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‘∆ια Βίου Μάθηση’ είναι η κάθε  σκόπιµη  δραστηριότητα  µάθησης, 
τυπική ή άτυπη, που πραγµατοποιείται σε συνεχή βάση µε στόχο τη 
βελτίωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων. 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 
 
Η  ενότητα για την ‘∆ια Βίου Μάθηση’ διεξάγεται για πρώτη φορά στην Κύπρο, µέσα στα 
πλαίσια της εναρµόνισης της Κύπρου µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί µέρος της 
Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού (ΕΕ∆) 2003.  Οι σταθερές ερωτήσεις για την εκπαίδευση 
που συµπεριλαµβάνονται στο κυρίως ερωτηµατολόγιο έχουν  διαφοροπoiηθεί και 
αποτελούν για αυτή την έρευνα µέρος της ενότητας.  Μελλοντικά θα πάρουν τη θέση τους 
στο κυρίως µέρος της έρευνας. 
 
 
  
ΣΚΟΠΟΣ: 
 
Η ενότητα αυτή έχει σαν κύριο σκοπό την συλλογή στοιχείων για την συµµετοχή του 
πληθυσµού, 15 χρονών και άνω, στη ‘∆ια Βίου Μάθηση’, η οποία πραγµατοποιείται  δια 
µέσου του κανονικού εκπαιδευτικού συστήµατος, της µη-κανονικής εκπαίδευσης ή της 
άτυπης εκπαίδευσης.  Είναι η πρώτη συλλογική προσπάθεια που γίνεται από τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για  να µετρηθεί το επίπεδο συµµετοχής του πληθυσµού σε 
δραστηριότητες  ‘∆ια Βίου Μάθησης’.  Οι συγκρίσιµες πληροφορίες και στατιστικές 
µετρήσεις είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη και την εφαρµογή  ολοκληρωµένων 
στρατηγικών για τη δια βίου µάθηση. Τα στατιστικά στοιχεία και οι δείκτες αποτελούν 
βασικό µέρος των πρωτοβουλιών που αναλαµβάνονται µε σκοπό την παρακολούθηση της 
προόδου ως προς την επίτευξη των στόχων που έχουν καθοριστεί, συγκεκριµένα την 
αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναµικό και τη συµµετοχή στην περαιτέρω 
εκπαίδευση και κατάρτιση. 
 
 
 
ΚΑΛΥΨΗ:  
 
Η ενότητα θα καλύψει όλα τα άτοµα 15 χρονών και άνω.  
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
 
 
H ενότητα αυτή χωρίζεται σε 4 µέρη: 
 
Α. Επίπεδο Εκπαίδευσης που ολοκληρώθηκε (ερωτήσεις Μ1 µέχρι Μ4). 

 
Β. Συµµετοχή στην Κανονική Εκπαίδευση (ερωτήσεις  Μ5 µέχρι Μ9). 

  
Γ. Συµµετοχή σε δραστηριότητες µάθησης εκτός του Κανονικού Εκπαιδευτικού 
     Συστήµατος (ερωτήσεις  Μ10 µέχρι Μ16). 

  
∆. Συµµετοχή σε Άτυπη Μάθηση (χωρίς δάσκαλο) (ερωτήσεις Μ17α µέχρι Μ17δ). 
  
 
 
Α.   ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 
Οι ερωτήσεις  Μ1 µέχρι Μ4 αφορούν το ψηλότερο επίπεδο µόρφωσης που ολοκλήρωσε ο 
ερωτώµενος. Εάν τώρα φοιτά σε σχολείο ή σχολή τότε το επίπεδο που µας ενδιαφέρει εδώ 
είναι αυτό που έχει ήδη συµπληρώσει και όχι σ΄αυτό που φοιτά τώρα.  
 
 
 
Ερώτηση Μ1:  Ποιο είναι το ψηλότερο επίπεδο µόρφωσης ή εκπαίδευσης που 
συµπλήρωσε µε επιτυχία µέχρι τώρα; 
 
Εδώ θα σηµειωθεί τι πραγµατικά έχει συµπληρώσει µέχρι τώρα  µε επιτυχία όσον αφορά 
την εκπαίδευση του στο κανονικό εκπαιδευτικό σύστηµα.  Αν φοιτά τώρα σε κάποιο 
επίπεδο, τότε αυτό δεν είναι το επίπεδο που ζητούµε εδώ, αλλά αυτό που έχει ήδη 
ολοκληρώσει µε επιτυχία.  
 
Θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και η ηλικία του κάθε ατόµου, π.χ. άτοµο 16 χρονών δεν 
µπορεί  να έχει τελειώσει, για παράδειγµα Τριτοβάθµια Σχολή (κώδικα 51,52 ή 60). 
 
Ο ερευνητής θα πρέπει να είναι προσεκτικός παίρνοντας όλες τις πληροφορίες από το κάθε 
άτοµο µε συµπληρωµατικές πληροφορίες, όπου χρειάζεται, πριν να κατατάξει το άτοµο σε 
µια από τις 9 κατηγορίες εκπαίδευσης, όπως το πόσα χρόνια φοίτησε στη σχολή που 
αναφέρεται. 
 
Πρέπει επίσης να έχετε υπόψη σας ότι τα πιο παλιά χρόνια δεν υπήρχε διαχωρισµός σε 
Γυµνάσιο και Λύκειο αλλά ήταν εξατάξιο και ονοµαζόταν Γυµνάσιο. Έτσι αν κάποιος σας 
απαντήσει ότι τέλειωσε το Γυµνάσιο θα πρέπει να ρωτήσετε ‘πόσες τάξεις’, για να 
βεβαιωθείτε αν πρόκειται για τον πρώτο κύκλο οπότε θα βάλετε κωδικό 21 για το 
Γυµνάσιο. Αν ήταν εξατάξιο Γυµνάσιο που ισοδυναµεί µε το σηµερινό Λύκειο τότε θα 
βάλετε κωδικό 32 για το Λύκειο. 
 
Στο Λύκειο, κωδικό 32, θα πρέπει να κατατάσσονται και όσοι αποφοίτησαν και από 
ιδιωτικά σχολεία µέσης εκπαίδευσης όπως το English School, Grammar School κ.λ.π. 
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καθώς και από  σχολεία µέσης εκπαίδευσης που δεν λειτουργούν σήµερα, όπως του 
Σαµουήλ, Παλλαρή, Εµπορική Ακαδηµία, Εµπορικό Λύκειο, κ.λ.π. 
 
