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ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ 
ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ 
ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ 
ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΥΧΡΑ 

 ΑΡΗΘΜΟ 
ΖΜΔΗΟΤ 
ΔΚΚΗΝΖΖ 

 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ  ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ 
ΔΡΔΤΝΖΣΖ 

            

ΓΗΔΤΘΤΝΖ: 

 

 

ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ 

  

ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ 
ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ ΦΤΛΟ ΣΟΤ 
ΠΑΗΓΗΟΤ ΣΟΥΟΤ 

ΖΛΗΚΗΑ  ΓΔΝΟ 

  ΑΓΟΡΗ 1 

ΚΟΡΗΣΗ 2 
 

 

EU KIDS ONLINE II 

Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ  

 
 
ΝΑ ΔΡΧΣΖΘΟΤΝ ΟΛΟΗ  
 

Έρνπκε κεξηθέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Απηή (ε ρξήζε) κπνξεί λα γίλεηαη ζην 
ζπίηη ή άιια ζεκεία, όπσο ην ζρνιείν ε ζηα ζπίηηα θίισλ. 
 

 
300 Πνηεο από απηέο ηηο ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηείο γηα λα κπαίλεηο ζην ίληεξλεη ΑΤΣΔ ΣΗ ΜΔΡΔ; 

Παξαθαιώ απάληεζε κε έλα ναι ή έλα όχι ζην θαζέλα από ηα παξαθάησ ... 

ΓΗΑΒΑΔ. A-H - ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ - ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ A 

  ΝΑΗ ΟΥΗ Υσξίο 
απάληεζε 

A Γηθό κνπ ππνινγηζηή  

(επηηξαπέδην)  
1 2 99 

B Γηθό κνπ θνξεηό ππνινγηζηή ε έλα πνπ 

ρξεζηκνπνηώ θπξίσο εγώ θαη κπνξώ λα 
ηνλ πάξσ ζην δσκάηηό κνπ  

1 2 99 

C Κνηλόρξεζην ππνινγηζηή  1 2 99 

D Κνηλόρξεζην θνξεηό ππνινγηζηή 1 2 99 

E Κηλεηό ηειέθσλν  1 2 99 

F Κνλζόια παηρληδηνύ  1 2 99 

G Σειεόξαζε (TV) 1 2 99 

H Άιιεο θνξεηέο ζπζθεπέο (π.ρ. Mio, 

Blackberry, ή Apple iPhone) 
1 2 99 
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Καη ηώξα κεξηθέο εξσηήζεηο γηα ην πνπ θαη πόηε ρξεζηκνπνηείο ην ίληεξλεη. 

 
Χο «ρξήζε ηνπ ίληεξλεη» ελλννύκε όια ηα δηαθνξεηηθά πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα θάλεη θάπνηνο όπσο 
π.ρ. ρξεζε ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο, επίζθεςε ζε ηζηνζειίδεο θαη απνζηνιή ζηηγκηαίσλ 

κελπκάησλ κε θίινπο ή άιινπο αλζξώπνπο ρξεζηκνπνηώληαο ην MSN. 
 
 

301 Παξαθαιώ θνίηαμε απηή ηελ θάξηα θαη πεο κνπ ΠΟΤ ρξεζηκνπνηείο ην ίληεξλεη απηό ηνλ θαηξό; 
Παξαθαιώ απάληεζέ κνπ κε έλα ναι ή έλα όχι ζην θαζέλα από ηα αθόινπζα…   

 

 
ΓΗΑΒΑΔ ΑΠΟ ΣΟ A Χ ΣΟ H – ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ -  ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ B 

 

  ΝΑΗ ΟΥΗ Κακία 

απάληεζε 

A ην ππλνδσκάηηό κνπ
1
 (ή ζε άιιν πξνζσπηθό κνπ ρώξν)  

ζην ζπίηη  

1 2 99 

B ην ζαιόλη (ή άιιν θνηλόρξεζην δσκάηην) ζην ζπίηη  1 2 99 

C ην ζρνιείν 1 2 99 

D ε ίληεξλεη θαθέ (cybercafé) 1 2 99 

E ε δεκόζηα βηβιηνζήθε ή ζε άιιν δεκόζην κέξνο  1 2 99 

F ην ζπίηη θάπνηνπ θίινπ  1 2 99 

G ην ζπίηη θάπνηνπ ζπγγελή  1 2 99 

H ηαλ είκαη έμσ (δει κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ, Mio, Blackberry, Apple 

iPhone) 
1 2 99 

 
Σώξα κεξηθέο εξσηήζεηο γηα ην ΠΧ ρξεζηκνπνηείηε ην ίληεξλεη. Καη πάιη, κε ηελ έθθξαζε 

«ρξεζηκνπνηώληαο ην ίληεξλεη» ελλννύκε όια ηα δηαθνξεηηθά πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα θάλεη θάπνηνο 
όπσο π.ρ. ρξεζε ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο, επίζθεςε ζε ηζηνζειίδεο θαη απνζηνιή ζηηγκηαίσλ 
κελπκάησλ κε θίινπο ή άιινπο αλζξώπνπο ρξεζηκνπνηώληαο ην MSN. 

Όηαλ απαληάηε απηέο ηηο εξσηήζεηο ζέισ  λα έρεηε ζην κπαιό ζαο όινπο ηνπο πηζαλνύο ΣΡΟΠΟΤ θαη ηα 

πηζαλά ΜΔΡΖ πνπ ρξεζηκνπνηείηε ην ίληεξλεη – όπσο αθξηβώο έρνπκε ζπδεηήζεη  ζηηο εξσηήζεηο κέρξη ηώξα.  
 
ΝΑ ΔΡΧΣΖΘΟΤΝ ΟΛΟΗ  

 
302 Πόζν ρξνλώλ ήζνπλ όηαλ ρξεζηκνπνίεζεο ην ίληεξλεη γηα πξώηε θνξά ; 
 

ΔΑΝ ΓΔΝ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΘΤΜΖΘΔΗ Α ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΗ ΣΖΝ ΚΑΛΤΣΔΡΖ ΣΟΤ ΔΚΣΗΜΖΖ  
 

 
ΖΜΔΗΧΔ ΣΖΝ ΑΠΑΝΣΖΖ 

Δ ΥΡΟΝΗΑ  

  

Υξόληα  

Γελ ζπκάκαη   

88 

 

                                                 
1
 Υπνοδωμάτιο. Περιλαμβάνει και υπνοδωμάτιο που μοιράζεται.  
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303 Πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείο ην ίληεξλεη; 
ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΑΒΑΔ – ΜΗΑ ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΣΖΖ 
 

 

Κάζε κέξα ή ζρεδόλ θάζε κέξα 1 

Μία ή δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα  2 

Μία ή δύν θνξέο ηνλ κήλα  3 

Ληγόηεξν από κηα θνξά ηνλ κήλα  4 

Γελ μέξσ 88 

 

ΜΖΝ ΓΔΗΞΔΗ ΚΑΡΣΑ. ΜΖΝ ΓΗΑΒΑΔΗ  

Σώξα ζα ζνπ δηαβάζσ  κεξηθέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην ΠΟΟ ΥΡΟΝΟ ρξεζηκνπνηείο ην δηαδίθηπν 
(ρσξίο λα ππνινγίδεηο ηελ ώξα πνπ είζαη ζπλδεδεκέλνο αιιά θάλεηο θάηη άιιν).   

 

304 Πόζν ρξόλν μνδεύεηο ρξεζηκνπνηώληαο ην ίληεξλεη Δ ΜΗΑ ΚΑΝΟΝΗΚΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΔΡΑ ; 
ΑΝΟΗΚΣΖ ΔΡΧΣΖΖ.  ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΜΗΑ ΑΠΟ ΣΗ ΠΡΟΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΔ 
ΑΠΑΝΣΖΔΗ – ΜΟΝΟ ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ 

 
305 Πόζν ρξόλν μνδεύεηο ρξεζηκνπνηώληαο ην ίληεξλεη Δ ΜΗΑ ΚΑΝΟΝΗΚΖ ΜΖ-ΥΟΛΗΚΖ ΜΔΡΑ; 

(Γειαδή, ζαββαηνθύξηαθν, γηνξηέο, θιπ)  

ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΜΗΑ ΑΠΟ ΣΗ ΠΡΟΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ – ΜΟΝΟ ΜΗΑ 
ΑΠΑΝΣΖΖ 
 

 

 304 
Καλνληθή ζρνιηθή κέξα  

305 
Καλνληθή κέξα ρσξίο ζρνιείν 
(Γειαδή, ζαββαηνθύξηαθν, 

γηνξηέο, θιπ) 

Μόλν ιίγα ιεπηά 1 1 

Πεξίπνπ κηζή ώξα 2 2 

Πεξίπνπ κηα ώξα  3 3 

Πεξίπνπ κηάκηζε ώξα  4 4 

Πεξίπνπ δπν ώξεο 5 5 

Πεξίπνπ δπόκηζη ώξεο 6 6 

Πεξίπνπ ηξεηο ώξεο 7 7 

Πεξίπνπ ηξεηζήκηζη ώξεο 8 8 

Πεξίπνπ ηέζζεξεηο 

ώξεο 

9 9 

Πεξηζζόηεξν από ηέζζεξεηο 

ώξεο 

10 10 

Καζόινπ 11 11 

Μόλν ιίγα ιεπηά 1 1 

 
*** ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΒΔΒΑΗΧΟΤ ΟΣΗ ΔΥΔΗ ΡΧΣΖΔΗ ΚΑΗ ΖΜΔΗΧΔΗ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΗ 

ΔΡΧΣΖΔΗ 304 & 305 ΠΗΟ ΠΑΝΧ*** 
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Πεξηζζόηεξν Ίληεξλεη 
 
ΝΑ ΔΡΧΣΖΘΟΤΝ ΟΛΟΗ 

 
Οη άλζξσπνη θάλνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά πξάγκαηα ζην ίληεξλεη. Θα ζε ξσηήζσ κεξηθέο εξσηήζεηο γηα 
ηα πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα θάλεηο ή λα κελ θάλεηο ζην ίληεξλεη.    

306 Γηα θάζε έλα από ηα πξάγκαηα πνπ ζα ζνπ δηαβάζσ  παξαθαιώ πεο κνπ εάλ ην έθαλεο ηνλ 
ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟ ΜΖΝΑ ζην ίληεξλεη.  Αλ δελ μέξεηο ηη είλαη θάπνην από απηά, κελ αλεζπρείο – 
απιώο πεο κνπ όηη δελ μέξεηο ή όηη δελ ζπκάζαη.  

 
ΓΗΑΒΑΔ ΑΠΟ ΣΟ A Χ ΣΟ D – ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ – ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ C 

 
ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔ ΑΝ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ: κε ηε θξάζε πξνεγνύκελν κήλα ελλνώ (ΒΑΛΔ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΠΡΗΝ ΔΝΑ ΜΖΝΑ) . 

 
ΜΟΝΟ Δ ΠΑΗΓΗΑ ΖΛΗΚΗΑ 11+ ΑΛΛΗΩ ΠΖΓΑΗΝΔ ΣΖΝ ΔΡΩΣΖΖ 308 
 

ΡΧΣΖΔ ΣΖΝ ΔΡΧΣΖΖ 307 ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΠΡΑΓΜΑ ΣΖ ΔΡΧΣΖΖ 306 ΠΟΤ ΖΜΔΗΧΔ “ΝΑΗ” 
 
307 Γηα θάζε έλα από ηα πξάγκαηα πνπ έθαλεο, παξαθαιώ πεο κνπ πόζν ζπρλά ην έθαλεο ηνλ 

πξνεγνύκελν κήλα: θάζε κέξα ή ζρεδόλ θάζε κέξα, κία ή δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα ή κηα ή δύν 
θνξέο.  
ΓΗΑΒΑΔ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΠΡΑΓΜΑ ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΑΠΑΝΣΖΔ  1 ΣΖΝ ΔΡΧΣΖΖ 306 

ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ ΓΗΑ ΣΟ ΚΑΘΔΝΑ  ΑΠΟ ΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΔΗ ΚΑΝΔΗ  
 

  306 – Δ ΟΛΟΤ 307– ΜΟΝΟ ΣΟΤ 11+ 

  ΝΑΗ ΟΥΗ Γελ 
μέξσ/ 
δελ 

ζπκάκαη 

Κάζε κέξα 
ή ζρεδόλ 
θάζε κέξα 

Μία ή δύν 
θνξέο ηελ 
εβδνκάδα 

Μία ή δύν 
θνξέο  

 Γελ μέξσ/ δελ 
ζπκάκαη 

A Υξεζηκνπνίεζα ην 
ίληεξλεη γηα 

ζρνιηθή εξγαζία 

1 2 88 1 2 3  88 

B Παξαθνινύζεζα 
βίληεν (πρ ζην 

YouTube) 

