Θα μπορούσατε επίσης να μας πείτε αν έτυχε να ασχοληθείτε
επόμενες δραστηριότητες στη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών:
Λ5. Διαβάσατε εφημερίδα; (περιλαμβάνεται και
Ίντερνετ)
–
–
–
–
–
–

με

η ανάγνωση εφημερίδων στο

Κάθε μέρα ή σχεδόν κάθε μέρα.....................................1
Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα (αλλά όχι κάθε μέρα)...........2
Τουλάχιστον μία φορά τον μήνα (αλλά όχι κάθε εβδομάδα)...........3
Λιγότερο από μία φορά τον μήνα...................................4
Ποτέ.............................................................5
Δεν απαντώ.......................................................6

τις

Λ5. Διαβάσατε βιβλία στον ελεύθερό σας χρόνο;
–

Λιγότερα από 5...................................................1

–

5 έως 10.........................................................2

–
–
–

Περισσότερα από 10...............................................3
Ποτέ.............................................................4
Δεν απαντώ.......................................................5

Λ6. Συμμετείχατε ενεργά σε κάποια/κάποιο από τις/τους παρακάτω οργανώσεις,
ομάδες, συλλόγους;
ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΓ/ΔΑ
1
2
3
1. Σε πολιτικό κόμμα ή σε συνδικαλιστική οργάνωση..........
2. Σε επαγγελματική οργάνωση (π.χ. δικηγορικός σύλλογος,

 

εμπορικό επιμελητήριο κλπ.).............................

 
οργάνωση....................  

3. Θρησκευτική ή εκκλησιαστική
4. Αθλητικό σύλλογο ή λέσχη αναψυχής (π.χ.,ερασιτεχνική

ποδοσφαιρική ομάδα, ορειβατική λέσχη κλπ.)..............

5.
6.
7.


Φιλανθρωπικό σύλλογο.................................... 
Εθελοντικές δραστηριότητες.............................. 
Άλλες οργανώσεις ή ομάδες............................... 






