
   Παρακαλούμε συμπληρώστε, ανώνυμα, στα πλαίσια του προγράμματος “Ασφάλεια στο
διαδίκτυο” που υλοποιείται στο σχολείο μας , το παρακάτω ερωτηματολόγιο .

1. Επιλέξτε το φύλο του παιδιού σας :               κoρίτσι                         αγόρι

2. Πόσο συχνά χρησιμοποιεί το παιδί σας το Διαδικτύο:

Α. Καθημερινά   ......... ώρες                Β. Σαββατοκύριακο ......... ώρες                               

              

3. Πόσο συχνά παραμελεί το παιδί σας τη μελέτη των μαθημάτων του, για να περάσει περισσότερο χρόνο
στο Διαδίκτυο;
Α. Ποτέ            Β. 1-2 φορές την εβδομάδα              Γ. 3-4 φορές την εβδομάδα              Δ. 5-7 φορές την εβδομάδα    
       

4. Πόσο συχνά προτιμά το Διαδίκτυο, από το παιχνίδι με φίλους, φίλες στο σπίτι ή στο πάρκο;
Α. Ποτέ       Β. 1-2 φορές την εβδομάδα              Γ. 3-4 φορές την εβδομάδα              Δ. 5-7 φορές την εβδομάδα

 

5. Πόσο συχνά του κάνετε παρατήρηση για την ποσότητα του χρόνου που ξοδεύει στο Διαδίκτυο;
Α. Ποτέ       Β. 1-2 φορές την εβδομάδα              Γ. 3-4 φορές την εβδομάδα              Δ. 5-7 φορές την εβδομάδα

6. Εκνευρίζεται συχνά, φωνάζει, ή ενοχλείται όταν κάποιος την/τον απασχολεί, ενώ είναι στο Διαδίκτυο;
Α. Ναι               Β. Όχι 

7. Προσπαθεί να κρύψει πόσο χρόνο ήταν στο Διαδίκτυο;
Α. Ναι               Β. Όχι 

8. Για ποιους λόγους χρησιμοποιεί το διαδίκτυο (μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα) :

Α. Για να παίζει παιχνίδια.                        

Β. Για να βρίσκει πληροφορίες.

Γ. Για να στέλνει μηνύματα.

      

          9. Τι από τα παρακάτω δεν πρέπει να κάνει το παιδί σας, όταν χρησιμοποιεί το διαδίκτυο (μπορείς να

            επιλέξεις περισσότερα από ένα);

      Α. Να δίνει προσωπικές πληροφορίες.

      Β. Να στέλνει προσωπικές φωτογραφίες σε ξένους.

      Γ. Να μιλάει με ξένους.

Δ.  Για να χρησιμοποιεί εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης 
(Facebook, Viber, Instagram, twitter).
Ε.   Για να κατεβάζει υλικό (...................................................)
ΣΤ. Για να ανεβάζει υλικό   (...................................................)

Δ. Να εκμεταλλεύεται προσωπικά δεδομένα άλλων.

Ε. Να κατεβάζει μουσική χωρίς άδεια.

ΣΤ. Όλα τα παραπάνω.



10. Τι κάνει το παιδί σας, όταν του στέλνει αίτημα φιλίας ένας ξένος;

Α. Τον αποδέχεται.        Β. Τον απορρίπτει.      Γ. Ζητάει τη γνώμη μου/μας      Δ. Ζητάει τη γνώμη  φίλων του

11. Όταν ενημερώνει το παιδί σας , το προφίλ του στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter ή κάποια άλλη
σελίδα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιεί, τι κάνει;

       Α. Ανεβάζει ό,τι πληροφορία θέλει.

      Β. Προσπαθεί να είναι προσεκτικό στην πληροφορία που ανεβάζει για τον εαυτό του και για τους άλλους.

      Γ. Προσπαθεί να ανεβάζει μόνο πληροφορία, που δεν περιέχει προσωπικά δεδομένα. 

      Δ. Δεν χρησιμοποιεί κοινωνικά δίκτυα. 

12. Σας έχει πει ποτέ ότι κάποιος την/τον ενόχλησε στο διαδίκτυο;

Α. Ναι               Β. Όχι 

Αν απάντησες ναι στην προηγούμενη ερώτηση, τι ήταν αυτό που την/τον ενόχλησε;

.....................................................................................................................................

13. Ποιες από τις παρακάτω μορφές μπορεί να πάρει ο διαδικτυακός εκφοβισμός;

Α.  Όταν σχολιάζουν συχνά κάποιον ή τη φωτογραφία του στο διαδίκτυο, αρνητικά.

Β. Τη δημιουργία μιας ομάδας στο διαδίκτυο με σκοπό τον εξευτελισμό ενός παιδιού.

Γ. Τη δημιουργία ψεύτικου προφίλ με σκοπό τη γελοιοποίηση κάποιου παιδιού.

Δ. Όλα τα παραπάνω.

14. Τι πιστεύετε ότι θα έκανε το παιδί σας, αν κάποιος την/τον παρενοχλούσε (εκφοβιστική συμπεριφορά) 
μέσω διαδικτύου;

A. Θα το συζητούσε με τους φίλους της/του για να την/τον βοηθήσουν.

B. Δε θα το έλεγε σε κανέναν για να μη ρεζιλευτεί..

Γ. Θα τον διέγραφε και θα ζητούσε βοήθεια από κάποιον ενήλικα που εμπιστεύεται (γονιό, δάσκαλο, συγγενή).

Δ. Θα έπαιρνε τηλέφωνο στη γραμμή βοήθειας και καταγγελιών.

15. Τι θα έκανε αν έβλεπε ότι ένας φίλος δέχεται εκφοβιστική συμπεριφορά μέσω διαδικτύου;

Α. Θα το ανέφερε αμέσως σε έναν ενήλικα

Β. Θα προσπαθούσε να του μιλήσει.

Γ. Θα έπαιρνε τηλέφωνο στη γραμμή βοήθειας και καταγγελιών.

Δ. Δε θα έκανε τίποτα.


