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Μεθοδολογία : 
 
Αρχικά έκανα 9 ερωτήσεις κλειστού τύπου σχετικά με τη χρήση 
του διαδικτύου . Ο πληθυσμός ήταν όλοι οι μαθητές του 3ου 
Γυμνασίου Σερρών και το δείγμα ήταν ένα τμήμα της Α’ τάξης (23 
μαθητές ) . 
Αφού συμπληρώθηκε το ερωτηματολόγιο από τους μαθητές και 
συγκέντρωσα τα αποτελέσματα κατέληξα σε κάποια 
συμπεράσματα τα οποία είναι όλα γραμμένα στη συνέχεια της 
εργασίας.  
Επίσης κάποιες από τις απαντήσεις των μαθητών ήταν 
διαφορετικές από τις αρχικές μας υποθέσεις . 
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1ο Στάδιο : Εισαγωγή 
 
Α)  Πρόβλημα-Υπόθεση : 
 
Η χρήση του διαδικτύου στις μέρες μας είναι πολύ σημαντική , παρ’ όλα 
αυτά αρκετοί από εμάς κάνουν υπερβολική χρήση . Αυτό είναι ένα 
πρόβλημα της σύγχρονης κοινωνίας που αφορά κυρίως τους νέους και 
ειδικότερα τους εφήβους. 
 
Β) Τίτλος έρευνας : ‘ Έρευνα για την χρήση του διαδικτύου από τους 
μαθητές του σχολείου μας ( 3ο Γυμνάσιο Σερρών )’ 
 
 
Γ) Σκοπός και Στόχοι Έρευνας : 
  
 Ο Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να ερευνήσουμε και να κάνουμε 
διαπιστώσεις , με μια έρευνα με Ερωτηματολόγιο , για τα πιο κάτω θέματα 
που σχετίζονται με τη χρήση του διαδικτύου από τους μαθητές του 
σχολείου μας. Δηλαδή  : 
α. Αν ο μέσος μαθητής του σχολείου μας (3ο Γυμνάσιο Σερρών ), γνωρίζει 
για τους κινδύνους του διαδικτύου. 
β. Αν γνωρίζει και “ναι” από πού έχει ενημερωθεί. 
γ. Αν “όχι”, θα τον ενδιέφερε να μάθει συμμετέχοντας σε προγράμματα 
ενημέρωσης. 
δ. Να καταγράψουμε τις απόψεις τους πάνω στο θέμα του διαδικτύου και 
των κινδύνων του. 
 
Δ) Οι περιορισμοί της έρευνας αναφέρονται : 
 
α. Η έρευνα θα γίνει από 23/10/17 έως 11/12/17 
β. Στον πληθυσμό : Τα άτομα που θα συμμετέχουν στην έρευνα, θα είναι 
τα παιδιά της Α’ τάξης (περίπου 100 μαθητές)  του σχολείου μας (3ο 
Γυμνάσιο Σερρών ) και το δείγμα 15% της Α’ τάξης (περίπου 20 μαθητές) 
γ. Στα μέσα που είναι διαθέσιμα για την εκπόνηση της έρευνας :   
- Θα κατασκευασθεί Ερωτηματολόγιο με 8 ερωτήσεις στο Word το οποίο 
θα δοθεί στο δείγμα και για την ανάλυση της έρευνας θα χρησιμοποιηθεί το 
πρόγραμμα Excel του Η/Υ . 
- Για την παρουσίαση της έρευνας μέσα στην τάξη θα χρησιμοποιηθεί το 
πρόγραμμα Power Point. 
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2ο Στάδιο : Ανασκόπηση (Θεωρητικό Μέρος) 
 
Α) Έχουν βρεθεί, αξιολογηθεί και καταγραφεί οι παρακάτω 
πληροφορίες για το θέμα της έρευνας με Δημοσκόπηση που αφορά 
το διαδίκτυο και τους κινδύνους του. 
 
