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ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   
( ΤΠΕ ) ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

Το ερωτηματολόγιο το οποίο θα απαντήσετε αποτελεί μέρος της ερευνητικής 
μελέτης «Επικοινωνία και Εκπαίδευση με Τηλεμέσα» (Communication and Education 
about Transmedia) του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus +, ο στόχος του οποίου 
είναι να διερευνήσει τη χρήση των εργαλείων τεχνολογίας πληροφοριών και 
επικοινωνίας (ΤΠΕ) και μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους μαθητές, τους γονείς 
και το εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολικής μονάδας που συμμετέχει στο project.Το 
ερωτηματολόγιο είναι εξολοκλήρου ανώνυμο και θα χρησιμοποιηθεί μόνο για 
σκοπούς έρευνας.  

1. Ηλικία 
Μικρότερη των 30 
 31- 40 
 41- 50 
 51- 60 
Άνω των 61 
 

2. Φύλο 
Άρρεν 
Θήλυ  
 

3. Πόσα παιδιά έχετε; 
Ένα 
Δύο 
Τρία 
Περισσότερα των τεσσάρων 
 

4. Οικογενειακή κατάσταση 
Ανύπαντρος/-η 
Παντρεμένος/-η 
Διαζευγμένος/-η 
Σε διάσταση 
Χήρος/-α 
 

5. Αν μένεις με τον σύντροφό σου, ποιο είναι το φύλο του ; 
 

6. Περιγράφεις το κοινωνικό επίπεδο της οικογένειάς σου ως 
Υψηλό 
Μέτριο 
Σχεδόν χαμηλό 
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Χαμηλό 
 

7. Γνωρίζεις τι είναι τα τεχνολογικά μέσα επικοινωνίας και πληροφόρησης; 
Ναι 
Όχι 
 

8. Τεχνολογικός εξοπλισμός στο σπίτι ( επέλεξε όλες τις συσκευές που έχεις στο σπίτι) 
Σταθερό  τηλέφωνο 

               Κινητό Τηλέφωνο 
Τηλεόραση 
Tablet 
Φορητός Υπολογιστής 
Desktop 
Σύνδεση με το διαδίκτυο ( WIFI ή cable )  
 

9. Μοιράζεσαι τον υπολογιστή σου με το/τα παιδιά σου ; 
Ναι 
Όχι 
 

10. Χρησιμοποιείς το διαδίκτυο  τακτικά; 
Ναι 
Όχι 
 

11. Αν η απάντηση στη πιο πάνω ερώτηση είναι θετική τότε ποιες πλατφόρμες ή δίκτυα 
χρησιμοποιείς; ( επέλεξε όλα όσα θεωρείς απαραίτητα) 

• Χρησιμοποιώ εφαρμογές άμεσης επικοινωνίας (instant messaging) (π.χ   
Messenger) 

• Ακούω μουσική ή παρακολουθώ ταινίες από το διαδίκτυο 
• Αναζητώ πληροφορίες για σκοπούς σπουδών ή δουλειάς 
• Στέλλω / παίρνω e-mail 
• Κατεβάζω αρχεία από το διαδίκτυο 
• Αναζητώ πληροφορίες για ψυχαγωγία 
• Παίζω ηλεκτρονικά παιχνίδια 
• Έχω πρόσβαση στα media ( τύπο, ραδιόφωνο ή τηλεόραση ) 
• Συμμετέχω σε blog 
• Συνομιλώ με webcams ( κάμερα υπολογιστή) 
• Συμμετέχω σε φόρουμ 
• Ψωνίζω μέσω διαδικτύου 
• Αναζητώ πληροφορίες σε ακαδημαϊκά κοινωνικά δίκτυα ( google scholar, 

Academia.edu…..) 
 

