
Στη συνέχεια θα απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τα ψηφιακά μέσα και τις ψηφιακές συσκευές, που
περιλαμβάνουν επιτραπέζιους υπολογιστές (desktop computers), φορητούς υπολογιστές (laptops ή notebooks),
έξυπνα τηλέφωνα (smartphones), tablet υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο (internet),
κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών και τηλεοράσεις με σύνδεση στο διαδίκτυο (internet).



Υπάρχει διαθέσιμος στο σπίτι ο παρακάτω εξοπλισμός για να τον χρησιμοποιείς;

(Να επιλέξεις μια απάντηση σε κάθε σειρά.)

Ναι, και τον χρησιμοποιώ Ναι, αλλά δεν τον
χρησιμοποιώ Όχι

Επιτραπέζιος υπολογιστής (desktop computer)

Φορητός υπολογιστής (laptop ή notebook)

Tablet υπολογιστής π.χ. iPad®

Σύνδεση στο διαδίκτυο (internet)

Κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών, π.χ. PlayStation®

Κινητό τηλέφωνο (χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο)

Κινητό τηλέφωνο (με σύνδεση στο διαδίκτυο)

Φορητή συσκευή για μουσική (π.χ. Mp3/Mp4 player, iPod®)

Εκτυπωτής

IC001Q01TA01 IC001Q01TA02 IC001Q01TA03

IC001Q02TA01 IC001Q02TA02 IC001Q02TA03

IC001Q03TA01 IC001Q03TA02 IC001Q03TA03

IC001Q04TA01 IC001Q04TA02 IC001Q04TA03

IC001Q05TA01 IC001Q05TA02 IC001Q05TA03

IC001Q06TA01 IC001Q06TA02 IC001Q06TA03

IC001Q07TA01 IC001Q07TA02 IC001Q07TA03

IC001Q08TA01 IC001Q08TA02 IC001Q08TA03

IC001Q09TA01 IC001Q09TA02 IC001Q09TA03

IC001Q10TA01 IC001Q10TA02 IC001Q10TA03



“Φλασάκι” (USB memory stick)

Συσκευές για ηλεκτρονική ανάγνωση (ebook reader), π.χ.
Amazon® Kindle™

IC001Q10TA01 IC001Q10TA02 IC001Q10TA03

IC001Q11TA01 IC001Q11TA02 IC001Q11TA03



Υπάρχει διαθέσιμος στο σχολείο ο παρακάτω εξοπλισμός για να τον χρησιμοποιείς;

(Να επιλέξεις μια απάντηση σε κάθε σειρά.)

Ναι, και τον χρησιμοποιώ Ναι, αλλά δεν τον
χρησιμοποιώ Όχι

Επιτραπέζιος υπολογιστής (desktop computer)

Φορητός υπολογιστής (laptop ή notebook)

Tablet υπολογιστής ( π.χ. iPad®, BlackBerry® PlayBook™)

Υπολογιστές του σχολείου με σύνδεση στο διαδίκτυο (internet)

Σύνδεση στο διαδίκτυο (internet) μέσω ασύρματου δικτύου

Αποθηκευτικός χώρος για ψηφιακό υλικό του σχολείου π.χ. φάκελος για
προσωπικά έγγραφα

“Φλασάκι” (USB memory stick)

Συσκευές για ηλεκτρονική ανάγνωση (ebook reader), π.χ. Amazon®
Kindle™

Βιντεοπροβολέας, π.χ. για προβολή παρουσιάσεων

IC009Q01TA01 IC009Q01TA02 IC009Q01TA03

IC009Q02TA01 IC009Q02TA02 IC009Q02TA03

IC009Q03TA01 IC009Q03TA02 IC009Q03TA03

IC009Q05NA01 IC009Q05NA02 IC009Q05NA03

IC009Q06NA01 IC009Q06NA02 IC009Q06NA03

IC009Q07NA01 IC009Q07NA02 IC009Q07NA03

IC009Q08TA01 IC009Q08TA02 IC009Q08TA03

IC009Q09TA01 IC009Q09TA02 IC009Q09TA03

IC009Q10NA01 IC009Q10NA02 IC009Q10NA03

IC009Q11NA01 IC009Q11NA02 IC009Q11NA03



Διαδραστικός πίνακας, π.χ. Smartboard®
IC009Q11NA01 IC009Q11NA02 IC009Q11NA03



Πόσων ετών ήσουν όταν χρησιμοποίησες για πρώτη φορά ψηφιακή συσκευή;

