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ΕΡΕΥΝΑ	ΓΙΑ	ΜΑΘΗΤΕΣ	

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	ΚΑΙ	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	(	ΤΠΕ	)	ΚΑΙ	
ΜΕΣΑ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ	

Το	 ερωτηματολόγιο	 το	 οποίο	 θα	 απαντήσετε	 αποτελεί	 μέρος	 της	 ερευνητικής	 μελέτης	
«Επικοινωνία	 και	 Εκπαίδευση	 με	 Τηλεμέσα»	 (Communication	 and	 Education	 about	
Transmedia)	που	γίνεται	στα	πλαίσια	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	 πρόγραμμα	 (project).																														
Το	 ερωτηματολόγιο	 είναι	 εξολοκλήρου	 ανώνυμο	 και	 θα	 χρησιμοποιηθεί	 μόνο	 για	 σκοπούς	
έρευνας.	

 

1. Ηλικία		15		16		17		18		18+	

2. Φύλο	–	Άρρεν/θήλυ	

3. Σχολική	χρονιά		(	μπορεί	να	διαφοροποιηθεί	σύμφωνα	με	τη	χώρα	)		

4. Φοίτησες	σε	Δημοτικό	Σχολείο	της	ίδιας	χώρας;		Ναι/Όχι	

5. 	Από	πόσα	άτομα	αποτελείται	η	οικογένεια	σου;	2		3		4		5		5+	

6. Υπάρχει	τηλεφωνική	γραμμή	στο	σπίτι	σου;		Ναι	/	Όχι		

7. Έχεις	κινητό	τηλέφωνο;		Ναι	/	Όχι	

8. Έχεις	δικό	σου	ηλεκτρονικό	υπολογιστή;		Ναι	/	Όχι	

9. Έχεις	δικό	σου	φορητό	ηλεκτρονικό	υπολογιστή;		Ναι	/	Όχι	

10. Έχεις	δικό	σου	tablet;		Ναι	/	Όχι	

 

I)	Ερωτήσεις		

11. Σου	αρέσουν	τα	τεχνολογικά	εργαλεία	ΤΠΕ;	
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o Ναι		(	αν	ισχύει	αυτή	η	επιλογή,	απαντήστε	την	ερώτηση	12	και	προχώρησε	στην		

ερώτηση	14)	

o Όχι		(αν	ισχύει	αυτή	η	επιλογή,	παράλειψε	την	ερώτηση	12)	

o Δεν	γνωρίζω	/	δεν	απαντώ	
								(αν	ισχύει	αυτή	η	επιλογή,	προχώρησε	στην	ερώτηση	14)	

	

12. Αν	απάντησες	«Ναι»	πιο	πάνω,	ποιοι	είναι	οι	λόγοι;	(μπορείς	να	επιλέξεις	περισσότερες	

από	μια	απαντήσεις)	

o Είναι	σημαντικά	για	τη	μόρφωση	μου	

o Με	βοηθούν	να	εκσυγχρονίζομαι	

o Αυξάνουν	την	παραγωγικότητα	μου	όταν	μελετώ	

o Με	βοηθούν	να	διατηρώ	καλύτερες	σχέσεις	με	τους	ανθρώπους	

o Με	κρατούν	ενήμερο/η		

o Άλλο	

	

13. Αν	απάντησες	«	Όχι»		στην	ερώτηση	11,	για	ποιους	λόγους;	(μπορείτε	να	επιλέξετε	

περισσότερες	από	μια	απαντήσεις)	

o Με	αποσπούν	από	τις	εκπαιδευτικές	μου	υποχρεώσεις	στο	σχολείο	

o Επεμβαίνουν	στην	ιδιωτική	μου	ζωή	

o Μειώνουν	την	παραγωγικότητα	μου	όταν	μελετώ	

o Λαμβάνω	υπερβολικά	πολλές	πληροφορίες	

o Μπορεί	να	υποστώ	παρενόχληση	από	αγνώστους	

o Άλλο	

	

14. Ποιά	είναι	η	συχνότητα	χρήσης	του	κινητού	σου	τηλεφώνου	σε	σχέση	με	το	σταθερό;	

o Καθημερινά	

o 2-3	φορές	την	εβδομάδα	



	

	

	

 