12. Στο σπίτι που κυρίως χρησιμοποιείς τον υπολογιστή  σου; 
• Στη κρεβατοκάμαρα σου 
• Στο καθιστικό 
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• Σε ειδικό δωμάτιο για παιγνίδι, μελέτη ή χρήση του υπολογιστή 
• Σε μη καθορισμένο χώρο 
• Έξω από το σπίτι 

 
13. Όταν τα παιδιά σου στο σπίτι σερφάρουν στο διαδίκτυο,  

• Πάντοτε ή σχεδόν πάντοτε το κάνουν συνοδευόμενα από τον πατέρα/ την 
μητέρα ή άλλο ενήλικα; 

• Μερικές φορές συνοδεύονται από τον πατέρα/ την μητέρα ή άλλο ενήλικα; 
• Πάντοτε ή σχεδόν πάντοτε σερφάρουν στο διαδίκτυο μόνα τους 
• Δεν υπάρχει Internet στο σπίτι/ τα παιδιά σερφάρουν στο διαδίκτυο εκτός 

σπιτιού 
 

14. Ελέγχεις αυτά που κάνουν τα παιδιά σου στο διαδίκτυο; 
• Ναι, πάντα 
• Ναι, σχεδόν πάντα 
• Μερικές φορές 
• Σχεδόν ποτέ  
• Ποτέ 

 
15. Πόσο συχνά ελέγχεις τη συμμετοχή των παιδιών σου σε σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης; 
• Ναι, πάντα 
• Ναι, σχεδόν πάντα 
• Μερικές φορές  
• Σχεδόν ποτέ  
• Ποτέ 

 
16. Συμπεριφέρεσαι σαν ‘φίλος’ με τα παιδιά σου στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης; 

• Ναι 
• Όχι 
• Δεν λαμβάνω μέρος σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 
• Δεν γνωρίζω / δεν απαντώ 

 
17. Τρόποι ελέγχου και επίβλεψης που εφαρμόζεις στα παιδιά σου σχετικά με τη χρήση 

του διαδικτύου (επέλεξε όλες τις επιλογές που εφαρμόζονται) 
• Ελέγχω τι κάνουν/γράφουν 
• Διαβάζω/έχω πρόσβαση στις σελίδες που επισκέπτονται  
• Ο πατέρας/η μητέρα ρωτά τα παιδιά ευθέως  
• Ο πατέρας/η μητέρα συμβουλεύει πώς να σερφάρουν τα παιδιά γενικώς  
• Βλέπω και ελέγχω το ιστορικό πλοήγησης στο διαδίκτυο 
• Γενικός έλεγχος σχετικά με το τι έχει γίνει (χωρίς λεπτομέρειες) 



	
	
	
	

   
"Transmedia: a new narrative that involves communication and education towards the future classroom”. Code: 2014-1-ES01-KA201-004478 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Permissions beyond the scope of 
this license may be available at educationtransmedia@gmail.com 

• Ελέγχω τη ταυτότητα των  επαφών/ατόμων με τους οποίους έχει γίνει 
συζήτηση 

• Ο γιος/η κόρη σχολιάζει ή επιδεικνύει τη χρήση τους με τη δική τους θέληση 
• Εγκατάσταση φίλτρων και/ή αυτοματοποιημένους ελέγχους επίβλεψης 
• Διαβάζω τις συζητήσεις/ηλεκτρονικά μηνύματα(e-mail) 
• Χρονικός έλεγχος/όριο που περνούν σερφάροντας στο διαδίκτυο 
• Ο πατέρας/η μητέρα εμπιστεύονται απόλυτα τα παιδιά τους 

 
18. Ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι ή απειλές που υπάρχουν όταν τα παιδιά 

συμμετέχουν σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης; (επέλεξε όλες τις επιλογές που 
εφαρμόζονται) 

• Παράβαση γενικών και/ή προσωπικών δεδομένων 
• Προσποίηση (ενήλικες που προσποιούνται ότι είναι παιδιά/νεαροί) 
• Πρόσβαση σε σελίδες ακατάλληλου περιεχομένου (για ενήλικες, 

