
Η επίδραση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στους μαθητές του Δημοτικού 

Σχολείου 

  Οι μαθητές-τριες της Στ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Βασιλειών αποφάσισαν να 

κάνουν μια έρευνα για την επίδραση των Μ.Κ.Δ.(Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης) 

στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου λόγω κάποιου λεκτικού επεισοδίου (με 

υβριστικό περιεχόμενο) μεταξύ των μαθητών  μέσω Viber.   

   Η μεθολογία που ακολουθήσαμε για την έρευνά μας ήταν η εξής : 

1.  Συζητήσαμε και αναλύσαμε τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. 

2. Συντάξαμε τα ερωτηματολόγια κατά άτομα. 

3. Επιλέξαμε το καταλληλότερο ερωτηματολόγιο και το διαμορφώσαμε με βάση το 

στόχο μας.  

4. Διανείμαμε τα ερωτηματολόγια στην Στ΄ τάξη του 32ου Δημοτικού Σχολείου 

Ηρακλείου και στην Ε΄ τάξη του σχολείου μας. 

5. Συλλέξαμε τα ερωτηματολόγια και επεξεργαστήκαμε τα δεδομένα.  

6. Τέλος προβήκαμε στην εξαγωγή των συμπερασμάτων.  

   Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από 59 μαθητές-τριες του 32ου  Δημοτικού 

Σχολείου Ηρακλείου και από το Δημοτικό Σχολείο Βασιλειών. 

 

Ανάλυση δεδομένων έρευνας   

   Στην 1η ερώτηση  «φύλο» μαθητή-τριας το 42% ήταν αγόρια και το 58% κορίτσια. 

Από την 2η ερώτηση  διαπιστώσαμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν το 51% που 

αντιστοιχεί στην ηλικία των 12 ετών και το αμέσως μικρότερο 37% αντιστοιχεί στην 

ηλικία των 11 ετών. Επίσης το 9% αντιστοιχεί στην ηλικία των 10 ετών και το 3% 

αντιστοιχεί στην απάντηση  ΆΛΛΟ.  

Στην 3η ερώτηση για το ποια ηλεκτρονική συσκευή χρησιμοποιείς, το κινητό 

κυριαρχεί με 39%, ακολουθεί το τάμπλετ με 32% και τέλος ακολουθεί ο Η/Υ με 29%. 

   Στην 4η ερώτηση « Πόσο συχνά χρησιμοποιείς την συσκευή σου » απάντησε ότι το 

53% τη χρησιμοποιεί κάθε μέρα, ακολουθεί  το 17% που τη χρησιμοποιεί κάθε 

Σαββατοκύριακο, το 14% που τη χρησιμοποιεί κάθε 3 ημέρες και το 16% που 

απάντησε «Άλλο».  

Στην 5η ερώτηση «τι ώρες την χρησιμοποιείς» το 50% απάντησε το απόγευμα, το 

25% το μεσημέρι, το 18% το βράδυ και το 7% το πρωί.  

Στην 6η ερώτηση «Έχεις κάποια εφαρμογή που κάνεις συνομιλίες»  απάντησε «Ναι» 

το 65%, «Όχι» το 32% και δεν απαντώ το 3%. 

 Στην 7η ερώτηση για το «Ποια εφαρμογή χρησιμοποιείς», το 34% χρησιμοποιεί 

Viber, το 18% χρησιμοποιεί Instagram, το 13% χρησιμοποιεί το Snapchat, το 12% 



χρησιμοποιεί το Skype, το 12% χρησιμοποιεί το Messenger, το 7% χρησιμοποιεί το 

Facebook και το 4% χρησιμοποιεί το Twitter.  

Στην 8η ερώτηση για το «Ποια θέματα μιλάτε» επικράτησε το κουτσομπολιό με 54%, 

ακολούθησε με 32% το «Τι κάνουν» και στην 3η θέση με 14% το σχολείο (μαθήματα).  

Στην 9η ερώτηση που ήταν η αφορμή για την παρούσα έρευνα «για το αν έχεις 

τσακωθεί μέσω Μ.Κ.Δ.» απάντησε το 65% «ΟΧΙ», το 29% απάντησε «ΝΑΙ» και το 

6% δεν απάντησε.    

 Στη 10η ερώτηση «αν τσακωθήκατε και με ποιον» απάντησε το 84% ότι έχει 

τσακωθεί με φίλο-η, το 11% με άλλο πρόσωπο και τελευταίο το 5% με γονέα.  

Στην 11η ερώτηση «αν πιστεύεις ότι η απόδοσή σου στο σχολείο έχει μειωθεί λόγω 

της χρήσης των ηλεκτρονικών συσκευών» το 72% απάντησε ότι δεν πιστεύει ότι η 

απόδοση στο σχολείο έχει σχέση με τα Μ.Κ.Δ., το 22% δεν απάντησε και το 6% 

πιστεύει ότι σχετίζονται.  

Στη  12η ερώτηση «τι λεξιλόγιο χρησιμοποιείται στα Μ.Κ.Δ.» το 64% απάντησε 

καθημερινό, το 23% ευγενικό και το 13% υβριστικό. Διαπιστώνουμε ότι το υβριστικό 

λεξιλόγιο συγκεντρώνει υψηλό ποσοστό μαθητών που μας προβληματίζει.  

Στην 13η ερώτηση «αν μετανιώνεις όταν μιλάς άσχημα σε κάποιον στα Μ.Κ.Δ.» το 

46% απάντησε «ΝΑΙ», το 35% δεν απάντησε και το 19% απάντησε «ΌΧΙ». 

Διαπιστώνουμε ότι ένα υψηλό ποσοστό έχει συνειδητά αυτή τη συμπεριφορά. 