"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 

o Τουλάχιστον	μια	φορά	την	εβδομάδα	

o 2-3	φορές	τον	μήνα	

o Λιγότερο	από	2-3	φορές	το	μήνα	

o Ποτέ	

o Δεν	γνωρίζω	/	δεν	απαντώ	
 

15. Πόσο	συχνά	χρησιμοποιείς	το	κινητό	σου	για	να	συνδεθείς	με	το	διαδίκτυο	(Google,	

διάφορες	ιστοσελίδες,	εφημερίδες	κλπ),	αν	εξαιρέσουμε	τη	σύνδεση	με	κοινωνικά	

δίκτυα;	

o Καθημερινά	

o 2-3	φορές	την	εβδομάδα	

o Τουλάχιστον	μια	φορά	την	βδομάδα	

o 2-3	φορές	το	μήνα	

o Λιγότερο	από	2-3	φορές	το	μήνα	

o Ποτέ	

o Δεν	γνωρίζω	/	δεν	απαντώ	
	

16. Πόσο	συχνά	χρησιμοποιείς	το	κινητό	σου	τηλέφωνο	για	δωρεάν	τηλεφωνικές	

συνδιαλέξεις	(μέσω	προγραμμάτων	όπως	whatsapp,	Viber,	Skype)	

o Κάθε	μέρα	

o 2-3	φορές	την	εβδομάδα	

o Τουλάχιστον	μια	φορά	την	εβδομάδα	

o 2-3	φορές	το	μήνα	

o Λιγότερο	από	2-3	φορές	το	μήνα	

o Ποτέ	

o Δεν	γνωρίζω	/	δεν	απαντώ	
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17. Πόσο	συχνά	χρησιμοποιείς	το	κινητό	σου	τηλέφωνο	για	να	συνδεθείς	με	μέσα	

κοινωνικής	δικτύωσης	(	για	παράδειγμα	facebook,	twitter,	instagram	κλπ)	

o Κάθε	μέρα	

o 2-3	φορές	την	εβδομάδα	

o Τουλάχιστον	μια	φορά	την	εβδομάδα	

o 2-3	φορές	το	μήνα	

o Λιγότερο	από	2-3	φορές	το	μήνα	

o Ποτέ	

o Δεν	γνωρίζω	/	δεν	απαντώ	
 

18. Πόσες	συσκευές	τεχνολογίας	όπως	ηλεκτρονικούς	υπολογιστές,	κινητά	τηλέφωνα,	

tablets	κλπ	έχουν	τα	μέλη	της	οικογένειας	σου	συνολικά;	

o Καμία	

o 1-2	συσκευές	

o 3-4	συσκευές	

o 5-6	συσκευές	

o 7-8	συσκευές	

o 9-10	συσκευές	

o Περισσότερες	από	10	συσκευές	

	

19. Υπάρχει	σύνδεση	με	το	διαδίκτυο	στο	σπίτι	σας(δεν	λαμβάνεται	υπόψη	η	σύνδεση	από	

το	κινητό	τηλέφωνο)		Ναι	/	Όχι	

	

20. Τι	είδους	διαδικτυακή	σύνδεση	έχεις;	(επιλέξτε	όλα	όσα	ισχύουν)	

o ADSL	

o Καλωδιακή	(Cable)	

o Τηλεφωνική	γραμμή	μέσω	καλωδίου	(cable	line)	
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o Wifi	

o Άλλα	συστήματα	

o Δεν	γνωρίζω	/	δεν	απαντώ	
	

21. Ποιες	υπηρεσίες	χρησιμοποιείς	όταν	είσαι	συνδεδεμένος	με	το	διαδίκτυο;	(επιλέξτε	όλα	

όσα	ισχύουν)	

o Instant	messaging	(όπως	messenger)	

o Ακούς	μουσική	ή	παρακολουθείς	videos	στο	διαδίκτυο	

o Συλλέγεις	πληροφορίες	για	σκοπούς	μελέτης	ή	εργασίας	

o Στέλνεις/λαμβάνεις	μηνύματα	μέσω	ηλεκτρονικού	ταχυδρομείου	(e-mail)	

o 	Κατεβάζεις	αρχεία	

o Συλλέγεις	πληροφορίες	για	σκοπούς	ψυχαγωγίας	

o Παίζεις	ηλεκτρονικά	παιχνίδια	στο	διαδίκτυο	

o Έχεις	πρόσβαση	σε	πολυμέσα	(τύπο,	ραδιόφωνο,	τηλεόραση)	

o Συμμετέχεις	σε	blogs	

o Επικοινωνείς	διαδικτυακά	μέσω	κάμερας	

o Συμμετέχεις	σε	φόρουμ		

o Κάνεις	αγορές	μέσω	διαδικτύου	

	