(Σκέψου διάφορα είδη ψηφιακών συσκευών όπως για παράδειγμα επιτραπέζιους υπολογιστές (desktop computers), φορητούς υπολογιστές (laptops ή
notebooks), έξυπνα τηλέφωνα (smartphones), tablet υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο (internet), κονσόλες
βιντεοπαιχνιδιών ή τηλεοράσεις με σύνδεση στο διαδίκτυο) 

(Να επιλέξεις μια απάντηση.)

6 ετών ή λιγότερο

7-9 ετών

10-12 ετών

13 ετών ή περισσότερο

Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ ψηφιακή
συσκευή

IC002Q01NA01

IC002Q01NA02

IC002Q01NA03

IC002Q01NA04

IC002Q01NA05



Branching rule

Rule: IF (^IC002Q01NA05 = 1) then go to ^ICEnd01 ELSE GOTO ^IC003



Πόσων ετών ήσουν όταν χρησιμοποίησες για πρώτη φορά ηλεκτρονικό υπολογιστή;

(Να επιλέξεις μια απάντηση.)

6 ετών ή λιγότερο

7-9 ετών

10-12 ετών

13 ετών ή περισσότερο

Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ
ηλεκτρονικό υπολογιστή.

IC003Q01TA01

IC003Q01TA02

IC003Q01TA03

IC003Q01TA04

IC003Q01TA05



Πόσων ετών ήσουν όταν χρησιμοποίησες το διαδίκτυο (internet) για πρώτη φορά;

(Να επιλέξεις μια απάντηση.)

6 ετών ή λιγότερο

7-9 ετών

10-12 ετών

13 ετών ή περισσότερο

Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο
(internet)

IC004Q01TA01

IC004Q01TA02

IC004Q01TA03

IC004Q01TA04

IC004Q01TA05



Branching rule

Rule: IF (^IC004Q01TA05 = 1) then go to ^IC008 ELSE GOTO ^IC005



Κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης ημέρας της εβδομάδας, 
πόση ώρα χρησιμοποιείς το διαδίκτυο (internet) στο σχολείο;

(Να επιλέξεις μια απάντηση.)

Καθόλου

1-30 λεπτά την ημέρα

31- 60 λεπτά την ημέρα

1-2 ώρες την ημέρα

2-4 ώρες την ημέρα

4-6 ώρες την ημέρα

Περισσότερο από 6 ώρες την ημέρα

IC005Q01TA01

IC005Q01TA02

IC005Q01TA03

IC005Q01TA04

IC005Q01TA05

IC005Q01TA06

IC005Q01TA07



Κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης ημέρας της εβδομάδας, 
πόση ώρα χρησιμοποιείς το διαδίκτυο (internet) εκτός σχολείου;

(Να επιλέξεις μια απάντηση.)

Καθόλου

1-30 λεπτά την ημέρα

31- 60 λεπτά την ημέρα

1-2 ώρες την ημέρα

2-4 ώρες την ημέρα

4-6 ώρες την ημέρα

Περισσότερο από 6 ώρες την ημέρα

IC006Q01TA01

IC006Q01TA02

IC006Q01TA03

IC006Q01TA04

IC006Q01TA05

IC006Q01TA06

IC006Q01TA07



Κατά τη διάρκεια ενός συνηθισμένου Σαββατοκύριακου, 
πόση ώρα χρησιμοποιείς το διαδίκτυο (internet) εκτός σχολείου;

(Να επιλέξεις μια απάντηση.)

