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Από το σύνολο 62 μαθητών, 20 Δ΄ τάξης , 21 Ε΄ τάξης  και 21 

ΣΤ΄ τάξης  προέκυψαν τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία τα 

οποία είναι καταγεγραμμένα επί τοις εκατό. 

   

Στο πλήθος των μαθητών τα αγόρια αποτέλεσαν το 56% του 

συνόλου ενώ τα κορίτσια το 44%. 

 

Στο ερώτημα <<ποιες υπολογιστικές συσκευές υπάρχουν στο 

σπίτι>>, το 63% απάντησε ότι διαθέτει σταθερό ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, το 80% διαθέτει φορητό υπολογιστή-laptop, το 

71% tablet και το 75%  έξυπνο κινητό-smartphone. Kανείς δεν 

απάντησε <<καμία>> (0%).Από το σύνολο των ερωτηθέντων, 

μόνο το 10% των μαθητών διαθέτει μόνο μία υπολογιστική 

συσκευή στο σπίτι ενώ στην πλειοψηφία τους (90%), οι 

μαθητές διαθέτουν περισσότερες από μία υπολογιστικές 

συσκευές.  

 



 Στο ερώτημα <<ποιες υπολογιστικές συσκευές χρησιμοποιείς 

στο σπίτι>>, το 51% απάντησε ότι χρησιμοποιεί σταθερό 

ηλεκτρονικό υπολογιστή , 73% τον φορητό υπολογιστή-laptop, 

65% tablet  και 64% έξυπνο κινητό-smartphone.Από το σύνολο 

των ερωτηθέντων, μόνο το 8%  χρησιμοποιεί μόνο μία 

υπολογιστική συσκευή. Στην πλειοψηφία τους, οι μαθητές 

κάνουν χρήση περισσότερες από μία υπολογιστικές 

συσκευές. (92%) 

 

Στο ερώτημα <<εάν έχεις στο δωμάτιό σου κάποια 

υπολογιστική συσκευή>>, το 69% απάντησε θετικά και 

μάλιστα περισσότερες από μία υπολογιστικές συσκευές, 

όπως tablet ή κινητό.  

 

 Στο ερώτημα <<πόσες ώρες την ημέρα χρησιμοποιείς 

οποιαδήποτε υπολογιστική συσκευή>>, το 30% απάντησε ότι 

χρησιμοποιεί υπολογιστική μηχανή για περισσότερο από 2 

ώρες, 37% για 1-2 ώρες και 33% για λιγότερο από μία ώρα 

(40%). Κανείς δεν έδωσε την απάντηση <<καμία>>, δηλαδή 

ότι δε χρησιμοποιεί καθόλου μια υπολογιστική συσκευή. 

 

Στο ερώτημα <<για ποιο λόγο χρησιμοποιείς την υπολογιστική 

συσκευή>>, το 56% απάντησε για περιήγηση στο διαδίκτυο,  

για προβολή φωτογραφιών ή video το 45% και για να παίξουν 

κάποιο ηλεκτρονικό παιχνίδι το 70%.  

 

   Τα  ηλεκτρονικά παιχνίδια που προτιμούν να παίζουν οι 

περισσότεροι μαθητές σύμφωνα με τη δική τους καταγραφή 



είναι : Fortnite, Minecraft, Among us, Heat ball, PK, Fancy pants 

και ποδοσφαιράκι. 

   

Στο ερώτημα <<από πού μαθαίνεις για τα παιχνίδια που 

κυκλοφορούν στο διαδίκτυο>>, το 55% απάντησε από τους 

φίλους τους, 51% από το διαδίκτυο , 18% από την τηλεόραση  

και μόνο το 6% από τους γονείς του.  

  

 

Στο ερώτημα <<διαθέτεις κάποιο μέσο κοινωνικής 

δικτύωσης>>, το  28% διαθέτει λογαριασμό στο Facebook , το 

41% στο Ιnstagram, Twitter το 15% και το 55%  δεν έχει 

λογαριασμό σε κανένα μέσο.  

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Πολλές απαντήσεις ήταν διπλές, δηλαδή 

κάποιοι μαθητές διαθέτουν λογαριασμό σε πάνω από ένα 

μέσο κοινωνικής δικτύωσης. 