1 2 88 1 2 3  88 

C Καηέβαζα 
κνπζηθή ή 

ηαηλίεο 

1 2 88 1 2 3  88 

D Γηάβαζα/ 
παξαθνινύζεζα 

ηηο εηδήζεηο ζην 
ίληεξλεη  

1 2 88 1 2 3  88 

 
***ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΔΛΔΓΞΔ! ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΑ 11+ ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΒΔΒΑΗΧΟΤ ΟΣΗ ΔΥΔΗ ΡΧΣΖΔΗ ΚΑΗ ΔΥΔΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΔΗ 

ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΗ ΔΡΧΣΖΔΗ 306 ΚΑΗ 307 ΠΗΟ ΠΑΝΧ*** 
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ΝΑ ΔΡΧΣΖΘΟΤΝ ΟΛΟΗ  

 
 
308 Καη πνην από ηα αθόινπζα πξάγκαηα έθαλεο ηνλ ΠΔΡΑΜΔΝΟ ΜΖΝΑ ζην ίληεξλεη;  

ΓΗΑΒΑΔ ΑΠΟ ΣΟ A Χ ΣΟ F - ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ -  ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ D 
ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΑ 11+ ΑΛΛΗΩ ΠΖΓΑΗΝΔ ΣΖΝ ΔΡΩΣΖΖ 311 
ΡΧΣΖΔ ΣΖΝ ΔΡΧΣΖΖ 309 ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΠΡΑΓΜΑ ΟΠΟΤ ΣΖΝ ΔΡΧΣΖΖ 308 Ζ ΑΠΑΝΣΖΖ ΖΣΑΝ “ΝΑΗ” 

 
309 Γηα ην θάζε έλα από ηα πξάγκαηα πνπ έρεηο θάλεη , παξαθαιώ πεο κνπ πόζν ζπρλά ην έρεηο 

θάλεη ηνλ πεξαζκέλν κήλα: θάζε κέξα ή ζρεδόλ θάζε κέξα,  κηα – δπν θνξέο ηελ εβδνκάδα, ή 

κηα δπν θνξέο.  
ΓΗΑΒΑΔ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΠΡΑΓΜΑ ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΑΠΑΝΣΖΔ 1 ΣΖΝ ΔΡΧΣΖΖ 308   
ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ ΓΗΑ ΚΑΘΔΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΔΗ ΚΑΝΔΗ 

  308– Δ ΟΛΟΤ  309 – ΜΟΝΟ ΣΟΤ 11+ 

  ΝΑΗ ΟΥΗ Γελ μέξσ / 
δελ 

ζπκάκαη 

Κάζε 
κέξα ή 
ζρεδόλ 
θάζε 
κέξα 

Μία ή δύν 
θνξέο ηελ 
εβδνκάδα 

Μία ή δύν 
θνξέο  

 Γελ μέξσ/ 
δελ 

ζπκάκαη 

A Έζηεηια/ έιαβα 
ειεθηξνληθό 

ηαρπδξνκείν 

1 2 88 1 2 3  88 

B 

Δπηζθέθζεθα έλα 
πξνθίι ζε ηζηνζειίδα 

θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο (δηθό ζνπ 
ή θάπνηνπ άιινπ), γηα 

παξάδεηγκα Hi5, 
Facebook, MySpace 

ΔΑΝ ΣΟ ΠΑΗΓΗ 
ΡΧΣΖΔΗ: Κνηλσληθή 

δηθηύσζε είλαη κηα 

ηζηνζειίδα όπνπ 
έρεηο έλα πξνθίι θαη 

κπνξείο λα γλσξίζεηο 

άιινπο αλζξώπνπο ή 
λα γξάςεηο κελύκαηα 
ζην δηθό ζνπ πξνθίι 

ή ζηα πξνθίι άιισλ 

1 2 88 1 2 3  88 

C 

Δπηζθέθζεθα 
θάπνην chat room 

(ειεθηξνληθό 

δσκάηην 
ζπδεηήζεσλ) 

1 2 88 1 2 3  88 

D 

Υξεζηκνπνίεζα 
θάπνην κέζεληδεξ 

(ζηηγκηαίν κήλπκα, 
όπσο MSN) 

1 2 88 1 2 3  88 

E 
Έπαημα παηρλίδηα κε 
άιινπο ζην ίληεξλεη  

1 2 88 1 2 3  88 

F 

Μπήθα ζε παηρλίδηα 

εηθνληθνύ θόζκνπ 
(όπσο  Habbo, Teen 

Second Life, Sims) 

1 2 88 1 2 3  88 

 

***ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΔΛΔΓΞΔ! ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΑ 11+ ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΒΔΒΑΗΧΟΤ ΟΣΗ ΔΥΔΗ ΡΧΣΖΔΗ ΚΑΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΔΗ 
ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΗ ΔΡΧΣΖΔΗ 308 ΚΑΗ 309 ΠΗΟ ΠΑΝΧ*** 
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ΜΟΝΟ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΖΛΗΚΗΑ 11+, ΑΛΛΗΩ ΠΖΓΑΗΝΔ ΣΖΝ ΔΡΩΣΖΖ 311 
ΡΩΣΖΔ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΔΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΚΑΝΔΗ (ΚΩΓΗΚΟ 1: ‘Ναι’ ) ΣΖΝ ΔΡΩΣΖΖ 308 
 
310 Θα ζνπ δηαβάζσ έλα-έλα ηα πξάγκαηα πνπ κνπ είπεο όηη θάλεηο (πρ email ή νηηδήπνηε άιιν). Καη, γηα ην 

θαζέλα, ζέισ λα κνπ πεηο ηνπο ηύπνπο ησλ αλζξώπσλ κε ηνπο νπνίνπο ήξζεο ζε επαθή θάλνληαο ην 
θαζέλα από απηά ηα πξάγκαηα. 
ΠΟΛΛΑΠΛΟΣΖΣΑ ΓΔΚΣΖ – ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ E 

 ΡΧΣΖΔ a) ΑΝ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗ EMAIL ΣΖΝ ΔΡΧΣΖΖ 308a 
a) Καηαξρήλ, κε ην email, κε πνηνπο από ηνπο παξαθάησ ηύπνπο αλζξώπσλ ζε απηή ηελ ΚΑΡΣΑ είζαη ζε 
επαθή κέζσ email:  ΓΗΑΒΑΔ A)-C) 

A) Αλζξώπνπο πνπ πξσηνζπλάληεζεο από θνληά  
B) Αλζξώπνπο πνπ πξσηνζπλάληεζεο ζην ίληεξλεη αιιά είλαη θίινη ή ζπγγελείο άιισλ 

αλζξώπσλ πνπ μέξεηο πξνζσπηθά 
C) Αλζξώπνπο πνπ πξσηνζπλάληεζεο ζην ίληεξλεη  θαη πνπ δελ έρνπλ θακία άιιε 

ζρέζε κε ζέλα εθηόο ηνπ ίληεξλεη 
ΔΠΑΝΔΛΑΒΔ ΑΠΟ Β)-F) ΟΠΟΤ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΣΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗ ΣΖΝ ΔΡΧΣΖΖ 308 
ΑΝ ΣΑ ΜΗΚΡΟΣΔΡΑ ΠΑΗΓΗΑ ΓΔΝ ΚΑΣΑΛΑΒΑΗΝΟΤΝ, ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΔΝ ΞΔΡΧ  

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  310 – ΣΟΤ 11+ ΜΟΝΟ 
  A)  Αλζξώπνπο 

πνπ 
πξσηνζπλάληε
ζεο από θνληά 

B)  Αλζξώπνπο πνπ 
πξσηνζπλάληεζεο ζην 

ίληεξλεη αιιά είλαη θίινη 
ή ζπγγελείο άιισλ 

αλζξώπσλ πνπ μέξεηο 
πξνζσπηθά 

C)  Αλζξώπνπο πνπ 
πξσηνζπλάληεζεο 

ζην ίληεξλεη θαη 
πνπ δελ έρνπλ 

θακία άιιε ζρέζε 
κε ζέλα εθηόο ηνπ 

ίληεξλεη 

Γελ μέξσ/ 
Γελ 

ζπκάκαη  

A ην email (ειεθηξνληθό 
ηαρπδξνκείν) 

1 2 3 88 

B ε θάπνηα ηζηνζειίδα 
θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

ΔΑΝ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΡΧΣΖΔΗ: 
Κνηλσληθή δηθηύσζε είλαη κηα 

ηζηνζειίδα όπνπ έρεηο έλα 
πξνθίι θαη κπνξείο λα 

γλσξίζεηο άιινπο αλζξώπνπο 
ή λα γξάςεηο κελύκαηα ζην 

δηθό ζνπ πξνθίι ή ζηα πξνθίι 

άιισλ.   

1 2 3 88 

B ε chatrooms ( δειαδή  
ειεθηξνληθό δσκάηην 

ζπδεηήζεσλ )  

1 2 3 88 

D ηνλ κέζεληδεξ, (δειαδή 
αληαιάζζνληαο κελύκαηα ζην 

ίληεξλεη κε θίινπο θαη άιιεο 

επαθέο ζαο, π.ρ. MSN) 

1 2 3 88 

E Παίδνληαο παηρλίδηα κε άιινπο 
αλζξώπνπο ζην ίληεξλεη 

1 2 3 88 

F ε θάπνην παηρλίδη εηθνληθήο 
πξαγκαηηθόηεηαο  όπσο  Habbo, 

Teen Second Life, Sims ) 

1 2 3 88 



 7 

ΝΑ ΔΡΧΣΖΘΟΤΝ ΟΛΟΗ  

 
311 Καη ηώξα, κεξηθά πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα θάλεη θάπνηνο ζην ίληεξλεη.  Καη πάιη, γηα ην θάζε 

έλα, πεο κνπ ζε παξαθαιώ πόζν ζπρλά ην έθαλεο ηνλ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟ ΜΖΝΑ ζην ίληεξλεη.      

ΓΗΑΒΑΔ ΑΠΟ ΣΟ A Χ ΣΟ F – ΠΟΛΛΑΠΛΟΣΖΣΑ ΓΔΚΣΖ – ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ F. 
 

ΑΝ ΥΡΔΗΑΣΔΗ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔ: κε ηε θξάζε πξνεγνύκελν κήλα ελλνώ (ΒΑΛΔ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΠΡΗΝ ΔΝΑ ΜΖΝΑ) . 
 
Αλ θάηη δελ μέξεηο ηη είλαη, απιώο πεο δελ μέξσ. 

 
ΜΟΝΟ Δ ΠΑΗΓΗΑ ΖΛΗΚΗΑ 11+ ΚΑΗ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΔΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΚΑΝΔΗ ΣΖΝ 
ΔΡΩΣΖΖ  311 ΑΛΛΗΩ ΠΖΓΑΗΝΔ ΣΖΝ ΔΡΩΣΖΖ 313 

 
312 Γηα ην θαζέλα από ηα πξάγκαηα πνπ έθαλεο,  παξαθαιώ πεο κνπ πόζν ζπρλά ην έθαλεο ηνλ 

πξνεγνύκελν κήλα: θάζε κέξα ή ζρεδόλ θάζε κέξα, κηα δπν θνξέο ηελ εβδνκάδα ή κηα δπν 

θνξέο 
ΓΗΑΒΑΔ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΠΡΑΓΜΑ ΣΖ ΔΡΧΣΖΖ 311 ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΑΠΑΝΣΖΑΝ 1  
ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ ΓΗΑ ΣΟ ΚΑΘΔΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΚΑΝΑΝ  

  311 – Δ ΟΛΟΤ 312 – ΣΟΤ 11 + ΜΟΝΟ 

  ΝΑΗ ΟΥΗ Γελ μέξσ/ 

δελ 
ζπκάκαη 

Κάζε 
κέξα ή 
ζρεδόλ 

θάζε 
κέξα 

Μία ή 
δύν 

θνξέο 
ηελ 

εβδνκά
δα 

Μία ή 
δύν 

θνξέο  

 Γελ 

μέξσ/ δελ 
ζπκάκαη 

A Υξεζηκνπνίεζα θάκεξα  1 2 88 1 2 3  88 
B Έγξαςα θάπνην κήλπκα ή 

θάπνηα θξηηηθή ζε θάπνηα 

ηζηνζειίδα  

1 2 88 1 2 3  88 

C Έγξαςα ζε θάπνην 
blog ή 

ρξεζηκνπνίεζα 
microblogging 

(όπσο ην Twitter) 

1 2 88 1 2 3  88 

D Αλέβαζα θσηνγξαθίεο, 

βίληεν, ή κνπζηθή γηα λα 
ηα κνηξαζηώ κε άιινπο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

θάπνηνπ site θνηλσληθήο 
δηθηύσζεο ε θάπνηνπ 

κέζεληδεξ) 

1 2 88 1 2 3  88 

E Γεκηνύξγεζα έλαλ 

ραξαθηήξα, θάπνην 
θαηνηθίδην (pet ) ή 

θάπνην avatar 

1 2 88 1 2 3  88 

F Υξεζηκνπνίεζα θάπνην 

site αληαιιαγήο 
αξρείσλ όπσο Kazaa, 

eMule,   Limewire, 

Mininova, 
Torrentreactor, 

Piratebay  

1 2 88 1 2 3  88 

 

*** ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΔΛΔΓΞΔ! ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΑ 11+ ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΒΔΒΑΗΧΟΤ ΟΣΗ ΔΥΔΗ ΡΧΣΖΔΗ ΚΑΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΔΗ 
ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΗ ΔΡΧΣΖΔΗ 311 ΚΑΗ 312 ΠΗΟ ΠΑΝΧ*** 
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Κνηλσληθή δηθηύσζε 
 
ΝΑ ΔΡΧΣΖΘΟΤΝ ΟΛΟΗ  

 
Σώξα ζα ήζεια λα ζαο ξσηήζσ γηα ηα sites θνηλσληθήο δηθηύσζεο.   

