
Πρόγραμμα                                   
         «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» 

Συντονισμός / Υλοποίηση Προγράμματος:             
        Παναγιώτης Ραφαηλίδης

Βασίλης Αμοιρίδης



Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του 
Δημοτικού Σχολείου Νέας Σάντας στο 
Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια 
στο Διαδίκτυο»  για το σχολικό έτος 2019-
2020, υλοποιήθηκε πρόγραμμα με το 
ομώνυμο τίτλο, με τη συμμετοχή των 
μαθητών/τριών της Στ΄τάξης.



Εισαγωγή 

Τα παραδοτέα του προγράμματος είναι:
 - η παρουσίαση του συντονιστή του 
προγράμματος σε ημερίδα που διεξήχθη 
για τους μαθητές/τριες της σχολικής 
μονάδας και 
- τα αποτελέσματα έρευνας που 
υλοποιήθηκε σχετικά με την ασφάλεια 
στο διαδίκτυο
 









































































Ερωτηματολόγιο
«Σερφάρω με ασφάλεια»
Οι μαθητές της Στ΄ τάξης μαζί με 

τους υπεύθυνους του προγράμματος 
κατασκεύασαν ερωτηματολόγιο για την 
ασφαλή χρήση του  διαδικτύου. 

Σκοπός της έρευνας ήταν να 
διερευνηθεί το πόσο  χρησιμοποιούν οι 
μαθητές/τριες το διαδίκτυο και με ποιο 
τρόπο αντιμετωπίζουν τους κινδύνους 
του.

Διάρκεια: Τέλη Φεβρουαρίου – Αρχές 
Μαρτίου 2020



Ερωτηματολόγιο
«Σερφάρω με ασφάλεια

Υποενότητες: Χρήση του ηλεκτρονικού 
διαδικτυακού εξοπλισμού / Αντιμετώπιση 
κινδύνων / Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε 
από τους μαθητές / τριες της Στ΄ & Ε΄ 
τάξης. 

Δεν επεκτάθηκε στις υπόλοιπες τάξεις, 
λόγω της διακοπής της λειτουργίας των 
σχολικών μονάδων. 



Από τις απαντήσεις των μαθητών / 
τριών, προκύπτει ότι

Η πλειονότητα των μαθητών (82%) 
χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο, το (60%) 
χρησιμοποιεί laptop  και  tablet και το 
(46%) σταθερό υπολογιστή. Κυρίως η 
χρήση των κινητών και tablet γίνεται στο 
παιδικό δωμάτιο ενώ του laptop και 
σταθερών υπολογιστών στο σαλόνι ή σε 
άλλο χώρο του σπιτιού. Όσο αφορά τη 
δικτύωση (σύνδεση) κυρίως είναι ασύρματη 
και μερικές φορές ενσύρματη.



Από τις απαντήσεις των μαθητών 
/ τριών, προκύπτει ότι

Οι περισσότεροι μαθητές 
χρησιμοποιούν συχνά (78%) ή μερικές 
φορές (22%) το youtube.          Οι 
μαθητές /τριες στην πλειονότητα τους 
(70%) δεν έχουν εγγραφεί στα κοινωνικά 
δίκτυα ενώ από αυτούς που έχουν προφίλ 
στα  κοινωνικά δίκτυα αυτά είναι το 
Facebook (22%)  και το Instagram (30%)



Από τις απαντήσεις των μαθητών / 
τριών, προκύπτει ότι

Οι  περισσότεροι μαθητές/τριες (65,5% + 
7%) χρησιμοποιούν το διαδίκτυο καθημερινά ή 
4-5 φορές την εβδομάδα ενώ το (14% + 3,3%) 
1-2 φορές ή καθόλου αντίστοιχα.
Καθημερινά χρησιμοποιούν το διαδίκτυο 13 
(44,8%) μαθητές/τριες για ½ ώρα,  4 (13,8%) 
μαθητές/τριες για 1-2 ώρες,  5 (17,2%) 
μαθητές/τριες για 2-3 ώρες ενώ 2 (6,9%) 
μαθητές/τριες για 3-4 ώρες  και 5 (17,2%) 
μαθητές/τριες για περισσότερο από 5 ώρες 
καθημερινά.



Από τις απαντήσεις των μαθητών / 
τριών, προκύπτει ότι

Η αντιμετώπιση των μαθητών/τριών σε 
κινδύνους του διαδικτύου καταγράφονται ως 
εξής -  όταν δέχονται άγνωστο email  το 46,4% 
συμβουλεύεται τους γονείς ενώ το 28,6% και 
25 % το διαγράφει ή το αγνοεί - παρόμοια 
αντιμετώπιση γίνεται  όταν  μια ιστοσελίδα 
ζητάει email και αριθμό τηλεφώνου ή βγαίνει 
μήνυμα ότι κέρδισες κινητό τηλέφωνο 
τελευταίας τεχνολογίας (36% δεν κάνει 
εγγραφή και 64, % συμβουλεύεται τους γονείς) 
ή δέχεται αίτημα φιλίας από άγνωστο.



Από τις απαντήσεις των μαθητών / 
τριών, προκύπτει ότι

Οι απαντήσεις των μαθητών/τριών 
διαφοροποιούνται όταν το αίτημα φιλίας είναι 
από τον αγαπημένο τραγουδιστή ή 
ποδοσφαιριστή, συγκεκριμένα το 26% το αγνοεί, 
το 30% δεν το αποδέχεται το 26% το 
αποδέχεται ενώ το 18,5% προβαίνει σε άλλη 
ενέργεια.

Η πλειονότητα των μαθητών (86%) δεν έχει 
δεχθεί ρατσιστικά σχόλια ή δεν έχει απειληθεί 
μέσω του διαδικτύου ή δεν έχει 
παραπληροφορηθεί (75%)



Από τις απαντήσεις των μαθητών / 
τριών, προκύπτει ότι

Σε περίπτωση αναζήτησης βοήθειας 
σχετικά με τους κινδύνους στη χρήση του 
διαδικτύου στο σπίτι το 93% θα ζητούσε 
βοήθεια από το οικογενειακό περιβάλλον ενώ 
ένα 7,4% δεν θα ζητούσε βοήθεια από 
κανένα.

Μόνο το 25% των μαθητών γνωρίζει  
που να απευθυνθεί για να καταγγείλει ένα 
γεγονός που τους συμβαίνει διαδικτυακά 
(δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος).
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