22. 		Κατάταξε	τα	ακόλουθα	οπτικοακουστικά	μέσα	σύμφωνα	με	τη	συχνότητα	χρήσης	τους	

με	κλίμακα	από	το	1	μέχρι	το	5,	με	το	5	να	δηλώνει	τη	μεγαλύτερη	συχνότητα	και	το	1	τη	

μικρότερη.	Σε	περίπτωση	που	ένα	μέσο	δεν	χρησιμοποιείται	καθόλου	σημειώστε	0.	

o Τηλεόραση	

o Ηλεκτρονικός	υπολογιστής	

o Φορητός	ηλεκτρονικός	υπολογιστής	

o Κινητό	τηλέφωνο	

o Tablet	
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o Κονσόλα	για	ηλεκτρονικά	παιχνίδια	(π.χ	Wii,	Play	station,	PSP,	Xbox)	

	

II)	Μέσα	Κοινωνικής	δικτύωσης	και	η	χρήση/επίδραση	τους.	

	

23. Συνηθίζεις	να	συμμετέχεις	στα	μέσα	κοινωνικής	δικτύωσης;	Ναι/Όχι	(αν	η	απάντηση	

σου	είναι	«Όχι»	προχώρα	στο	τρίτο	μέρος	(III)	της	έρευνας)	

	

24. 		Κατάταξε	τα	ακόλουθα	κοινωνικά	μέσα	σύμφωνα	με	τη	συχνότητα	χρήσης	τους	με	

κλίμακα	από	το	1	μέχρι	το	3,	με	το	3	να	δηλώνει	τακτική	χρήση,	το	2	περιστασιακή	

χρήση	και	το	1	πολύ	σπάνια.	Αν	δεν	γνωρίζεις	ή	δεν	χρησιμοποιείς	κάποιο	από	τα	

αναφερόμενα	μέσα	σημείωσε	0	

	

o Twenti	

o Messenger	

o Youtube	

o Facebook	

o My	space	

o Twitter	

o Chats	web	

o Google	

o Snapchat	

o Pinterest	

o linkendIn	

	

25. 	Πόσο	συχνά	κάνεις	χρήση	των	μέσων	κοινωνικής	δικτύωσης;	
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o Κάθε	μέρα	

o 2-3	φορές	την	εβδομάδα	

o Τουλάχιστον	μια	φορά	την	εβδομάδα	

o 2-3	φορές	το	μήνα	

o Λιγότερο	από	2-3	φορές	το	μήνα	

o Ποτέ	 	

o Δεν	γνωρίζω	/	δεν	απαντώ	
	

26. 	Αν	απάντησες	στην	πιο	πάνω	ερώτηση	«κάθε	μέρα»,	πόσες	ώρες	την	ημέρα	περίπου;	

o Λιγότερο	από	μια	ώρα	

o Από	2-3	ώρες	

o Από	3-4	ώρες	

o Περισσότερο	από	5	ώρες	

	

27. 	Για	πόσο	καιρό	χρησιμοποιείς	τα	μέσα	κοινωνικής	δικτύωσης;	

o Λιγότερο	από	6	μήνες	

o Από	6	μήνες	έως	1	χρόνο	

o 2-3	χρόνια	

o 4-5	χρόνια	

o 6-7	χρόνια	

o Περισσότερα	από	7	χρόνια	

o Δεν	γνωρίζω	/	δεν	απαντώ	
	

28. 	Ποια/ες	συσκευές	χρησιμοποιείς	για	να	έχεις	πρόσβαση	στα	μέσα	κοινωνικής	

δικτύωσης;	(επέλεξε	όσα	ισχύουν)	

o Ηλεκτρονικός	υπολογιστής	

o Φορητός	ηλεκτρονικός	υπολογιστής	
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o Κινητό	τηλέφωνο	

o Κονσόλα	ηλεκτρονικών	παιχνιδιών	

o Τηλεόραση	

o Tablet	

o Άλλες	συσκευές	

	

29. 		Επέλεξε	την	τοποθεσία	από	την	οποία	συνήθως	γίνεται	σύνδεση	μέσω	Wi-Fi	όταν	

κάνεις	χρήση	του	διαδικτύου	και	των	μέσων	κοινωνικών	δικτύωσης.	