Γειαδή ελλννύκε sites όπσο ην Facebook, ην Hi5 ή ην Myspace ησλ νπνίσλ ν θύξηνο ζθνπόο είλαη λα 
ζαο επηηξέπνπλ λα θξαηάηε επαθή κε αλζξώπνπο πνπ γλσξίδεηε.   
Γελ ελλννύκε sites γηα παηρλίδηα ή γηα media (όπσο ην Youtube ή ην World of Warcraft) όπνπ κπνξείο 

επίζεο λα έρεηο δηθό ζνπ πξνθίι θαη λα έξρεζαη ζε επαθή κε άιινπο ρξήζηεο. 
 
 

313 Έρεηο ΓΗΚΟ ΟΤ πξνθίι ζε θάπνην site θνηλσληθήο δηθηύσζεο ην νπνίν ρξεζηκνπνηείο απηό 
ηνλ θαηξό, ή όρη;   
 

Ναη  1 

ρη 2 

Γελ μέξσ 88 

 

 
ΑΝ ΝΑΗ ΣΖΝ ΔΡΧΣΖΖ 313, ΡΧΣΖΔ ΣΖΝ ΔΡΧΣΖΖ 314 ΑΛΛΗΧ ΠΖΓΑΗΝΔ ΣΖΝ ΔΡΧΣΖΖ 319 

 

314 Έρεηο έλα πξνθίι ή πεξηζζόηεξα από έλα;  
 

Έλα πξνθίι  1 

Πεξηζζόηεξα από έλα  2 

Κακία απάληεζε 99 

 

 

315 Πνην ή πνηα site(s) θνηλσληθήο δηθηύσζεο ρξεζηκνπνηείο; Δάλ ρξεζηκνπνηείο πεξηζζόηεξα  από 
έλα, παξαθαιώ  πεο κνπ απηό πνπ ρξεζηκνπνηείο πην ζπρλά. 

 

ΜΖΝ ΓΗΑΒΑΔΗ – ΜΟΝΟ ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ 
 

Arto (DK) 1  Yahoo Europe 13 

Bebo 2  Banzai (IT) 14 

Daily Motion 3  Hyves (NL) 15 

Facebook  4  One. It (Lithuania) 16 

Microsoft SNS 5  Rate (Estonia) 17 

MySpace 6  Tuenti (Spain) 18 

Nasza-Klasa 7  Yonce (Turkey) 20 

Netlog 8  Hi5 (Greece) 21 

Piczo 9  Άιιν (δηεπθξίληζε) 

 

_____________________ 

22 

 

Skyrock 10  Γελ μέξσ 88 

SchülerVZ 11  

Sulake 12 
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Γηα ηηο επόκελεο ιίγεο εξσηήζεηο ζέισ λα έρεηο ππόςε ζνπ ην πξνθίι ηνπ site θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηείο πην ζπρλά, κνπ είπεο όηη ήηαλ ην ………………………… [ΒΑΛΔ ΣΖΝ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΟΤ 
ΔΓΧΔ ΣΖΝ ΔΡ. 315].  
 

316  Με πόζνπο αλζξώπνπο πεξίπνπ έξρεζαη ζε επαθή όηαλ ρξεζηκνπνηείο ην  
………………………… [ΒΑΛΔ ΣΖΝ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΟΤ ΔΓΧΔ ΣΖΝ ΔΡ. 315];  
ΜΖΝ ΓΗΑΒΑΔΗ. ΜΟΝΟ ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ.  ΠΡΟΠΑΘΖΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΛΤΣΔΡΟ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ.  

ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ G 
 

Μέρξη 10 1 

11-50 2 

51-100 3 

101-300 4 

Πεξηζζόηεξνη από 300 5 

Γελ μέξσ/ δελ κπνξώ λα ζπκεζώ 88 

 

317 Έρεηο βάιεη ην πξνθίι ζνπ ζε …; 
 

ΓΗΑΒΑΔ – ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ ΜΟΝΟ  

ΑΝ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΓΔΝ ΚΑΣΑΛΑΒΑΗΝΔΗ, ΖΜΔΗΧΔ ΣΟ ΓΔΝ ΞΔΡΧ  
 

Κνηλό (Public), έηζη ώζηε λα ην βιέπνπλ όινη  1 

Μεξηθώο ηδησηηθό (Partially private), έηζη ώζηε κόλν νη θίινη ή νη 

θίινη ησλ θίισλ κνπ ή ην δίθηπό κνπ λα βιέπνπλ  
2 

Ηδησηηθό (Private), έηζη ώζηε κόλν νη θίινη κνπ λα βιέπνπλ  3 

Γελ μέξσ 88 

 

 
318 Πνηεο από απηέο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην άηνκό ζνπ δείρλεη ην πξνθίι ζνπ; 
 

ΓΗΑΒΑΔ ΑΠΟ ΣΟ A Χ ΣΟ G – ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔ ΑΝ ΥΡΔΗΑΣΔΗ – ΠΟΛΛΑΠΛΟΣΖΣΑ ΓΔΚΣΖ – 

ΖΜΔΗΧΔ ΟΣΗ ΗΥΤΔΗ – ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ H.   
 

A 
Μηα θσηνγξαθία πνπ δείρλεη μεθάζαξα ην 

πξόζσπό ζνπ 
1 

B Σν επίζεηό ζνπ 2 

C Σελ δηεύζπλζή ζνπ  3 

D Σνλ αξηζκό ηνπ ηειεθώλνπ ζνπ  4 

E Σν ζρνιείν ζνπ 5 

F Σελ ζσζηή ειηθία ζνπ 6 

G 
Μηα ειηθία πνπ ιέεη όηη είζαη κεγαιύηεξνο 

από όηη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 
7 

 Καλέλα από απηά (ΑΤΘΟΡΜΖΣΑ) 8 

 Γελ μέξσ 88 
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Ηθαλόηεηεο 
ΡΧΣΖΔ ΜΟΝΟ ΣΟΤ 11+ – ΑΛΛΗΧ ΠΖΓΑΗΝΔ ΣΖΝ ΔΡΧΣΖΖ 322 
 
Κάπνηνη άλζξσπνη είλαη θαινί ζην λα θάλνπλ έλα ζσξό πξάγκαηα ζην ίληεξλεη.  Κάπνηνη άιινη ην 

βξίζθνπλ ιίγν δύζθνιν λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ίληεξλεη. Θα ζνπ θάλσ ηώξα κεξηθέο εξσηήζεηο 
ζρεηηθά κε ην ηη κπνξείο λα θάλεηο όηαλ ρξεζηκνπνηείο ην ίληεξλεη.  
 

 
319 ε πνην βαζκό ηζρύνπλ ηα παξαθάησ; 
ΓΗΑΒΑΔ ΑΠ ΣΟ A Χ ΣΟ C – ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ- ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ I 

 Γελ 
ηζρύεη 

Ηζρύεη 
ιίγν 

Ηζρύεη 

απόιπ
ηα 

Κακία 

απάληεζ
ε 

A Ξέξσ πεξηζζόηεξα πξάγκαηα γηα ην ίληεξλεη από ηνπο 

γνλείο κνπ 
1 2 3 99 

B Ξέξσ πνιιά πξάγκαηα γηα ηε ρξήζε ηνπ ίληεξλεη  1 2 3 99 

C Τπάξρνπλ αξθεηά πξάγκαηα ζην ίληεξλεη πνπ είλαη θαιά γηα 

παηδηά ηεο ειηθίαο κνπ  
1 2 3 99 

 
 

320 Πνηα από απηά ηα πξάγκαηα μέξεηο λα θάλεηο ζην ίληεξλεη; Παξαθαιώ απάληεζε κε ναι ή όχι ζε 
θάζε έλα από ηα αθόινπζα… εάλ δελ μέξεηο ηη ζεκαίλεη ή ηη ελλνεί θάπνην από απηά, κελ 
αλεζπρείο, απιώο πεο κνπ όηη δελ μέξεηο. 

 
ΓΗΑΒΑΔ ΑΠΟ ΣΟ A Χ ΣΟ D – ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ- ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ J 
 

  Ναη ρη Γελ μέξσ 

A ύγθξηζε δηαθόξσλ ηζηνζειίδσλ γηα 

λα απνθαζίζσ εάλ νη πιεξνθνξίεο 
είλαη ζσζηέο 

1 2 88 

B Να αιιάδσ ην θίιηξν πξνηίκεζεο , 

(δειαδή λα αιιάδσ ηνλ ηξόπν πνπ ν 
ππνινγηζηήο ή ν browser θηιηξάξεη 
ή επηιέγεη πνηεο ηζηνζειίδεο κπνξώ 

ή δελ κπνξώ λα δσ) 

1 2 88 

C Να θάλσ bookmark θάπνην site (λα 

ην πξνζζέζσ ζηα Αγαπεκέλα ) 
1 2 88 

D Να κπινθάξσ αλεπηζύκεηεο 

δηαθεκίζεηο ή ελνριεηηθή 
αιιεινγξαθία (spam) 

1 2 88 

 
 



 11 

 

   
321 Καη πνηα από απηά ηα πξάγκαηα μέξεηο λα θάλεηο ζην ίληεξλεη; Παξαθαιώ απάληεζε κε ναι ή 

όχι ζε θάζε έλα από ηα αθόινπζα… εάλ δελ μέξεηο ηη ζεκαίλεη ή ηη ελλνεί θάπνην από απηά, κελ 

αλεζπρείο, απιώο πεο κνπ όηη δελ μέξεηο. 
 
 

ΓΗΑΒΑΔ ΑΠΟ ΣΟ A Χ ΣΟ D – ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ- ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ K 
 
 

Κίλδπλνη 
 
ΝΑ ΔΡΧΣΖΘΟΤΝ ΟΛΟΗ  

 
322 Πηζηεύεηο όηη ππάξρνπλ πξάγκαηα ζην ίληεξλεη γηα ηα νπνία νη ζπλνκήιηθνί ζνπ ζα 

ελνρινύληαλ κε θάπνην ηξόπν;   

 
ΖΜΔΗΩΖ ΔΡΔΤΝΖΣΖ: ΘΔΛΟΤΜΔ ΝΑ ΔΞΑΦΑΛΗΟΤΜΔ ΟΣΗ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΚΑΣΑΛΑΒΑΗΝΔΗ ΣΗ ΔΝΝΟΟΤΜΔ ΜΔ  ΣΟ  
“ΠΡΑΓΜΑΣΑ ΠΟΤ ΣΟΤ ΕΝΟΥΛΟΤΝ”. ΜΔ ΑΤΣΟ ΔΝΝΟΩ ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΟ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ Η ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ.  
 
ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ, ΚΑΣΗ ΠΟΤ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΣΑ ΔΝΟΥΛΖΔΗ, ΑΝΑΣΑΣΩΔΗ Ζ ΝΑ ΣΑ ΚΑΝΔΗ ΝΑ ΑΗΘΑΝΘΟΤΝ ΟΣΗ ΓΔΝ 
ΘΑ ΔΠΡΔΠΔ ΝΑ ΣΟ ΔΗΥΑΝ ΓΔΗ. ΣΟ ΝΑ ΔΗΝΑΗ „ΔΝΟΥΛΖΜΔΝΟΗ‟ ΓΔΝ ΖΜΑΗΝΔΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΟΣΗ ΓΔΝ ΜΠΟΡΟΤΑΝ 
ΝΑ ΣΟ „ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΟΤΝ‟ ΄  ΟΤΣΔ ΖΜΑΗΝΔΗ ΟΣΗ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΑΗΘΑΝΔΣΑΗ ΔΝΟΥΔ Ζ ΝΑ ΡΗΥΝΔΗ ΣΟ 
ΦΣΑΗΞΗΜΟ ΠΑΝΩ ΣΟΤ.  
 