Καθόλου

1-30 λεπτά την ημέρα

31- 60 λεπτά την ημέρα

1 - 2 ώρες την ημέρα

2 - 4 ώρες την ημέρα

4 - 6 ώρες την ημέρα

Περισσότερο από 6 ώρες την ημέρα

IC007Q01TA01

IC007Q01TA02

IC007Q01TA03

IC007Q01TA04

IC007Q01TA05

IC007Q01TA06

IC007Q01TA07



Πόσο συχνά χρησιμοποιείς ψηφιακές συσκευές για τις παρακάτω δραστηριότητες εκτός σχολείου;

(Να επιλέξεις μια απάντηση σε κάθε σειρά.)

Ποτέ ή σχεδόν ποτέ Μία ή δύο φορές
το μήνα

Μία ή δύο φορές
την εβδομάδα Σχεδόν κάθε μέρα Κάθε μέρα

Για να παίξεις παιχνίδια μόνος σου.

Για να παίξεις παιχνίδια με περισσότερους
παίκτες στο διαδίκτυο (internet).

Για να λάβεις ή να στείλεις ηλεκτρονικά
μηνύματα (email).

Για να συνομιλήσεις (chat) στο διαδίκτυο (π.χ.
μέσω MSN®).

Για να συμμετάσχεις σε κοινωνικά δίκτυα
(π.χ. Facebook, MySpace).

Για να παίξεις παιχνίδια στο διαδίκτυο
(internet) μέσω κοινωνικών δικτύων (π.χ.
Farmville®, The Sims Social).

Για να “σερφάρεις” στο διαδίκτυο (internet)
για διασκέδαση (π.χ. για να δεις βίντεο στο
YouTube™).

Για να διαβάσεις ειδήσεις στο διαδίκτυο (π.χ.
πρόσφατα γεγονότα).

Για να πάρεις πρακτικές πληροφορίες από το

IC008Q01TA01 IC008Q01TA02 IC008Q01TA03 IC008Q01TA04 IC008Q01TA05

IC008Q02TA01 IC008Q02TA02 IC008Q02TA03 IC008Q02TA04 IC008Q02TA05

IC008Q03TA01 IC008Q03TA02 IC008Q03TA03 IC008Q03TA04 IC008Q03TA05

IC008Q04TA01 IC008Q04TA02 IC008Q04TA03 IC008Q04TA04 IC008Q04TA05

IC008Q05TA01 IC008Q05TA02 IC008Q05TA03 IC008Q05TA04 IC008Q05TA05

IC008Q07NA01 IC008Q07NA02 IC008Q07NA03 IC008Q07NA04 IC008Q07NA05

IC008Q08TA01 IC008Q08TA02 IC008Q08TA03 IC008Q08TA04 IC008Q08TA05

IC008Q09TA01 IC008Q09TA02 IC008Q09TA03 IC008Q09TA04 IC008Q09TA05

IC008Q10TA01 IC008Q10TA02 IC008Q10TA03 IC008Q10TA04 IC008Q10TA05



διαδίκτυο (π.χ. τοποθεσίες, ημερομηνίες
γεγονότων).

Για να “κατεβάσεις” από το διαδίκτυο
(internet) μουσική, ταινίες, παιχνίδια ή
προγράμματα (λογισμικό).

Για να “ανεβάσεις” στο διαδίκτυο (internet)
και να μοιραστείς με άλλους αγαπημένα σου
αρχεία (π.χ. μουσική, ποίηση, βίντεο,
προγράμματα υπολογιστών).

Για να “κατεβάσεις” από το διαδίκτυο
(internet) νέες εφαρμογές σε μια κινητή
συσκευή.

IC008Q10TA01 IC008Q10TA02 IC008Q10TA03 IC008Q10TA04 IC008Q10TA05

IC008Q11TA01 IC008Q11TA02 IC008Q11TA03 IC008Q11TA04 IC008Q11TA05

IC008Q12TA01 IC008Q12TA02 IC008Q12TA03 IC008Q12TA04 IC008Q12TA05

IC008Q13NA01 IC008Q13NA02 IC008Q13NA03 IC008Q13NA04 IC008Q13NA05



Πόσο συχνά χρησιμοποιείς ψηφιακές συσκευές για τις παρακάτω δραστηριότητες εκτός σχολείου;

(Να επιλέξεις μια απάντηση σε κάθε σειρά.)