o Από	το	σπίτι	

o Από	το	σπίτι	κάποιου	φίλου/ης	

o Από	το	σπίτι	κάποιου	συγγενή	

o 	Από	το	σχολείο	

o Από	δημόσια	βιβλιοθήκη	

o Από	δημόσιους	χώρους	που	διαθέτουν	Wi-Fi	

o Cybercentres		(με	χρέωση)	

o Από	χώρο	εργασίας	

o Από	κινητό	τηλέφωνο	(	με	σύνδεση	Wi-Fi)	

  

30. 		Επέλεξε	την	τοποθεσία	από	την	οποία	συνήθως	γίνεται	σύνδεση	μέσω	κινητού	

τηλεφώνου	όταν	κάνεις	χρήση	του	διαδικτύου	και	των	μέσων	κοινωνικών	δικτύωσης.	

(εκτός	από	Wi-Fi)	

o Από	το	σπίτι	μου	

o Από	το	σπίτι	κάποιου	φίλου/ης	

o Από	το	σπίτι	κάποιου	συγγενή	

o 	Από	το	σχολείο	

o Από	δημόσια	βιβλιοθήκη	
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o Από	δημόσιους	χώρους	που	διαθέτουν	wifi	

o Cybercentres		(με	χρέωση)	

o Από	χώρο	εργασίας	

o Από	κινητό	τηλέφωνο	(	με	σύνδεση	wifi)	

	

31. Για	ποιους	λόγους	χρησιμοποιείς	τα	μέσα	κοινωνικής	δικτύωσης;	(επέλεξε	από	τα	

ακόλουθα	αυτά	που	ισχύουν)	

o Για	να	βρίσκομαι	σε	επαφή	με	φίλους	που	βλέπω	συχνά	

o Για	να	βρίσκομαι	σε	επαφή	με	φίλους	που	σπάνια	βλέπω		

o Για	να	κάνω	σχέδια	με	τους	φίλους	μου	

o Για	να	κάνω	καινούριους	φίλους	

o Για	να	μιλήσω	για	προσωπικά	θέματα	με	φίλους	μου	

o Για	να	ενημερώνομαι	για	πράγματα	που	συμβαίνουν	στη	ζωή	των	φίλων	μου	

o Άλλο	(διευκρίνισε)	

	

32. Τι	είδους	προσωπικά	στοιχεία	καταχωρείς	στο	διαδίκτυο	όταν	θα	συνδεθείς	με	μέσα	

κοινωνικής	δικτύωσης;	(sign	up)	

o Αν	είμαι	αγόρι	ή	κορίτσι	

o Το	όνομα	μου	

o Την	ηλικία	μου	

o Την	πόλη	που	μένω	

o Την	ηλεκτρονική	μου	διεύθυνση	(email)	

o Τι	μου	αρέσει	και	δεν	μου	αρέσει	

o Τον	ταχυδρομικό	μου	κώδικα	

o Τον	αριθμό	τηλεφώνου	μου	

	

33. Πόσους	ενεργούς	φίλους	έχεις	στο	διαδίκτυο;	
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o Από	1	ως	50	

o Από	51	ως	100	

o Από	101	ως	150	

o Από	151	ως	200	

o Από	201	ως	250	

o Από	251	ως	300	

o Περισσότερους	από	300	

o Δεν	γνωρίζω	/	δεν	απαντώ	
	

34. Ποια	είναι	η	γνώμη	σου	για	τα	μέσα	κοινωνικής	δικτύωσης;	

o Πολύ	θετική	

o Θετική	

o Ούτε	θετική	ούτε	αρνητική	

o Αρνητική	

o Πολύ	αρνητική	

o Δεν	γνωρίζω	/	δεν	απαντώ	
	

35. Για	ποιούς	βασικούς	λόγους	αξιολογείς	αυτά	τα	μέσα	θετικά;		

o μπορώ	να	συνομιλώ	με	άτομα	

o μπορώ	να	βρίσκομαι	σε	συνεχή	επαφή	με	φίλους	

o με	βοηθά	να	σχετίζομαι	με	άτομα	και	να	επικοινωνώ	καλύτερα	

o με	βοηθά	να	γνωρίζω	καινούργια	άτομα	

o με	βοηθά	να	κάνω	καινούργιους	φίλους	

o δεν	ξοδεύω	λεφτά	

o επικοινωνώ	χωρίς	να	χρεώνομαι	

o συνομιλώ	με	άτομα	που	δεν	βλέπω	συχνά	

o είναι	διασκεδαστικό	και	ψυχαγωγικό	

o μπορώ	να	μοιράζομαι	πράγματα	
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o μπορώ	να	ανταλλάζω	φωτογραφίες	