ΔΠΗΖ ΓΔΝ ΔΝΝΟΟΤΜΔ  “ΑΥΖΜΑ ΝΔΑ”. ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΟΜΑΓΑ ΠΟΤ ΤΠΟΣΖΡΗΕΔΗ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΝΑ 

ΥΑΔΗ ΔΝΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΚΑΗ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΝΑ ΣΟ ΜΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΚΑΗ ΝΑ ΔΝΟΥΛΖΘΟΤΝ, ΑΛΛΑ ΓΔΝ 
ΔΝΝΟΟΤΜΔ ΑΤΣΟ.    
 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΒΔΒΑΗΩΟΤ ΟΣΗ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΚΑΣΑΛΑΒΑΗΝΔΗ ΣΖ ΓΗΑΦΟΡΑ ΚΑΗ  ΕΞΗΓΗΕ ΣΟΤ/ΣΗ ΟΣΙ Ζ ΗΓΗΑ ΟΡΟΛΟΓΗΑ 
ΚΑΗ Ζ ΗΓΗΑ ΗΓΔΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ Δ ΓΗΑΦΟΡΔ ΔΡΩΣΖΔΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ.  

 

ΝΑΗ 1 

ΟΥΗ 2 

Κακία απάληεζε 99 

 
 
ΑΝ ΝΑΗ, ΡΧΣΖΔ ΣΖΝ ΑΚΟΛΟΤΘΖ ΔΡΧΣΖΖ.  ΖΜΔΗΧΔ ΟΣΗ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΣΖΝ ΤΜΠΛΖΡΧΔΗ ΑΠΟ 
ΜΟΝΟ ΣΟΤ – ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΣΖΝ ΑΠΑΝΣΖΟΤΝ ΔΤΘΔΧ ΠΡΟ ΣΟΝ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΜΔΓΑΛΟΦΧΝΟ. ΠΑΡΑΚΑΛΧ 
ΓΧΔ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΣΟ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ.  ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΕΖΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΝΑ ΓΤΡΗΟΤΝ ΔΛΗΓΑ ΟΣΑΝ 
ΣΔΛΔΗΧΟΤΝ ΔΣΗ ΧΣΔ Ο ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΝΑ ΜΖΝ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΓΔΗ  ΣΖΝ ΑΠΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ. ΟΣΑΝ 
ΣΔΛΔΗΧΔΗ, ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΠΗΣΡΔΦΔΗ ΣΟ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΗΧ ΣΟΝ ΔΡΔΤΝΖΣΖ. 
 
ΓΗΑΒΑΔ: Θέισ λα γξάςεηο ηα πξάγκαηα πνπ ελνρινύλ ηνπο ζπλνκήιηθνπο ζνπ ζην ίληεξλεη. νπ δεηάσ λα ην 
γξάςεηο αληί λα κνπ ην πεηο γηαηί είλαη ιίγν πξνζσπηθή εξώηεζε. Γελ ζα θνηηάμσ ηελ απάληεζε ζνπ νύηε θάπνηνο 
άιινο ζα μέξεη όηη εζύ ηελ απάληεζεο.  
ΖΜΔΗΧΖ ΔΡΔΤΝΖΣΖ: ΑΝ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΗΓΟΤΡΟ ΚΑΗ ΘΔΛΔΗ ΝΑ ΖΜΔΗΧΔΗ «ΓΔΝ ΞΔΡΧ» ΕΖΣΖΔ ΣΟΤ 
ΝΑ ΣΟ ΓΡΑΦΔΗ ΜΔΑ ΣΟ ΚΟΤΣΗ.  

  Ναη ρη Γελ μέξσ 

A Γηαγξαθή ηζηνξηθνύ  1 2 88 

B 

Αιιαγή ησλ ξπζκίζεσλ (privacy 
settings) ζε πξνθίι  θάπνηνπ site 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο.  Δλλνώ ηηο 
ξπζκίζεηο πνπ απνθαζίδνπλ πνηνο 
κπνξεί λα δεη ηη.  

1 2 88 

C 

Μπινθάξηζκα κελπκάησλ από 

θάπνηνλ πνπ δελ ζέιεηο λα παίξλεηο 
κελύκαηα 

1 2 88 

D 
Αλεύξεζε πιεξνθνξηώλ γηα ηελ 

αζθαιή ρξήζε ηνπ ίληεξλεη  
1 2 88 
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323 Πνηα πξάγκαηα ζην ίληεξλεη ελνρινύλ ηνπο ζπλνκήιηθνύο ζνπ;  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΗΓΟΠΟΗΖΔ ΣΟΝ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΜΟΛΗ ΣΔΛΔΗΩΔΗ 
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ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟ 
 
ΝΑ ΔΡΧΣΖΘΟΤΝ ΟΛΟΗ 

 

 

 
ΖΜΔΗ 

 

ΖΜΔΗΧΖ ΔΡΔΤΝΖΣΖ: ΣΑ ΣΜΖΜΑΣΑ (ΟΗ ΔΝΟΣΖΣΔ) F, G ΚΑΗ H ΣΟΤ ΑΤΣΟΤΜΠΛΖΡΧΝΟΜΔΝΟΤ 
ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΟΘΟΤΝ ΜΟΝΟ ΑΝ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΑΠΑΝΣΖΔ “ΝΑΗ” ΟΠΟΤΓΖΠΟΣΔ 
ΜΔΣΑΞΤ A ΚΑΗ H 

    
ΑΝ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΔΗΝΑΗ ΜΔΣΑΞΤ 9 ΚΑΗ 10 ΥΡΟΝΧΝ, ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΓΤΡΗΔ ΔΛΗΓΑ 
 

ΑΝ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΔΗΝΑΗ ΖΛΗΚΗΑ11+ ΑΝΧ, ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΠΖΓΑΗΝΔ ΣΟ ΔΠΟΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑ ΣΖΝ ΔΛΗΓΑ 19  
 

ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΣΟΤ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΓΗΑ 
ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΖΛΗΚΗΑ 9-10 ΥΡΟΝΧΝ 

 
ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΑΒΑΔ ΣΖΝ ΓΔΝΗΚΖ ΔΗΑΓΧΓΖ : 
 

Γηα ην επόκελν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζα ζνπ δώζσ κεξηθέο εξσηήζεηο γηα λα απαληήζεηο κόλνο 
ζνπ Δ ΑΤΣΟ ΣΟ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ.  Απηό ζα γίλεη γηαηί ζέισ λα ζε ξσηήζσ γηα θάπνηα πξάγκαηα 
πην πξνζσπηθά, ζρεηηθά κε ηη κπνξεί λα έρεηο  δεη ζην ίληεξλεη.  

  
Τπάξρνπλ πνιιά ζπνπδαία πξάγκαηα λα θάλεηο ζην δηαδίθηπν ηα νπνία πνιιά παηδηά απνιακβάλνπλ αιιά, 
ππάξρνπλ επίζεο, θάπνηα πξάγκαηα ζην ίληεξλεη πνπ είλαη ιηγόηεξν θαιά θαη κεξηθέο θνξέο είλαη 

ελνριεηηθά γηα ηα παηδηά. Δίλαη ζεκαληηθό γηα καο λα κάζνπκε γηα απηά ηα πξάγκαηα έηζη ώζηε λα κπνξέζνπκε 
λα βνεζήζνπκε άιια παηδηά λα ηα απνθύγνπλ.   

 
Θα καο άξεζε αλ καο βνεζνύζεο ζπκπιεξώλνληαο κεξηθέο εξσηήζεηο πάλσ ζε απηά ηα πξάγκαηα, αλ δελ ζε 
πεηξάδεη. Οη απαληήζεηο πνπ ζα γξάςεηο ζα είλαη απόιπηα εκπηζηεπηηθέο.   Πάλησο, αλ θάηη ζε ελνριεί, κελ 

αλεζπρείο, κπνξείο λα κε ξσηήζεηο. Δπίζεο, αλ ππάξρεη θάπνηα εξώηεζε πνπ δελ ζνπ αξέζεη, δελ 
ρξεηάδεηαη λα ηελ απαληήζεηο, κπνξείο λα ηελ αθήζεηο.  Αιιά ζα βνεζνύζε ηα παηδηά ζην κέιινλ αλ 
κπνξνύζεο λα απαληήζεηο όζν πην πνιιέο κπνξείο.   

324 ε ξσηήζακε θάηη παξόκνην πξνεγνπκέλσο, αιιά, ζε παξαθαιώ, κπνξώ λα ειέγμσ 

πνηα από απηά ηα πξάγκαηα έρεηο θάλεη ηνπο ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ 12 ΜΖΝΔ;   Αλ δελ 
μέξεηο ηη είλαη θάπνηα από απηά κπνξείο λα απαληήζεηο δελ μέξσ.    
ΓΗΑΒΑΔ ΑΠΟ ΣΟ A Χ ΣΟH – ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ – ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ L 

  

ΝΑΗ ΟΥΗ 

Γελ μέξσ/  

Γελ κπνξώ 

λα ζπκεζώ 
 

A Έζηεηια/ έιαβα κήλπκα  1 2 88  

B 

Δπηζθέθζεθα έλα πξνθίι ζε ηζηνζειίδα 
θνηλσληθήο δηθηύσζεο (δηθό ζνπ ή θάπνηνπ 

άιινπ), γηα παξάδεηγκα Hi5, Facebook, 
MySpace ΔΑΝ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΡΧΣΖΔΗ: Κνηλσληθή 
δηθηύσζε είλαη κηα ηζηνζειίδα όπνπ έρεηο έλα 

πξνθίι θαη κπνξείο λα γλσξίζεηο άιινπο 
αλζξώπνπο ή λα γξάςεηο κελύκαηα ζην δηθό 
ζνπ πξνθίι ή ζηα πξνθίι άιισλ 

1 2 88  

C 
Δπηζθέθζεθα θάπνην chat room (ειεθηξνληθό 

δσκάηην ζπδεηήζεσλ)  
1 2 88  

D Υξεζηκνπνίεζα θάπνην κέζεληδεξ (MSN) 1 2 88  

E Έθαλα/ δέρηεθα ηειεθσλήκαηα (πρ Skype) 1 2 88  

F Έπαημα παηρλίδηα κε άιινπο ζην ίληεξλεη  1 2 88  

G 
Μπήθα ζε παηρλίδηα εηθνληθνύ θόζκνπ (όπσο  

Habbo, Teen Second Life, Sims) 
1 2 88  

H 

Έγξαςα (ή αλέβαζα) κήλπκα ζε θάπνην site, 

δειαδή ζε θάπνην messageboard, ή ζε 
θάπνην forum 

1 2 88  
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Καη, ζα καο βνεζνύζε πξαγκαηηθά αλ κπνξνύζεο λα απαληήζεηο ζε όιεο η ηο εξσηήζεηο όζν πην 
εηιηθξηλά γίλεηαη.  πσο είπακε, νη απαληήζεηο ζνπ ζα είλαη απόιπηα εκπηζηεπηηθέο.  Καλέλαο άιινο εθηόο 
ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο δελ ζα δεη ηηο απαληήζεηο ζνπ, νπόηε δελ ρξεηάδεηαη λα αλεζπρείο θαζόινπ.    

 
ΟΣΑΝ ΣΔΛΔΗΧΔΗ ΜΔ ΣΟ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ, ΘΑ ΣΟ ΒΑΛΟΤΜΔ ΚΑΣΔΤΘΔΗΑΝ Δ ΑΤΣΟ ΣΟΝ ΦΑΚΔΛΟ 

ΚΑΗ ΘΑ ΠΑΔΗ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΥΧΡΗ ΚΑΠΟΗΟ ΑΛΛΟ ΝΑ ΓΔΗ ΣΗ ΔΥΔΗ ΑΠΑΝΣΖΔΗ, ΟΤΣΔ 
ΚΑΝ ΔΓΧ.    
 

ΖΜΔΗΩΖ ΔΡΔΤΝΖΣΖ:  Βεβαιώζος όηι ηο παιδί θα πποσωπήζει ζηο αςηοζςμπληπωνόμενο ημήμα με 
εςσαπίζηηζη ππιν ζςνεσίζειρ. Αν σπειαζηεί, δώζε ξανά διαβεβαίωζη για ηην εμπιζηεςηικόηηηα ππιν ζςνεσίζειρ.  
 

ΣΔΛΗΚΑ, ΓΗΑΒΑΔ:  Τπάξρνπλ αξθεηέο εξσηήζεηο αιιά ζα ζνπ ηηο δίλσ ιίγεο – ιίγεο γηα λα κπνξώ λα ζνπ ηηο 
εμεγώ θαη λα βεβαηώλνκαη όηη όια θπινύλ νκαιά. Δληάμεη;     Μήπσο έρεηο θάπνηα απνξία πξηλ μεθηλήζνπκε; 
Δίκαη εδώ γηα λα ζε βνεζήζσ αλ θνιιήζεηο θάπνπ.      