Ποτέ ή σχεδόν ποτέ Μία ή δύο φορές
το μήνα

Μία ή δύο φορές
την εβδομάδα

Σχεδόν κάθε
μέρα Κάθε μέρα

Για να “σερφάρεις” στο διαδίκτυο (internet) για τις
σχολικές σου εργασίες, π.χ. για να ετοιμάσεις μία έκθεση
ή μία παρουσίαση.

Για να “σερφάρεις” στο διαδίκτυο (internet) όταν
διαβάζεις τα μαθήματά σου π.χ. για να βρίσκεις
απαντήσεις σε απορίες σου.

Για να ανταλλάξεις ηλεκτρονικά μηνύματα (email) με
συμμαθητές σου για σχολικές εργασίες.

Για να επικοινωνήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(email) με καθηγητές σου και για να τους στείλεις
σχολικές ή άλλες εργασίες.

Για να επικοινωνήσεις μέσω κοινωνικών δικτύων με
συμμαθητές σου για σχολικές εργασίες π.χ. Facebook,
MySpace.

Για να επικοινωνήσεις μέσω κοινωνικών δικτύων με
καθηγητές π.χ. Facebook, MySpace.

Για να “κατεβάσεις”, να “ανεβάσεις” ή να αναζητήσεις
στοιχεία από την ιστοσελίδα του σχολείου σου, π.χ. το
ωρολόγιο πρόγραμμα ή υλικό για τα σχολικά σου
μαθήματα κλπ.

IC010Q01TA01 IC010Q01TA02 IC010Q01TA03 IC010Q01TA04 IC010Q01TA05

IC010Q02NA01 IC010Q02NA02 IC010Q02NA03 IC010Q02NA04 IC010Q02NA05

IC010Q03TA01 IC010Q03TA02 IC010Q03TA03 IC010Q03TA04 IC010Q03TA05

IC010Q04TA01 IC010Q04TA02 IC010Q04TA03 IC010Q04TA04 IC010Q04TA05

IC010Q05NA01 IC010Q05NA02 IC010Q05NA03 IC010Q05NA04 IC010Q05NA05

IC010Q06NA01 IC010Q06NA02 IC010Q06NA03 IC010Q06NA04 IC010Q06NA05

IC010Q07TA01 IC010Q07TA02 IC010Q07TA03 IC010Q07TA04 IC010Q07TA05



Για να ελέγξεις την ιστοσελίδα του σχολείου σου για
πρόσφατες ανακοινώσεις, π.χ. την απουσία καθηγητή.

Για να κάνεις τα μαθήματά σου στον υπολογιστή.

Για να κάνεις τα μαθήματά σου σε μια κινητή συσκευή.

Για να “κατεβάσεις” εκπαιδευτικές εφαρμογές σε μια
κινητή συσκευή.

Για να “κατεβάσεις” εκπαιδευτικές εφαρμογές για τις
Φυσικές Επιστήμες σε μια κινητή συσκευή.

IC010Q08TA01 IC010Q08TA02 IC010Q08TA03 IC010Q08TA04 IC010Q08TA05

IC010Q09NA01 IC010Q09NA02 IC010Q09NA03 IC010Q09NA04 IC010Q09NA05

IC010Q10NA01 IC010Q10NA02 IC010Q10NA03 IC010Q10NA04 IC010Q10NA05

IC010Q11NA01 IC010Q11NA02 IC010Q11NA03 IC010Q11NA04 IC010Q11NA05

IC010Q12NA01 IC010Q12NA02 IC010Q12NA03 IC010Q12NA04 IC010Q12NA05



Πόσο συχνά χρησιμοποιείς ψηφιακές συσκευές για τις παρακάτω δραστηριότητες στο σχολείο;

(Να επιλέξεις μια απάντηση σε κάθε σειρά.)

Ποτέ ή σχεδόν ποτέ Μία ή δύο φορές
το μήνα

Μία ή δύο φορές
την εβδομάδα

Σχεδόν κάθε
μέρα Κάθε μέρα

Για να συνομιλήσεις (chat) στο διαδίκτυο (internet)
στο σχολείο.

