
Ερωτηματολόγιο Β1 Λυκείου 

Μάθημα: Διερευνητική εργασία Project 

Θέμα: Μετανάστευση Βελβεντινών στο εξωτερικό 

Ερωτήσεις για τους μετανάστες 

 Για ποιους λόγους μεταναστεύσατε? (οικονομικούς, εύρεση εργασίας, 

προσωπικούς, κοινωνικούς)  

 

 

 Σε ποια χώρα ,πόλη μεταναστεύσατε και πως δικαιολογείται η επιλογή σας? 

 

 Είχατε κάποιο συγγενή, φίλο ή γνωστό στη συγκεκριμένη χώρα ,πόλη? 

 

 Με τι μέσο μεταφερθήκατε?  

 

 Σας στήριξαν οι γονείς σας ή κάποιο άλλο συγγενικό πρόσωπο στο ξεκίνημα? 

 

 Πως νιώσατε όταν φτάσατε στον προορισμό σας? 

 

 Σας λείπουν η πατρίδα , το χωριό ,η οικογένειά ,οι συγγενείς και οι φίλοι σας?  

 

 Αν σας πρότειναν να εργαστείτε στην Ελλάδα με μικρότερο μισθό, θα 

δεχόσασταν? Ναι ή όχι και γιατί? 

 

 Θα θέλατε να επιστρέψετε στην Ελλάδα εφόσον ολοκληρώνατε την εργασιακή 

σας θητεία ή θα θέλατε να παραμείνετε στο εξωτερικό και γιατί? 

 

 



Ερωτήσεις για τους γονείς που τα παιδιά τους έχουν μεταναστεύσει. 

1. Πως νιώσατε όταν τα παιδιά σας, σας ανακοίνωσαν την απόφασή τους ότι 

σκοπεύουν να μεταναστεύσουν; 

 

2. Σκεφτήκατε να τους αλλάξετε γνώμη για την απόφασή τους; 

 

3. Πως αισθάνεστε κάθε που επικοινωνείτε με τα παιδιά σας; 

 

4. Πως νιώθετε κάθε φορά που σας λένε ότι έχουν πάθει κάτι ή όταν είναι 

άρρωστα;  

 

5. Αν έχει συμβεί κάτι άσχημο, τους το λέτε ή τους το κρύβετε προκειμένου να 

μην τους στενοχωρήσετε;  

 

6. Όταν σας λένε ότι θα έρθουν, έστω και για λίγο για διακοπές, πως νιώθετε; 

 

7. Τι προετοιμασίες κάνετε προκριμένου να τα ευχαριστήσετε όταν έρθουν;  

 

8. Πως νιώθετε όταν τα βλέπετε μετά από πολύ καιρό. 

 

9. Προσπαθήσατε να τους αλλάξετε γνώμη κάποια φορά που επέστρεψαν για 

διακοπές να μην φύγουν ξανά; 

 

 

 

 

 

 



Ερωτήσεις σε άτομα που πρόκειται να μεταναστεύσουν. 

1. Έχεις σκεφτεί ποτέ το ενδεχόμενο να φύγεις για δουλειά στο εξωτερικό; 

 

2. Αν ναι, τι σε ώθησε να πάρεις αυτή την απόφαση; Αν όχι, γιατί; Τι είναι αυτό 

που σε κρατάει εδώ; 

 

3. Θεωρείς ότι οι ευκαιρίες για δουλειά εδώ στην Ελλάδα είναι περισσότερες 

απ’ ότι στο εξωτερικό; 

 

4. Αν σου έλεγαν κάποιοι φίλοι σου ότι θέλουν να φύγουν για δουλειά στο 

εξωτερικό τι συμβουλή θα τους έδινες, θα συμφωνούσες ή όχι; 

 

5. Αν σκέφτεσαι να φύγεις αναρωτήθηκες τι θα αφήσεις πίσω σου, τι 

συνέπειες θα έχει αυτό για την οικογένεια σου; 

 

6. Αν τελικά πάρεις την απόφαση να φύγεις θα είναι για πάντα ή για κάποιο 

χρονικό διάστημα; 

 

 

7. Αν σου γινόταν μία πρόταση για δουλειά στο εξωτερικό αλλά είχες δουλειά 

και εδώ στην Ελλάδα, με το ίδιο οικονομικό όφελος, τι θα έκανες θα 

δεχόσουν την πρόταση; 

 

8. Αν κάποια στιγμή στο μέλλον μεταναστεύσεις ποια πόλη θα διάλεγες και 

γιατί; 

 

9. Αν πήγαινες στο εξωτερικό ποιο μέσο μεταφοράς θα χρησιμοποιούσες και 

γιατί; 

 

 



Ερωτήσεις προς τους μαθητές της Β και Γ Λυκείου. 

Σκοπός του ερωτηματολογίου: Εύρεση ποσοστού μαθητών που ενδέχεται να 

μεταναστεύσουν και αιτίες μετανάστευσης. 

Επιλέξτε όσες απαντήσεις επιθυμείτε.  

1. Σκεφτήκατε ποτέ το ενδεχόμενο μετανάστευσης στο εξωτερικό; Αν ναι, σε 

ποια από τις παρακάτω χώρες θα πηγαίνατε? 

Α) Γερμανία 

Β) Αγγλία 

Γ) Γαλλία 

Δ) Η.Π.Α 

Ε) Αυστραλία 

Στ) Κάποια άλλη χώρα ………………………..(Συμπληρώστε τη χώρα) 

 

2. Για ποιο λόγο επιλέξατε τη χώρα αυτή? 

Α) Χαμηλό ποσοστό ανεργίας 

Β) Υψηλό επίπεδο μισθών 

Γ) Ύπαρξη ενός συγγενικού ή γνωστού προσώπου 

Δ) Άλλοι λόγοι 

 

3. Για ποιους λόγους θα μεταναστεύατε; 

Α) Οικονομικούς (Εύρεση εργασίας) 

Β) Κοινωνικούς 

Γ) Διεύρυνση σπουδών (Προπτυχιακές ,Μεταπτυχιακές ,Διδακτορικές Σπουδές) 

Δ) Άλλοι λόγοι  

 

4. Θα θέλατε να μεταναστεύσετε μαζί με κάποιο συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο? 

Α) Ναι 

i. Συγγενείς 
ii. Φίλους 

Β) Όχι  

 

5. Κατά πόσο επηρεάζει η οικονομική κατάσταση της χώρας μας την επιλογή σας 

για μετανάστευση? 

Α) Καθόλου 

Β) Όχι ιδιαίτερα 

Γ) Αρκετά 

Δ) Είναι ο κύριος λόγος 



 

6. Ποιες πιστεύετε θα ήταν οι δυσκολίες που θα αντιμετωπίζατε ως μετανάστες? 

Α) Γνώση νέας γλώσσας, πέρα από μητρική 

Β) Ένταξη σε νέο κοινωνικό περιβάλλον 

Γ) Φαινόμενα ρατσισμού 

Δ) Οικονομικές δυσκολίες 

 

7. Θα παραμένατε στην Ελλάδα σε μια θέση εργασίας χαμηλού μισθού και χωρίς 

δυνατότητα εξέλιξης?  

Α) Ναι ,θα μου ήταν επαρκές 

Β) Όχι ,διότι θα ήθελα έναν ικανοποιητικό μισθό και πιθανή εξέλιξη 

 