 
Τπάξρνπλ επίζεο κεξηθέο εξσηήζεηο εμάζθεζεο γηα λα πάξεηο κηα ηδέα θαη ζα ηηο θνηηάμνπκε καδί.   
 

ΟΓΖΓΗΔ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΓΗΑ ΝΑ ΞΔΚΗΝΖΔΗ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΧΣΖ ΔΝΟΣΖΣΑ: 
 
Εήηα από ην παηδί λα δηαβάζεη ηελ κπξνζηηλή ζειίδα ησλ νδεγηώλ θαη λα ζπκπιεξώζεη ηηο εξσηήζεηο 

εμάζθεζεο. Άζε λα ην θάλεη από κόλν ηνπ αιιά δώζε όζε βνήζεηα ρξεηαζηεί γηα λα βεβαησζείο όηη ην παηδί έρεη 
θαηαιάβεη ηη πξέπεη λα θάλεη.   
 

Μπνξεί λα ρξεηαζηεί λα θαζνδεγήζεηο θάπνηα παηδηά, εηδηθά ηα κηθξόηεξα, θαη λα ην πάηε βήκα - βήκα.   
 
Παξαθαιώ βεβαηώζνπ όηη θαηαιαβαίλνπλ ηα θύξηα ζεκεία γηα ηη πξέπεη λα θάλνπλ, όπσο  

 

 Σε ζεκαζία ηνπ λα δηαβάδνπλ νιόθιεξεο ηηο εξσηήζεηο  

 Να ζεκεηώλνπλ ζηα θνπηάθηα απαληήζεσλ  

 Να θαηαιαβαίλνπλ ηε ινγηθή πνξεία ησλ εξσηήζεσλ  

 Να ξσηνύλ εζέλα, ηνλ εξεπλεηή, αλ θάηη δελ είλαη μεθάζαξν  
 
Παξαθαιώ βεβαηώζνπ όηη ην παηδί έρεη ζαθή εηθόλα πξηλ μεθηλήζεηο ηελ έξεπλα.  

 
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΔΡΔΤΝΖΣΖ  
 

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΣΜΖΜΑ - ΣΜΖΜΑ 
 
Τπάξρνπλ νθηώ κηθξέο ελόηεηεο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα δίλεηο ζην παηδί κία – κία.  Θα πξέπεη λα εμεγείο ηελ θάζε 

κία ελόηεηα (δεο παξαθάησ) πξηλ ηελ δώζεηο ζην παηδί.   
 
πσο ζα ηειεηώλνπλ θάζε ελόηεηα, δίλε ηνλ θάθειν γηα λα βάδνπλ κέζα  ην ζπκπιεξσκέλν εξσηεκαηνιόγην 

(εμεγώληαο όηη έηζη εμαζθαιίδνπκε ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα).  

   

ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΔΠΔΞΖΓΖΔΗ ΑΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ. ΝΑ ΓΗΑΒΑΣΟΤΝ ΣΟ ΠΑΗΓΗ: 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ A 

 
ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΓΗΑΒΑΔ ΣΟ ΠΑΗΓΗ: Απηή ε πξώηε ελόηεηα έρεη κεξηθέο εξσηήζεηο γηα ζέλα.  
Παξαθαιώ πξνζπάζεζε λα απαληήζεηο όιεο ηηο εξσηήζεηο ζεκεηώλνληαο λ ζηα θνπηάθηα όπσο 
είδακε ζηελ εμάζθεζε.  Ρώηεζέ κε αλ θάηη δελ θαηαιαβαίλεηο.  

 

ΔΝΟΣΖΣΑ B ΚΑΗ C (ΓΧΔ ΣΗ ΜΑΕΗ ΣΟ ΠΑΗΓΗ) 

 
ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΓΗΑΒΑΔ ΣΟ ΠΑΗΓΗ: Σώξα ζα ζνπ εμεγήζσ ιίγα πξάγκαηα γηα ηελ επόκελε ελόηεηα.   
Μεξηθέο θνξέο ηα παηδηά θαη νη έθεβνη ιέλε ή θάλνπλ άζρεκα πξάγκαηα ζε θάπνηνπο θαη απηό κπνξεί 
λα είλαη αξθεηέο θνξέο ζε δηαθνξεηηθέο κέξεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρξνληθήο πεξηόδνπ, γηα 
παξάδεηγκα.   
Απηό κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: 
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 Σν παξαηεηακέλν πείξαγκα ζε θάπνηνλ κε ηξόπν πνπ δελ αξέζεη 

 Υηππήκαηα, ζπξσμίκαηα θαη θισηζηέο ζε θάπνηνλ 

 Να αθήλνπλ θάπνην έμσ από ηα πξάγκαηα (δειαδή έμσ από θάπνην νκαδηθό παηρλίδη, θιπ) 
 
Οη άλζξσπνη κπνξεί λα ζπκπεξηθεξζνύλ κε απηό ηνλ ηξόπν:  

 Καηά πξόζσπν (από θνληά) 

 Μέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ (κελύκαηα, θιήζεηο, βηληεάθηα)  

 ην ίληεξλεη (e-mail, κελύκαηα κέζσ κέζεληδεξ, sites θνηλσληθήο δηθηύσζεο,  chatrooms) 
Ζ επόκελε νκάδα εξσηήζεσλ ξσηάεη γηα απηά ηα πξάγκαηα.  Θπκήζνπ όηη νη απαληήζεηο ζνπ είλαη 
εκπηζηεπηηθέο θαη όηη θαλείο άιινο δελ ζα δεη ηη απάληεζεο (νύηε θαλ εγώ), γηα απηό ην ιόγν ζε 
παξαθαιώ λα απαληήζεηο όζν θαιύηεξα κπνξείο. Μπνξείο λα αθήζεηο όζεο εξσηήζεηο δελ ζνπ 

αξέζνπλ, ή λα κε ξσηήζεηο αλ ππάξρεη θάηη πνπ δελ θαηαιαβαίλεηο.  
 

ΔΝΟΣΖΣΑ D  

 
ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΓΗΑΒΑΔ ΣΟ ΠΑΗΓΗ:  Σώξα ζα ζνπ εμεγήζσ γηα ηελ επόκελε ελόηεηα.  
 
Σνλ πεξαζκέλν ρξόλν ζα είδεο πνιιέο δηαθνξεηηθέο εηθόλεο – θσηνγξαθίεο θαη βίληεν. Μεξηθέο θνξέο, απηέο νη εηθόλεο 
κπνξεί λα πεξηείραλ ζεμνπαιηθό πεξηερόκελν – γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα έδεηρλαλ θάπνηνπο αλζξώπνπο γπκλνύο ή λα 
θάλνπλ ζεμ.  
Μπνξεί λα κελ έρεηο μαλαδεί ηίπνηε παξόκνην ή κπνξεί λα έρεηο δεη θάηη ηέηνην ζε θάπνην θηλεηό ηειέθσλν, ζε θάπνην 
πεξηνδηθό, ζηελ ηειεόξαζε, ζε DVD ή ζην ίληεξλεη. . 
Οη επόκελεο ιίγεο εξσηήζεηο ζα ζε ξσηήζνπλ γηα απηά ηα πξάγκαηα. Θπκήζνπ όηη νη απαληήζεηο ζνπ είλαη εκπηζηεπηηθέο θαη 
όηη θαλείο άιινο δελ ζα δεη ηη απάληεζεο (νύηε θαλ εγώ), γηα απηό ην ιόγν ζε παξαθαιώ λα απαληήζεη ο όζν θαιύηεξα 
κπνξείο. Μπνξείο λα αθήζεηο όζεο εξσηήζεηο δελ ζνπ αξέζνπλ, ή λα κε ξσηήζεηο αλ ππάξρεη θάηη πνπ δελ θαηαιαβαίλεηο. 
 
 
ΔΝΟΣΖΣΑ E 
 
ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΓΗΑΒΑΔ ΣΟ ΠΑΗΓΗ:  ε κεξηθέο ηζηνζειίδεο νη άλζξσπνη κπνξεί λα ζπδεηνύλ γηα πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα 
κελ είλαη θαζόινπ θαιά γηα ζέλα.   
 
Οη επόκελεο ιίγεο εξσηήζεηο ζε ξσηάλε γηα απηά ηα πξάγκαηα.  Θπκήζνπ όηη νη απαληήζεηο ζνπ είλαη εκπηζηεπηηθέο θαη όηη 
θαλείο άιινο δελ ζα δεη ηη απάληεζεο (νύηε θαλ εγώ), γηα απηό ην ιόγν ζε παξαθαιώ λα απαληήζεηο όζν θαιύηεξα κπνξείο. 
Μπνξείο λα αθήζεηο όζεο εξσηήζεηο δελ ζνπ αξέζνπλ, ή λα κε ξσηήζεηο αλ ππάξρεη θάηη πνπ δελ θαηαιαβαίλεηο.  
 
 
ΔΝΟΣΖΣΑ F 
 
ΖΜΔΗΧΖ ΔΡΔΤΝΖΣΖ: Ζ ελόηεηα F ζα εξσηεζεί κόλν ζηα παηδηά πνπ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε άιινπο ζην 
ίληεξλεη κε θάπνην ηξόπν ηνπο ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ 12 ΜΖΝΔ (πρ email, sites θνηλσληθήο δηθηύσζεο, θιπ). Παξαθαιώ δώζε 
ζην παηδί απηή ηελ ελόηεηα κόλν αλ απάληεζε  „λαη‟ ζε νπνηαδήπνηε από ηηο ζπκπεξηθνξέο ζηελ εξώηεζε 324. 
 
ΓΗΑΒΑΔ ΣΟ ΠΑΗΓΗ:  Έρσ αθόκα κηα κηθξή νκάδα εξσηήζεσλ γηα λα ζπκπιεξώζεηο. Γελ ζα ζνπ πάξεη πνιύ θαη κεηά δελ 
ππάξρεη άιιν γξάςηκν πνπ πξέπεη λα θάλεηο.     
 
Απηέο νη εξσηήζεηο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ ηξόπν πνπ ρξεζηκνπνηείο ην ίληεξλεη. Σα παηδηά ρξεζηκνπνηνύλ ην ίληεξλεη κε 
πνιινύο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. Παξαθαιώ ζθέςνπ όινπο ηνπο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο πνπ ρξεζηκνπνηείο ην ίληεξλεη 
θαζώο θαη ηα δηαθνξεηηθά κέξε από ηα νπνία κπνξεί λα ην ρξεζηκνπνηείο .   
 
Κάπνηεο εξσηήζεηο ξσηάλε γηα πξάγκαηα πνπ θάλεηο „πξόζσπν κε πξόζσπν.‟  Με απηό ελλννύκε λα κηιάο κε θάπνηνλ από 
θνληά ζην ίδην κέξνο παξά κέζα από ην ίληεξλεη, ην ηειέθσλν ή θάπνηα θάκεξα.  
 
ΕΖΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΝΑ Δ ΔΝΖΜΔΡΧΔΗ ΟΣΑΝ ΣΔΛΔΗΧΔΗ. 
 
ΟΣΑΝ ΣΔΛΔΗΧΔΗ, ΕΖΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΝΑ ΒΑΛΔΗ ΣΟ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΜΔΑ ΣΟΝ ΦΑΚΔΛΟ.  
 
ΣΔΛΟ: ΤΝΔΥΗΔ ΜΔ ΣΟ ΣΔΛΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΣΖ ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ.  
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ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΣΟΤ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΓΗΑ 
ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΖΛΗΚΗΑ 11+ ΑΝΧ ΥΡΟΝΧΝ 

 

ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΑΒΑΔ ΣΖΝ ΓΔΝΗΚΖ ΔΗΑΓΧΓΖ: 
 
Γηα ην επόκελν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζα ζνπ δώζσ κεξηθέο εξσηήζεηο γηα λα απαληήζεηο κόλνο ζνπ Δ 
ΑΤΣΟ ΣΟ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ.  Απηό ζα γίλεη γηαηί ζέισ λα ζε ξσηήζσ γηα θάπνηα πξάγκαηα πην πξνζσπηθά, 
ζρεηηθά κε ηη κπνξεί λα έρεηο  δεη ζην ίληεξλεη.  
  
Τπάξρνπλ πνιιά ζπνπδαία πξάγκαηα λα θάλεηο ζην δηαδίθηπν ηα νπνία πνιιά παηδηά απνιακβάλνπλ αιιά, ππάξρνπλ 
επίζεο, θάπνηα πξάγκαηα ζην ίληεξλεη πνπ είλαη ιηγόηεξν θαιά θαη κεξηθέο θνξέο είλαη ελνριεηηθά γηα ηα παηδηά. Δίλαη 
ζεκαληηθό γηα καο λα κάζνπκε γηα απηά ηα πξάγκαηα έηζη ώζηε λα κπνξέζνπκε λα βνεζήζνπκε άιια παηδηά λα ηα 
απνθύγνπλ.   
 