o είναι	εύκολο	και	γρήγορο	στη	χρήση	του	

o με	βοηθά	να	διευθετώ	συναντήσεις	με	άτομα	

o με	βοηθά	να	κάνω	διευθετήσεις	

o με	πληροφορεί	

o μπορώ	να	συνομιλώ	με	συγγενείς	

o οι	συνομιλίες	είναι	ιδιωτικές	

o είναι	αξιόπιστο	

o άλλοι	

o Δεν	γνωρίζω	/	δεν	απαντώ	

	

36. Ποιοι	είναι	οι	κύριοι	λόγοι	που	αξιολογούνται	αρνητικά	τα	μέσα	κοινωνικής	δικτύωσης;		

(	Σημείωσε	τις	επιλογές	που	ανταποκρίνονται	στην	άποψη	σου)	

• Παρενόχληση	στο	διαδίκτυο		από	το	σύντροφο	και	γνωστούς	

• Χρήση	προσωπικών	μου	δεδομένων	για	αρνητικούς	σκοπούς	

• Παραβίαση	προσωπικού	χώρου	

• Μείωση	επίδοσης	στο	σχολείο	

• Πρόσβαση	σε	σελίδες	με	ακατάλληλο	περιεχόμενο	

• Άλλοι	λόγοι	

• Δεν	γνωρίζω	/	δεν	απαντώ	
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37. Σε	πιο	χώρο	του	σπιτιού	σου		χρησιμοποιείς	κυρίως	τον	υπολογιστή		σου;	

•	 Στο	υπνοδωμάτιο		σου	

•	 Στο	καθιστικό	

•	 Σε	ειδικό	δωμάτιο	για	παιγνίδι,	μελέτη	ή	χρήση	του	υπολογιστή	

•	 Σε	υπνοδωμάτιο	που	μοιράζεσαι	με	τον	/την	αδελφό/αδελφή	σου	

•	 Στο	υπνοδωμάτιο	του	αδελφού	σου	ή	της	αδελφής	σου	

•	 Στο	υπνοδωμάτιο	των	γονέων	σου	

•	 Σε	μη	καθορισμένο	χώρο	

38.	Πιστεύεις	ότι	η	χρήση	των	μέσων	κοινωνικής	δικτύωσης	επηρεάζει	θετικά	την	επίδοσή	σου	

στο	σχολείο;				ΝΑΙ/ΟΧΙ	

39.	Αν	η	απάντηση	στη	πιο	πάνω	ερώτηση	είναι	ΘΕΤΙΚΗ	τότε	ποια	είναι	τα	οφέλη;		

•	 Έλεγχος	πληροφοριών		

•	 Επικοινωνία	με	συμμαθητές		

•	 Έλεγχος	πληροφοριών	για	ετοιμασία	εργασιών	του	σχολείου	ή	για	τις	εξετάσεις	

•	 Ανταλλαγή	πληροφοριών	για	μελέτη	

•	 Άντληση	πληροφοριών	σχετικά	με	το	σχολείο	

•	 Γρήγορη	πρόσβαση	σε	πληροφορίες	

•	 Διεύρυνση	γνώσεων	

•	 Έχω	τη	δυνατότητα	να	βοηθήσω	τους	συμμαθητές	μου				
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•	 Άλλα	

40. Πιστεύεις	ότι	η	χρήση	των	μέσων	κοινωνικής	δικτύωσης	επηρεάζει	αρνητικά	την	επίδοσή	

σου		στο	σχολείο;				ΝΑΙ/ΟΧΙ	

41.	 Αν	 η	 απάντηση	 στη	 πιο	 πάνω	 ερώτηση	 είναι	 ΘΕΤΙΚΗ	 τότε	 ποιες	 είναι	 οι	 αρνητικές	

επιπτώσεις;		