 

 Στο ερώτημα <<συζητάς με τους γονείς σου τι πρέπει να 

προσέχεις όταν χρησιμοποιείς το διαδίκτυο>>, το 44% συζητά 

πολύ συχνά με τους γονείς του, 33% απάντησε <<συχνά>>,  

το 15% σπάνια και το 8% έδωσε την απάντηση <<καθόλου>>. 

Στο ερώτημα <<αν σου έχει επιβληθεί κάποιος περιορισμός 

από τους γονείς σου κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο>> 

απάντησε θετικά το 73% και  αρνητικά το 27%.   

 

Στο ερώτημα <<θεωρείς ότι υπάρχουν κίνδυνοι κατά την 

περιήγησή σου στο διαδίκτυο>>, το 54% απάντησε 



<<πολλοί>>, το 19% απάντησε <<αρκετοί>>, <<λίγοι>> το 13% 

και το 14%  απάντησε <<κανένας>>.  

 

Στο ερώτημα <<θα ήθελες να ενημερωθείς από κάποιον ειδικό 
για τους κινδύνους του διαδικτύου>>, το 52% απάντησε 
θετικά. Από εκείνους που απάντησαν θετικά, το 79%  θα ήθελε 
να ενημερωθεί από καθηγητή πληροφορικής, το 12% από 
έναν εκπρόσωπο του ηλεκτρονικού εγκλήματος και 9% από 
ψυχολόγο. 

 

Στο ερώτημα <<έχεις συνομιλήσει ποτέ σε κάποιο μέσο 
κοινωνικής δικτύωσης με άγνωστο άτομο>>, το 95% απάντησε 
αρνητικά. 

 

Στο ερώτημα <<έχεις δεχθεί ανάρμοστη συμπεριφορά χωρίς τη 
θέλησή σου από κάποιο άτομο στο διαδίκτυο>>, το 96%  
απάντησε αρνητικά.  

 

Στο ερώτημα <<ποια δραστηριότητα προτιμάς κατά την 
περιήγησή σου στο διαδίκτυο>>, το 4%  έδωσε την απάντηση 
<<πολύ συχνά>> όσων αφορά την περιήγηση στο Twitter, το 
16% απάντησε ότι συχνά προτιμούν να περιηγούνται στο 
Facebook  και στο Ιnstagram  το 36%. Το 44% απάντησε ότι 
προτιμά ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. 

Στο ερώτημα <<τι νιώθεις όταν για κάποιον λόγο δεν μπορείς 
να συνδεθείς στο διαδίκτυο>> το 60% απάντησε ότι δεν 
προβληματίζεται καθόλου, 26% ότι προβληματίζεται αρκετά, 
και ότι προβληματίζεται πολύ το 14%   Επίσης, το 58% 
απάντησε ότι δεν θυμώνει καθόλου, το 35% ότι θυμώνει 
αρκετά και 7% ότι θυμώνει πολύ. Τέλος, ότι δεν απογοητεύεται 



καθόλου το 80%, ότι απογοητεύεται αρκετά το 16% και πολύ 
το 4%.  

 

Στο ερώτημα <<ποιον ενημερώνεις όταν αντιμετωπίζεις κάποιο 
πρόβλημα που αφορά την ασφάλειά σου στο διαδίκτυο>>, 
απάντησε  ότι ενημερώνει τους γονείς του το 84%, τους 
φίλους του το 12%,  ότι ενημερώνει συγγενή το 8% και ότι δεν 
ενημερώνει κανέναν το 10%. Κανείς μαθητής δεν έδωσε την 
απάντηση ότι ενημερώνει κάποιον <<γνωστό>>. (Εδόθησαν 
διπλές και τριπλές απαντήσεις.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

Αρχικός στόχος μας ήταν η μελέτη της συμπεριφοράς των 
μαθητών κατά την ενασχόλησή τους με το διαδίκτυο. 
Συγκεκριμένα επιθυμούσαμε να παρατηρήσουμε τον χρόνο και 
το είδος της ενασχόλησης καθώς και το κατά πόσο είναι 
ασφαλή όταν περιηγούνται στο διαδίκτυο. 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

1.Υπήρχε σχετική ισορροπία μεταξύ των 2 φύλων, δηλαδή 
περίπου ίδιος αριθμός κοριτσιών και αγοριών. 

