
 

 

Ερωτηματολόγιο που ανιχνεύει τις στάσεις και τις απόψεις των 
φοιτητών σχετικά με το πώς και σε ποια πεδία τους βοήθησε η 

συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις του Δ.Π.Θ. 
(Όλες οι απαντήσεις που θα συμπληρωθούν στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο είναι αυστηρά εμπιστευτικές) 

Δημογραφικά στοιχεία 

Φύλο:  
Ηλικία:  
Τμήμα:  

Έτος σπουδών:  

 
1. Πού προσέφερες εθελοντική εργασία στο πλαίσιο του Δ.Π.Θ.; 

 Διοργάνωση συνεδρίων 

 Διοργάνωση Τελετών (π.χ. Τελετή Υποδοχής πρωτοετών, υποδοχή σχολείων, κτλ.) 

 Κοινωνικό Φροντιστήριο 

 ΔΟ.ΣΥ.Π. 

 Europe Direct 

 Στο πλαίσιο Πρακτικής Άσκησης 

 Σε κάποιο εργαστήριο του Δ.Π.Θ. 

 Άλλο 

Προσδιορίστε: 
 
 
 
 

 
2. Πόσο συχνά; 

 Καθημερινά 

 Μία φορά τη βδομάδα 

 Μία φορά τον μήνα 

 Δυο τρεις φορές το μήνα 

 Μία φορά τον χρόνο 

 
3. Τι σε παρακίνησε να προσφέρεις εθελοντική εργασία στο Δ.Π.Θ.; 

  Να βοηθήσω τον συνάνθρωπό μου 

 Να βοηθήσω το Πανεπιστήμιό μου/Τμήμα μου 

 Να γνωρίσω νέο κόσμο 

 Να αποκτήσω νέες δεξιότητες και γνώσεις 

 Να εμπλουτίσω το βιογραφικό μου 

 Να γεμίσω τον ελεύθερο χρόνο μου 

 Να νιώσω περήφανος που συμμετείχα σε δράσεις του Πανεπιστημίου μου 

 Να νιώσω μέλος της Κοινότητας 

 Να αποκτήσω διασυνδέσεις 

 
4. Η συμμετοχή σου σε εθελοντική εργασία στο Δ.Π.Θ. ανταποκρίθηκε στις 

προσδοκίες σου; 
 Ναι 

 Όχι 

 Εν μέρει 

 

 
 



 

 

 
5. Τι επίδραση είχε η εθελοντική εργασία που προσέφερες στο πλαίσιο του Δ.Π.Θ. 

στην προσωπικότητά σου; 
 Αρνητική 

 Μάλλον Αρνητική 

 Ουδέτερη 

 Μάλλον Θετική 

 Θετική  

 
6. Τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου σε εθελοντική εργασία στο Δ.Π.Θ.; 

Προσδιορίστε: 
 
 
 
 

 
7. Έλαβες κάποιου είδους εξάσκηση πριν αναλάβεις εθελοντική εργασία; 

 Ναι 

 Όχι 

 
8. Πόσο σε βοήθησε η εξάσκηση που έλαβες για να ανταποκριθείς στην εθελοντική 

εργασία; 
 Καθόλου 

 Μέτρια 

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα Πολύ 

 
9. Πόσο εύκολα συνεργάστηκες με τους υπόλοιπους εθελοντές της Δομής; 

 Καθόλου 

 Μέτρια 

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα Πολύ 

 
10. Πόσο σε βοήθησε ο Υπεύθυνος Εθελοντών της Δομής να ανταποκριθείς στην 

εθελοντική εργασία; 
 Καθόλου 

 Μέτρια 

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα Πολύ 

 
11. Πόσο χρήσιμο/η σε έκανε να νιώθεις ο Υπεύθυνος Εθελοντών της Δομής στην 

οποία προσέφερες εθελοντική εργασία; 
 Καθόλου 

 Μέτρια 

 Αρκετά 

 Πολύ 

 Πάρα Πολύ 

 



 

 

12. Πόσο ικανοποιημένος είσαι συνολικά από την εμπειρία σου στον εθελοντισμό 
στο Δ.Π.Θ; 

 Πολύ δυσαρεστημένος 

 Δυσαρεστημένος 

 Ούτε Δυσαρεστημένος ούτε Ικανοποιημένος 

 Ικανοποιημένος 

 Πολύ Ικανοποιημένος 

 

13. Πόσο πιθανό είναι να συνεχίσεις να προσφέρεις εθελοντική εργασία στο πλαίσιο 
του Δ.Π.Θ.; 

 Απίθανο 

 Όχι και τόσο Πιθανό 

 Αρκετά Πιθανό 

 Πιθανό 

 Πολύ Πιθανό 

 
14. Πόσο πιθανό είναι να προτείνεις τη συγκεκριμένη δομή εθελοντισμό σε 

κάποιον/α συμφοιτητή/τριά σου; 
 Απίθανο 

 Όχι και τόσο Πιθανό 

 Αρκετά Πιθανό 

 Πιθανό 

 Πολύ Πιθανό 

 