Στην Τεχνική ή Επαγγελµατική Σχολή κατατάσσονται και αυτοί που αποφοίτησαν από 
ξενοδοχειακή σχολή µέσης εκπαίδευσης όπως π.χ. η ξενοδοχειακή σχολή Παραλιµνίου και 
Λεµεσού. Αν σας απαντήσει ο ερωτώµενος ότι τέλειωσε ξενοδοχειακή σχολή πρέπει να το 
διερευνήσετε περισσότερο γιατί το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο (ΑΞΙΚ) που είναι 
Τριτοβάθµια Σχολή, παλιά ονοµαζόταν Ξενοδοχειακή Σχολή οπότε αν είναι αυτή τη σχολή 
που τελείωσε, θα  πρέπει να καταταχθεί στο κωδικό 51. Αν όµως είναι η ξενοδοχειακή 
σχολή µέσης εκπαίδευσης π.χ. Παραλιµνίου, θα καταταχθεί στο κωδικό 32. 
 
 
Στη ‘Μεταλυκειακή ή Ανώτερη δευτεροβάθµια (όχι όµως τριτοβάθµια)’  θα 
κατατάσσονται εκπαιδευτικά προγράµµατα διάρκειας µέχρις ενός χρόνου, που δεν 
θεωρούνται τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, π.χ. ένα πρόγραµµα γραµµατειακών σπουδών 6-9 
µηνών. 
 
Στην ‘Τριτοβάθµια 2-3 χρόνια για συγκεκριµένο επάγγελµα ή κολέγιο για 2-3 χρόνια’, 
κατατάσσονται το ΑΤΙ, το ΑΞΙΚ, η Νοσηλευτική Σχολή, το ∆ασικό Κολέγιο, η 
Αστυνοµική Ακαδηµία, η Σχολή Ξεναγών , η Σχολή Υγειονοµικών Επιθεωρητών, η 
Ψυχιατρική Σχολή, Κολέγια στην Αγγλία για απόκτηση Higher National Diploma (HND), 
Σχολές ΚΑΤΕΕ στην Ελλάδα, Σιβιτανίδειο Ελλάδας, ΠΑΣΤΕΡ Θεσσαλονίκης, Εµπορική 
Ακαδηµία Αθηνών, Σχολή Αισθητικής Ελλάδας και ΤΕΙ Ελλάδας. Επίσης απόφοιτοι 
προγραµµάτων των Κολεγίων Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Κύπρο όπως του Cyprus 
College, Intercollege, Philips College, Κολεγίου Τουρισµού κ.λ.π. που έχουν διάρκεια 2-3 
χρόνια. 
 
Στο ‘Πανεπιστήµιο ή Κολέγιο 4 χρόνια (περιλ.µεταπτυχιακό)’ κατατάσσονται οι απόφοιτοι 
Πανεπιστηµίων Κύπρου και εξωτερικού, όσοι έχουν αποκτήσει µεταπτυχιακά προσόντα 
(όχι όµως ∆ιδακτορικό) καθώς και οι απόφοιτοι των κολεγίων στην Κύπρο για τα οποία 
απαιτείται φοίτηση 4 χρόνια και έχουν αποκτήσει τίτλο B.Sc  ή  B.A. 
 
 
Παραδείγµατα: 
 
Τώρα ο ερωτώµενος: 
1. Είναι τριτοετής φοιτητής στο Πανεπιστήµιο� Λύκειο, κωδικός 32 
2. Είναι µαθητής 2ας τάξης Λυκείου � Γυµνάσιο, κωδικός 21 
3. Πήγε 2 χρόνια Γυµνάσιο και µετά σταµάτησε από το σχολείο � ∆ηµοτικό,κωδικός 11 
4. Πήγε µέχρι την 4η τάξη του ∆ηµοτικού � ∆εν συµπλήρωσε το ∆ηµοτικό, κωδικός 00 
5. Μετά το Λύκειο φοίτησε και συµπλήρωσε 1 χρόνο σε σχολή για γραµµατειακές 

σπουδές � Μεταλυκειακή ή ανώτερη δευτεροβάθµια, κωδικός 43 
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Ερώτηση M2: Tι σχολείο ή σχολή τέλειωσε ακριβώς και σε ποια ειδικότητα ή κλάδο ή 
θέµα; 
 
Εδώ πρέπει  να σηµειωθεί µε λεπτοµέρεια το όνοµα του σχολείου ή σχολής και η 
ειδικότητα ή κλάδος ή θέµα  του ψηλότερου επιπέδου µόρφωσης που συµπλήρωσε και 
σηµειώθηκε στην ερώτηση Μ1. Να σηµειώνεται και η διάρκεια σπουδών σε χρόνια. 
 
Παραδείγµατα: 
1. Τεχνική Σχολή Λευκωσίας,  Μηχανική Αυτοκινήτου, 3 χρόνια. 
2. Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας ,  Κλασσικό, 3 χρόνια. 
3. Σύστηµα Μαθητείας , οικοδόµος, 2 χρόνια. 
4. ΑΤΙ, Πολιτική Μηχανική, 3 χρόνια. 
5. Cyprus College, ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, 3 χρόνια.  
6. Πανεπιστήµιο Κύπρου, Φυσική, 4 χρόνια. 
7. London School of Economics, Οικονοµικά, 3 χρόνια. 

 
 
 
Ερώτηση M3: Ειδικότητα  ή κλάδος  ή θέµα ψηλότερου επιπέδου µόρφωσης ή 
εκπαίδευσης που συµπλήρωσε µε επιτυχία µέχρι τώρα. 
 
Εδώ πρέπει να κωδικοποιηθεί η ειδικότητα/κλάδος/θέµα  που σηµειώθηκε στην ερώτηση 
Μ2, µε οδηγό τους κωδικούς που φαίνονται στην κάρτα ΄΄ΘΕΜΑΤΑ΄΄. 
 
Eιδικότητα ή κλάδος ή θέµα για το οποίο δεν είναι καθαρό σε ποιο κωδικό θα πρέπει να 
καταταχθεί, ο ερευνητής θα πρέπει να σηµειώσει τον πιο κοντινό κατά την κρίση του. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις η περιγραφή που δόθηκε στην ερ.Μ2 είναι σηµαντικό να έχει γίνει 
µε λεπτοµέρεια για να µπορέσει να γίνει σωστός έλεγχος από τους κωδικοποιούς. 
 
Εάν κάποιος κλάδος καλύπτει δύο θέµατα, όπως ‘∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και 
Πληροφορική’,  τότε θα πρέπει να αποφασιστεί ο κωδικός για το  θέµα που έχει την 
περισσότερη βαρύτητα και συνήθως αυτό το αποφασίζει  ο χρόνος που αφιερώθηκε σε 
κάθε θέµα. Αυτή είναι η µοναδική λύση, πρέπει ο κάθε κλάδος να καταταχθεί σε ένα 
κωδικό (εκτός και αν είναι άγνωστο, τότε χρησιµοποιείται ο κωδικός 900). 
 