•	 Πολλές	ώρες	στον	Η/Υ	και	όχι	για	διάβασμα	

•	 Αφηρημάδα/	απώλεια	συγκέντρωσης		

•	 Εθισμός/	Εξάρτηση	

•	 Πρόσβαση	σε	ακατάλληλες		ιστοσελίδες	

•	 Γνωριμία	με	ακατάλληλα	άτομα	

•	 Χρήση	προσωπικών	μου	δεδομένων	για	αρνητικούς	σκοπούς	

•	 Προβλήματα	ορθογραφίας	

•	 Ο	Η/Υ	έχει	προσβληθεί	από	ιό	

•	 Απομόνωση	

•	 Πιθανά	κόλπα		

•	 Άλλα	

•	 Δεν	γνωρίζω	/	δεν	απαντώ	
	

42.	Έχεις	ποτέ	παρενοχληθεί		μέσω	των	μέσων	κοινωνικής	δικτύωσης;			ΝΑΙ/ΟΧΙ	
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43.	 Γνωρίζεις	 κάποιο	 συμμαθητή	 σου	 που	 έχει	 παρενοχληθεί	 	 μέσω	 των	 μέσων	 κοινωνικής	

δικτύωσης;			ΝΑΙ/ΟΧΙ	

44.	 Συναντήθηκες	ποτέ	με	 κάποιον	που	 γνώρισες	σε	πλατφόρμες	συνομιλίας	 (chat)	 ή	 	 μέσα	

κοινωνικής	δικτύωσης;			ΝΑΙ/ΟΧΙ	

45.	Επισκέπτεσαι	ιστοσελίδες	σεξουαλικού	περιεχομένου;						ΝΑΙ/ΟΧΙ	

III)	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ	ΣΧΕΣΕΙΣ			ΚΑΙ	ΣΥΜΒΙΩΣΗ:	

46.	Πιστεύεις	ότι	η	χρήση	των	μέσων	κοινωνικής	δικτύωσης	επηρεάζει	θετικά	τις	οικογενειακές	

σχέσεις	μεταξύ	των	ατόμων	που	ζουν	στο	σπίτι	σου;				ΝΑΙ/ΟΧΙ	

47.	Αν	η	απάντηση	στη	πιο	πάνω	ερώτηση	είναι	ΘΕΤΙΚΗ	τότε	ποια	είναι	τα	οφέλη	για	σένα;	

•	 Κρατάς	επαφή	με	την	οικογένεια	σου	

•	 Δυνατότητα	επικοινωνίας	με	συγγενείς	που	ζουν	μακριά	

•	 Βελτίωση	επικοινωνίας	με	τους	συγγενείς	

•	 Εντοπισμός	χρήσιμων	πληροφοριών	για	την	οικογένεια	

•	 Διασκέδαση	μαζί	με	τους	συγγενείς		

•	 Επικοινωνία	με	την	οικογένεια	όταν	ταξιδεύεις		

•	 Μοιράζεσαι	πληροφορίες	με	άλλους	συγγενείς		

•	 Βελτίωση	σχέσεων	μεταξύ	γονέων	και	παιδιών	

•	 Καινούργιες	πληροφορίες	για	την	οικογένεια	

•	 Άλλα	
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•	 Δεν	γνωρίζω	/	δεν	απαντώ	
	

48.	 Πιστεύεις	 ότι	 η	 χρήση	 των	 μέσων	 κοινωνικής	 δικτύωσης	 επηρεάζει	 αρνητικά	 τις	

οικογενειακές	σχέσεις	μεταξύ	των	ατόμων	που	ζουν	στο	σπίτι	σου;				ΝΑΙ/ΟΧΙ	

49.	 Αν	 η	 απάντηση	 στη	 πιο	 πάνω	 ερώτηση	 είναι	 ΘΕΤΙΚΗ	 τότε	 ποιες	 είναι	 οι	 αρνητικές	

επιπτώσεις		για	σένα;	

• Λανθασμένη	ερμηνεία,	παρεξηγήσεις,	επιχειρήματα	

• Έκθεση	οικογενειακών	φωτογραφιών	στο	διαδίκτυο		

• Απώλεια	προσωπικής	επαφής	/	απομόνωση	

•	 Απειλές/	Παρενόχληση	

•	 Εθισμός			

•	 Ακατάλληλες	συνομιλίες	

•	 Δημοσίευση	προσωπικών	δεδομένων	

•	 	Απώλεια	επικοινωνίας	

•	 Επαφή	με	ακατάλληλα	άτομα	

•	 Κακή	επιρροή	

•	 Χάσιμο	χρόνου	

•	 Πρόσβαση	σε	ανεπιθύμητες	πληροφορίες/	ακατάλληλες	σελίδες	

•	 Κόλπα/	είναι	επικίνδυνο	

•	 Άλλα	
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50.	 	 Γενικά	 ομιλούντες,	 θεωρείς	 ότι	 οι	 γονείς	 	 σου	 	 γνωρίζουν	 στο	 ίδιο	 επίπεδο	 με	 σένα	 τη	