πορνογραφία, κ.α.) 
• Δημιουργία επαφών με ανέντιμους ανθρώπους, με κακόβουλες προθέσεις… 
• Πιθανές απάτες/κόλπα 
• Καταδίωξη από παιδεραστές/παιδόφιλους 
• Διάδοση προσωπικών φωτογραφιών χωρίς άδεια 
• Κατάχρηση και εθισμός 
• Παρενόχληση και απειλή/Εκφοβισμός μέσω του διαδικτύου 
• Προσβολές, κακόβουλες λέξεις, κ.α.  
• Κόλπα σε νεαρούς/παιδιά από ενήλικες 
• Τεχνικοί κίνδυνοι, ιοί 
• Απλή πιθανότητα να απειληθείς ή να είσαι σε κίνδυνο 
• Απειλή της ιδιωτικής ζωής σε γενικές γραμμές 
• Οικονομικά ρίσκα και απάτες 
• Τίποτα 
• Δεν γνωρίζω / δεν απαντώ 

 
19. Έχει ποτέ υποφέρει το παιδί σας από τέτοιου είδους προβλήματα ή απειλές στο 

διαδίκτυο; 
• Εθισμός ή κατάχρηση 
• Πρόσβαση σε σελίδες ακατάλληλου περιεχομένου 
• Απειλή της ιδιωτικής ζωής 
• Δημιουργία επαφών ή παρενόχληση από άλλους ανθρώπους/ενήλικες 
• Σεξουαλική παρενόχληση 
• Οικονομικά ρίσκα 

 
20. Αν στη προηγούμενη ερώτηση επέλεξες μία ή περισσότερες από τις διαθέσιμες 

επιλογές, τι έκανε το παιδί/ παιδιά σου; (επέλεξε όλες τις επιλογές που 
εφαρμόζονται) 
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• Σταματώ τη σύνδεση, κλείνω το πρόγραμμα, τη σελίδα κ.τ.λ. 
• Καταφεύγω σε φίλο 
• Ρωτώ τους γονείς 
• Σβήνω τον υπολογιστή 
• Το λύνω 
• Ελέγχω τις σελίδες που επισκέπτονται πιο προσεκτικά 
• Τίποτα 
• Δεν γνωρίζω / δεν απαντώ 

 
 
 

21. Αν στη ερώτηση 19 επέλεξες μία ή περισσότερες από τις διαθέσιμες επιλογές, τι 
έκανες εσύ ως  γονέας; (επέλεξε όλες τις επιλογές που εφαρμόζονται) 

• Περιορίζεις  τη χρήση του διαδικτύου ( Internet ) 
• Αποτρέπεις το παιδί/ παιδιά σου από του να χρησιμοποιούν τον 

υπολογιστή/ απειλείς να τον αποσυνδέσεις 
• Τιμωρείς τα παιδιά σου με το να μη μπορούν να χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο 
• Μαλώνεις/ τιμωρείς 
• Καθορίζεις συγκεκριμένες ώρες για χρήση 
• Συζητάς το θέμα 
• Βοηθάς το παιδί/ παιδιά 
• Μπλοκάρεις τον υπολογιστή για να αποτρέψεις τη χρήση 
• Τίποτα 
• Δεν γνωρίζω / δεν απαντώ 

 
22. Οι επιδράσεις από τη συμμετοχή του παιδιού/ παιδιών σου στις σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης. Υπάρχει καθόλου θετική επίδραση; (επέλεξε όλες τις επιλογές που 
εφαρμόζονται) 

• Κρατούν επαφή με την οικογένεια 
• Μπορούν να επικοινωνούν με συγγενείς που μένουν μακριά 
• Βελτιώνουν/ αυξάνουν την επικοινωνία ανάμεσα σε συγγενείς 
• Ψάχνουν για χρήσιμες πληροφορίες για την οικογένεια 
• Μοιράζονται ψυχαγωγία 
• Κρατούν επαφή με την οικογένεια κατά τη διάρκεια ταξιδιών 
• Μοιράζονται πληροφόρηση με άλλους συγγενείς 
• Βελτιώνουν τη σχέση ανάμεσα σε γονείς και παιδιά 
• Βοηθούν στη δημιουργία σχέσεων γενικά με περισσότερους ανθρώπους 
• Δείχνουν πράγματα/ νέα πράγματα στους γονείς 
• Άλλα 
• Δεν γνωρίζω / δεν απαντώ 
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23. Οι επιδράσεις από τη συμμετοχή του παιδιού/ παιδιών σου στις σελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης. Υπάρχει καθόλου αρνητική επίδραση; (επέλεξε όλες τις επιλογές που 
εφαρμόζονται) 