Θα καο άξεζε αλ καο βνεζνύζεο απαληώληαο κεξηθέο εξσηήζεηο πάλσ ζε απηά ηα πξάγκαηα, αλ δελ ζε πεηξάδεη. Οη 
απαληήζεηο πνπ ζα γξάςεηο ζα είλαη απόιπηα εκπηζηεπηηθέο.   Πάλησο, αλ θάηη ζε ελνριεί, κελ αλεζπρείο, κπνξείο λα 
κε ξσηήζεηο. Δπίζεο, αλ ππάξρεη θάπνηα εξώηεζε πνπ δελ ζνπ αξέζεη, δελ ρξεηάδεηαη λα ηελ απαληήζεηο, κπνξείο 
λα ηελ αθήζεηο.  Αιιά ζα βνεζνύζε ηα παηδηά ζην κέιινλ αλ κπνξνύζεο λα απαληήζεηο όζν πην πνιιέο κπνξείο.   
 
Καη, ζα καο βνεζνύζε πξαγκαηηθά αλ κπνξνύζεο λα απαληήζεηο ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο όζν πην εηιηθξηλά γίλεηαη.  
πσο είπακε, νη απαληήζεηο ζνπ ζα είλαη απόιπηα εκπηζηεπηηθέο.  Καλέλαο άιινο εθηόο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο δελ ζα 
δεη ηηο απαληήζεηο ζνπ, νπόηε δελ ρξεηάδεηαη λα αλεζπρείο θαζόινπ.    
 
ΟΣΑΝ ΣΔΛΔΗΧΔΗ ΜΔ ΣΟ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ, ΘΑ ΣΟ ΒΑΛΟΤΜΔ ΚΑΣΔΤΘΔΗΑΝ Δ ΑΤΣ ΣΟΝ ΦΑΚΔΛΟ ΚΑΗ ΘΑ 
ΠΑΔΗ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΥΧΡΗ ΚΑΠΟΗΟ ΑΛΛΟ ΝΑ ΓΔΗ ΣΗ ΔΥΔΗ ΑΠΑΝΣΖΔΗ, ΟΤΣΔ ΚΑΝ ΔΓΧ.    
 
ΖΜΔΗΩΖ ΔΡΔΤΝΖΣΖ:  Βεβαιώζος όηι ηο παιδί θα πποσωπήζει ζηο αςηοζςμπληπωνόμενο ημήμα με εςσαπίζηηζη ππιν 
ζςνεσίζειρ. Αν σπειαζηεί, δώζε ξανά διαβεβαίωζη για ηην εμπιζηεςηικόηηηα ππιν ζςνεσίζειρ.  
 
ΣΔΛΗΚΑ ΓΗΑΒΑΔ: 
Μήπσο έρεηο θακηά απνξία πξηλ μεθηλήζνπκε;  Κάπνηα εηζαγσγηθά ζηελ αξρή ζα ζνπ εμεγήζνπλ πσο πξέπεη λα ην 
ζπκπιεξώζεηο αιιά είκαη εδώ γηα λα ζε βνεζήζσ αλ θ νιιήζεηο θάπνπ.      
 
Τπάξρνπλ επίζεο κεξηθέο εξσηήζεηο εμάζθεζεο γηα λα πάξεηο κηα ηδέα θαη ζα ηηο θνηηάμνπκε καδί.   
 
ΟΓΖΓΗΔ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΓΗΑ ΝΑ ΞΔΚΗΝΖΔΗ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΧΣΖ ΔΝΟΣΖΣΑ: 
 
Εήηα από ην παηδί λα δηαβάζεη ηελ κπξνζηηλή ζειίδα ησλ νδεγηώλ θαη λα ζπκπιεξώζεη ηηο εξσηήζεηο εμάζθεζεο. Άζε λα ην 
θάλεη από κόλν ηνπ αιιά δώζε όζε βνήζεηα ρξεηαζηεί γηα λα βεβαησζείο όηη ην παηδί έρεη θαηαιάβεη ηη πξέπεη λα θάλεη.   

 
Μπνξεί λα ρξεηαζηεί λα θαζνδεγήζεηο θάπνηα παηδηά, εηδηθά ηα κηθξόηεξα, θαη λα ην πάηε  βήκα- βήκα.   
 

Παξαθαιώ βεβαηώζνπ όηη θαηαιαβαίλνπλ ηα θύξηα ζεκεία γηα ηη πξέπεη λα θάλνπλ, όπσο  
 

 Σε ζεκαζία ηνπ λα δηαβάδνπλ νιόθιεξεο ηηο εξσηήζεηο  

 Να ζεκεηώλνπλ ζηα θνπηάθηα απαληήζεσλ  

 Να θαηαιαβαίλνπλ ηε ινγηθή πνξεία ησλ εξσηήζεσλ  

 Να ξσηνύλ εζέλα, ηνλ εξεπλεηή, αλ θάηη δελ είλαη μεθάζαξν  
 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΔΡΔΤΝΖΣΖ  
 
ηαλ ην παηδί ζπκπιεξώζεη επηηπρώο ηηο εξσηήζεηο εμάζθεζεο δήηεζε ηνπ λα ζπκπιεξώζεη ην πξώην κηζό θαη 

λα ζε ελεκεξώζεη όηαλ ηειεηώζεη.  
 
ηαλ ηειεηώζεη ην πξώην κέξνο,  δώζε ηνπ έλα θάθειν θαη δήηεζέ ζνπ ην λα ην βάιεη κέζα (εμεγώληαο όηη έηζη 

εμαζθαιίδνπκε ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα).  
   
ΟΓΖΓΗΔ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΑ ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ  (F-H) 
 
Οη ελόηεηεο F, G θαη H ζα εξσηεζνύλ κόλν ζηα παηδηά πνπ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε άιινπο ζην ίληεξλεη κε θάπνην 
ηξόπν ηνπο ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ  12 ΜΖΝΔ (πρ email, sites θνηλσληθήο δηθηύσζεο, θιπ). Παξαθαιώ ρξεζηκνπνίεζε ηελ 
εξώηεζε 324 γηα λα ειέγμεηο αλ απηό ηζρύεη γηα ιόγνπο ινγηθήο ζπλνρήο.  
 
ΑΝ ΑΠΑΝΣΖΔ “ΝΑΗ” ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ A-G, ΓΧΔ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΣΟ 2

ν
 ΣΜΖΜΑ.  ΒΔΒΑΗΧΟΤ ΟΣΗ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΞΔΡΔΗ ΣΗ 

ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΚΑΝΔΗ ΚΑΗ ΔΠΑΝΔΛΑΒΔ ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ: 
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 Δπηβεβαηώζεηο όηη νη απαληήζεηο είλαη εκπηζηεπηηθέο θαη όηη θαλέλαο άιινο εθηόο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο δελ 

πξόθεηηαη λα κάζεη ηη απάληεζαλ    

 Γελ ρξεηάδεηαη λα απαληήζνπλ ζε νηηδήπνηε δελ ζέινπλ λα απαληήζνπλ 

 Πάλησο, ζα ζέιακε λα ζπκπιεξώζνπλ όζν πην πνιιέο εξσηήζεηο γίλεηαη θαη λα είλαη θαη όζν πην εηιηθξηλείο γίλεηαη 
γηαηί ε έξεπλα ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα βνεζεζνύλ άιια παηδηά 

 Να ξσηνύλ αλ θάηη δελ ην θαηαιαβαίλνπλ 
 

ΕΖΣΖΔ ΑΠΟ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΝΑ Δ ΔΝΖΜΔΡΧΔΗ ΟΣΑΝ ΣΔΛΔΗΧΔΗ  
 
ΟΣΑΝ ΣΔΛΔΗΧΔΗ, ΕΖΣΖΔ ΑΠΟ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΝΑ ΒΑΛΔΗ ΣΟ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΣΟΝ ΦΑΚΔΛΟ  
 
ΣΔΛΟ: ΤΝΔΥΗΔ ΜΔ ΣΟ ΣΔΛΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΣΖ ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ.  

 

Γηακεζνιάβεζε 
 
ΖΜΔΗΧΖ ΣΟΝ ΔΡΔΤΝΖΣΖ: ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΕΖΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΝΑ ΚΔΦΣΔΗ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ ΠΟΤ ΔΛΔΓΥΔΣΑΗ Ζ 
ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΓΟΝΔΗ. ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΓΔΗΞΔ ΜΗΑ ΥΔΣΗΚΖ ΔΤΑΗΘΖΗΑ ΣΟ ΚΑΣΑ ΠΟΟ 
ΔΥΟΤΜΔ ΝΑ ΚΑΝΟΤΜΔ ΜΔ  ΜΟΝΟΓΟΝΔΨΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ Ή ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΤΟ ΓΟΝΔΧΝ Ή ΑΝ ΣΟ ΠΑΗΓΗ  ΕΔΗ ΜΔ 
ΚΖΓΔΜΟΝΔ ΠΑΡΑ ΜΔ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΣΟΤ ΓΟΝΔΗ 
 
ΝΑ ΔΡΧΣΖΘΟΤΝ ΟΛΟΗ 
Όπσο μέξεηο, νη γνλείο έρνπλ δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο αληηκεησπίδνπλ ηελ ρξήζε ηνπ ίληεξλεη από 
ηα παηδηά ηνπο θαη απηό εμαξηάηαη από πνιιά πξάγκαηα.  
Θα ήζεια λα ζθεθηείο ην ελδηαθέξνλ πνπ δείρλνπλ νη γνλείο ή νη θεδεκόλεο ζνπ ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε πνπ θάλεηο 
ζην ίληεξλεη.  
 
Όηαλ απαληάο απηέο ηηο εξσηήζεηο ζέισ λα ζθέθηεζαη ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ θαη ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΡΖ  από  όπνπ  
ρξεζηκνπνηείο ην ίληεξλεη – όπσο είπακε θαη ζηελ αξρή.  

 

325 ε πνην βαζκό πηζηεύεηο όηη νη γνλείο ζνπ μέξνπλ ηη θάλεηο ζην ίληεξλεη;  Θα έιεγεο πνιύ, 
αξθεηά, ιίγν ή θαζόινπ; 

 

ΖΜΔΗΧΖ ΔΡΔΤΝΖΣΖ: ΑΝ Ζ ΓΝΧΖ ΓΗΑΦΔΡΔΗ ΑΠΟ ΓΟΝΔΑ Δ ΓΟΝΔΑ ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΕΖΣΖΔ ΑΠΟ ΣΟ 
ΠΑΗΓΗ ΝΑ ΔΥΔΗ ΤΠΟΦΖ ΣΟΤ ΣΟΝ ΓΟΝΔΑ ΠΟΤ ΓΝΧΡΗΕΔΗ ΠΔΡΗΟΣΔΡΑ  
 

 
ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ ΜΟΝΟ – ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ M  

 

A Πνιύ 1 

B Αξθεηά 2 

C Λίγν 3 

D Καζόινπ 4 

 Γελ μέξσ 88 

 
 

326 Γεληθά, Θα ήζειεο νη γνλείο ζνπ λα αζρνινύληαη πεξηζζόηεξν, ιηγόηεξν, ή όζν αζρνινύληαη 
ηώξα; 

 

ΖΜΔΗΧΖ ΔΡΔΤΝΖΣΖ: ΑΝ Ζ ΓΝΧΖ ΓΗΑΦΔΡΔΗ ΑΠΟ ΓΟΝΔΑ Δ ΓΟΝΔΑ ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΕΖΣΖΔ ΑΠΟ ΣΟ 
ΠΑΗΓΗ ΝΑ ΚΔΦΘΔΗ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ ΣΟΝ ΔΝΑ ΑΠΟ ΣΟΤ ΓΤΟ ΣΟΤ ΓΟΝΔΗ/ΚΖΓΔΜΟΝΔ  

 ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ ΜΟΝΟ – ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ N 

 

Πνιύ πεξηζζόηεξν 1 

Λίγν πεξηζζόηεξν 2 

Να κείλεη ην ίδην 3 

Λίγν ιηγόηεξν  4 

Πνιύ ιηγόηεξν 5 

Γελ μέξσ 88 
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327 Οη γνλείο ζνπ κεξηθέο θνξέο… 
 

ΓΗΑΒΑΔ ΑΠΟ ΣΟ A Χ ΣΟ E – ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ – ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ O 
  
ΑΝ ΣΟ ΠΑΗΓΗ ΡΧΣΖΔΗ ΣΗ ΖΜΑΗΝΔΗ ΣΟ “ΜΔΡΗΚΔ ΦΟΡΔ”, ΠΔ – ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ ΜΗΑ ΦΟΡΑ ΣΟΝ ΜΖΝΑ. 

