
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» 

1. Φύλο 

Αγόρι                                                     Κορίτσι 

2. Ηλικία 

9 - 10            10 - 11 11 - 12 

3. Έχεις ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Αν ναι , σε ποιο χώρο του σπιτιού βρίσκεται ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που 

χρησιμοποιείς; 

Στο δωμάτιό σου 

Στο καθιστικό 

Αλλού 

Αν αλλού , σε ποιο χώρο; ______________________ 

4. Έχεις πρόσβαση στο internet ; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

5. Από πού συνήθως έχεις πρόσβαση στο internet ; 

Από το σπίτι. 

Από το σχολείο. 

Από internet cafe. 

Αλλού 

6. Πόσες ώρες την ημέρα χρησιμοποιείς το internet ; 

1 - 2 2 - 3 3 - 4 πάνω από 4 

7. Ποιος είναι ο κυριότερος λόγος που χρησιμοποιείς το internet; 

Ενημέρωση 

Παιχνίδια 

Αγορές 

Τυχερά παιχνίδια 



e-mails 

chat 

Άλλο ________________________________ 

8. Η οικογένειά σου χρησιμοποιεί το internet; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

9. Αν ναι , ποιος από αυτούς ; 

μητέρα πατέρας                                  αδέρφια 

10. Θεωρείς επαρκή την ενημέρωσή σου για τους κινδύνους του internet; 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ 

11. Πώς απέκτησες την πληροφόρησή σου για τους κινδύνους του internet ; 

Από προσωπική αναζήτηση (βιβλία , διαδίκτυο) 

Από συζητήσεις με άλλους 

Από φίλους 

Από γονείς 

Από περιοδικά 

Από αλλού ______________________________________________ 

12. Σου δημιούργησε ποτέ  εσένα προσωπικά δυσάρεστες συνέπειες η χρήση του 

internet; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

    Αν ναι , ποιες από τις παρακάτω; 

Μείωση σχολικής επίδοσης 

Συναισθήματα θλίψης 

Διαταραχή σχέσεων με φίλους και οικογένεια 

Μείωση φυσικής δραστηριότητας 

Αίσθημα μοναξιάς 

Σωματικά συμπτώματα (διατροφικές διαταραχές , προβλήματα στα μάτια , ημικρανίες ,  

 μυοσκελετικά προβλήματα ) 

 



13. Θεωρείς ότι το internet είναι ασφαλές; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

     Εάν όχι , σε ποια περίπτωση ένιωσες ανασφάλεια λόγω internet; 

Αποδοχή απειλητικών μηνυμάτων 

Παρακολούθηση σκηνών βίας 

Αυξημένες χρεώσεις λογαριασμών χωρίς έγκριση 

Αποδοχή παραπλανητικών και προκλητικών διαφημίσεων 

Αποδοχή μηνυμάτων που σε προέτρεπαν σε επικίνδυνες δραστηριότητες 

Άλλο  __________________________________________________________________ 

14. Ποιος πιστεύεις ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να προστατευτούμε από τους κινδύνους 

που υπάρχουν στο internet; 

Καλύτερη πληροφόρηση 

Γονικός έλεγχος 

Προσοχή στις σελίδες που επιλέγουμε να πλοηγηθούμε 

Άλλο   __________________________________________________ 