• Επιβλαβή για την όραση 
• Καθιστική ζωή/ ξοδεύει πολύ χρόνο να κάθεται 
• Σταματά να ασχολείται με sports 
• Εθισμός 
• Προβλήματα στο να δημιουργεί σχέσεις με άλλους 
• Χάσιμο χρόνου 
• Πόνος στη πλάτη/ στη σπονδυλική στήλη/ στον αυχένα 
• Αύξηση βάρους 
• Πονοκέφαλος 
• Ψυχολογική βλάβη 
• Ξεχνούν να φάνε και να πιουν 
• Πρόσβαση σε ακατάλληλες σελίδες/ ιστοσελίδες 
• Ανησυχία/ ένταση/ νεύρα 
• Κούραση/ αϋπνία 
• Αναβολή 
• Άλλα 
• Δεν γνωρίζω / δεν απαντώ 

 
24. Χρησιμοποιείς το κινητό κατά τη διάρκεια της δουλειάς; 

Ναι / ποτέ/ ναι μερικές φορές 
 

25. Γενικά ομιλούντες, θεωρείς ότι το παιδί/ παιδιά σου έχουν το ίδιο επίπεδο γνώσης 
με εσένα ως αναφορά στο διαδίκτυο, τις εφαρμογές (applications), τις σελίδες 
κοινωνικής δικτύωσης και τις συσκευές; Ναι/ όχι 
 

26. Αν η απάντηση στη προηγούμενη ερώτηση είναι αρνητική, πιστεύεις ότι έχουν 
υψηλότερο ή χαμηλότερο επίπεδο από το δικό σου; 
Υψηλότερο/ χαμηλότερο 
 

27. Ιεράρχησε από 1-5 τις πιο κάτω οπτικοακουστικές συσκευές ανάλογα με το χρόνο 
που τις χρησιμοποιείς καθημερινά (5 η περισσότερη χρήση, 1 η λιγότερη χρήση).  Αν 
δεν έχεις καμία από αυτές τις συσκευές ή αν ποτέ δεν τις χρησιμοποίησες, επέλεξε 
0. 
Α. Τηλεόραση 
Β. Φορητός Υπολογιστής  
Γ. Desktop 
Δ. Κινητό Τηλέφωνο 
Ε. Tablet 
Στ. Βιντεοπαιχνίδια (Wii, PlayStation, PSP, Xbox…) 
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28. Ιεράρχησε τα πιο κάτω κοινωνικά δίκτυα σύμφωνα με το πόσο συχνά τα 
χρησιμοποιείς, λαμβάνοντας υπόψη ότι 3 σημαίνει κανονική χρήση, 2 σημαίνει σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις και 1 σημαίνει σπάνια χρήση. Εάν δεν γνωρίζεις ή δεν 
χρησιμοποιείς κανένα από αυτά τα δίκτυα, συμπλήρωσε 0. 
Α. Tuenti 
Β. Messenger 
Γ. YouTube  
Δ. Facebook 
Ε. MySpace 
Στ. Twitter 
Ζ. Chats Web 
Η. Google+ 
Θ. Snapchat 
Ι. Pinterest 
Κ. Linkedin 
 
 

29. Πόσο καιρό χρησιμοποιείς αυτές τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης; 
Α.  Λιγότερο από 6 μήνες 
Β.  6 μήνες-1 χρόνο 
Γ.  2-3 χρόνια 
Δ.  4-5 χρόνια 
Ε.  6-7 χρόνια 
Ζ.  Περισσότερο από 7 χρόνια 
Η. Δεν γνωρίζω / δεν απαντώ 
 
  

30. Ποια συσκευή/-ες χρησιμοποιείς για πρόσβαση στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης; 
Α. Desktop 
Β. Φορητός Υπολογιστής  
Γ. Κινητό Τηλέφωνο 
Δ. Βιντεοπαιχνίδια 
Ε. Τηλεόραση 
Ζ.Tablet 
Η. Άλλες συσκευές 

    31. Τι είδους προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιείς για πρόσβαση ή έξοδο από τις σελίδες        
κοινωνικής δικτύωσης; 