Για να λάβεις ή να στείλεις ηλεκτρονικά μηνύματα
(email) στο σχολείο.

Για να αναζητήσεις στοιχεία στο διαδίκτυο
(internet) για σχολική εργασία.

Για να “κατεβάσεις”, να “ανεβάσεις” ή να
αναζητήσεις στοιχεία από την ηλεκτρονική σελίδα 
του σχολείου σου, π.χ. intranet.

Για να “ανεβάσεις” εργασίες σου στην ιστοσελίδα
του σχολείου.

Για να παίξεις με προγράμματα προσομοίωσης στο
σχολείο.

Για να κάνεις ασκήσεις, π.χ. στο μάθημα 
της ξένης γλώσσας ή των Μαθηματικών.

Για να κάνεις σχολικές εργασίες 
σε έναν υπολογιστή του σχολείου.

Για να κάνεις ομαδικές εργασίες και για επικοινωνία
με άλλους συμμαθητές σου.

IC011Q01TA01 IC011Q01TA02 IC011Q01TA03 IC011Q01TA04 IC011Q01TA05

IC011Q02TA01 IC011Q02TA02 IC011Q02TA03 IC011Q02TA04 IC011Q02TA05

IC011Q03TA01 IC011Q03TA02 IC011Q03TA03 IC011Q03TA04 IC011Q03TA05

IC011Q04TA01 IC011Q04TA02 IC011Q04TA03 IC011Q04TA04 IC011Q04TA05

IC011Q05TA01 IC011Q05TA02 IC011Q05TA03 IC011Q05TA04 IC011Q05TA05

IC011Q06TA01 IC011Q06TA02 IC011Q06TA03 IC011Q06TA04 IC011Q06TA05

IC011Q07TA01 IC011Q07TA02 IC011Q07TA03 IC011Q07TA04 IC011Q07TA05

IC011Q08TA01 IC011Q08TA02 IC011Q08TA03 IC011Q08TA04 IC011Q08TA05

IC011Q09TA01 IC011Q09TA02 IC011Q09TA03 IC011Q09TA04 IC011Q09TA05





Από την εμπειρία που έχεις με ψηφιακά μέσα και ψηφιακές συσκευές,
πόσο διαφωνείς ή συμφωνείς με τα παρακάτω;

(Σκέψου διάφορα είδη ψηφιακών συσκευών όπως για παράδειγμα επιτραπέζιους υπολογιστές (desktop computers), φορητούς υπολογιστές (laptops ή
notebooks), έξυπνα τηλέφωνα (smartphones), tablet υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο (internet), κονσόλες
βιντεοπαιχνιδιών ή τηλεοράσεις με σύνδεση στο διαδίκτυο.)

(Να επιλέξεις μια απάντηση σε κάθε σειρά.)

Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ
απόλυτα

Χάνω την αίσθηση του χρόνου όταν χρησιμοποιώ ψηφιακές
συσκευές.

Το διαδίκτυο (internet) είναι μια πολύ καλή πηγή για να βρω τις
πληροφορίες που με ενδιαφέρουν (π.χ. ειδήσεις, αθλητικά,
λεξικό).

Είναι πολύ χρήσιμο να υπάρχουν κοινωνικά δίκτυα στο
διαδίκτυο (internet).

Ενθουσιάζομαι όταν ανακαλύπτω νέες ψηφιακές συσκευές ή
εφαρμογές.

Με ενοχλεί όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση στο διαδίκτυο
(internet).

Μου αρέσει να χρησιμοποιώ ψηφιακές συσκευές.

