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ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ Δ΄,Ε΄ ΚΑΙ ΣΤ΄ ΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ <<ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ>> . ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 

ΤΟΥ 2021. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΥΤΗ 

ΕΠΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΚΑΙ 

ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. 

 

*ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕ70: ΝΤΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ,  

                                                               ΤΡΙΑΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

 

Από το σύνολο 62 ερωτηματολογίων, 20 Δ΄ τάξης , 21 Ε΄ τάξης  

και 21 ΣΤ΄ τάξης  προέκυψαν τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία 

τα οποία είναι καταγεγραμμένα επί τοις εκατό. 

   

Στο ερώτημα <<Πόσα παιδιά έχετε>>  το 16% των γονέων 

απάντησαν ένα παιδί, το 63% δύο παιδιά, το 15% τρία παιδιά, 

το 2% πέντε παιδιά και το 2% έξι παιδιά.  

 

Όσων αφορά το φύλο τους, στις 62 οικογένειες καταγράφηκαν 

83 αγόρια και 52 κορίτσια, δίνοντας επομένως μεγαλύτερο 

ποσοστό στο φύλο των αγοριών. 

Στα ερωτήματα <<ποιες υπολογιστικές συσκευές υπάρχουν 

στο σπίτι>> και <<ποιες χρησιμοποιούν τα παιδιά>> 

συγκεντρώθηκαν τα παρακάτω αποτελέσματα: 



 

 

 

 

 

Στο ερώτημα <<εάν έχουν τα παιδιά στην κατοχή τους 

κάποια υπολογιστική συσκευή>>, το 76% απάντησε θετικά. 

 

 Στο ερώτημα <<Γνωρίζετε πόσες ώρες την ημέρα συνδέονται 

στο διαδίκτυο τα παιδιά σας>>, το 16% απάντησε λιγότερο από 
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μία ώρα, για 1-2 ώρες το 58%, για περισσότερο από 2 ώρες το 

23% και το 3% ότι δε γνωρίζει.  

 

Στο ερώτημα <<ποιες ώρες συνδέονται>>, το 3% απάντησε 

πρωινές, το 13% μεσημβρινές, το 81% απογευματινές και το 

18% βραδινές.  

 

Στο έβδομο ερώτημα, για το αν γνωρίζουν οι γονείς το είδος 

των δραστηριοτήτων των παιδιών τους στο διαδίκτυο, 

συγκεντρώσαμε τα παρακάτω αποτελέσματα: 

το 8% με E-mail, το 24% με chat, το 87% με παιχνίδια, το 34% 

χρήση ιστοσελίδων και το 68% πληροφορίες για σχολικές 

εργασίες. Επίσης το 81% απάντησε θετικά στο ότι γνωρίζουν 

συγκεκριμένα το περιεχόμενο των ιστοσελίδων. 

 

Στο όγδοο ερώτημα, οι γονείς απάντησαν ότι τα παιδιά τους 

διαθέτουν λογαριασμό στο Facebook σε ποσοστό 8%, στο 

Instagram το 37%, στο Twitter 0% και σε κανένα λογαριασμό 

το 60%. 

 

Στο αν υπάρχει διαφορά στη χρήση του διαδικτύου μεταξύ των 

δύο φύλων, το 42% απάντησε θετικά, το 21% αρνητικά και το 

34% ότι δε γνωρίζει. 

 

Στο ερώτημα <<Ασκείτε έλεγχο-επιτήρηση στη χρήση του 

διαδικτύου>>, απάντησε <<Συχνά>> το 29% και <<Πολύ 



συχνά>> το 71%. Κανείς δεν απάντησε <<Καθόλου>> ή 

<<Σπάνια>>. 

Στο εντέκατο ερώτημα το 68% των γονέων απάντησε ότι η 

χρήση του διαδικτύου κρύβει περισσότερους κινδύνους 

παρά οφέλη. 

 

Στο ερώτημα <<Γνωρίζετε εάν τα παιδιά σας είναι ενήμερα για 

την ασφαλή χρήση του διαδικτύου>>, το 71% απάντησε 

θετικά, το 3% αρνητικά και το 26% ότι δεν είναι σίγουρο. 

