
Ερωτηματολόγιο προς μαθητές  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. Ποιο είναι το φύλο σου ; 

Αγόρι                                 Κορίτσι  

 

2. Ποια η ηλικία σου ; 

8 – 10                               10 – 12  

 

3. Ποια από τις παρακάτω υπολογιστικές συσκευές υπάρχει στο σπίτι 

σου ; Μπορείς να σημειώσεις  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 χρησιμοποιείς στο 

σπίτι σου ; Μπορείς να σημειώσεις  Χ  και σε παραπάνω από μία. 

Σταθερός Η/Υ 

Φορητός Η/Υ (Laptop) 

Επίπεδη οθόνη αφής (Tablet) 

Έξυπνο κινητό (Smartphone) 

Καμία 

 

 

 

5. Έχεις στο δωμάτιό  σου κάποια υπολογιστική συσκευή ;Εάν ναι, γράψε 

το είδος της/των συσκευής/ων. 

ΝΑΙ          ...................................................................               ΟΧΙ 

                                       



6. Πόσες ώρες την ημέρα χρησιμοποιείς οποιαδήποτε υπολογιστική 

συσκευή; 

Καμία        Λιγότερο από 1 ώρα           1 – 2 ώρες 

Περισσότερες από 2 ώρες 

 

 

7. Α) Για ποιο λόγο συνήθως τη χρησιμοποιείς ; 

Περιήγηση στο διαδίκτυο  Προβολή φωτογραφιών – βίντεο 

Ηλεκτρονικό παιχνίδι 

 

Β) Εάν παίζεις κάποιο ηλεκτρονικό παιχνίδι, γράψε μας ποιο είναι. 

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

 

 

8. Από πού μαθαίνεις για τα παιχνίδια που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ; 

Φίλους    Τηλεόραση      Γονείς  Διαδίκτυο 

 

 

 

9. Διαθέτεις κάποιο από τα παρακάτω μέσα κοινωνικής δικτύωσης ; 

Μπορείς να σημειώσεις  Χ  και σε παραπάνω από μία. 

Facebook  Instagram  Twitter  Κανένα 

 

 

 

10. Συζητάς με τους γονείς σου τι πρέπει να προσέχεις όταν χρησιμοποιείς 

το διαδίκτυο ; 

Καθόλου  Σπάνια          Συχνά  Πολύ συχνά 

 

 

11. Σου έχει επιβληθεί κάποιος περιορισμός στη χρήση του διαδικτύου από 

τους γονείς σου ; 

 ΝΑΙ                                 ΟΧΙ 

  

12. Θεωρείς ότι υπάρχουν κίνδυνοι κατά την περιήγησή σου στο διαδίκτυο; 

Κανένας  Λίγοι  Αρκετοί         Πολλοί 

 

 

 

13. Θα ήθελες να ενημερωθείς από κάποιον ειδικό (ψυχολόγο, καθηγητή 

πληροφορικής, εκπρόσωπο ηλεκτρονικού εγκλήματος) για τους 

κινδύνους του διαδικτύου ; Εάν ναι, ποιον από τους παραπάνω ; 

ΝΑΙ          .........................................................                     ΟΧΙ 

  



14. Έχεις συνομιλήσει ποτέ σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης με 

άτομο που δε γνώριζες ; 

ΝΑΙ                                 ΟΧΙ  

 

 

15. Έχεις δεχθεί ανάρμοστη συμπεριφορά (bullying, χρήση φωτογραφιών 

σου χωρίς τη θέλησή σου, υβριστικά μηνύματα) από κάποιο άτομο στο 

διαδίκτυο ; 

ΝΑΙ                                 ΟΧΙ 

 

 

16. Σημείωσε ποια είναι η δραστηριότητα που προτιμάς κατά την 

περιήγησή σου στο διαδίκτυο, βάζοντας  Χ  στο αντίστοιχο κουτάκι 

διαβάθμισης. 

 Καθόλου Συχνά Πολύ Συχνά 

Facebook    

Instagram    

Twitter    

Ηλεκτρονικό παιχνίδι    

 

 

 

17. Πώς νιώθεις όταν δεν μπορείς για κάποιο λόγο να συνδεθείς στο 

διαδίκτυο; Βάλε  Χ  στο αντίστοιχο κουτάκι διαβάθμισης. 

 Καθόλου Αρκετά  Πολύ 

Προβληματίζομαι    

Θυμώνω    

Απογοητεύομαι    

 

 

18. Ποιον ενημερώνεις όταν αντιμετωπίζεις κάποιο πρόβλημα που αφορά 

την ασφάλειά σου στο διαδίκτυο ; 

Γονείς              Φίλους                    Άλλο συγγενή   

Κάποιον άλλο γνωστό                                      Κανέναν 

                 

 

                                               

 

 

 

 

Σύνταξη ερωτηματολογίου: 

Ντάρα Θεοδώρα    (Δασκάλα ΠΕ70) 

Τριάντη Σταυρούλα(Δασκάλα ΠΕ70)   

                                    

 