Παραδείγµατα: 
1. Μηχανική Αυτοκινήτου � 500 (Μηχανικές και Βιοµηχανικές σπουδές) 
2. Κλασσικό � 200 (Τέχνες και  Ανθρωπιστικές σπουδές) 
3. Οικοδόµος � 500 (Μηχανικές και Βιοµηχανικές σπουδές) 
4. Πολιτική Μηχανική � 500 (Μηχανικές και Βιοµηχανικές σπουδές) 
5. ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων � 300 (Κοινωνικές Επιστήµες, Εµπορικά και Νοµικά) 
6. Φυσική � 440 (Φυσικές Επιστήµες) 
7. Οικονοµικά �  300 (Κοινωνικές Επιστήµες, Εµπορικά και Νοµικά) 
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Ερώτηση M4: Ποιο χρόνο έχει ολοκληρώσει το ψηλότερο επίπεδο µόρφωσης ή 
εκπαίδευσης του;  
 
Η ερώτηση αυτή έχει άµεση σχέση µε το ερώτηµα  Μ1. Εδώ απλά θα σηµειωθεί η 
χρονολογία στην οποία ολοκλήρωσε το ψηλότερο επίπεδο µόρφωσης το οποίο σηµειώθηκε 
στην ερώτηση Μ1. 
 
π.χ.  Εάν κάποιος είναι  δευτεροετής στο Πανεπιστήµιο, εδώ θα απαντηθεί για το πότε 
συµπλήρωσε το προηγούµενο επίπεδο, συνήθως αυτό είναι το Λύκειο. 
 
Εδώ ολοκληρώνεται το 1ο µέρος της ενότητας. 
 
 
 
 
Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 
Οι ερωτήσεις  Μ5 µέχρι Μ9 αφορούν τη συµµετοχή στο  Κανονικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα  
το οποίο συµπεριλαµβάνει τη φοίτηση σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ∆ηµόσια και Ιδιωτικά 
(σχολεία, κολέγια, πανεπιστήµια) και τα οποία προσφέρουν οργανωµένη, καθορισµένη και 
συστηµατική εκπαίδευση και καταλήγει σε απονοµή απολυτηρίου/πτυχίου/πιστοποιητικού 
αναγνωρισµένου επιπέδου από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού.  
 
 
 
Ερώτηση Μ5: Στη διάρκεια των τελευταίων 4 εβδοµάδων ήταν µαθητής ή  φοιτητής ή 
µαθητευόµενος  σε ΚΑΝΟΝΙΚΗ εκπαίδευση σε σχολείο ή σχολή ή κολέγιο ή 
πανεπιστήµιο; (δεν περιλ. το Σύστηµα Μαθητείας και τα Απογευµατινά και Βραδινά 
Τµήµατα των Τεχνικών Σχολών). 
 
Η ερώτηση αναφέρεται µόνο στις τελευταίες 4 εβδοµάδες. 
Εδώ θέλουµε να µάθουµε εάν την περίοδο αυτή ο ερωτώµενος ήταν εγγεγραµµένος ως 
µαθητής ή φοιτητής ή µαθητευόµενος στο Κανονικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα, ανεξαρτήτως 
εάν βρισκόταν σε περίοδο διακοπών.  
Εάν η απάντηση είναι ’ναι’ τότε  ο ερευνητής προχωρά στην ερώτηση Μ7. 
Εάν η απάντηση όµως είναι ’όχι’ τότε  ο ερευνητής προχωρά στην αµέσως επόµενη 
ερώτηση Μ6 για να ρωτήσει την ίδια ερώτηση για τους τελευταίους 12 µήνες. 
 
Ο ερευνητής πρέπει να είναι προσεχτικός µε την καιρό αναφοράς. 
Παραδείγµατα: 
1. Ο ερωτώµενος έχει απαντήσει την 3η εβδοµάδα του Απρίλη ότι είναι φοιτήτης σε 

κολέγιο τότε η απάντηση εδώ είναι  ’ναι’ και προχωρά στην ερώτηση Μ7. 
2. Ο ερωτώµενος έχει απαντήσει την 3η εβδοµάδα του Απρίλη ότι τέλειωσε το σχολείο 

τον Ιούνιο του προηγούµενου χρόνου, τότε η απάντηση εδώ είναι  ’όχι’ και προχωρά 
στην ερώτηση Μ6 για να εξακριβώσει τι συνέβαινε τους τελευταίους 12 µήνες. 
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Ερώτηση Μ6: Στη διάρκεια των τελευταίων12 µηνών ήταν µαθητής ή  φοιτητής ή 
µαθητευόµενος  σε ΚΑΝΟΝΙΚΗ εκπαίδευση σε σχολείο ή σχολή ή κολέγιο ή 
πανεπιστήµιο; (δεν περιλ. το Σύστηµα Μαθητείας και τα Απογευµατινά και Βραδινά 
Τµήµατα των Τεχνικών Σχολών) 
 
Εδώ απαντούν µόνο όσοι απάντησαν ‘όχι’ στην ερώτηση Μ5,  δηλαδή αυτοί που δεν ήταν 
µαθητές τις τελευταίες 4 εβδοµάδες. Η ερώτηση είναι ίδια όπως η Μ5 αλλά  αναφέρεται 
τους τελευταίους 12 µήνες και απαντούν ΄ναι΄ µόνο αυτοί  που την περίοδο των τελευταίων 
12 µηνών ήταν εγγεγραµµένοι ως µαθητές ή φοιτητές ή µαθητευόµενοι στο Κανονικό 
Σύστηµα Εκπαίδευσης.    
 
Εάν η απάντηση είναι ’ναι’ τότε  ο ερευνητής προχωρά στις επόµενες ερωτήσεις Μ7, Μ8 
και Μ9. 
Εάν η απάντηση όµως είναι ’όχι’ τότε  εδώ τελειώνει το 2ο µέρος της ενότητας και ο 
ερευνητής προσπερνά τις υπόλοιπες ερωτήσεις και προχωρά στο 3ο µέρος στην ερώτηση 
Μ10. 
 
