
  
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ   ΓΙΑ   ΤΗ   ΧΡΗΣΗ   ΤΟΥ   ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ   ΚΑΙ   ΤΟΥ   ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ   
  

Φύλλο:   Κορίτσι: Αγόρι:   
  
    
1. Ποιες   από   τις   παρακάτω   συσκευές   χρησιμοποιείτε   τελευταία;   

  

a. Σταθερό   υπολογιστή   αποκλειστικά   δικό   μου:   

b. Σταθερό   υπολογιστή   που   τον   χρησιμοποιούν   και   άλλα   μέλη   της   οικογένειας:   

c. Φορητό   υπολογιστή   αποκλειστικά   δικό   μου:   

d. Φορητό   υπολογιστή   που   τον   χρησιμοποιούν   και   άλλα   μέλη   της   οικογένειας:   

e. Κινητό   τηλέφωνο   απλό:   

f. Κινητό   τηλέφωνο   με   δυνατότητα   σύνδεσης   στο   διαδίκτυο:   

g. Tablet   /   iPad:   
    
2. Που   χρησιμοποιείς   κυρίως   το   διαδίκτυο;   

a. Στο   δωμάτιό   μου:   

b. Στο   σαλόνι:   

c. Στο   σχολείο:   

d. Στα   σπίτια   φίλων:   

e. Στο   Internet   cafe:   

f. Σε   άλλους   δημόσιους   χώρους:   

g. Στο   κινητό   τηλέφωνο,   tablet   κτλ:   
  

3. Πόσων   χρονών   ήσουν   όταν   χρησιμοποίησες   πρώτη   φορά   το   
διαδίκτυο;   

a.   (γράψε   αριθμό):   

b. Δεν   θυμάμαι:   
    



  
  

4. Τσεκάρισε   τη   στήλη   που   συμφωνείς:   

  
  

Τρώω   το   κυρίως   φαγητό   μου   μπροστά   στον   υπολογιστή   

  
Τρώω   μόνο   σνακς   μπροστά   στον   υπολογιστή   

  
Διαβάζω   ή   κάνω   τις   σχολικές   εργασίες   μπροστά   στον   υπολογιστή   ακούγοντας   μουσική 

  

  
  

5. Πόσο   συχνά   χρησιμοποιείς   το   διαδίκτυο ;   
  

a. Κάθε   μέρα   ή   σχεδόν   κάθε   μέρα:   
  

b. Μια-δυο   φορές   την   εβδομάδα:   

c. Μια-δυο   φορές   το   μήνα:   
  

d. Λιγότερο   από   μια   φορά   το   μήνα:   

e. Καθόλου:   
6. Πόση   ώρα   είσαι   στο   διαδίκτυο   όταν   συνδέεσαι;   
  

Τις   καθημερινές   
  

a. Λίγα   λεπτά:   

b. Μέχρι   μια   ώρα:   
  

c. 2-3   ώρες:   
  

ΟΧΙ   Μερικές   
φορές   

πάντα:   

      

      

      



d. Περισσότερο   από   3   ώρες   :   
Σαββατοκύριακα   και   αργίες   

a. Λίγα   λεπτά:   
  

b. Μέχρι   μια   ώρα:   
  

c. 2-3   ώρες:   
  

d. Περισσότερο   από   3   ώρες:   
  
  

7. Πόσο   συχνά   έχεις   κάνει   τα   παρακάτω   το   τελευταίο   μήνα;   
  

  

  
  

  
Κάθε   μέρα   ή   
σχεδόν   κάθε   
μέρα   
  
  

Μια-δυο   φορές   
την   εβδομάδα   

Μια-δυο   φορές   
το   μήνα   

καθόλου   

Χρησιμοποίησα   το   
διαδίκτυο   για   
σχολική   εργασία   

        

Είδα   βίντεο   (π.χ.   
στο   youtube)   

        

Έστειλα   ή   έλαβα   
e-mail   

        

  
Διάβασα   ή   
παρακολούθησα   τα   
νέα   στο   διαδίκτυο   

        

Επισκέφθηκα   
κάποιο   προφίλ   σε   
κάποιο   κοινωνικό   
δίκτυο,δικό   μου   ή   
άλλο   (π.χ.   