χρήση	 του	 διαδικτύου,	 των	 εφαρμογών	 (apps),	 των	 σελίδων	 κοινωνικής	 δικτύωσης	 και	 των	

ηλεκτρονικών		συσκευών	;															ΝΑΙ/ΟΧΙ	

51.	 Αν	 η	 απάντηση	 στη	 προηγούμενη	 ερώτηση	 είναι	 ΑΡΝΗΤΙΚΗ,	 πιστεύεις	 ότι	 οι	 γονείς	 σου	

γνωρίζουν	καλύτερα	ή	χειρότερα	από	εσένα	τις	πιο	πάνω	χρήσεις;				

ΚΑΛΥΤΕΡΑ/ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ	

52.		Όταν	πηγαίνεις	για	ύπνο	απενεργοποιείς	το	κινητό	σου;											ΝΑΙ/ΟΧΙ	

53.	Τι	ώρα	περίπου	σταματάς	τη	σύνδεση	με	το	διαδίκτυο	;	

•	 Στις	20.00		

•	 Στις	21.00	

•	 Στις	22.00	

•	 Στις	23.00	

•	 Στις	24.00	

•	 Στις	1.00	

•	 Στις	2.00	

•	 Μετά	τις	3.00		

54.	Αν	πάρεις	μήνυμα	στο	κινητό	σου	ενώ	κοιμάσαι	ξυπνάς	για	να	απαντήσεις;			ΝΑΙ/ΟΧΙ	

55.	 Κατά	 τη	διάρκεια	 του	 γεύματος	ή	 του	δείπνου	 	 με	 την	οικογένεια	σου	 χρησιμοποιείς	 το	

κινητό	σου;						ΝΑΙ/ΟΧΙ	
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56.	‘Επέλεξε	μια	συσκευή	από	τον	πιο	κάτω	κατάλογο	χωρίς	την	οποία	δεν	θα	μπορούσες	να	

ζήσεις	ούτε	μία	μέρα	

• Φορητός	Υπολογιστής		

• Υπολογιστής		

• Tablet	

• Κινητό	Τηλέφωνο	

• Κονσόλα	παιχνιδιών	(	Wii,	PlayStation,	PSP,	Xbox…..)	

• Μπορώ	και	χωρίς	αυτά	για	μία	μέρα	

• Άλλα	

57. Ποιος	πληρώνει	το	λογαριασμό	του	κινητού	τηλεφώνου	σου;		ΕΓΩ	/	ΟΙ	ΓΟΝΕΙΣ	ΜΟΥ	

58.	 Έχεις	 ποτέ	 κατεβάσει	 ή	 αποστείλει	 βίντεο	 ή	 φωτογραφίες	 με	 βίαιο	 περιεχόμενο;													

ΝΑΙ/ΟΧΙ	

59.	 Έχεις	ποτέ	αποστείλει	 ή	 λάβει	φωτογραφίες	ή	βίντεο	με	πορνογραφικό	περιεχόμενο;																

ΝΑΙ/ΟΧΙ	

IV)	Η	ΧΡΗΣΗ	ΤΟΥΣ	ΩΣ	ΕΡΓΑΛΕΙΟ	ΜΑΘΗΣΗΣ	ΣΤΟ	ΣΧΟΛΕΙΟ,	ΟΙ	ΣΧΕΣΕΙΣ	ΜΕΤΑΞΥ	ΤΩΝ	ΜΑΘΗΤΩΝ		

ΜΕ	ΤΟΥΣ	ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ	:	

60.	 Στο	 σχολείο	 σου	 χρησιμοποιείς	 το	 φορητό	 σου	 υπολογιστή	 στην	 τάξη	 ως	 εργαλείο	

μάθησης;													ΝΑΙ/ΟΧΙ	

61.	Χρησιμοποιείς	το	κινητό	σου	τηλέφωνο	κατά	την	ώρα	του	μαθήματος;								ΝΑΙ/ΟΧΙ	
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62.	 Αν	 η	 απάντηση	 στη	 προηγούμενη	 ερώτηση	 είναι	ΘΕΤΙΚΗ,	 επέλεξε	 τους	 σκοπούς	 χρήσης	

του:	