 
 
Ερώτηση Μ7: Σε τι σχολείο ή σχολή πήγαινε ή τι παρακολουθούσε; 
 
Εδώ θέλουµε να µάθουµε το επίπεδο φοίτησης του ερωτώµενου τις τελευταίες 4 εβδοµάδες 
ή τους τελευταίους 12 µήνες  αφού ήταν  µαθητής ή  φοιτητής ή µαθητευόµενος  σε  
ΚΑΝΟΝΙΚΗ εκπαίδευση σε σχολείο ή σχολή ή κολέγιο ή πανεπιστήµιο.  
 
Παραδείγµατα: 
1. 1η Γυµνασίου �κωδικός 2 
2. 2η τάξη Λυκείου � κωδικός 3 
3. 3η τάξη Επαγγελµατικής Σχολής � κωδικός 3 
4. 4η τάξη Αγγλικής Σχολής � κωδικός 3 
5. 2ο έτος Πανεπιστηµίου Κύπρου � κωδικός 5 
6. 3ο έτος Κολέγιο � κωδικός 5 
 
 
Εάν το επίπεδο φοίτησης είναι µέχρι το Γυµνάσιο τότε  εδώ τελειώνει το 2ο µέρος της 
ενότητας  και προχωρά  στο 3ο µέρος στην ερώτηση Μ10. 
 
Εάν το επίπεδο φοίτησης είναι τουλάχιστον Λύκειο, τότε προχώρα στην επόµενη ερώτηση 
Μ8. 
 
 
 
Ερώτηση Μ8: Tι σχολείο ή σχολή πήγαινε ακριβώς και σε ποια ειδικότητα ή κλάδο ή 
θέµα; 
 
Εδώ πρέπει  να σηµειωθεί µε λεπτοµέρεια το όνοµα του σχολείου ή σχολής και η 
ειδικότητα ή κλάδος ή θέµα  που παρακολουθούσε για το οποίο αναφέρθηκε στην ερώτηση 
Μ7. 
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Παραδείγµατα: 
1. Τεχνική Σχολή Λευκωσίας,  Μηχανική Αυτοκινήτου. 
2. Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας ,  Κλασσικό 
3. Σύστηµα Μαθητείας , οικοδόµος 
4. ΑΤΙ, Πολιτική Μηχανική 
5. Cyprus College, ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων  
6. Πανεπιστήµιο Κύπρου, Φυσική 
 
 
Ερώτηση M9: Ειδικότητα  ή κλάδος  ή θέµα  που παρακολουθούσε. 
 
Εδώ πρέπει να κωδικοποιηθεί η ειδικότητα/κλάδος/θέµα  που σηµειώθηκε στην ερώτηση 
Μ8, µε οδηγό τους κωδικούς που φαίνονται στην κάρτα ΄΄ΘΕΜΑΤΑ΄΄. 
 
Παραδείγµατα: 
1. Μηχανική Αυτοκινήτου � 500 (Μηχανικές και Βιοµηχανικές σπουδές) 
2. Κλασσικό � 200 (Τέχνες και  Ανθρωπιστικές σπουδές) 
3. Οικοδόµος � 500 (Μηχανικές και Βιοµηχανικές σπουδές) 
4. Πολιτική Μηχανική � 500 (Μηχανικές και Βιοµηχανικές σπουδές) 
5. ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων � 300 (Κοινωνικές Επιστήµες, Εµπορικά και Νοµικά) 
6. Φυσική � 440 (Φυσικές Επιστήµες) 
7. Οικονοµικά �  300 (Κοινωνικές Επιστήµες, Εµπορικά και Νοµικά) 

 
 
Εδώ ολοκληρώνεται το 2ο µέρος της ενότητας. 
 
 
 
 
Γ.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Οι ερωτήσεις Μ10 µέχρι Μ16 αφορούν τη συµµετοχή σε δραστηριότητες εκτός του 
Κανονικού Εκπαιδευτικού Συστήµατος, όπως Σεµινάρια, Συνέδρια, Ιδιαίτερα Μαθήµατα,  
Επιµορφωτικά κ.λ.π..  
 
Οι δραστηριότητες αυτές είναι οργανωµένες και ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ. Μπορεί να είναι µικρής ή µεγαλύτερης διάρκειας και µε µικρές διακοπές 
και συνήθως κάποιος δηλώνει συµµετοχή για να τις παρακολουθήσει. Σε αυτές τις 
δραστηριότητες συµπεριλαµβάνονται και τα φροντιστήρια/ιδιάιτερα µαθήµατα που 
παρακολουθούν οι µαθητές όπως επίσης και το Σύστηµα Μαθητείας και τα Απογευµατινά 
και Βραδινά τµήµατα τεχνικών σχολ.ών.  
 
Η συµµετοχή σε µαθήµατα, σεµινάρια ή συνέδρια έχει σκοπό τη βελτίωση των 
επιδεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων, ανεξαρτήτως εάν καταλήγουν στην απονοµή 
πιστοποιητικών. Ο σκοπός της συµµετοχής αυτής µπορεί να σχετίζεται µε την εργασία ή 
απλά για κοινωνικούς και προσωπικούς λόγους. 
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Παραδείγµατα: 
 
1. Κέντρα Επιµόρφωσης Ενηλίκων (Επιµορφωτικά), Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισµού. 

2. Σύστηµα Μαθητείας, Υπουργείου Παιδείας και Υπουργείου Εργασίας 

3. Απογευµατινά και Βραδινά Τµήµατα Τεχνικών Σχολών, Υπουργείου Παιδείας 

4. Κρατικά Ινστιτούτα Επιµόρφωσης, Υπουργείου Παιδείας 

5. Προγράµµατα Κατάρτισης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού 

6. Προγράµµατα Επιµόρφωσης της Κυπριακής Ακαδηµίας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

7. Προγράµµατα εκπαίδευσης του Κέντρου Παραγωγικότητας (Εξαιρούνται τα 

προγράµµατα  ΜΙΜ) 

8. ∆ιαλέξεις 

9. ∆ιαλέξεις Ανοιχτού Πανεπιστηµίου 

10. Ιδιαίτερα Μαθήµατα σε Ιδιωτικά Φροντιστήρια 

11. Μαθήµατα, Σεµινάρια, Συνέδρια που διοργανώνει ο εργοδότης, στο χώρο εργασίας ή 

εκτός 

12. Μαθήµατα, Σεµινάρια, Συνέδρια που διοργανώνονται από Συνδικαλιστικές 

Οργανώσεις  

13. Μαθήµατα, Σεµινάρια, Συνέδρια που διοργανώνονται από ανεξάρτητο οργανισµό  

14. Μαθήµατα µε αλληλογραφία 

15. Μαθήµατα χορού, ζωγραφικής, µουσικής, γυµναστικής 

16. Μαθήµατα οδήγησης αυτοκινήτου 

17. Μαθήµατα/διαλέξεις για προετοιµασία εγκύου (προγεννητική) 

