
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΑΣ-ΤΣΑΚΩΝ-ΡΟΔΩΝΙΑΣ 
Σχολική χρονιά 2019-2020 

                                        

Στο πλαίσιο της υλοποίησης  του κοινού προγράμματος «Ασφάλεια στο  

Διαδίκτυο» από τους/τις μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Σχολείου μας 

αποφασίστηκε να διερευνηθούν οι στάσεις της σχολικής κοινότητας, των 

συμμαθητών, των συμμαθητριών και των γονέων τους, όσον αφορά στη χρήση 

του διαδικτύου και να εξαχθούν συμπεράσματα.  Για το σκοπό αυτό τα παιδιά Ε΄ 

και της ΣΤ΄ τάξης δημιούργησαν ερωτηματολόγιο.  

Το κλείσιμο όμως του σχολείου λόγω των μέτρων κατά του COVID-19 δεν μας 

επέτρεψε να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα. Επιθυμία όλων των συμμετεχόντων 

είναι να το συνεχίσουμε το επόμενο σχολικό έτος 2020-2021. 

 Ακολουθεί το ερωτηματολόγιο:     
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Ανώνυμο ερωτηματολόγιο για την ασφάλεια στο διαδίκτυο προς 
τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές μας  

0ΜΑΔΑ Α 

1. Πόσες ώρες κάθεστε στα ηλεκτρονικά; 

2. Τι σας προσφέρει το διαδίκτυο; 

3. Έχετε υποστεί cyber bullying; 

4. Έχετε χάσει κάποιο χρηματικό ποσό; 

5. Πιστεύετε ότι το διαδίκτυο κάνει κακό στον εγκέφαλό σας; 

6. Έχετε βρεθεί θύμα εκβιασμού; (φωτογραφία) 

7. Έχετε μιλήσει με άγνωστο; 

8. Έχετε βρεθεί θύμα απαγωγής; 

9. Στα παλιά τα χρόνια όταν δεν υπήρχε internet ήταν καλύτερα; 

10. Πόσες ώρες πιστεύετε ότι είναι καλύτερο να βλέπουμε τηλεόραση; 

11. Πιστεύετε ότι οι ηλεκτρονικές συσκευές είναι καλύτερες; 

12. Το διαδίκτυο πιστεύετε ότι είναι καλό για τους έφηβους; 

13. Πιστεύετε ότι το διαδίκτυο είναι καλύτερο από το να διαβάζεις ένα βιβλίο; 

14. Πιστεύεται ότι το κινητό είναι καλό για τα μικρά παιδιά; (12 και άνω) 

15. Έχετε μπει σε παράνομες σελίδες;  

 

ΟΜΑΔΑ Β 

1. Πόση ώρα χρησιμοποιείς το διαδίκτυο; 

2. Με τι ασχολείστε στο διαδίκτυο; 

3. Έχεις social media; (facebook, instagram κ.α.) 

4. Παίζεις διαδικτυακά παιχνίδια; 

5. Πόσο καλά γνωρίζεις  να χρησιμοποιείς το διαδίκτυο; 

6. Μιλάς με άλλους διαδικτυακά 

7. Γνωρίζεις πώς να στείλεις ένα email; 

8. Έχεις δεχτεί bullying μέσω διαδικτύου; 

9. Χρησιμοποιείς καιρό το διαδίκτυο; 

10. Κάνετε αγορές μέσω διαδικτύου; 

11. Δημοσιεύεις φωτογραφίες και βίντεο στο διαδίκτυο; 

12. Σε έχουν εξαπατήσει μέσω διαδικτύου;   
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Ανώνυμο ερωτηματολόγιο για την ασφάλεια στο διαδίκτυο προς 
τους γονείς 

1. Πόσες ώρες χρησιμοποιείς το διαδίκτυο; 

 1 ώρα  2 ώρες  3 ώρες  4 ώρες  5 ώρες  Χάνω το μέτρημα 

2. Πόσες ώρες συνολικά κοιτάς μια οθόνη; (Τηλεόραση, κινητό, tablet, υπολογιστή) 

3.  1 ώρα  2 ώρες  3 ώρες  4 ώρες  5 ώρες  Χάνω το μέτρημα 

4. Χρησιμοποιείς το διαδίκτυο για (διάλεξε όσα θέλεις): 

 Ενημέρωση 

 Παιχνίδι 

 Επικοινωνία 

 Δουλειά 

 Άλλο 

5. Χρησιμοποιείς social media/messenger εφαρμογές (διάλεξε όσα θέλεις); 

 Facebook 

 Instagram 

 Viber 

 Messenger 

 Άλλες 

 Όχι 

6. Κάνετε αγορές μέσω διαδικτύου; 

 Ναι  Όχι 

7. Δημοσιεύεις φωτογραφίες και βίντεο στο διαδίκτυο; 

 Ναι  Όχι 

8. Έχετε υποστεί cyber bullying (εκφοβισμό μέσω διαδικτύου); 

 Ναι  Όχι 

9. Μιλάς με άλλους/αγνώστους διαδικτυακά; 

 Ναι  Όχι 

10. Σε έχουν εξαπατήσει μέσω διαδικτύου;   

 Ναι  Όχι 

11. Από ποια ηλικία και μετά οι ηλεκτρονικές συσκευές/διαδίκτυο είναι κατάλληλο για 

τα παιδιά: 

 3  6  12  15  18 

12. Πιστεύετε ότι η χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών / διαδικτύου κάνει: 

 Κακό 

 Καλό 

 Είναι το ίδιο με την ανάγνωση ενός βιβλίου 

 Θα ήταν καλύτερα αν δεν υπήρχαν 

13. Πόσο καλά γνωρίζεις  να χρησιμοποιείς το διαδίκτυο; 

 Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

Το ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί από τους μαθητές των Ε’ και ΣΤ’ 

Τάξεων του σχολείου μας. Ευχαριστούμε τα παιδιά για τη συμμετοχή 

τους. 


