
Dotazník pre deti vo veku 8 - 11 rokov

Máš svoj vlastný mobil?

V škole je zakázané telefonovať. Použil(a) si už niekedy v triede mobil?

Používaš internet vo svojom počítači alebo v mobile?
Alebo doma, v škole či u kamošov?

S koľkými ľuďmi si približne telefonuješ, píšeš cez telefón?

Na čo používaš svoj mobil?

Na čo používaš internet?

Stratil(a) si alebo ti niekedy ukradli mobil?

áno

nie

áno

nie

áno

nie

vypíš: s .................................. ľuďmi

telefonovanie

posielanie SMS, MMS

sťahovanie obrázkov a hudby

budík

fotografovanie, natočenie videa

hranie hier

kalkulačka

internet

iné

na vyhľadávanie informácií o veciach, ktoré ma bavia a zaujímajú (hudba, hry, záľuby)

na učenie a veci do školy

na hranie hier

chatovanie

iné

áno, stratil(a) som ho

áno, ukradli mi ho

nie



S kým najčastejšie chatuješ?

Vedia rodičia, na akých stránkach a s kým chatuješ?

Stalo sa ti, že si na svoj mobil či do počítača dostal(a):

Predstav si, že by si teraz dostal(a) SMS s ponukou, že sa môžeš zúčastniť súťaže o nejakú 
fakt hustú cenu. Neprišla by ti od žiadneho kamoša ani od nikoho, koho poznáš. Stačilo by 
poslať späť SMS z tvojho telefónu... Odpovedal(a) by si na takúto správu?

Volal(a) si niekedy ty alebo tvoji kamoši len tak, kvôli zábave, na dôležité čísla 
(napr. na číslo polície, hasičov, linky záchrany a pod.)?

Nahrával(a) si niekedy na svoj mobil alebo vieš o tom, 
že by si niekto v tvojom okolí (napr. tvoji kamaráti) nahrával:

Počul(a) si už niekedy o závislosti
mladých ľudí od počítačov, mobilov
či rôznych hier, ktorú si vypestovali
nadmerným používaním týchto
nástrojov alebo dlhými hodinami
strávenými hraním hier?

s kamošmi, ktorých poznám osobne

s rodičmi a inými príbuznými

s ľuďmi, ktorých poznám len cez internet

iné

áno, vedia o všetkom

áno, vedia, ale len čiastočne

nie, nevedia o ničom

neviem

nejaký neslušný, nepríjemný obrázok?

SMS, ktorá obsahovala neslušné a vulgárne slová?

SMS od cudzej osoby, ktorá sa s tebou chcela zoznámiť alebo stretnúť?

nejaké neslušné, nepríjemné video?

áno

nie

neviem, záleží na okolnostiach

nie, nikdy som nevolal(a) ani ja, ani kamaráti

ja som nevolal(a), ale kamaráti volali

áno, volal(a) som

bolo to inak – napíš ako ………………………………

nejaké scénky, ktoré mohli byť nepríjemné tvojim kamarátom a spolužiakom?

nejaké videá spojené s trápením alebo týraním zvierat?

iné scénky, na ktorých ste sa potom zabávali?

áno

nie