ΗΥΤΔΗ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΑΤΣΟΤ  

 

 

 

 

Ναη  
ρη 

 
Γελ μέξσ 

A πδεηάεη καδί ζνπ γηα ην ηη θάλεηο ζην ίληεξλεη;  

 
1 2 88 

B Κάζεηαη καδί ζνπ όζν εζύ ρξεζηκνπνηείο ην ίληεξλεη 

(Παξαθνινπζώληαο ρσξίο λα παξεκβαίλεη);  
1 2 88 

C Κάζεηαη θάπνπ θνληά ζνπ όηαλ εζύ ρξεζηκνπνηείο ην 

ίληεξλεη;  
1 2 88 

D ε ελζαξξύλεη λα εμεξεπλάο θαη λα καζαίλεηο πξάγκαηα 
ζην ίληεξλεη από κόλνο ζνπ;  

1 2 88 

E Κάλεηε πξάγκαηα καδί ζην ίληεξλεη;  1 2 88 

 
 

328 Γηα ην θαζέλα από απηά ηα πξάγκαηα, πεο κνπ ζε παξαθαιώ αλ νη γνλείο ζνπ ΑΤΣΟ ΣΟΝ 

ΚΑΗΡΟ ζνπ επηηξέπνπλ λα ηα ρξεζηκνπνηείο όπνηε ζέιεηο ή ζνπ επηηξέπνπλ λα ηα θάλεηο αιιά 
κόλν κε ηελ άδεηα ησλ γνληώλ ή κε ηελ επνπηεία ηνπο ή αλ δελ ζνπ επηηξέπνπλ ΠΟΣΔ λα ηα 
ρξεζηκνπνηείο. 

ΓΗΑΒΑΔ ΑΠΟ ΣΟ A Χ ΣΟ F – ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ – ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ P   
 
ΖΜΔΗΧΖ ΔΡΔΤΝΖΣΖ: ΑΝ Ζ ΑΠΑΝΣΖΖ ΓΗΑΦΔΡΔΗ ΑΝΑ ΓΟΝΔΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΕΖΣΖΔ ΑΠΟ ΣΟ 

ΠΑΗΓΗ ΝΑ ΛΑΒΔΗ ΤΠΟΦΖ ΣΟΤ ΣΟ ΤΝΟΛΗΚΟ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ ΠΟΤ ΓΔΗΥΝΟΤΝ ΚΑΗ ΟΗ ΓΤΟ ΓΟΝΔΗ  
 
 

 

 

  Δπηηξέπνπλ  Δπηηξέπνπλ 

αιιά κε άδεηα 
ή επνπηεία  

Γελ 

επηηξέπνπλ 
πνηέ  

Γελ 

μέξσ 

A Υξήζε κέζεληδεξ 1 2 3 88 

B Καηέβαζκα κνπζηθήο ή ηαηληώλ από ην 
ίληεξλεη 

1 2 3 88 

C Παξαθνινύζεζε βίληεν ζην ίληεξλεη (π.ρ. 

ζην YouTube) 
1 2 3 88 

D Να έρεηο δηθό ζνπ πξνθίι ζε site 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο 
1 2 3 88 

E Να δίλεηο ηηο πξνζσπηθέο ζνπ 

πιεξνθνξίεο ζε άιινπο ζην ίληεξλεη (π.ρ.  

δηεύζπλζε ή αξηζκό ηειεθώλνπ)  

1 2 3 88 

F Να αλεβάδεηο θσηνγξαθίεο, βίληεν ή 

κνπζηθή γηα λα ηα κνηξάδεζαη κε άιινπο  
1 2 3 88 
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Καη πάιη, όηαλ απαληάο απηέο ηηο εξσηήζεηο ζέισ λα ζθέθηεζαη  ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ θαη 
ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΡΖ από ηα νπνία ρξεζηκνπνηείο ην ίληεξλεη.  

 
329 Μήπσο νη γνλείο ζνπ έρνπλ θάλεη πνηέ θάπνην από απηά ηα πξάγκαηα καδί ζνπ;   
ΖΜΔΗΧΖ ΔΡΔΤΝΖΣΖ: ΔΑΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΠΔΡΗΟΣΔΡΟΗ ΑΠΟ ΔΝΑ ΓΟΝΔΑ, ΘΔΛΟΤΜΔ ΝΑ 

ΞΔΡΟΤΜΔ ΑΝ ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΑΠΟ ΣΟΤ ΓΤΟ  ΓΟΝΔΗ ΔΥΔΗ ΚΑΝΔΗ ΚΑΠΟΗΟ ΑΠΟ ΑΤΣΑ ΣΑ 
ΠΡΑΓΜΑΣΑ  
 
ΓΗΑΒΑΔ ΑΠΟ ΣΟ A Χ ΣΟ F – ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ – ΖΜΔΗΧΔ ΟΣΗ ΗΥΤΔΗ – ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ Q 

 Ναη ρη Γελ μέξσ 

 

A 

ε βνήζεζε όηαλ  δπζθνιεπόζνπλ λα 

βξεηο ή λα θάλεηο θάηη ζην ίληεξλεη  1 
 

2 

 

88 

B νπ εμήγεζε  γηαηί θάπνηα sites είλαη 
θαιά ή θαθά 

1 2 88 

C νπ ππέδεημε ηξόπνπο γηα θαιύηεξε 

αλαδήηεζε 
1 

2 88 

D νπ πξόηεηλε ηξόπνπο ζπκπεξηθνξάο 

απέλαληη ζε άιινπο αλζξώπνπο πνπ 
βξίζθνληαη ζπλδεδεκέλνη ζην δηαδίθηπν  

1 

2 88 

E ε βνήζεζε ζην παξειζόλ όηαλ θάηη ζε 

αλαζηάησζε ή ζε ελόριεζε ζην ίληεξλεη  
1  

2 

 

88 

F Γεληθά, ζνπ κίιεζε γηα ην ηη πξέπεη λα 
θάλεηο αλ θάηη ζην ίληεξλεη ζε 

αλαζηαηώζεη ή ζε ελνριήζεη  

1  

2 

 

88 

 
 

 
ΡΧΣΖΔ ΜΟΝΟ ΟΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΣΟ ΠΗΣΗ, ΑΝ ΔΠΔΛΔΞΑΝ ΣΟ A Ή ΣΟ B ΣΖΝ 
ΔΡΧΣΖΖ 301. ΑΛΛΗΧ ΠΖΓΑΗΝΔ ΣΖΝ ΔΡΧΣΖΖ 332 

 
Σώξα ζέισ λα ζθεθηείο ηηο θνξέο πνπ ρξεζηκνπνηείο ην ίληεξλεη από ην ζπίηη . 
 

330 Όηαλ ρξεζηκνπνηείο ην ίληεξλεη από ην ζπίηη, κήπσο νη γνλείο ζνπ ειέγρνπλ θάπνην από 
απηά ηα πξάγκαηα;   

 

ΖΜΔΗΧΖ ΔΡΔΤΝΖΣΖ: ΔΑΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΠΔΡΗΟΣΔΡΟΗ ΑΠΟ ΔΝΑ ΓΟΝΔΑ, ΘΔΛΟΤΜΔ ΝΑ 
ΞΔΡΟΤΜΔ ΑΝ ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΑΠΟ ΣΟΤ ΓΤΟ  ΓΟΝΔΗ ΔΥΔΗ ΚΑΝΔΗ ΚΑΠΟΗΟ ΑΠΟ ΑΤΣΑ ΣΑ 
ΠΡΑΓΜΑΣΑ  

ΓΗΑΒΑΔ ΑΠΟ ΣΟ A Χ ΣΟ D –ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ – ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ R 
 

  Ναη ρη Γελ μέξσ Γελ ηζρύεη  

A Πνηα sites επηζθέθζεθεο 1 2 88 99 

B ΜΖΝ ΡΧΣΖΔΗ ΑΝ ΣΖΝ 308 ΚΧΓ.2. 

ΣΖΝ ΑΠΑΝΣΖΖ Α.   

Σα κελύκαηα ζην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζνπ ή 
ζηνλ ινγαξηαζκό instant messaging 

1 2 88 99 

C ΜΖΝ ΡΧΣΖΔΗ ΑΝ ΣΖΝ 308 ΚΧΓ.2. 

ΣΖΝ ΑΠΑΝΣΖΖ Β.  

Σν πξνθίι ζνπ ζε θάπνην site θνηλσληθήο 
δηθηύσζεο ή ζε θάπνηα θνηλόηεηα  online 

1 2 88 99 

D ΜΖΝ ΡΧΣΖΔΗ ΑΝ ΣΖΝ 308 ΚΧΓ.2. 

ΣΖΝ ΑΠΑΝΣΖΖ Β ή Γ  

Πνηνπο θίινπο ή επαθέο πξνζζέηεηο ζην πξνθίι 
ζνπ ζε θάπνην  site θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

1 2 88 99 
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ΜΟΝΟ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ 11+ ΚΑΗ ΡΩΣΖΔ ΜΟΝΟ ΟΑ ΠΑΗΓΗΑ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΑΠΟ ΣΟ ΠΙΣΙ, ΑΝ 

ΔΥΟΤΝ ΔΠΗΛΔΞΔΗ A Ή B ΣΖΝ ΔΡΩΣΖΖ 301. ΑΛΛΗΩ ΠΖΓΑΗΝΔ ΣΖΝ ΔΡΩΣΖΖ 332 
 
 

331 Από όζν γλσξίδεηο, νη γνλείο ζνπ θάλνπλ ρξήζε θάπνησλ από ηα παξαθάησ ζηνλ ππνινγηζηή 
πνπ ρξεζηκνπνηείο ΠΗΟ ΤΥΝΑ ζην ζπίηη;  

 

Παξαθαιώ απάληεζε κε έλα ναι ή έλα όχι ζην θαζέλα από ηα παξαθάησ   
Αλ δελ μέξεηο ηη είλαη θάηη από απηά, απιώο απάληεζε «δελ μέξσ».  

 

ΓΗΑΒΑΔ ΑΠΟ ΣΟ A Χ ΣΟ D – ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ - ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ S 
 

  Ναη ρη Γελ μέξσ 

A Γνληθνί έιεγρνη ή άιινη ηξόπνη κπινθαξίζκαηνο ή 

θηιηξαξίζκαηνο θάπνησλ ηύπσλ sites. 

Με απηό ελλννύκε θάηη πνπ εκπνδίδεη ηελ επίζθεςε 

ζπγθεθξηκέλσλ sites ή δελ επηηξέπεη λα θάλεηο θάπνηα 
πξάγκαηα ζην ίληεξλεη  

1 2 88 

B Γνληθνί έιεγρνη ή άιινη ηξόπνη γηα λα ειέγρνληαη νη 

ηζηνζειίδεο πνπ επηζθέπηεζηε. 

Με απηό ελλννύκε θάηη πνπ θαηαγξάθεη ηα sites πνπ 
επηζθέπηεζαη ώζηε λα ειέγμνπλ νη γνλείο ζνπ 
αξγόηεξα ηη έθαλεο ζην ίληεξλεη  

1 2 88 

C Μηα ππεξεζία ή ζπκβόιαην γηα λα πεξηνξίδεη ηνλ 

ρξόλν πνπ μνδεύσ ζην ίληεξλεη  
1 2 88 

D Λνγηζκηθό γηα πεξηνξηζκό ηεο ελνριεηηθήο 
αιιεινγξαθίαο (spam) θαη ησλ ηώλ 

1 2 88 

 
ΝΑ ΔΡΧΣΖΘΟΤΝ ΟΛΟΗ  
 

Καη πάιη, όηαλ απαληάο απηέο ηηο εξσηήζεηο ζέισ λα ζθέθηεζαη ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΣΡΟ ΠΟΤ θαη ΟΛΑ ΣΑ 
ΜΔΡΖ από ηα νπνία ρξεζηκνπνηείο ην ίληεξλεη – θαζώο θαη όινπο ηνπο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο κε ηνπο 
νπνίνπο νη γνλείο ζνπ ελδηαθέξνληαη γηα ην ηη θάλεηο ζην ίληεξλεη.   

