
Δεύτερη έρευνα – Ερωτηματολόγιο από τους Ιταλούς μαθητές με θέμα… 

 

«Κακές συνήθειες – Παραβατική συμπεριφορά» 

 

2 Φύλο 
K 
A 

3 Ηλικία 
 

4 Έχεις καπνίσει ποτέ; 
Ναι 
Το έχω δοκιμάσει 
Όχι 

5 Πόσα τσιγάρα καπνίζεις τη μέρα; 

1 – 5 τσιγάρα 
6 – 10 τσιγάρα 
10 – 15 τσιγάρα 
Πάνω από 16 
ΔΕΝ καπνίζω 

6 Οι γονείς σου γνωρίζουν ότι καπνίζεις; 
Ναι 
Όχι 
 ΔΕΝ καπνίζω 

7 Έχεις πει ποτέ ψέματα στους γονείς σου; 
Ναι 
Όχι 
Μερικές φορές 

8 Δοκίμασες ποτέ κάποιο είδος ναρκωτικών; 
Ναι 
Έχω δοκιμάσει κάποτε 
Όχι 

9 
Νομίζεις πως το χασίς ή άλλα ελαφριά ναρκωτικά μπορούν να 
νομιμοποιηθούν; 

Ναι 
Όχι 

10 Πως περνάς συνήθως τα Σαββατόβραδα; 

Μένω σπίτι 
Πάω σε κλαμπ/ντίσκο 
Βγαίνω με τους φίλους μου 
Μεθάω 
Πάω σινεμά 
Διαφορετικά 

11 Τι ποτά πίνεις συνήθως; 
Μη αλκοολούχα 
Ελαφριά αλκοολούχα 
Δυνατά αλκοολούχα 

12 Έχεις μεθύσει ποτέ; 

Όχι 
Μόνο μια φορά 
Κάποιες φορές 
Όποτε βγαίνω έξω 

13 Βοηθάς συνήθως στις δουλειές του σπιτιού; 
Ναι 
Μερικές φορές 
Ποτέ 

14 Πόσο συχνά τρως πρόχειρο/junk food; 

Καθημερινά 
1 – 3 φορές τη βδομάδα 
1 – 3 φορές το μήνα 
1 – 3 φορές το χρόνο 
Ποτέ 

15 Τακτοποιείς το δωμάτιό σου; 

Πάντα τακτοποιώ το δωμάτιό μου 
Φτιάχνω μόνο το κρεβάτι μου 
Ψιλοτακτοποιώ μόνο πάνω-πάνω 
Όχι 



16 Πόσες ώρες μελετάς τη μέρα; 
Λιγότερο από μία ώρα 
Μία με δύο ώρες 
Πάνω από δύο ώρες 

17 Πόσα (εξωσχολικά) βιβλία διαβάζεις το χρόνο; 

Δεν διαβάζω 
1 – 3 βιβλία 
3 – 6 βιβλία 
Περισσότερα από 6  

18 Έχεις κάνει ποτέ κοπάνα; 

Ποτέ 
Μερικές φορές 
Μια φορά τη βδομάδα 
Μια φορά το μήνα 

19 Έχεις πληρώσει ποτέ πρόστιμο για κάποια παράβαση; 
Ναι 
Όχι 
Κάποιες φορές 

20 Πόσα SMS στέλνεις τη μέρα; 

Λιγότερα από 20 
20 – 50 
50 – 100 
Περισσότερα 

21 Πόσα λεφτά ξοδεύεις για μονάδες στο κινητό σου το μήνα; 

Δεν έχω κινητό 
5 € 
10 € 
15 € 
25 € 
Περισσότερα 

22 Πόσες ώρες τη μέρα παρακολουθείς τηλεόραση; 

Δεν έχω τηλεόραση 
Λιγότερο από 2 ώρες 
2 – 3 ώρες 
Περισσότερο 

23 Πόσες ώρες τη μέρα παίζεις ηλεκτρονικά παιχνίδια; 

Δεν παίζω ηλεκτρονικά παιχνίδια 
Λιγότερο από 2 ώρες 
2 – 3 ώρες 
Περισσότερο 

24 Πόσες ώρες σερφάρεις στο internet τη μέρα;  

Δεν χρησιμοποιώ υπολογιστή 
Λιγότερο από 1 ώρα 
1 – 2 ώρες 
3 – 4 ώρες 
Πάνω από 4 ώρες 

25 Χρησιμοποιείς προφυλακτικό στις σχέσεις σου; 

Ναι 
Κάποιες φορές 
Ποτέ 
Δεν έχω σεξουαλική σχέση 

26 Φέρεσαι οικολογικά; 
Ναι 
Όχι 
Κάποιες φορές 

27 Με ποιον τρόπο είσαι φιλικός/κή στο περιβάλλον; 

Ανακυκλώνω χαρτί 
Ανακυκλώνω γυαλί 
Ανακυκλώνω πλαστικό 
Ανακυκλώνω αλουμίνιο 
Δεν ανακυκλώνω καθόλου 

28 Κάνεις διαλογή των σκουπιδιών σε υγρά και στεγνά; 
Ναι 
Όχι 
Κάποιες φορές 

 