        



  
  
  

  
  

  
  

  
8. Τσεκάρετε   ναι   ή   όχι   στα   παρακάτω   

  

  

Facebook) 
  

Μπήκα   σε   
κάποιο   chatroom   
(π.χ.   κάποιο   
δικτυακό   τόπο   
όπου   μπορώ   να   
επικοινωνώ   με   
άτομα   που   δεν   
γνωρίζω   
προσωπικά)   

        

Χρησιμοποίησα   το   
Instant   messaging   
(π.χ.   αντάλλαξα   
μηνύματα  
διαδικτυακά   με   
φίλους) 

  

        

Έπαιξα   παιχνίδια   
διαδικτυακά   
ατομικά   (όχι   με   
άλλους) 

  

        

Έπαιξα   παιχνίδια   
με   άλλους   στο   
διαδίκτυο   

        

ΝΑΙ   ΟΧΙ   

  
Χρησιμοποιώ/χρησιμοποίησ 
α   βιντεοκάμερα   όταν   μιλώ   

    



  
  
  

  
  
  

  
9. Ποιο   από   τα   παρακάτω   κοινωνικά   δίκτυα   χρησιμοποιείτε   ποιο   συχνά   (τσεκάρετε   ένα)   
  
  

  
  

  

με   άλλους   στο   διαδίκτυο 
  

Έγραψα   μηνύματα   σε   
κάποια   ιστοσελίδα 

  

    

Έχω   δικό   μου   Blog   ή   
ιστοσελίδα   
  

    

Έχω   προφίλ   στο   Facebook 
  

  

    

Έχω   ανεβάσει   δικές   μου   
φωτογραφίες   σε   κάποιο   
δικτυακό   τόπο   

    

Έχω   ανεβάσει   φωτογραφίες   
φίλων   μου   σε   κάποιο   
δικτυακό   τόπο   

    

Έχω   δημιουργήσει   
εικονικούς   χαρακτήρες   στο   
διαδίκτυο   

    

Χρησιμοποιώ   κοινά   αρχεία   ή   
κοινούς   λογαριασμούς   με   
φίλους   

    

Κανένα     

instagram     

tik   tok     



  
  
  
  
  
  
  
  

10. Περίπου   με   πόσους   επικοινωνείτε   όταν   είστε   σε   κάποιο   κοινωνικό   
δίκτυο;   (Τσεκάρετε   ένα)   

α)   μέχρι   5 :   

β)   μέχρι   10:   

γ)   μέχρι   50:   

δ)   μέχρι   100:   

ε)   πάνω   από   100:   

ζ)   δεν   ξέρω:   
  
  

11. Αν   έχετε   προφίλ   (λογαριασμό)   σε   κάποιο   κοινωνικό   δίκτυο   πως   το   
έχετε   ρυθμισμένο;   

  
  
  
  
  

Facebook     

Twitter     

Άλλο   (γράψτε   ποιο)     

Δημόσιο   (public)   έτσι   ώστε   όλοι   να   μπορούν   
να   το   δουν   

  

Εν   μέρει   ιδιωτικό,   έτσι   ώστε   φίλοι   και   φίλοι   
των   φίλων   να   μπορούν   να   το   δουν   

  

Ιδιωτικό,   έτσι   ώστε   μόνο   φίλοι   να   μπορούν   
να   το   δουν   

  

Δεν   ξέρω     



  
12. Τι   πληροφορίες   έχετε   στο   προφίλ   σας;   (τσεκάρετε   όσα   ισχύουν)   

  
  