IC013Q01NA01 IC013Q01NA02 IC013Q01NA03 IC013Q01NA04

IC013Q04NA01 IC013Q04NA02 IC013Q04NA03 IC013Q04NA04

IC013Q05NA01 IC013Q05NA02 IC013Q05NA03 IC013Q05NA04

IC013Q11NA01 IC013Q11NA02 IC013Q11NA03 IC013Q11NA04

IC013Q12NA01 IC013Q12NA02 IC013Q12NA03 IC013Q12NA04

IC013Q13NA01 IC013Q13NA02 IC013Q13NA03 IC013Q13NA04





Από την εμπειρία που έχεις με ψηφιακά μέσα και ψηφιακές συσκευές,
πόσο διαφωνείς ή συμφωνείς με τα παρακάτω;

(Σκέψου διάφορα είδη ψηφιακών συσκευών όπως για παράδειγμα επιτραπέζιους υπολογιστές (desktop computers), φορητούς υπολογιστές (laptops ή
notebooks), έξυπνα τηλέφωνα (smartphones), tablet υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο (internet), κονσόλες
βιντεοπαιχνιδιών ή τηλεοράσεις με σύνδεση στο διαδίκτυο.) 

(Να επιλέξεις μια απάντηση σε κάθε σειρά.)

Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα

Αισθάνομαι άνετα όταν χρησιμοποιώ ψηφιακές
συσκευές με τις οποίες δεν είμαι τόσο
εξοικειωμένος.

Εάν οι φίλοι και οι συγγενείς μου θελήσουν να
αγοράσουν νέες ψηφιακές συσκευές ή εφαρμογές,
μπορώ να τους δώσω συμβουλές.

Αισθάνομαι άνετα όταν χρησιμοποιώ τις ψηφιακές
συσκευές μου στο σπίτι.

Όταν συναντώ προβλήματα με τις ψηφιακές
συσκευές, νομίζω ότι μπορώ να τα λύσω.

Εάν οι φίλοι και οι συγγενείς μου έχουν κάποιο
πρόβλημα με ψηφιακές συσκευές, μπορώ να τους
βοηθήσω.

IC014Q03NA01 IC014Q03NA02 IC014Q03NA03 IC014Q03NA04

IC014Q04NA01 IC014Q04NA02 IC014Q04NA03 IC014Q04NA04

IC014Q06NA01 IC014Q06NA02 IC014Q06NA03 IC014Q06NA04

IC014Q08NA01 IC014Q08NA02 IC014Q08NA03 IC014Q08NA04

IC014Q09NA01 IC014Q09NA02 IC014Q09NA03 IC014Q09NA04





Από την εμπειρία που έχεις με ψηφιακά μέσα και ψηφιακές συσκευές,
πόσο διαφωνείς ή συμφωνείς με τα παρακάτω;

(Να επιλέξεις μια απάντηση σε κάθε σειρά.)

Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ
απόλυτα

Όταν χρειάζομαι νέο λογισμικό, το εγκαθιστώ μόνος μου.

Διαβάζω πληροφορίες γύρω από τις ψηφιακές συσκευές για να
μη χρειαστεί να ζητήσω βοήθεια.

Χρησιμοποιώ ψηφιακές συσκευές επειδή θέλω να τις
χρησιμοποιώ.

Όταν έχω ένα πρόβλημα με τις ψηφιακές συσκευές, ξεκινάω να
το λύνω μόνος μου.

Όταν χρειάζομαι μια νέα εφαρμογή, την επιλέγω μόνος μου.
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Από την εμπειρία που έχεις με ψηφιακά μέσα και ψηφιακές συσκευές,
πόσο διαφωνείς ή συμφωνείς με τα παρακάτω;

(Να επιλέξεις μια απάντηση σε κάθε σειρά.)

Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα

Μου αρέσει να μιλάω με τους φίλους μου για ψηφιακές
συσκευές, για να μάθω κάτι καινούργιο για αυτές.

Μου αρέσει να ανταλλάσσω ιδέες με άλλους στο διαδίκτυο
(internet) για τη λύση προβλημάτων που παρουσιάζουν οι
ψηφιακές συσκευές.

Μου αρέσει να συναντώ φίλους και να πάιζουμε μαζί
παιχνίδια στον υπολογιστή και βιντεοπαιχνίδια.

Μου αρέσει να ανταλλάσσω πληροφορίες γύρω από ψηφιακές
συσκευές με τους φίλους μου.

Μαθαίνω πολλά γύρω από τα ψηφιακά μέσα συζητώντας με
τους φίλους και τους συγγενείς μου.
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Σε ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σου 
στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου!