Α.  το φύλο σου 
Β.  το όνομά σου 
Γ.  την ηλικία σου 
Δ.  την πόλη σου 
Ε.  το e-mail σου 
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Ζ.  το σχολείο σου 
Η.  τις προτιμήσεις και τα hobbies σου 
Θ. την διεύθυνση σου 
Ι.  τον αριθμό τηλεφώνου σου 

32. Πόσες επαφές έχεις στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείς     
περισσότερο; 

Α. 1-50 

Β. 51-100 

Γ. 101-150 

Δ. 151-200 

Ε. 201-250 

Ζ. 251-300 

Η. περισσότερες από 300 

Θ. Δεν γνωρίζω / δεν απαντώ 
 

33. Όταν πηγαίνεις για ύπνο απενεργοποιείς το κινητό σου; Ναι/ όχι 

 

34. Αν  πάρεις μήνυμα στο κινητό σου όταν κοιμάσαι τότε ξυπνάς και απαντάς στο μήνυμα; 

Ναι / όχι 

 

35. Όταν γευματίζεις με την οικογένειά σου χρησιμοποιείς κινητό σου; Ναι/ όχι 

 

36. Επέλεξε μια συσκευή από τον πιο κάτω κατάλογο χωρίς την οποία δεν θα μπορούσες να 
ζήσεις ούτε μία μέρα 

Α. Φορητός Υπολογιστής  
Β. Desktop 
Γ. Tablet 
Δ. Κινητό Τηλέφωνο 
Ε. Βιντεοπαιχνίδια 
Ζ. Μπορώ και χωρίς αυτά για μία μέρα 
Η. Άλλα 
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37. Θα σε ενδιέφερε να παρακολουθήσεις μαθήματα για τις νέες τεχνολογίες; Ναι/ όχι 

 

38. Χρησιμοποιείς καθόλου εφαρμογές άμεσης επικοινωνίας (instant messaging device) (για 
παράδειγμα whatsapp) για να επικοινωνείς με τους πατέρες/ μητέρες των συμμαθητών του 
παιδιού/-ων σου; Ναι / όχι 

 

39.Θεωρείς ότι η επικοινωνία  των  γονέων με το σχολείο μέσω του διαδικτύου (Internet)  
είναι χρήσιμη και πρακτική; 

• Ναι ξοδεύεις λιγότερο χρόνο. Προσφέρει ευκαιρίες 

• Όχι, προτιμώ την απευθείας επαφή με τους καθηγητές ( προσωπικά) 

• Δεν με πειράζει 

 

40. Γνωρίζεις αν το σχολείο του παιδιού /-ων έχει chat ή άλλη πλατφόρμα για εφαρμογές 
άμεσης επικοινωνίας (instant messaging); ( μπορείς να επιλέξεις περισσότερες από μια 
επιλογές ) 

• Ναι chat 

• Ναι εφαρμογές άμεσης επικοινωνίας (instant messaging)  

• Ναι το σχολείο έχει πλατφόρμα εφαρμογής επικοινωνίας 

• Όχι 

• Δεν γνωρίζω 

 

41. Πώς εσύ και το σχολείο χρησιμοποιείτε αυτά τα εργαλεία; (μπορείς να επιλέξεις 
περισσότερες από μια επιλογές ) 

• Συναντήσεις με τον καθηγητή μέσω chat 

• Συνεχής έλεγχος της εξέλιξης του  παιδιού /-ων σου 

• Επικοινωνία με το σχολείο αναφορικά με τις ημερομηνίες δραστηριοτήτων του 
σχολείου, συναντήσεις, ενημερωτικές διαλέξεις για γονείς, κ.τ.λ. 

• Ανταλλαγή ιδεών με γονείς 

• Μορφωτικές  διαλέξεις για γονείς μέσω videochat 
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42. Σε ποια έκταση θεωρείς ότι τα εργαλεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας και πληροφοριών 
είναι σημαντικά στη διαδικασία μόρφωσης  των παιδιών σου; 

• Καθόλου 

• Όχι πολύ 

• Αρκετά 

• Πολύ 

• Δεν γνωρίζω / δεν απαντώ 
	