18. Ξενάγηση από ειδικό ξεναγό σε µουσείο 

19. Προπόνηση σε κάποιο άθληµα µε προπονητή (π.χ. Ποδόσφαιρο) 

20. Εκπαίδευση/Άσκηση εφέδρων στο στρατό 

 
 
 
Ερώτηση Μ10:  Στη διάρκεια των τελευταίων 12 µηνών παρακολούθησε µαθήµατα, 
σεµινάρια, συνέδρια ή ιδιαίτερα µαθήµατα ή επιµορφωτικά ΕΚΤΟΣ του Κανονικού 
Εκπαιδευτικού Συστήµατος;(περιλ. το Σύστηµα Μαθητείας και τα Απογευµατινά και 
Βραδινά Τµήµατα των Τεχνικών Σχολών) Πόσα παρακολούθησε; 
 
Εδώ θέλουµε τον αριθµό των δραστηριοτήτων που συµµετείχε ο ερωτώµενος κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων 12 µηνών, που είναι  Εκτός του Κανονικού Εκπαιδευτικού 
Συστήµατος, όπως περιγράφονται πιό πάνω. Θέλουµε συγκεκριµένα εάν είναι ένα, δύο, 
τρία ή τέσσερα και πάνω. 
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Εάν δεν συµµετείχε ούτε σε ένα, τότε εδώ τελειώνει το 3ο µέρος της ενότητας αυτής, και 
προχωρά στο 4ο µέρος στην ερώτηση Μ17α. 
 
 
 
Για τις πρώτες τρεις δραστηριότητες  θα πάρουµε για την κάθε µια ξεχωριστά, 
ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη, τις ακόλουθες πληροφορίες: 
1. Περιγραφή θέµατος δραστηριότητας και χρονικής περιόδου που πραγµατοποιήθηκε. 
2. ∆ιάρκεια σε ώρες τη βδοµάδα, µήνες ή βδοµάδες. 
3. Λόγος Συµµετοχής. 
4. Εάν πραγµατοποιήθηκε στη διάρκεια αµειβόµενων ωρών εργασίας ή εκτός. 
 
 
 
Ερώτηση Μ11α: Περιγραφή του ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥ (µαθήµατος, σεµιναρίου, 
συνεδρίου κ.λ.π) 
 
Εδώ πρέπει  να περιγραφεί  µε λεπτοµέρεια η πιο πρόσφατη δραστηριότητα και η χρονική 
περίοδος που πραγµατοποιήθηκε στην οποία αναφέρεται  στη ερώτηση Μ10. 
 
Παραδείγµατα: 
1. Μαθήµατα χορού στα Επιµορφωτικά, Οκτώβριος 2002-τώρα 
2. Ιδιαίτερα µαθήµατα στη Φυσική, Οκτώβριος 2002-τώρα 
3. Σεµινάριο για την χρήση νέου λογισµικού συστήµατος, Ιανουάριος 2003 
4. Ιατρικό Συνέδριο, Μάρτιος 2003 

 
Η περιγραφή αυτή είναι πολύ σηµαντική για να απαντηθούν οι επόµενες ερωτήσεις. 
 
 
 
Ερωτήσεις Μ11β-Μ11ε: 
Για να υπολογιστούν οι συνολικές ώρες συµµετοχής στη κάθε δραστηριότητα, θα πρέπει να 
παρθούν αναλυτικά 1) πόσες ώρες τη βδοµάδα 2) πόσοι µήνες το χρόνο και 3) αν 0 µήνες, 
πόσες βδοµάδες στον 1 µήνα.  Ο  υπολογισµός για τις συνολικές ώρες θα γίνεται αυτόµατα 
από τον Η.Υ. 
 
    
Ερώτηση Μ11β: Ώρες τη βδοµάδα 
 
Εδώ θα σηµειωθούν οι ώρες τη βδοµάδα που παρακολούθησε την πιο πρόσφατη 
δραστηριότητα, δηλαδή µόνο οι ώρες που διδασκόταν. 
Ο αριθµός των ωρών πρέπει να είναι µεταξύ 1 και 25. Εάν είναι περισσότερες από 25 τότε 
να δηλώνεται το 25. 
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Ερώτηση Μ11γ :Μήνες το χρόνο 
 
Εδώ θα σηµειωθεί  ο αριθµός των µηνών που παρακολουθούσε την πιο πρόσφατη 
δραστηριότητα. 
Ο αριθµός των µηνών πρέπει να είναι µεταξύ 0 και 12. Το 0 σηµειώνεται στην περίπτωση 
που η διάρκεια είναι λιγότερη από 1 µήνα.  
 
 
 
 
Ερώτηση Μ11δ: Αν 0 µήνες, βδοµάδες στον 1 µήνα 
 
Στην περίπτωση που η διάρκεια είναι λιγότερη από 1 µήνα και σηµειώνεται στην Ερώτηση 
Μ11γ το 0, τότε θα σηµειωθεί εδώ ο αριθµός των βδοµάδων, που δεν µπορεί να είναι 
περισσότερο από 3 βδοµάδες. 
 
 
 
Ερώτηση Μ11ε: Συνολικός αριθµός ωρών διδασκαλίας (για τους τελευταίους 12 µήνες) 
 
Εδώ δεν σηµειώνεται τίποτε. Υπολογίζεται αυτόµατα από τον Η.Υ. 
 
Θα ήταν καλά να ελέγχεται µε τον ερωτώµενο εάν το αποτέλεσµα που υπολόγισε ο Η.Υ 
είναι λογικό. 
 
 
 
Ερώτηση Μ11ζ: Λόγος συµµετοχής (επαγγελµατικός ή προσωπικός/κοινωνικός) 
 
Θα σηµειωθεί εδώ ο λόγος συµµετοχής.  Οι δύο πιθανοί λόγοι είναι: 
 
α) Επαγγελµατικός, δηλαδή ο ερωτώµενος συµµετέχει σε αυτή τη δραστηριότητα µε 
    σκοπό: 
• να αποκτήσει γνώσεις και/ή δεξιοτεχνία για την υφιστάµενη του εργασία ή 

µελλοντική. 
• να αυξήσει το µισθό του. 
•  να βελτιώσει τις ευκαιρίες εργοδότησης ή/και καριέρας στον υφιστάµενο τοµέα ή σε 

άλλο. 
•  γενικά να βελτιώσει τις ευκαιρίες ανέλιξης στην εργασία του. 
 
