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Το διαδίκτυο στη ζωή μας

Ερευνητική εργασία στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής 

από τους μαθητές της Ε’ και Στ’ τάξης των δημοτικών σχολείων 

Παζινού και Στερνών Χανίων. Μια διασχολική συνεργασία.

Υπεύθ. καθηγητής: Σαρτζετάκης Βαγγέλης
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Σκοπός:

• Να κατανοήσουν οι μαθητές 

τους κινδύνους που 

ελλοχεύουν από την αλόγιστη 

χρήση του διαδικτύου μέσω 

μιας διαδικασίας 

αυτοαξιολόγησης.
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Επιμέρους στόχοι:

• Ομαδοσυνεργατικότητα.

• Ψηφιακός γραμματισμός με τη χρήση των 

εργαλείων του google forms.

• Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων.

• Σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία.
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Στάδια εργασίας:

• Καταγραφή των κινδύνων από την κακή χρήση 
του διαδικτύου με καταιγισμό ιδεών.

• Συγκρότηση ομάδων με αντικείμενο τη 
διατύπωση συγκεκριμένων ερωτημάτων για τη 
σύνταξη ψηφιακού ερωτηματολογίου.

• Γνωριμία με τα εργαλεία του google forms

• Σύνταξη ερωτημάτων στην πλατφόρμα google 
forms.

• Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

• Συζήτηση επί των πορισμάτων και των 
γραφημάτων της έρευνας.
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Ερωτήματα:
• Πόσες ώρες την ημέρα χρησιμοποιείς το διαδίκτυο;

• Έχεις εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας προγράμματα που έχεις 
κατεβάσει από το διαδίκτυο;

• Χρησιμοποιείς κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης και, αν ναι, από ποια 
ηλικία;

• Έχεις κάνει chat με κάποιον άγνωστο;

• Χρησιμοποιείς greeklish όταν στέλνεις μηνύματα στο διαδίκτυο;

• Έχεις δει ποτέ ακατάλληλο περιεχόμενο κατά τη διάρκεια της χρήσης του 
διαδικτύου;

• Έχεις δημοσιεύσει στο διαδίκτυο προσωπικές σου φωτογραφίες;

• Έχεις συναντήσει ποτέ κάποιον που έχεις γνωρίσει από το διαδίκτυο;

• Σου έχουν κάνει φάρσα μέσω διαδικτύου;

• Έχεις δεχτεί ποτέ παρενόχληση από το διαδίκτυο;

• Έχεις παίξει ποτέ διαδικτυακά παιχνίδια όπως pokemon, blue whale κτλ;

• Εάν δεν χρησιμοποιούσες το διαδίκτυο, πώς θα αξιοποιούσες τον χρόνο 
σου;

• Τι ηλικία έχεις;

• Είσαι Αγόρι ή Κορίτσι;
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Πορίσματα
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Συμπεράσματα:
• 8 στους 10 μαθητές χρησιμοποιούν λιγότερο από μία ώρα την ημέρα 

το διαδίκτυο, ενώ 2 στους 10 από 1 έως 2 ώρες.

• 2 στους 10 κατέβασαν προγράμματα ενδεχομένως και με κακόβουλο 
λογισμικό από το διαδίκτυο.

• Περίπου 5 στους 10 χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
την ώρα που περισσότεροι από 8 στους 10 δηλώνουν ότι αν δεν 
χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο θα έπαιζαν με τους φίλους τους!

• 6 στους 100 έχουν συναντήσει κάποιον που γνώρισαν στο διαδίκτυο, 
10 στους 100 έχουν συνομιλήσει με άγνωστο, ενώ 15 στους 100 
έχουν δεχτεί φάρσα που εξελίχθηκε σε παρενόχληση για τους 5.

• Γενικά: τα συμπεράσματα δεν είναι στην παρούσα φάση 
ανησυχητικά, ελλιπής έλεγχος και απροσεξία από μέρους των 
μαθητών όμως μπορούν να καταστήσουν το διαδίκτυο επικίνδυνο. Το 
βέβαιο είναι ότι οι μαθητές στερούνται του παιχνιδιού και των 
ευεργετημάτων του με ό,τι αυτό σημαίνει για την κοινωνικοποίηση και 
την ψυχοσύνθεσή τους. 