• Για	να	συνομιλώ	(chat)	με	τους	συμμαθητές		

• Για	 να	 συνομιλώ	 (chat)	 με	 φίλους	 που	 δεν	 βρίσκονται	 	 στην	 αίθουσα	

διδασκαλίας	

• Για	να	συνομιλώ	(	chat)	με	συγγενείς	

• Για	να	ανεβάζω	φωτογραφίες	ή	βίντεο	στα	μέσα	κοινωνικής	δικτύωσης	

• Για	να	παίζω	παιγνίδια	που	έχω	στο	κινητό	

• Για	να	παίζω	παιγνίδια	στο	διαδίκτυο	

• Για	να	«σερφάρω»	στο	διαδίκτυο	

• Για	να	τηλεφωνώ	

• Άλλα	

63.   Γενικά	ομιλούντες,	θεωρείς	ότι	οι	καθηγητές		σου		γνωρίζουν	στο	ίδιο	επίπεδο	με	σένα	τη	

χρήση	 του	 διαδικτύου,	 των	 εφαρμογών	 (apps),	 των	 σελίδων	 κοινωνικής	 δικτύωσης	 και	 των	

ηλεκτρονικών		συσκευών	;															ΝΑΙ/ΟΧΙ	

64.	Αν	η	απάντηση	στη	προηγούμενη	ερώτηση	είναι	ΑΡΝΗΤΙΚΗ,	πιστεύεις	ότι	οι	καθηγητές	σου	

γνωρίζουν	καλύτερα	ή	χειρότερα	από	εσένα	τις	πιο	πάνω	χρήσεις;				

ΚΑΛΥΤΕΡΑ/ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ	

65.	 Θα	 ήθελες	 οι	 καθηγητές	 σου	 να	 εντάξουν	 τα	 μέσα	 και	 τις	 πλατφόρμες	 κοινωνικής	

δικτύωσης	στη	διαδικασία	μάθησης	στην	τάξη;								
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•	 ΝΑΙ	(αν	επέλεξες	αυτή	την	απάντηση,	απάντησε	τις	ερωτήσεις	66	και	68)	

•	 ΟΧΙ	(αν	επέλεξες	αυτή	την	απάντηση,	απάντησε	την	ερώτηση	67)	

66.	Για	ποιο	λόγο	απάντησες	ΘΕΤΙΚΑ	στην	πιο	πάνω	ερώτηση;	(	Επέλεξε	από	τα	πιο	κάτω	τους	

τρείς	πιο	σημαντικούς	λόγους)	

•	 Βελτίωση	σχολικής	επίδοσης/βαθμών	

•	 	Καλύτερη	κατανόηση	του	μαθήματος	

•	 	Επαφή	με	τους	συμμαθητές	μου	ανά	πάσα	στιγμή		

•	 	Επαφή	με	τον	καθηγητή	ανά	πάσα	στιγμή		

•	 Καλύτερη	έκφραση	της	άποψής	μου	

•	 Μεγαλύτερο	ενδιαφέρον	για	το	μάθημα	

•	 Άλλα	

	

	

67.	 Για	 ποιο	 λόγο	 απάντησες	 ΑΡΝΗΤΙΚΑ	 στην	 	 ερώτηση	 65	 (	 Επέλεξε	 από	 τα	 πιο	 κάτω	 τους	

λόγους	που	ανταποκρίνονται	στην	άποψη	σου)	

• Παρενόχληση	από	τους	συμμαθητές	σου	

• Κάποιος/α	μπορεί	να	χρησιμοποιήσει	τις	πληροφορίες	με	αρνητικό	σκοπό	

•	 Παραβίαση	προσωπικού	χώρου	

•	 Μείωση	της	σχολικής	απόδοσης	/παραγωγικότητας		
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•	 Συνεχής	σύνδεση	με	το	σχολείο	

•	 Περισσότερος	 όγκος	 εργασίας	 λόγω	 της	 συνεχούς	 σύνδεσης	 με	 τους	 καθηγητές	 και					

συμμαθητές	

•	 Άλλοι	

68.	 Πιστεύεις	 ότι	 το	 σχολείο	 σου	 είναι	 τεχνολογικά	 εκσυγχρονισμένο	 (	 ψηφιακές	 αίθουσες	

διδασκαλίας,		αναλυτικά	προγράμματα	με	χρήση	των	ΤΠΕ	(	Τεχνολογίες	της	Πληροφορίας	και	

Επικοινωνίας)	;	 	 ΝΑΙ/ΟΧΙ	

	

	

 