β) Προσωπικός/κοινωνικός, δηλαδή ο ερωτώµενος συµµετέχει σ’αυτή τη δραστηριότητα 
µε σκοπό να αποκτήσει ικανότητες οι οποίες είναι : 

• για προσωπικούς λόγους 
• για σκοπούς της κοινότητας 
• για οικιακούς/οικογενειακούς λόγους 
• για κοινωνικούς 
• για ψυχαγωγία 
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Παραδείγµατα: 
1. Μαθήµατα χορού στα Επιµορφωτικά µιας κοπέλας η οποία είναι γραφέας 

�Προσωπικός/Κοινωνικός λόγος.  
2. Ιδιαίτερα µαθήµατα στη Φυσική από ένα µαθητή � Προσωπικός/Κοινωνικός λόγος. 
3. Σεµινάριο για την χρήση νέου λογισµικού συστήµατος από ένα εργαζόµενο στη 

Στατιστική Υπηρεσία το οποίου οργανώνεται από την Υπηρεσία � Επαγγελµατικός 
λόγος. 

4. Ιατρός συµµετέχει σε Ιατρικό Συνέδριο � Επαγγελµατικός λόγος. 
 
 
 
Ερώτηση Μ11η: Ειδικότητα ή κλάδος ή θέµα 
 
Εδώ πρέπει να κωδικοποιηθεί η ειδικότητα/κλάδος/θέµα  της δραστηριότητας που 
σηµειώθηκε στην ερώτηση Μ11α, µε οδηγό τους κωδικούς που φαίνονται στην κάρτα 
΄΄ΘΕΜΑΤΑ΄΄. 
 
Παραδείγµατα: 
1. Μαθήµατα χορού στα Επιµορφωτικά  � 200 (Τέχνες και Ανθρωπιστικές Σπουδές) 
2. Ιδιαίτερα µαθήµατα στη Φυσική � 440 (Φυσικές Επιστήµες) 
3. Σεµινάριο για την χρήση νέου λογισµικού συστήµατος � 482 (Χρήση Ηλεκτρονικώ          
4. Υπολογιστών) 
5. Ιατρικό Συνέδριο � 700 (Υγεία και Κοινωνικές Υπηρεσίες-Πρόνοια) 

 
 
 
Ερώτηση Μ11θ: Πραγµατοποιήθηκε στη διάρκεια αµειβόµενων ωρών εργασίας, ή εκτός 
αµειβόµενων ωρών εργασίας ή δεν εργαζόταν την περίοδο αυτή; 
 
• Εάν εργαζόταν την περίοδο αυτή, θα σηµειωθεί εδώ ο βαθµός στον οποίο  η 

δραστηριότητα πραγµατοποιήθηκε στη διάρκεια αµειβόµενων ωρών εργασίας (Μόνο 
στη…., Κυρίως στη…. , Κυρίως εκτός…, Μόνο εκτός….) 

 
• Εάν δεν εργαζόταν την περίοδο αυτή, τότε θα απαντηθεί ’∆εν εργαζόταν την περίοδο 

αυτή’ , π.χ. αν ήταν άνεργοι, συνταξιούχοι, οικοκυρές, µαθητές, φοιτητές, στρατιώτες 
κ.λ.π, δηλαδή όλοι όσοι δεν εργάζονταν. 

 
Όταν λέµε κατά τη διάρκεια αµειβόµενων ωρών εργασίας, είναι οι ακόλουθες περιπτώσεις: 
• Οι ώρες εργασίας χρησιµοποιήθηκαν για την δραστηριότητα αυτή αντί  για δουλειά 
• Η δραστηριότητα πραγµατοποιήθηκε εκτός ωρών εργασίας αλλά ο ερωτώµενος 

πληρώθηκε για αυτές τις ώρες ή πήρε επιπρόσθετες ελεύθερες ώρες (άδεια)  
 
Όταν λέµε εκτός αµειβόµενων ωρών εργασίας, είναι οι  ακόλουθες περιπτώσεις : 
• ∆εν υπήρξε αντίστοιχη αµοιβή για τις ώρες που συµµετείχε στη δραστηριότητα από 

την εργασία του 
• Είναι άτοµο που εργάζεται αµισθί σε οικογενειακή επιχείρηση 
• Κάνει εθελοντική εργασία 
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Ερωτήσεις Μ12 και Μ13: 
 
Οι ερωτήσεις Μ12 και Μ13  οι οποίες αναφέρονται στη δεύτερη και τρίτη πιο 
πρόσφατη δραστηριότητα αντίστοιχα είναι οι ίδιες µε τις ερωτήσεις Μ11.  
 
Για να απαντηθεί η ερώτηση Μ12, η απάντηση στην ερώτηση Μ10  πρέπει να είναι το 2, 3 
ή 4 . 
Για να απαντηθεί η ερώτηση Μ13, η απάρνηση στην ερώτηση Μ10  πρέπει να είναι το 3 ή 
4 . 
 
 
Ερώτηση Μ14α: Αν παρακολούθησε περισσότερες από 3 δραστηριότητες, αριθµός 
ωρών διδασκαλίας για τις ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ δραστηριότητες (πέραν των τριών που 
αναφέρθηκαν ήδη) των τελευταίων 12 µηνών (µαθήµατα, σεµινάρια, συνέδρια ή 
ιδιαίτερα µαθήµατα ή επιµορφωτικά ΕΚΤΟΣ του κανονικού εκπαιδευτικού 
συστήµατος) ; 
 
Για να απαντηθεί η ερώτηση Μ14, η απάντηση στην ερώτηση Μ10  πρέπει να είναι µόνο 
το  4 . 
 
Εδώ θα υπολογιστεί ο συνολικός αριθµός ωρών για τις υπόλοιπες δραστηριότητες, πέραν 
των τριών που ήδη αναφέρθηκαν στις προηγούµενες ερωτήσεις. 
 
Για ευκολία θα πρέπει να παρθεί µία µία δραστηριότητα και να την σκέφτεται ξεχωριστά. 
 
 
Παράδειγµα: 
 
Αν ο ερωτώµενος συµµετείχε σε 5 δραστηριότητες τους τελευταίους 12 µήνες. 
1. ∆ιάλεξη Ανοιχτού Πανεπιστηµίου τον Φεβρουάριο 2003 για 1 ηµέρα, 2 ώρες 
2. Συνέδριο Ιατρικό τον Μάρτιο 2003 για 2 ηµέρες ολοήµερο (9-13:00 και 14:30-17:30) 
3. Μαθήµατα στα επιµορφωτικά για Μηχανική Αυτοκινήτου από τον Οκτώβριο 2002 

µέχρι τώρα για 2 φορές την εβδοµάδα από 1 ώρα. 
4. Συνέδριο Ιατρικό τον Ιανουάριο 2003 γι α  4 ηµέρες ολοήµερο (9-13:00 και 14:30-

17:30) 
5. Σεµινάριο για χρήση νέου λογισµικού προγράµµατος τον Νοέµβριο 2002 για 3 ηµέρες 

από 2 ώρες την κάθε ηµέρα. 
 
