
Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς μαθητών  Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεων 

 του 1ου  Δημοτικού Σχολείου Καματερού 

 

Θέμα : Ασφαλές διαδίκτυο 

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και οι απαντήσεις του θα χρησιμοποιηθούν 

για στατιστική ανάλυση και εξαγωγή συμπερασμάτων. Σημειώνετε Χ στα 

επιθυμητά         και όπου χρειάζεται καταγράφετε περαιτέρω πληροφορίες. 

 

1. Α) Πόσα παιδιά έχετε;      1              2            3            4            5 

 

Β) Ποιο είναι το φύλο τους ; Γράφω τον αριθμό στο κουτάκι. 

Αγόρια                                 Κορίτσια  

 

2. Ποια η ηλικία τους ; 

8 – 10                               10 – 12        Άλλη        

 

3. Ποια από τις παρακάτω υπολογιστικές συσκευές υπάρχει στο σπίτι 

σας; Μπορείτε να σημειώσετε  Χ  και σε παραπάνω από μία. 

Σταθερός Η/Υ 

Φορητός Η/Υ (Laptop) 

Επίπεδη οθόνη αφής (Tablet) 

Έξυπνο κινητό (Smartphone) 

Καμία 

 

 

4. Ποια από τις παρακάτω υπολογιστικές συσκευές χρησιμοποιούν τα 

παιδιά στο σπίτι ; Μπορείτε να σημειώσετε  Χ  και σε παραπάνω από 

μία. 

Σταθερός Η/Υ 

Φορητός Η/Υ (Laptop) 

Επίπεδη οθόνη αφής (Tablet) 

Έξυπνο κινητό (Smartphone) 

Καμία 

 

 

5. Έχουν στην κατοχή τους κάποια υπολογιστική συσκευή (Smartphone, 

Tablet,σταθερό ή φορητό Η/Υ);Εάν ναι, γράψτε το είδος της/των 

συσκευής/ων. 

Ναι         ………........……………………                       Όχι          



 

6. Α)Γνωρίζετε πόσες ώρες την ημέρα συνδέονται στο διαδίκτυο  τα 

παιδιά σας; 

Καμία        Λιγότερο από 1 ώρα           1 – 2 ώρες 

Περισσότερες από 2 ώρες                        Δε γνωρίζω  

 

Β)Γνωρίζετε ποιες ώρες συνδέονται; 

Πρωινές             Μεσημβρινές                Απογευματινές            Βραδινές 

Μεταμεσονύχτιες 

 

7. Α)Γνωρίζετε ποιες είναι οι δραστηριότητες των παιδιών σας στο 

διαδίκτυο; 

E-mail               Chat              Παιχνίδια            Χρήση Ιστοσελίδων 

Πληροφορίες για σχολικές εργασίες               Όλα τα παραπάνω                 

Δε γνωρίζω 

Β) Γνωρίζετε συγκεκριμένα το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που 

επισκέπτονται τα παιδιά σας; 

Ναι                  Όχι                Περίπου 

 

 

8. Γνωρίζετε εάν τα παιδιά σας διαθέτουν λογαριασμό σε κάποιο από τα 

παρακάτω μέσα κοινωνικής δικτύωσης ; Μπορείτε να σημειώσετε  Χ  

και σε παραπάνω από μία. 

Facebook  Instagram  Twitter  Κανένα 

 

 

9. Υπάρχει διαφορά στη χρήση του διαδικτύου μεταξύ των δύο φύλων; 

Ναι                 Όχι              Δε γνωρίζω 

 

 

 

10. Ασκείτε έλεγχο – επιτήρηση στη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά 

σας; 

Καθόλου  Σπάνια       Συχνά  Πολύ συχνά 

 

 

11. Πιστεύετε ότι η χρήση του διαδικτύου κρύβει περισσότερους κινδύνους 

παρά οφέλη; 

 Ναι                                 Όχι 

 



 

12. Γνωρίζετε εάν τα παιδιά σας είναι ενήμερα για την ασφαλή χρήση του 

διαδικτύου; 

ΝΑΙ                               ΟΧΙ            Δεν είμαι σίγουρος/η      

 

 

13. Α) Ανησυχείτε για την ασφάλεια των παιδιών σας κατά τη χρήση 

του διαδικτύου; 

Καθόλου                      Λίγο                          Αρκετά                     Πολύ 

 Β) Ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι ανησυχίας σας; 

 ……………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………….. 

 

14. Α)Σας έχουν ζητήσει ποτέ τα παιδιά σας βοήθεια για να πλοηγηθούν   

στο διαδίκτυο; 

Πολύ συχνά                           Συχνά                        Αρκετές φορές             

Ελάχιστα                               Καθόλου 

Β)Θεωρείτε ότι χρειάζεστε εσείς βοήθεια για την καθοδήγηση των 

παιδιών σας ως προς τη χρήση του διαδικτύου; 

Nαι                                 Όχι                     Πιθανόν 

 

15.        Θα θέλατε να ενημερωθείτε από κάποιον ειδικό (ψυχολόγο, καθηγητή 

πληροφορικής, εκπρόσωπο ηλεκτρονικού εγκλήματος) για τους κινδύνους του 

διαδικτύου; 

Nαι                                Όχι                   Πιθανόν 

    

 

 

 

 

 

Σύνταξη ερωτηματολογίου: 

Ντάρα Θεοδώρα    (Δασκάλα ΠΕ70) 

Τριάντη Σταυρούλα(Δασκάλα ΠΕ70)   

                                    

 


