
Förhandsgranskning

 Αγόρι Κορίtsι

Άλλο fύλο
(aν

aιsθάνesaι
όtι aνήκeις

se ένa
dιafορetικό

fύλο apό
κορίts_

Προtιµώ νa µην
apaνtήsω

1 Φύλο

2 Κατοικώ στον δήμο

   Botkyrka 

   Danderyd 

   Ekerö 

   Gnesta 

   Haninge 

   Huddinge 

   Håbo 

   Järfälla 

   Lidingö 

   Nacka 

   Norrtälje 

   Nykvarn 

   Nynäshamn 

   Salem 

   Sigtuna

   Sollentuna 

   Solna 

   Stockholm 

   Sundbyberg 

   Södertälje 

   Tyresö 

   Täby 

   Upplands-Bro 

   Upplands Väsby 

   Vallentuna 

   Vaxholm 

   Värmdö 

   Österåker 

   Annan kommun 

   Δεν γνωρίζω 

 Διαφωνώ
πολύ 2 3 4 Συμφωνώ

πολύ Δεν γνωρίζω

3 Νιώθω ασφαλής στο σχολείο μου.

4 Η ατμόσφαιρα στο σχολείο μου είναι
θετική.

5 Είμαι ευχαριστημένος/-η με το έργο που
κάνει το σχολείο μου για την
καταπολέμηση του εκφοβισμού.

6 Υπάρχει ησυχία και ηρεμία που μου
επιτρέπει να κάνω τα μαθήματά μου.

 Ναι Όχι Προτιμώ να μην
απαντήσω

http://svara.origogroup.com/


7 Αισθάνεσαι ότι έχεις υποστεί ανάρμοστη συμπεριφορά (προσβολή/
παρενόχληση) στο σχολείο σου κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς;Αυτό

σημαίνει ότι έχεις υποστεί αποκλεισμό, απειλές, βία ή ανάρμοστη
μεταχείριση με κάποιον άλλο τρόπο.

 

Αρκετές
φορές

την
εβδομάδα

Αρκετές
φορές

κατά τη
διάρκεια

του
χειμερινού
εξαμήνου

Μερικές φορές
κατά τη

διάρκεια του
χειμερινού
εξαμήνου

8 Πόσο συχνά πιστεύεις ότι έχεις υποστεί ανάρμοστη μεταχείριση;

9 Από ποιον πιστεύεις ότι έχεις υποστεί ανάρμοστη μεταχείριση;

   Ένaν µaθηtή stην tάξη µου 

   Ένaν άλλο µaθηtή stο sχολeίο 

   Τον dάsκaλο/tη dasκάλa µου 

   Ένaν άλλο eνήλικο stο sχολeίο 

 Διαφωνώ
πολύ 2 3 4 Συμφωνώ

πολύ Δεν γνωρίζω

10 Η ανασκόπηση προσωπικής ανάπτυξης
που πραγματοποιώ με το μέντορα/
επιβλέποντά μου δείχνει να έχει νόημα.

11 Η διδασκαλία με ενθαρρύνει να θέλω να
μάθω περισσότερα.

12 Οι δάσκαλοί μου συνεργάζονται για την
εκμάθησή μου.

13 Υπάρχει ποικιλία στις μεθόδους εργασίας
στα μαθήματά μου.

14 Λαμβάνω επιπλέον βοήθεια εάν τη
χρειάζομαι.

15 Οι δάσκαλοί μου γνωρίζουν το
αντικείμενό τους.

16 Οι δάσκαλοί μου με αντιμετωπίζουν
θετικά.

17 Οι δάσκαλοι με έχουν ενημερώσει για το
τι απαιτείται για να μπορέσω να επιτύχω
τους διάφορους βαθμούς.

18 Οι δάσκαλοι με ενημερώνουν για την
πρόοδό μου κατά τη διάρκεια των
μαθημάτων.

19 Οι δάσκαλοί μου με βοηθούν να
κατανοήσω τι πρέπει να κάνω για να
βελτιώσω τις επιδόσεις μου.

20 Συμμετέχω και επηρεάζω το περιεχόμενο
της εκπαίδευσης.

21 Συμμετέχω και επηρεάζω τον τρόπο με
τον οποίο εργαζόμαστε κατά τη διάρκεια
των μαθημάτων.

22 Οι απόψεις μου λαμβάνονται υπόψη κατά
τρόπο θετικό στο σχολείο μου.

23 Λαμβάνω πληροφορίες και καθοδήγηση
για τις σπουδές και τη δουλειά μετά το
λύκειο.

24 Κατά την εκπαίδευσή μου έρχομαι σε
επαφή με τον επαγγελματικό χώρο μέσω,
παραδείγματος χάριν, ομιλιών,
επισκέψεων σε χώρους εργασίας ή
εργασιακής εμπειρίας.

25 На занятиях в школе я часто
использую компьютер

26 Συμμετέχω σε πολιτιστικές εμπειρίες στο
σχολείο (για παράδειγμα, επισκέψεις από
συγγραφείς, θέατρο, συναυλίες, μουσεία,
βιβλιοθήκη).