Αυτές τις 5 δραστηριότητες θα πρέπει να τις βάλουµε σε σειρά ξεκινώντας από την πιο 
πρόσφατη: 3, 2, 1, 4, 5 
 
Για τις 3 πιο πρόσφατες ήδη υπολογίστηκε ο συνολικός αριθµός ωρών στις ερωτήσεις 
Μ11, Μ12 και Μ13. 
Για τις υπόλοιπες 2 θα το υπολογίσουµε τώρα και θα είναι η απάντηση για την ερώτηση 
αυτή (Μ14α). 
∆ιάρκεια δραστηριότητας αρ.4 =4*7=28 ώρες 
∆ιάρκεια δραστηριότητας αρ.5 =3*2=6 ώρες 
� Μ14α= Αριθµός ωρών για τις υπόλοιπες δραστηριότητες, πέραν των 3 πιο πρόσφατων= 
28+6=34 ώρες  
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Ερώτηση Μ14β: Αν παρακολούθησε περισσότερες από 3 δραστηριότητες, αριθµός 
ωρών διδασκαλίας για ΟΛΕΣ τις δραστηριότητες (πέραν των τριών που αναφέρθηκαν 
ήδη) των τελευταίων 12 µηνών (µαθήµατα, σεµινάρια, συνέδρια ή ιδιαίτερα µαθήµατα ή 
επιµορφωτικά ΕΚΤΟΣ του κανονικού εκπαιδευτικού συστήµατος) ; 
 
Εδώ δεν σηµειώνεται τίποτε.  
Υπολογίζεται αυτόµατα από τον Η.Υ ο συνολικός αριθµός ωρών από το αποτέλεσµα των  
ερωτήσεων Μ11ε, Μ12ε, Μ13ε και Μ14α . 
Θα ήταν καλά να ελέγχεται µε τον ερωτώµενο εάν το αποτέλεσµα που υπολόγισε ο Η.Υ 
είναι λογικό. 
 
 
 
Ερώτηση Μ15: Μήπως κάποια από τα µαθήµατα, σεµινάρια, συνέδρια ή ιδιαίτερα 
µαθήµατα ή επιµορφωτικά ΕΚΤΟΣ του κανονικού εκπαιδευτικού συστήµατος τα 
παρακολούθησε στη διάρκεια των τελευταίων 4 εβδοµάδων; 
 
Για να απαντηθεί αυτή η ερώτηση µε ευκολία, θα πρέπει να συµβουλευθεί τις περιγραφές 
που δόθηκαν στις ερωτήσεις Μ11α, Μ12α, Μ13α και επίσης πιθανόν να χρειαστεί να 
ληφθούν υπόψη και οι δραστηριότητες που αναφέρονται στην ερώτηση Μ14α (εάν 
πραγµατοποιήθηκαν τις 4 τελευταίες εβδοµάδες). 
 
Εάν κάποιες από τις δραστηριότητες που αναφέρθηκαν στις πιο πάνω ερωτήσεις 
πραγµατοποιήθηκαν τις τελευταίες 4 εβδοµάδες τότε σηµειώνεται ’ναι’, και προχωρά στην 
επόµενη ερώτηση Μ16. Εάν ’όχι’, τότε το 3ο µέρος της ενότητας τελειώνει εδώ, και 
προχωρά στην επόµενη ενότητα, στις ερωτήσεις Μ17. 
 
Παράδειγµα: 
Η συνέντευξη γίνεται στις 15 Απριλίου. 
Από τις δραστηριότητες του πιο πάνω παραδείγµατος, οι ακόλουθες είχαν πραγµατοποιηθεί 
τις τελευταίες 4 βδοµάδες: 
1. Συνέδριο Ιατρικό τον Μάρτιο 2003 για 2 ηµέρες ολοήµερο (9-13:00 και 14:30-17:30) 
2. Μαθήµατα στα επιµορφωτικά για Μηχανική Αυτοκινήτου από τον Οκτώβριο 2002 

µέχρι τώρα για 2 φορές την εβδοµάδα από 1 ώρα. 
 
 
 
Ερώτηση Μ16: Αριθµός ωρών διδασκαλίας για όλες τις δραστηριότητες των 
τελευταίων 4 βδοµάδων (µαθήµατα, σεµινάρια, συνέδρια ή ιδιαίτερα µαθήµατα ή 
επιµορφωτικά ΕΚΤΟΣ του κανονικού εκπαιδευτικού συστήµατος) 
 
Για τις δραστηριότητες που αναφέρεται η απάντηση στην Μ15, θα πρέπει να υπολογιστεί  
εδώ ο συνολικός αριθµός ωρών διδασκαλίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων 4 
εβδοµάδων. Τις πιο πολλές περιπτώσεις αναµένεται ότι οι απαντήσεις στις ερωτήσεις  
Μ11α, Μ12α, Μ13α θα βοηθούν για να απαντηθεί αυτή η ερώτηση. 
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Παράδειγµα: 
Η συνέντευξη γίνεται στις 15 Απριλίου. 
Από τις  δραστηριότητες του πιο πάνω παραδείγµατος, οι ακόλουθες είχαν 
πραγµατοποιηθεί τις τελευταίες 4 βδοµάδες: 
Συνέδριο Ιατρικό στις 26 Μαρτίου 2003 για 2 ηµέρες ολοήµερο (9-13:00 και 14:30-17:30) 
= 2*7=14 ώρες 
Μαθήµατα στα επιµορφωτικά για Μηχανική Αυτοκινήτου από τον Οκτώβριο 2002 µέχρι 
τώρα για 2 φορές την εβδοµάδα από 1 ώρα = 4*2=8 ώρες. 
� Μ16= Αριθµός ωρών διδασκαλίας τις τελευταίες 4 εβδοµάδες=14+8=22 ώρες  
 
 
Εδώ ολοκληρώνεται το 3ο µέρος της ενότητας. 
 
 
 
 
∆. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΤΥΠΗ ΜΑΘΗΣΗ (ΧΩΡΙΣ ∆ΑΣΚΑΛΟ) 
 
 
Αφορά τους τελευταίους 12 µήνες. 
 
