
 

 

Ηλικία:……… 

Α. Είσαι      ΑΓΟΡΙ    ΚΟΡΙΤΣΙ     

Β. Σηµείωσε τι από τα παρακάτω έχεις στο σπίτι σου: 
 

 

Υπολογιστή  
Χ−ΒΟΧ  

Playstation1  
Playstation1 µε memory 

card  
Playstation2  

Playstation2 µε memory 
card  

GameBoy  

 

   

Άλλο (ποιο;) ………………… 

 

Γ. Τι δουλειά κάνει ο πατέρας σου; ……………………………………………  

∆. Τι δουλειά κάνει η µητέρα σου; ……………………………………………  

Ε. Έχεις αδέλφια; ΝΑΙ         ΟΧΙ         

 Εάν έχεις, πόσα είναι αυτά; ………………………   

 

Γράψε τρία παραδοσιακά παιχνίδια που αγαπάς πολύ 
(επιτραπέζια / αθλητικά / µε κάρτες κτλ.): 
 

1. …………………………………………… 
2. …………………………………………… 

1. 

3. …………………………………………… 

 

 
Γράψε τρία ηλεκτρονικά παιχνίδια που αγαπάς πολύ: 
 

1. …………………………………………… 
2. …………………………………………… 

2. 

3. …………………………………………… 

 

3. Γράψε τρία παιχνίδια που βαριέσαι να παίζεις:  

 1. …………………………………………… 
 

 2. …………………………………………… 
 

 3. …………………………………………… 
 



 

 

4. Σ’ αρέσει να παίζεις παραδοσιακά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια;  

  Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου  
 παραδοσιακά       

 
 Γιατί;  

 ……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

 

  Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου  
 ηλεκτρονικά       
   
 Γιατί;  
 ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
 

Με τα δικά µου χρήµατα αγοράζω...  
 Πάντα Συχνά Μερικές Φορές Σπάνια Ποτέ 
Παραδοσιακά παιχνίδια      

Ηλεκτρονικά παιχνίδια      

4. 

  

 

Όταν αγοράζω ηλεκτρονικά παιχνίδια προτιµώ...  
  

 Πάντα Συχνά Μερικές Φορές Σπάνια Ποτέ 
Αυθεντικά      

Αντιγραµµένα (πειρατικά)      

5. 

  

 

 Γιατί ;   
 ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  
 

6. Πόσο συχνά παίζεις ηλεκτρονικά παιχνίδια;    
  Πάντα Συχνά Μερικές Φορές Σπάνια Ποτέ  
        
   
Πόσες ώρες παίζεις ηλεκτρονικά παιχνίδια;   
 3 - 6 ώρες την εβδοµάδα   
 6 - 10 ώρες την εβδοµάδα   
 10 ώρες την εβδοµάδα   

7. 

 Περισσότερες από 10 ώρες   



 

 

8. Γράψε τρεις λόγους που σταµατάς να παίζεις:  

 1. …………………………………………… 
 

 2. …………………………………………… 
 

 3. …………………………………………… 
 

Έχεις σκεφτεί ποτέ τη συνέχεια του παιχνιδιού που µόλις σταµάτησες; 

 Πάντα Συχνά Μερικές Φορές Σπάνια Ποτέ 

9. 

      

 

 Για πόσο καιρό το σκεφτόσουν; 
………………………………………………………  

Πως αισθάνεσαι όταν σταµατάς το παίξιµο ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού; 
 (Σηµείωσε όσα τετράγωνα θέλεις) 
 Πάντα Συχνά Μερικές Φορές Σπάνια Ποτέ 

Ευτυχισµένος      

Απογοητευµένος      

Ικανός      

Ανίκανος      
Ότι είχες µια ωραία 

πρόκληση;      

10. 

Ότι θέλεις να σπάσεις την 
οθόνη;      

 

Ζητάς βοήθεια, όταν κολλάς σε κάποιο σηµείο του παιχνιδιού: 
 (Σηµείωσε όσα τετράγωνα θέλεις) 

 

 Πάντα Συχνά Μερικές Φορές Σπάνια Ποτέ 

Από φίλους      

Από γονείς      

Ψάχνω στο Internet      

11. 