 
332  Απηά πνπ θάλνπλ νη γνλείο ζνπ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ίληεξλεη βνεζνύλ ζην λα γίλεη ή 

εκπεηξία ζνπ από ηε ρξήζε ηνπ ίληεξλεη θαιύηεξε, ή ζηελ πξαγκαηηθόηεηα όρη;  

 
ΑΝ ΥΡΔΗΑΣΔΗ, ΡΧΣΖΔ “Λίγν ή πνιύ;” 

 

ΖΜΔΗΧΖ ΔΡΔΤΝΖΣΖ: ΑΝ Ζ ΑΠΑΝΣΖΖ ΓΗΑΦΔΡΔΗ ΑΝΑ ΓΟΝΔΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΡΧΣΖΔ ΣΟ ΠΑΗΓΗ 
ΝΑ ΚΔΦΣΔΗ ΟΛΑ ΣΑ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ ΠΡΑΓΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΑΝΟΤΝ ΚΑΗ ΟΗ ΓΤΟ ΓΟΝΔΗ  

 

ΝΑΗ, πνιύ 1 

ΝΑΗ, ιίγν  2 

ΟΥΗ 3 

Γελ μέξσ 88 

 
333 Απηά πνπ θάλνπλ νη γνλείο ζνπ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ίληεξλεη πεξηνξίδνπλ ηη κπνξείο λα 

θάλεηο ζην ίληεξλεη, ή ζηελ πξαγκαηηθόηεηα όρη; 
ΑΝ ΥΡΔΗΑΣΔΗ, ΡΧΣΖΔ “Λίγν ή πνιύ;” 
 

ΖΜΔΗΧΖ ΔΡΔΤΝΖΣΖ: ΑΝ Ζ ΑΠΑΝΣΖΖ ΓΗΑΦΔΡΔΗ ΑΝΑ ΓΟΝΔΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΡΧΣΖΔ ΣΟ ΠΑΗΓΗ 
ΝΑ ΚΔΦΣΔΗ ΟΛΑ ΣΑ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ ΠΡΑΓΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΑΝΟΤΝ ΚΑΗ ΟΗ ΓΤΟ ΓΟΝΔΗ  

ΝΑΗ, πνιύ 1 

ΝΑΗ, ιίγν  2 

ΟΥΗ 3 

Γελ μέξσ 88 
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334 Αγλνείο πνηέ απηό πνπ ζνπ ιέλε νη γνλείο ζνπ γηα ηε ρξήζε ηνπ ίληεξλεη, ή όρη; 
 

ΑΝ ΥΡΔΗΑΣΔΗ, ΡΧΣΖΔ “Λίγν ή πνιύ;” 

 
ΖΜΔΗΧΖ ΔΡΔΤΝΖΣΖ: ΑΝ Ζ ΑΠΑΝΣΖΖ ΓΗΑΦΔΡΔΗ ΑΝΑ ΓΟΝΔΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΡΧΣΖΔ ΣΟ ΠΑΗΓΗ 
ΝΑ ΚΔΦΣΔΗ ΟΛΑ ΣΑ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ ΠΡΑΓΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΑΝΟΤΝ ΚΑΗ ΟΗ ΓΤΟ ΓΟΝΔΗ  

ΝΑΗ, πνιύ 1 

ΝΑΗ, ιίγν 2 

ΟΥΗ 3 

Γελ μέξσ 88 

 
 

335 Κάλνπλ θάηη δηαθνξεηηθό νη γνλείο ζνπ απηέο ηηο κέξεο επεηδή έρεηο ελνριεζεί κε θάηη ζην 
ίληεξλεη ζην παξειζόλ, ή όρη; 
 

ΖΜΔΗΧΖ ΔΡΔΤΝΖΣΖ: ΑΝ Ζ ΑΠΑΝΣΖΖ ΓΗΑΦΔΡΔΗ ΑΝΑ ΓΟΝΔΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΧ ΡΧΣΖΔ ΣΟ ΠΑΗΓΗ 
ΝΑ ΚΔΦΣΔΗ ΟΛΑ ΣΑ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ ΠΡΑΓΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΑΝΟΤΝ ΚΑΗ ΟΗ ΓΤΟ Γ ΟΝΔΗ  

 

 Ναη 1 

 ρη 2 

 Γελ μέξσ 88 

 
 

336 Οη θίινη ζνπ έρνπλ θάλεη πνηέ θάηη από ηα παξαθάησ; Παξαθαιώ απάληεζε κε έλα ναι ή έλα όχι ζην θάζε 
έλα από ηα παξαθάησ…  
ΓΗΑΒΑΔ ΑΠΟ ΣΟ A Χ ΣΟ E – ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ – ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ T   

 

 

 
 
 

337 ΔΤ έρεηο πνηέ πξνηείλεη ηξόπνπο αζθαινύο ρξήζεο  ηνπ ίληεξλεη γηα ηνπο θίινπο ζνπ;  
 

 Ναη 1 

 Όρη 2 

 Γελ μέξσ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ναη ρη Γελ μέξσ 

A ε έρνπλ βνεζήζεη όηαλ ζπλάληεζεο κηα δπζθνιία 
ζρεηηθά κε ην λα θάλεηο θάηη ή λα βξεηο θάηη ζην ίληεξλεη  

1 2 88 

B νπ εμήγεζαλ γηαηί θάπνηα sites είλαη θαιά ή θαθά 1 2 88 

C ε ζπκβνύιεςαλ πώο λα ρξεζηκνπνηείο ην ίληεξλεη κε 
αζθάιεηα 

1 2 88 

D νπ πξόηεηλαλ πώο λα ζπκπεξηθέξεζαη απέλαληη ζε 

άιινπο αλζξώπνπο ζην ίληεξλεη  
1 2 88 

E ε βνήζεζαλ ζην παξειζόλ όηαλ θάηη ζε αλαζηάησζε ή 
ζε πξνβιεκάηηζε ζην ίληεξλεη 

1 2 88 
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338 Μήπσο θάπνηνο από ηνπο δαζθάινπο ζνπ ζην ζρνιείν έρεη θάλεη πνηέ θάηη από ηα παξαθάησ;  

Παξαθαιώ απάληεζε κε έλα ναι ή έλα όχι ζην θάζε έλα από ηα παξαθάησ… 
ΓΗΑΒΑΔ ΑΠΟ ΣΟ A Χ ΣΟ H – ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ Δ ΚΑΘΔ ΔΗΡΑ - ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ U 

  Ναη ρη Γελ μέξσ 
A νπ κίιεζε γηα ην ηη θάλεηο ζην ίληεξλεη  1 2 88 

B ε βνήζεζε όηαλ βξήθεο δπζθνιία ζην ηη λα θάλεηο ή ηη λα 
βξεηο ζην ίληεξλεη  

1 2 88 

C νπ εμήγεζε γηαηί θάπνηα sites είλαη θαιά ή θαθά 1 2 88 

D ε ζπκβνύιεςε πώο λα ρξεζηκνπνηείο ην ίληεξλεη κε 
αζθάιεηα  

1 2 88 

E Τπέδεημε ηξόπνπο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζε άιινπο 
αλζξώπνπο ζην ίληεξλεη 

1 2 88 

F Έβαιε θαλόλεο γηα ηε ρξήζε ηνπ ίληεξλεη ζην ζρνιείν  1 2 88 

G Βνήζεζε ζην παξειζόλ όηαλ θάηη ζε αλαζηάησζε ή ζε 
αλεζύρεζε ζην ίληεξλεη  

1 2 88 

H Γεληθά, ζνπ εμήγεζε ηη πξέπεη λα θάλεηο αλ θάηη ζην ίληεξλεη 
ζε ελνριεί 

1 2 88 

 
339 Έρεηο ιάβεη ΠΟΣΔ ζπκβνπιή γηα ην πώο κπνξείο λα ρξεζηκνπνηείο ην ίληεξλεη κε αζθάιεηα 

από θάπνηνλ από απηνύο ηνπο αλζξώπνπο ή απηά ηα κέξε;   

ΡΧΣΖΔ: Από θάπνπ αιινύ; 
ΠΟΛΛΑΠΛΟΣΖΣΑ ΓΔΚΣΖ - ΖΜΔΗΧΔ ΟΣΗ ΗΥΤΔΗ – ΓΔΗΞΔ ΚΑΡΣΑ V 
ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔ – ΓΗΑΒΑΔ ΑΝ ΥΡΔΗΑΣΔΗ 

 

A Κάπνηνο από λενιαία ή εθθιεζία ή θνηλσληθή 
ιεηηνπξγόο 

1 

B Βηβιηνζεθάξηνο 2 

C Άιινο ζπγγελήο (πρ αδειθόο, αδειθή, ζεία, ζείνο, 
παππνύο, γηαγηά θιπ) 

3 

D Κάπνηνο πνπ ε δνπιεηά ηνπ είλαη λα δίλεη ζπκβνπιέο  
ζην ίληεξλεη 

4 

E Κάπνηα sites 5 

F Σειεόξαζε, ξαδηόθσλν, εθεκεξίδεο ή πεξηνδηθά  6 

G Παξνρέαο Τπεξεζηώλ Ίληεξλεη ( ISP) – ε εηαηξεία πνπ 

παξέρεη ην ίληεξλεη ζην ζπίηη ζνπ ή ζην ζρνιείν ζνπ 
(γηα παξάδεηγκα Cytanet, Primetel, Spidernet, Logos, 
Cablenet, OTEnet) 

7 

H Κακία – δελ έρσ πάξεη θακηά ζπκβνπιή γηα ην πώο λα 
ρξεζηκνπνηώ ην ίληεξλεη κε αζθάιεηα 

8 

 Γελ μέξσ / Γελ κπνξώ λα ζπκεζώ       88 

 

ρόιηα εξεπλεηή 
 

ΔΡΔΤΝΖΣΖ: ΤΜΠΛΖΡΧΔ ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΖ 
ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ  

      

340 Ζκεξνκελία ζπλέληεπμεο (ΖΖ/MM/ΥΥΥΥ) :   
  

341 Ώξα (ΧΧ/ΛΛ):  
 

342 Γηάξθεηα ζπλέληεπμεο (ζε ιεπηά):     ΛΔΠΣΑ  
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343 ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ – ΜΖΝ ΡΧΣΖΔΗ ΣΟΝ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟ  

Πνηνο ήηαλ ζην δσκάηην ηελ ώξα ηεο ζπλέληεπμεο ηνπ ΓΟΝΔΑ;  
ΠΟΛΛΑΠΛΟΣΖΣΑ ΓΔΚΣΖ 

 

  Σν παηδί  1        

  Άιιν παηδί (α) 2        

  Άιινο ελήιηθαο 3        

  Καλέλαο άιινο 4        

 
 
344 ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ – ΜΖΝ ΡΧΣΖΔΗ ΣΟΝ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟ  

Πνηνο ήηαλ ζην δσκάηην ηελ ώξα ηεο ΠΡΟΧΠΗΚΖ ζπλέληεπμεο κε ην 
ΠΑΗΓΗ;  
ΠΟΛΛΑΠΛΟΣΖΣΑ ΓΔΚΣΖ 

 

  Ο γνλέαο  1        

  Άιινο ελήιηθαο 3        

  Άιιν παηδί (α) 2        

  Καλέλαο άιινο 4        

 
345 ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ – ΜΖΝ ΡΧΣΖΔΗ ΣΟΝ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟ  

Πνηνο ήηαλ ζην δσκάηην ηελ ώξα πνπ ην ΠΑΗΓΗ ΤΜΠΛΖΡΧΝΔ ΜΟΝΟ 
ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ;   
ΠΟΛΛΑΠΛΟΣΖΣΑ ΓΔΚΣΖ 

 

  Ο γνλέαο 1        

  Άιινο ελήιηθαο 2        

  Άιιν παηδί (α) 3        

  Καλέλαο άιινο 4        

 
346 ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ – ΜΖΝ ΡΧΣΖΔΗ ΣΟΝ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟ  

Πόζν πξνζπάζεζε ν γνλέαο λα αλακεηρζεί ζηε ζπλέληεπμε ηνπ παηδηνύ;    
ΠΟΛΛΑΠΛΟΣΖΣΑ ΓΔΚΣΖ 

 

  Πάξα πνιύ 1        

  Αξθεηά 2        

  ρη πνιύ 3        

  Καζόινπ 4        

 
 
347 ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ – ΜΖΝ ΡΧΣΖΔΗ ΣΟΝ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟ  

Βνήζεζε θαλείο ηνλ εξσηώκελν λα επηθνηλσλήζεη καδί ζνπ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο ζπλέληεπμεο;  
ΠΟΛΛΑΠΛΟΣΖΣΑ ΓΔΚΣΖ  

 

  Ο εξσηώκελνο Γνλέαο είρε ιεθηηθή 
βνήζεηα από θάπνην άιιν κέινο ηεο 

νηθνγέλεηαο  

1        

  Ο εξσηώκελνο Γνλέαο είρε βνήζεηα 
ζηελ  επηθνηλσλία από θάπνην 

άιιν κέινο ηνπ λνηθνθπξηνύ 

3        

  Σν εξσηώκελν Παηδί  είρε ιεθηηθή 
βνήζεηα από θάπνην άιιν κέινο ηνπ 

λνηθνθπξηνύ  

2        

  Σν εξσηώκελν Παηδί  είρε βνήζεηα 
ζηελ  επηθνηλσλία από θάπνην 

άιιν κέινο ηνπ λνηθνθπξηνύ 

3        

  Καλέλαο  4        

 
348 ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ – ΜΖΝ ΡΧΣΖΔΗ ΣΟΝ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟ  

Πόζν θαιά πηζηεύεηο όηη ην παηδί θαηάιαβε ηηο εξσηήζεηο;  
 

 

  Πνιύ θαιά 1        

  Αξθεηά θαιά 2        

  ρη πνιύ θαιά 3        

  Καζόινπ θαιά 4        

 

 