Οι ερωτήσεις Μ17α µέχρι Μ17δ αφορούν τη συµµετοχή σε µεθόδους µάθησης ΧΩΡΙΣ 
∆ΑΣΚΑΛΟ οι οποίες ΕΧΟΥΝ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ και 
δεν αποτελούν µέρος δραστηριότητας η οποία διδάσκεται ή προγράµµατος σπουδών.  
 
• Είναι οι διάφορες δραστηριότητες στις οποίες κάποιος µαθαίνει από µόνος του και η 

διαδικασία µάθησης οργανώνεται από τον ίδιο χωρίς την άµεση εµπλοκή δασκάλου ή 
σχολείου.  

 
• Eίναι η µάθηση η οποία γίνεται σκοπίµως και µπορεί να πραγµατοποιηθεί στο 

οικογενειακό περιβάλλον, στην εργασία και στην καθηµερινή ζωή του κάθε 
ανθρώπου. 

 
• Η δραστηριότητα αυτή δεν κρίνεται από τη διάρκεια της, και µπορεί να είναι 

διάρκειας µόνο µερικών ωρών.  
 
• Ο σκοπός αυτών των ερωτήσεων είναι απλά να καταγραφούν οι τύποι των διαφόρων 

µεθόδων που χρησιµοποιούνται και όχι ο όγκος ή ο αριθµός τέτοιων δραστηριοτήτων. 
 
• Ο ερωτώµενος απλά  δηλώνει εάν έχει χρησιµοποιήσει την κάθε µέθοδο ανεξαρτήτως 

από τη διάρκεια που την χρησιµοποίησε. 
 
• Πρέπει να προσεχθεί, όταν χρησιµοποιούνται 2 µέθοδοι για την ίδια δραστηριότητα 

τότε πρέπει να σηµειώνονται και οι δύο µέθοδοι. 
 
• Το διάβασµα λογοτεχνικών βιβλίων, εάν δεν είναι επαγγελµατικά βιβλία,  δεν 

συµπεριλαµβάνεται. 
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Οι µέθοδοι που χρησιµοποίησε για να εκπαιδευτεί από µόνος του και που µας ενδιαφέρουν 
είναι : 
1. ∆ιάβασµα επαγγελµατικών βιβλίων ή επαγγελµατικών περιοδικών. 
2. Χρήση διαδικτύου (Internet). 
3. Xρήση  Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (offline, δηλαδή µε CD-ROMS ή δισκέτες) ή µε 

βιντεοκασετών ή κασετών ή από εκπαιδευτικές εκποµπές στην τηλεόραση ή στο 
ραδιόφωνο. 

4. Χρήση βιβλιοθηκών ή άλλων κέντρων µάθησης. 
 
 
 
Ερώτηση 17α: Εκπαιδεύτηκε από µόνος/η του/της διαβάζοντας επαγγελµατικά βιβλία ή 
επαγγελµατικά περιοδικά; 
 
Αφορά όλο το έντυπο υλικό που διαβάστηκε για την βελτίωση των ικανοτήτων ή/και 
δεξιοτήτων.  
 
Παραδείγµατα: 
1. ∆ιάβασµα επαγγελµατικού βιβλίου ή περιοδικού (journals) π.χ ιατρικής, µηχανικής, 

ψυχολογίας, νοµικά κ.λ.π. 
2. ∆ιάβασµα βιβλίων ή περιοδικών µε θέµατα για βελτίωση των γνώσεων/ικανοτήτων σε 

τοµείς όπως την ανατροφή των παιδιών,   περιποίηση κήπου,  διακόσµηση κ.λ.π 
3. Εκµάθηση λογισµικού πακέτου (software) µε χρήση του έντυπου οδηγού (εγχειριδίου)-

στην περίπτωση αυτή, πρέπει να δηλωθεί και η µέθοδος της ερώτησης Μ17γ.. 
4. Περιοδικά για Η.Υ 
  
 
 
Ερώτηση 17β: Εκπαιδεύτηκε από µόνος/η του/της χρησιµοποιώντας online το 
διαδίκτυο (Internet); 
 
Αφορά την µάθηση µε χρήση ιστοσελίδων (webpage) µε αλληλεπίδραση (interactively).  
 
 
 
Παραδείγµατα:  
1. Χρησιµοποίηση του διαδικτύου  για την online εκπαίδευση σε κάποιο λογισµικό 

πρόγραµµα. 
2. Χρησιµοποίηση του διαδικτύου  για την online µάθηση της Γερµανικής γλώσσας. 
3. Χρησιµοποίηση του διαδικτύου για εξεύρεση πληροφοριών για συγκεκριµένο θέµα π.χ. 

΄Ιστορία της πόλης της Αθήνας΄. 
 
 
 
Ερώτηση 17γ: Εκπαιδεύτηκε από µόνος/η του/της χρησιµοποιώντας τον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή ( CD-ROMS  ή δισκέτες) ή µε βιντεοκασέτες ή από εκπαιδευτικές εκποµπές;  
 
Παραδείγµατα: 
1. Χρησιµοποίηση ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας σε CD-ROMS. 
2. Χρησιµοποίηση βιντεοκασέτας για γυµναστική. 
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3. Παρακολούθηση εκπαιδευτικής εκποµπής (ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής) για κάποιο 
ιατρικό θέµα. 

4. Παρακολούθηση  ραδιοφωνικής εκποµπής των διαλέξεων του Ανοιχτού 
Πανεπιστηµίου. 

 
 
 
 
 
 
Ερώτηση 17δ: Εκπαιδεύτηκε από µόνος/η του/της χρησιµοποιώντας βιβλιοθήκες ή 
άλλα κέντρα µάθησης; 
 
Αφορά τη χρήση διαφόρων κέντρων που προσφέρουν εκπαιδευτικό υλικό.  
 
Παραδείγµατα: 
1. ∆ανεισµός βιβλίου από την βιβλιοθήκη για την διατροφή.(Μέθοδος α και δ) 
2. ∆ανεισµός βιντεοκασέτας από την βιβλιοθήκη που έχει σαν θέµα την Συντήρηση του 

αυτοκινήτου. (Μέθοδος γ και δ) 
3. Επίσκεψη σε κέντρο πληροφόρησης του ΚΟΤ µε σκοπό να πάρει έντυπο υλικό για  να 

µελετήσει για τα αρχαία µνηµεία της Κύπρου. (Μέθοδος α και δ) 
4. Επίσκεψη στο κέντρο πληροφόρησης του ∆ασονοµίου στο Τρόοδος µε σκοπό να  

παρακολουθήσει την ταινία που προβάλεται  για να µάθει για τη βλάστηση των 
ορεινών περιοχών της Κύπρου. (Μέθοδος γ και δ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