 

Στο επόμενο ερώτημα, για το αν ανησυχούν για την ασφάλεια 

των παιδιών τους κατά τη χρήση του διαδικτύου, απάντησαν 

ως εξής: 

0% καθόλου, 31% λίγο, 45% αρκετά και 24% πολύ. 

 

Στο ερώτημα 13Β) ζητήσαμε από τους γονείς να μας γράψουν 

τους κύριους λόγους ανησυχίας τους και ορισμένοι από 

αυτούς σημείωσαν: <<Εξαπάτηση>>, <<Παραπλάνηση>>, 

<<Δημιουργία επικίνδυνων προτύπων>> και <<Χρήση 

ακατάλληλων ιστοσελίδων>>. 

 

 

Στο ερώτημα <<Σας έχουν ζητήσει ποτέ τα παιδιά σας βοήθεια 

για να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο>> , το 8% απάντησε πολύ 

συχνά, το 23% συχνά, το 34% αρκετές φορές, το 26% ελάχιστα 

και καθόλου το 9%. 

 



Για το αν χρειάζονται οι ίδιοι γονείς βοήθεια για την 

καθοδήγηση των παιδιών τους ως προς τη χρήση του 

διαδικτύου, το 42% απάντησε αρνητικά, το 18% θετικά και το 

40% έδωσε την απάντηση <<Πιθανόν>>. 

 

Στο 15ο ερώτημα <<Θα θέλατε να ενημερωθείτε από κάποιον 

ειδικό για τους κινδύνους του διαδικτύου>>, το 45% απάντησε 

θετικά, το 24% αρνητικά και το 31% <<Πιθανόν>>. 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

Τα ερωτηματολόγια προς τους γονείς δόθηκαν με αρχικό στόχο 

τη σύγκριση των απαντήσεων των παιδιών με τους γονείς τους 

σε αρκετές κοινές ερωτήσεις. Επίσης στοχεύαμε στην 

καταγραφή της γνώσης ή της άγνοιας των γονέων για θέματα 

που αφορούν τη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά τους. 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

1. Σε όλα τα σπίτια υπάρχουν υπολογιστικές συσκευές και στην 

πλειοψηφία τους περισσότερες από μία. Οι γονείς επίσης 

δήλωσαν ότι τα παιδιά τους τις χρησιμοποιούν με μέση 

διάρκεια 1-2 ώρες στην πλειοψηφία τους κάτι το οποίο είχαν 

δηλώσει και οι περισσότεροι μαθητές. 

 



2. Οι γονείς κατέγραψαν ότι στα παιδιά τους αρέσει να 

παίζουν κυρίως ηλεκτρονικά παιχνίδια στο διαδίκτυο, 

επιβεβαιώνοντας και πάλι τις προτιμήσεις των παιδιών τους. 

 

3.Οι γονείς γνώριζαν  κινδύνους του διαδικτύου καθώς και τα 

οφέλη του. Συζητούν για όλα αυτά με τα παιδιά τους και 

φαίνεται ότι στο δημοτικό σχολείο οι μαθητές επιτηρούνται 

κατά την περιήγησή τους στο διαδίκτυο. 

 

4. Σχεδόν οι μισοί γονείς θα ήθελαν να ενημερωθούν 

περαιτέρω από κάποιον ειδικό κάτι το οποίο δείχνει το 

ενδιαφέρον τους γύρω από το θέμα της ασφάλειας στο 

διαδίκτυο. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η ενημέρωση γονέων και μαθητών αντίστοιχα για τους 

κινδύνους του διαδικτύου κρίνεται χρήσιμη για όλους και 

αποτελεί επιθυμία τους. Το σχολείο θα ήταν καλό να 

διοργανώσει εκδηλώσεις, σε συνεργασία με αρμόδιους 

φορείς, οι οποίες θα στοχεύουν στην επικοινωνία 

εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων γύρω από την ασφάλεια 

των παιδιών στο διαδίκτυο. 

                                                                           

                                                                            Με εκτίμηση 

                                                                            Ντάρα Θεοδώρα     

                                                                   Τριάντη Σταυρούλα   

 