2.Οι περισσότεροι μαθητές διαθέτουν πάνω από μία 
υπολογιστική συσκευή στο σπίτι τους και κάνουν χρήση αυτών 
στην πλειοψηφία τους. 

3. Στο δωμάτιό τους, οι μαθητές έχουν σίγουρα μία 
υπολογιστική συσκευή. 

 4.Οι περισσότεροι μαθητές προτιμούν να παίζουν στο 
διαδίκτυο κάποιο ηλεκτρονικό παιχνίδι και κατά μέσο όρο ο 
χρόνος ασχολίας τους είναι 1-2 ώρες. Τα παιδιά 
πληροφορούνται κυρίως από τους φίλους τους για τα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια. 

 5. Η πλειοψηφία των μαθητών, απάντησε ότι δε διαθέτει, 
δηλαδή δεν έχει λογαριασμό σε κάποιο μέσο κοινωνικής 
δικτύωσης. 

6.Οι περισσότεροι από τους μαθητές  απάντησαν ότι συζητούν 
με τους γονείς τους πολύ συχνά για το τι πρέπει να προσέχουν 
όταν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο.  

7. Επίσης, στους περισσότερους μαθητές έχει επιβληθεί 
κάποιος περιορισμός από τους γονείς τους στη χρήση του 
διαδικτύου. 



8. Οι μαθητές θεωρούν ότι υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι κατά την 
περιήγησή τους στο διαδίκτυο.  

9.Οι περισσότεροι μαθητές απάντησαν ότι θα ήθελαν να 
ενημερωθούν για τους κινδύνους από κάποιον ειδικό  και θα 
προτιμούσαν να γίνει από καθηγητή πληροφορικής. 

10. Η πλειοψηφία των μαθητών  δεν έχει συνομιλήσει με 
άγνωστο άτομο στο διαδίκτυο. Τρεις μαθητές (10-12ετών) 
έχουν συνομιλήσει. 

11. Επίσης, σχεδόν κανένας μαθητής δεν έχει δεχθεί 
ανάρμοστη συμπεριφορά από κάποιο άτομο στο διαδίκτυο.  
Τρεις μαθητές (10-12ετών) έχουν δεχθεί! 

12. Αρκετοί μαθητές των δύο τάξεων, δεν προτιμούν να 
ασχολούνται καθόλου στο Facebook, to  Ιnstagram ή το 
Twitter. Προτιμούν συχνά ή πολύ συχνά να ασχολούνται με 
ηλεκτρονικά παιχνίδια. 

13.Όταν δεν μπορούν για κάποιον λόγο να συνδεθούν στο 
διαδίκτυο, οι μισοί περίπου μαθητές και των δύο ηλικιακών 
ομάδων, δεν προβληματίζονται, ούτε θυμώνουν, ούτε 
απογοητεύονται. Κάποια παιδιά όμως αισθάνονται αρκετά 
προβληματισμένα, θυμώνουν ή απογοητεύονται. 

14. Τέλος, οι περισσότεροι μαθητές , ενημερώνουν τους γονείς 
τους,  όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα που αφορά την 
ασφάλειά τους στο διαδίκτυο. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1.Το σχολείο και η οικογένεια θα ήταν καλό να προτείνει στα 
παιδιά κατάλληλα εκπαιδευτικά παιχνίδια, δίνοντας 
συγκεκριμένες διευθύνσεις ιστοσελίδων, μιας και η 
πλειοψηφία αυτών αρέσκεται στο να παίζει ηλεκτρονικά 
παιχνίδια. 

2. Ο καθηγητής πληροφορικής είναι το πρόσωπο που 
επιθυμούν οι μαθητές να τους ενημερώσει για τους κινδύνους 
του διαδικτύου. Πρότασή μας είναι ο καθηγητής σε 
συνεργασία με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος να 
ενημερώσουν τους μαθητές αλλά και τους γονείς(αφού οι 
μαθητές αναφέρουν σε αυτούς τα προβλήματά τους) για τους 
κινδύνους αλλά και για τα μέτρα προστασίας που μπορούν να 
πάρουν για να είναι πιο ασφαλή. 

 

 

                                                                              Με εκτίμηση, 

                                                                             Ντάρα Θεοδώρα 

                                                                          Τριάντη Σταυρούλα 

  

 

 

  

 

 

 