Από κάποιο περιοδικό      

 

 Γράψε λίγα λόγια για το είδος βοήθειας που ψάχνεις:  
 ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  
 

Πού προτιµάς να παίζεις παιχνίδια; 
(Σηµείωσε όσα τετράγωνα θέλεις) 

 

 Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 
Σε ηλεκτρονικό υπολογιστή;      

Σε Playstation 1 και 2,      
Σε Xbox;      

Σε Gameboy;      

12. 

Σε κινητό τηλέφωνο;      

 



 

 

Γιατί;   

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

 

   
Παίζεις ηλεκτρονικά παιχνίδια... 
 (Σηµείωσε όσα τετράγωνα θέλεις)  
 Πάντα Συχνά Μερικές Φορές Σπάνια Ποτέ 

Μόνος      
Με φίλους      

Με κάποιον στο ∆ιαδίκτυο      

13. 

Με την οικογένεια σου      

 

 
Αν παίζεις µε την οικογένεια σου, µε ποιους παίζεις; 
(Σηµείωσε όσα τετράγωνα θέλεις)  
 Πάντα Συχνά Μερικές Φορές Σπάνια Ποτέ 
Με τον αδερφό ή την αδερφή 

µου      
Με τον πατέρα µου      
Με τη µητέρα µου      

14. 

Με τη γιαγιά ή τον παππού 
µου      

 

 
Τι ηλεκτρονικά παιχνίδια προτιµάς να παίζεις;  
 (Σηµείωσε όσα τετράγωνα θέλεις) 

 

 Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 

Παιχνίδια ρόλων;      
∆ράσης;      

15. 

Αθλητικά;      

 

 Στρατηγικής;       
 

Τι ηλεκτρονικά παιχνίδια προτιµούν οι γονείς σου να παίζεις;  
  

 

 Παιχνίδια ρόλων;  
 ∆ράσης;  

16. 

 Αθλητικά;  

 

  Στρατηγικής;   

  ∆εν έχουν γνώµη;   

    

17. Ποιο είναι το αγαπηµένο σου 
ηλεκτρονικό παιχνίδι; 

 
…………………………………………………  

    



 

 

Γιατί αυτό το παιχνίδι είναι καλύτερο από τα άλλα που παίζεις; 
 

18. 

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 

 

19. Από πού έµαθες για αυτό το παιχνίδι;    

 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

 

20. Ποιο ηλεκτρονικό παιχνίδι θα ήθελες να σου κάνουν δώρο; Γράψε τον τίτλο του:  

 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

 

21. Έχεις παίξει κάποιο ηλεκτρονικό παιχνίδι που 
να είχε βία; ΝΑΙ        ΟΧΙ        

 

 Εάν ναι, ποιο ήταν αυτό; ………………………………………………… 
 

Πώς αισθανόσουν µετά;  22. 

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

 

   
Ποιος είναι ο αγαπηµένος σου ήρωας ηλεκτρονικού παιχνιδιού ή αν δεν έχεις 
αγαπηµένο, ποιον ήρωα ηλεκτρονικού παιχνιδιού γνωρίζεις; 
 

23. 

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

 

Γράψε τρία πράγµατα που σου αρέσουν σ’ αυτόν: 24. 

1. 
2. 
3. 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 

Γράψε τρία πράγµατα που θα άλλαζες για να τον κάνεις καλύτερο 
 

25. 

1. 
2. 
3. 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 

    
Όταν παίζεις, νιώθεις ότι οι ήρωες υπάρχουν στην πραγµατικότητα ή ότι είναι ψεύτικοι; 
 

26. 

……………………………………………………………………………………… 

 

Τι είδους ήρωες σ’ αρέσει να βλέπεις στα παιχνίδια; 
 

27. 

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

 



 

 

Γιατί;      

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

 

   

Όταν στο παιχνίδι µπορώ να επιλέξω έναν ήρωα, προτιµώ: 
(Σηµείωσε όσα τετράγωνα θέλεις) 

 

 Πάντα Συχνά Μερικές Φορές Σπάνια Ποτέ 
Άνδρα      

Γυναίκα      

Παιδί      

Ζώο      

28. 

Άλλο  (ποιο;) ………………………………………………… 

 

 Γιατί; 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

 

 