27 Είμαι χαρούμενος/-η με τις πολιτιστικές
δραστηριότητες που έχω την ευκαιρία να
ζήσω στο σχολείο (π.x. επισκέψεις από
συγγραφείς, στο θέατρο, σε συναυλίες,
σε μουσεία).

28 Θα πρότεινα το πρόγραμμα του λυκείου
μου σε άλλους μαθητές.

29 Θα πρότεινα το σχολείο μου σε άλλους
μαθητές.

30 Συνολικά, είμαι χαρούμενος/-η με το



σχολείο μου.

31
Είμαι ευχαριστημένος/η με τις ευκαιρίες
που προσφέρονται στη Στοκχόλμη για
αθλητικές δραστηριότητες/ασκήσεις υπό
την καθοδήγηση εκπαιδευτή/τριας (π.χ.
αθλητικοί σύλλογοι, ομαδικός χορός,
ομαδική προπόνηση)

32 Είμαι ευχαριστημένος/η με τις ευκαιρίες
που προσφέρονται στη Στοκχόλμη για
ανοργάνωτες αθλητικές δραστηριότητες
(ασκήσεις/αθλητικές δραστηριότητες
χωρίς την καθοδήγηση εκπαιδευτή/
προπονητή).

33 Χαίρομαι που είμαι σε θέση να λάβω
μέρος σε πολιτιστικές δραστηριότητες
που προσφέρονται στην Στοκχόλμη στον
ελεύθερο χρόνο μου.

34 Είστε μέλος μιας ένωσης; (π.χ. αθλητικός σύλλογος, πρόσκοποι, λέσχη τυχερών παιχνιδιών ή
πολιτιστικός σύλλογος. Να θυμάστε ότι τα πολιτιστικά σχολεία, τα ιδιωτικά γυμναστήρια και οι
σχολές χορού όπως οι SATS και Khehls δεν θεωρούνται ενώσεις.)

   Ναι, αθλητικός σύλλογος (ομαδικός αθλητισμός) 

   Ναι, αθλητικός σύλλογος (ατομικός αθλητισμός) 

   Ναι, αθλητικός σύλλογος (ούτε ομαδικός ούτε ατομικός, π.χ. Skol IF, Friskis 

   Ναι, πρόσκοποι. 

   Ναι, outdoor club 

   Ναι, λέσχη παιχνιδιών (π.χ. παιχνίδι ρόλων, LAN) 

   Ναι, πολιτιστικός σύλλογος (π.χ. θέατρο, χορωδία. Μη πολιτιστικό σχολείο) 

   Ναι, πολιτική ένωση/εταιρεία 

   Ναι, θρησκευτική ένωση /κοινότητα 

   Ναι, ένωση μεταναστών (π.χ. σομαλική ένωση) 

   Ναι, λέσχη οπαδών 

   Ναι, συνομοσπονδία ατόμων με αναπηρία 

   Ναι, άλλος σύλλογος (π.χ. λέσχη σκακιστών, Unga örnar, οργάνωση LGBTQ, Αμνηστία) 

   Όχι, δεν είμαι μέλος κανενός συλλόγου 

35 Στον ελεύθερο χρόνο μου μετά το σχολείο, παίζω αθλήματα ή γυμνάζομαι τουλάχιστον δύο φορές
την εβδομάδα.

   Ναι, παίζω αθλήματα στην αθλητική λέσχη μου 

   Ναι, παίζω αθλήματα ανεξάρτητα ή με φίλους χωρίς γυμναστή/προπονητή για συνεδρίες
διάρκειας τουλάχιστον 30 λεπτών (π.χ. ποδόσφαιρο, τρέξιμο, ποδηλασία, σκέιτμπορντ, χορός) 

   Ναι, κολυμπάω σε δημόσια πισίνα. 

   Ναι, εξασκούμαι στο χορό σε σχολή χορού. 

   Ναι, πηγαίνω στο γυμναστήριο/κάνω ομαδική άσκηση/γιόγκα 

   Ναι, άλλο 

   Όχι, δεν γυμνάζομαι τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα στον ελεύθερο χρόνο μου 

36 Στον ελεύθερο χρόνο μου εκτός σχολείου, συμμετέχω σε πολιτιστικές δραστηριότητες που μου
αρέσουν.

   Ναι, οργανώνω τις δικές μου δραστηριότητες 

   Ναι, παίρνω μέρος σε δραστηριότητες που διοργανώνονται από άλλους 

   Όχι, δεν συμμετέχω σε πολιτιστικές δραστηριότητες 

 Διαφωνώ
πολύ 2 3 4 Συμφωνώ

πολύ Δεν γνωρίζω

37 Arbetssätten under lektionerna är
tillräckligt varierande.

38 Jag är nöjd med det inflytande jag har
över undervisningen.

39 Jag behandlas val av andra elever pa
skolan

40 Undervisningen på skolan håller hög
kvalitet.

41 Jag får träna på att kritiskt granska
information.

42 Jag är van vid att använda digitala
verktyg.

43 Lektionerna är viktiga för mitt lärande



43 Lektionerna är viktiga för mitt lärande.

 