  
13. Τσεκάρισε   ΝΑΙ   ή   ΟΧΙ   

  
  

Μια   φωτογραφία   που   δείχνει   καθαρά   το   
πρόσωπό   μου   

  

Μόνο   το   όνομά   μου     

Όνομα   και   επίθετο     

Ψευδώνυμο     

Τη   διεύθυνση   του   σπιτιού   μου     

Το   τηλέφωνό   μου     

Άλλες   (αναφέρατε   τι)   
  

  

Καμία   
  

  

  ΝΑΙ   ΟΧΙ   

Οι   γονείς   μου   χειρίζονται   
καλύτερα   τον   υπολογιστή   
από   μένα   

    

Οι   γονείς   μου   προσπαθούν   
να   ελέγξουν   τι   κάνω   στον   
υπολογιστή   

    

Οι   γονείς   μου   μερικές   φορές   
μου   απαγορεύουν   να   
χρησιμοποιήσω   τον   
υπολογιστή   
  

    

Όταν   οι   γονείς   μου   μου   
απαγορεύουν   να   
χρησιμοποιώ   τον   
υπολογιστή   ή   το   διαδίκτυο   
εγώ   υπακούω   
  

    



14. Τι   γνωρίζετε   από   τα   παρακάτω:   
  

  
  
  

  
  

  
15. Έχεις   λάβει   ποτέ   μηνύματα   στο   κινητό   τηλέφωνο   ή   τον   υπολογιστή   που   να   
αναφέρονται   σε   σας   και   να   είναι   (τσεκάρετε   όσα   ισχύουν)   

α)   υβριστικά :   

β)   απειλητικά :   

γ)   χυδαία :   

δ)   ή   να   έχουν   σκοπό   την   εξαπάτηση:   

  ε)   όχι:   
  
  

  ΝΑΙ   ΟΧΙ   
  

Ξέρω   ….       

Να   συγκρίνω   ιστοσελίδες   
για   να   αποφασίσω   αν   η   
πληροφορία   είναι   αληθινή 

  
  

    

Πότε   ένα   e-mail   είναι   
επικίνδυνο   

    

Να   βάζω   ιστοσελίδες   στα   
«αγαπημένα»   

    

  
Να   μπλοκάρω   ανεπιθύμητες   
ιστοσελίδες,   διαφημίσεις   ή   
e-mail   

    

  
Πώς   να   μην   αφήνω   
κωδικούς   να   αποθηκεύονται 

  

    



16. Απάντησες   σε   κάποιο   από   αυτά;   

α)   ναι :   

β)   όχι:   
  
  

17. Όταν   έλαβα   τέτοιο   μήνυμα   το   ανάφερα   …(τσεκάρετε)   
  

  
  
  
  
  
  
  

18. Έχετε   πάρει   προσβλητικά   μηνύματα   ή   φωτογραφίες   για   κάποιον   
φίλο   ή   συμμαθητή   σας;   

α)   ναι:   

β)   όχι:   
  
  

19. Αν   έχετε   πάρει   τι   κάνατε   από   τα   παρακάτω;   
  

Σε   έναν   φίλο     

Σε   πολλούς   φίλους     

Στους   γονείς   μου     

Σε   κάποιον   καθηγητή     

  
Στον   διευθυντή   του   σχολείου   

  

Σε   κανέναν     

Το   απάντησα     

Το   προώθησα   σε   πολλούς     

Το   προώθησα   σε   έναν   φίλο     

Το   κράτησα   και   δεν   ασχολήθηκα   άλλο 
  

  



  
  

  
  
  
  
  
  

20. Έχεις   διαβάσει   ή   έχεις   παρακολουθήσει   ποτέ   ενημερώσεις   για   το   
πως   να   παραμείνεις   ασφαλής   στο   διαδίκτυο;   

α)   ναι:   

β)   όχι:   
  
  

Το   έσβησα   και   δεν   ασχολήθηκα   άλλο     


