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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ ΓΕΝΕΩΝ 
 

 

Παρακαλούμε συμπληρώστε ανά στήλη, δύο ενήλικες και ένα παιδί ανά οικογένεια. Βάλτε Χ, όπου ισχύει. 

 

 

A/A Δεξιότητες  ΕΝ. 1 ΕΝ.2 Παιδί 

 Παρακαλώ συμπληρώστε ηλικία    

 Παρακαλώ συμπληρώστε το φύλο (Άρρεν, Θήλυ)    

Υπηρεσίες Internet 

1 Ξέρω να παραγγέλνω από το Διαδίκτυο.    

2 Ξέρω να αναζητώ πληροφορίες στο Διαδίκτυο (πχ καιρός, 

συνταγές κα).    

3 Ξέρω να κλείνω αεροπορικά εισιτήρια.    

4 Ξέρω να κάνω κρατήσεις ξενοδοχείων.    

5 Ξέρω να ψάχνω βίντεο στο Youtube.    

6 Ξέρω να μοντάρω βίντεο.    

7 Ξέρω να κατεβάζω/ παρακολουθώ ταινίες,εφαρμογές.    

8 Ξέρω να παίζω παιχνίδια online.    

9 Ξέρω να κάνω συναλλαγές με eBanking.    

10 Ξέρω να συναλλάσσομαι με την εφορία ηλεκτρονικά (ΕΝΦΙΑ, 

φόρος εισοδήματος κα). 
   

11 Ξέρω να στέλνω και να δέχομαι  e-mail.    

12 Ξέρω να κάνω ζωντανές βιντεοκλήσεις πχ. skype    

13 Ξέρω να παίρνω οδηγίες για μία τοποθεσία από το google 

maps. 
   

14 Ξέρω να πληρώνω λογαριασμούς από το Διαδίκτυο (ΔΕΗ,ΟΤΕ, 

κα) 
   



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

15 Ξέρω να δημιουργώ και να επεξεργάζομαι ένα έγγραφο σε 

κειμενογράφο, όπως το Word. 
   

16 Ξέρω να δημιουργώ και να επεξεργάζομαι δεδομένα και 

γραφικές παραστάσεις σε λογιστικά φύλλα, όπως το Excel. 
   

17 Ξέρω να κάνω παρουσιάσεις σε λογισμικά, όπως το Power 

Point. 
   

18 Ξέρω να επεξεργάζομαι φωτογραφίες (Photoshop, Paint, κα).    

19 Ξέρω να επεξεργάζομαι βίντεο (edit)    

20 Ξέρω να εργάζομαι σε συνεργατικά έγγραφα και να μοιράζομαι 

αρχεία και φακέλους , όπως στο Google Drive. 
   

21 Ξέρω να αναζητώ φακέλους και αρχεία στον υπολογιστή 

μου/κινητό. 
   

22 Ξέρω να εγκαθιστώ και απεγκαθιστώ προγράμματα και 
εφαρμογές στον υπολογιστή μου/ κινητό.  

   

23 Ξέρω να ρυθμίζω το antivirus πρόγραμμα στον υπολογιστή/ 
κινητό μου. 

   

24 Μπορώ να τσεκάρω την ταχύτητα του διαδικτύου μου.    

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (SOCIAL MEDIA) 

25 Ξέρω να δημιουργώ ένα προφίλ σε δημοφιλή Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitter). 

 

   

26 Ξέρω να ανεβάζω  φωτογραφίες/ βίντεο στα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης. 
   

27 Ξέρω να κάνω ρυθμίσεις για τον έλεγχο απορρήτου στον 

λογαριασμό μου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης . 
   

28 Ξέρω να κάνω αναφορά (report) όταν με ενοχλεί κάτι στα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης. 
   

 

 
 

 