Στη 14η ερώτηση «αν έχεις δεχτεί BULLING από κάποιον συνομιλητή σου» απάντησε 

«ΌΧΙ» το 86%, το 9% απάντησε «ΝΑΙ» και δεν απάντησε το 5%. Διαπιστώνουμε ότι 

9 στα 100 παιδιά έχουν δεχτεί BULLING.  

Στη 15η ερώτηση «αν έχεις αποκλείσει φίλους σου που δεν έχουν κάποιο Μ.Κ.Δ.» το 

84% απάντησε «ΌΧΙ», το 5% απάντησε «ΝΑΙ» και το 11% δεν απάντησε. Είναι 

σημαντικό ποσοστό (το 5%) για παιδιά αυτής της ηλικίας να αποκλείουν φίλους τους 

που δεν έχουν Μ.Κ.Δ. Η στάση αυτή θα μπορούσε να αναλυθεί από ψυχολόγους και 

κοινωνιολόγους.  

Στη 17η ερώτηση «πώς προτιμάς να επικοινωνείς», ευτυχώς το 84% απάντησε 

άμεσα και το 16% απάντησε μέσω Μ.Κ.Δ. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι σ’ αυτό το 

δείγμα έρευνας η επίδραση των Μ.Κ.Δ. δεν είναι καταλυτική.  

   Στη 18η ερώτηση «αν τσακώνεσαι με τους γονείς σου λόγω των Μ.Κ.Δ.» το 64% 

απάντησε «ΌΧΙ», το 29% απάντησε «ΝΑΙ» και το 7% δεν απάντησε. Δυστυχώς είναι 

υψηλό το ποσοστό των οικογενειακών συγκρούσεων.  

Στη 19η ερώτηση «πόσο συχνά τσακώνεσαι με τους γονείς σου» το 83% απάντησε 

«ΆΛΛΟ», το 8% απάντησε κάθε Σαββατοκύριακο, το 6% κάθε μέρα και το 3% κάθε 3 

ημέρες.  

Στην 20η ερώτηση «αν τσακώνεσαι με τους φίλους σου λόγω των Μ.Κ.Δ.» το 64% 

απάντησε «ΝΑΙ» ενώ το 7% δεν απάντησε.  



Στην 21η ερώτηση «αν ναι, πόσο συχνά» το 67% απάντησε «ΆΛΛΟ»,  το 24% κάθε 

Σαββατοκύριακο, κάθε 3 μέρες το 7% και κάθε μέρα το 3%. Διαπιστώνουμε λοιπόν 

ότι το Σαββατοκύριακο επικοινωνούν  με τους φίλους τους μέσω Μ.Κ.Δ., επειδή δεν 

πάνε σχολείο. 

   Στην 22η ερώτηση «τι γνώμη έχουν οι γονείς σου για την χρήση των Μ.Κ.Δ.» ίσως 

οι μαθητές να υιοθετούν τη στάση των γονέων τους απέναντι στα Μ.Κ.Δ., αφού 

συμφωνεί το 43%, διαφωνεί το 18%, αδιαφορεί το 6% και δεν απαντά το 33%.  

Στην 23η ερώτηση «για την απώλεια της ιδιωτικότητας σου» το 52% απαντά ότι δεν 

τη χάνει, το 24% δεν απάντησε και το 14% απάντησε «ΝΑΙ». Ένα μεγάλο δηλαδή 

ποσοστό είναι υποψιασμένο πια απέναντι στο μπαλκόνι του Ίντερνετ.  

Στην 24η ερώτηση σας παραθέτουμε μερικές από τις απαντήσεις :  

1. Ίσως με κάποιο παιχνίδι που υπάρχει κάμερα. 

2. Με την φωτογραφία μου. 

3. Μία συμμαθήτριά μου ανέβασε μια φωτογραφία μου χωρίς την σύγκρισή μου. 

4. Η ιδιωτικότητά μου δεν παραβιάζεται γιατί υπάρχουν πράγματα που την 

αποτρέπουν. 

5. Ναι, συνήθως όταν το χρησιμοποιώ πολύ συχνά και γίνομαι εθισμένος. 

 Στην 25η ερώτηση «σας έχει παρενοχλήσει κάποιος άγνωστος μέσα από τα 

Μ.Κ.Δ.» δεν απάντησε το 23%, ενώ το 21% που απάντησε θετικά είναι πολύ 

ανησυχητικό και το 16% απάντησε «ΌΧΙ».  

Στην 26η ερώτηση «για τον εκνευρισμό και την ένταση που προκαλεί η ασχολία 

με τα Μ.Κ.Δ.» το 59% έχει απαντήσει «ΌΧΙ», το 23% δεν έχει απαντήσει ενώ το 

18% απάντησε «ΝΑΙ». Αποτέλεσμα που μας προβληματίζει.  

Και τέλος στην 27η ερώτηση «αισθάνεσαι ότι είσαι εθισμένος με τα Μ.Κ.Δ. και την 

ηλεκτρονική συσκευή σου» απάντησε «ΌΧΙ» το 72%, «ΝΑΙ» το 7% και δεν 

απάντησε το 21%. 

    Από τα παραπάνω αποτελέσματα, τα οποία σύμφωνα με την ψυχολόγο του 

Χαμόγελου του παιδιού δεν απέχουν από σχετικές έρευνες με μεγαλύτερο δείγμα, 

διαπιστώνουμε ότι οι μαθητές, και όχι μόνο, είναι ανώριμοι στη χρήση των ΜΚΔ 

και απαιτείται συνεχής ενημέρωση και βιωματική προσέγγιση. Τα ΜΚΔ είναι 

αναγκαίο εργαλείο και όχι το μπαλκόνι της ζωής των παιδιών.    