Πληροφορίες που έχουν καταγραφεί : 
 

1. Τι είναι διαδίκτυο ; 
 
Το Διαδίκτυο (αγγλ. Internet) είναι παγκόσμιο σύστημα διασυνδεδεμένων 
δικτύων υπολογιστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν καθιερωμένη ομάδα 
πρωτοκόλλων, η οποία συχνά αποκαλείται "TCP/IP" (αν και αυτή δεν 
χρησιμοποιείται από όλες τις υπηρεσίες του Διαδικτύου) για να εξυπηρετεί 
εκατομμύρια χρήστες καθημερινά σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι 
διασυνδεδεμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ανά τον κόσμο, οι οποίοι 
βρίσκονται σε ένα κοινό δίκτυο επικοινωνίας, ανταλλάσσουν μηνύματα 
(πακέτα) με τη χρήση διαφόρων πρωτοκόλλων (τυποποιημένοι κανόνες 
επικοινωνίας), τα οποία υλοποιούνται σε επίπεδο υλικού και λογισμικού. Το 
κοινό αυτό δίκτυο καλείται Διαδίκτυο. 
 

2. Εθισμός στο διαδίκτυο : 
 
Ο εθισμός στο διαδίκτυο (internet addiction) μια σχετικά νέα μορφή 
εξάρτησης, προτάθηκε ως όρος πρώτη φορά από τον Goldberg (1995) και 
έγινε δημοφιλής με την καινοτόμο έρευνα της Young (1996), αναφέρεται 
στην «καταναγκαστική, υπερβολική χρήση του διαδικτύου και τον 
εκνευρισμό ή δυσθυμική συμπεριφορά που παρουσιάζεται κατά τη 
στέρησή της» (Mitchell, 2000). Ο εθισμός στο Διαδίκτυο, αν και δεν έχει 
επισήμως αναγνωρισθεί ως κλινική οντότητα παρά μόνο στην Κίνα, 
Ν.Κορέα και Ταϊβάν, αποτελεί μια κατάσταση που προκαλεί σημαντική 
έκπτωση στην κοινωνική και επαγγελματική ή ακαδημαϊκή λειτουργικότητα 
του ατόμου. Οι ειδικοί της ψυχικής υγείας όλο και συχνότερα καλούνται να 
προσεγγίσουν θεραπευτικά άτομα με προβληματική χρήση του Διαδικτύου. 
Ήδη στην επόμενη έκδοση του διαγνωστικού εγχειριδίου της Αμερικανικής 
Ψυχιατρικής Εταιρείας, DSM-V, θα συμπεριληφθεί ως χρήζουσα 
περισσότερη έρευνα η οντότητα "Internet Use Gaming Disorder", ένας όρος 
που δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε έρευνες ως σήμερα. Συνηθέστερη 
ορολογία πέρα από τον εθισμό στο  
 
 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF


 
5 

Διαδίκτυο (Internet Addiction Disorder - IAD)  
είναι επίσης οι "Pathological Internet Use" (Παθολογική χρήση του 
διαδικτύου)», "Problematic Internet Use" (Προβληματική χρήση του 
διαδικτύου), "Excessive Internet Use" (Υπερβολική χρήση του διαδικτύου) 
και "Compulsive Internet Use" (Καταναγκαστική χρήση του διαδικτύου)  
(Widyanto & Griffiths, 2006) 
 

3. Οι θετικές και οι αρνητικές επιπτώσεις του ηλεκτρονικού υπολογιστή 
στον άνθρωπο : 

 
Χωρίς καμιά αμφιβολία, καταλυτική είναι η επίδραση που άσκησε, σε όλους 
τους τομείς των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, η χρήση του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. Στις τηλεπικοινωνίες και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, στο 
τραπεζικό σύστημα, στη βιομηχανία, στις κρατικές υπηρεσίες, στις 
συγκοινωνίες, στη συγγραφή βιβλίων, παντού σήμερα όπου εκδηλώνεται η 
ανθρώπινη δημιουργικότητα βρίσκεται και ο υπολογιστής. Σήμερα, οι 
ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της πληροφορικής, αλλάζουν ριζικά τα 
δεδομένα κυρίως στα μέσα που μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά 
σε εκπαιδευτικές εφαρμογές. Πριν μερικά χρόνια ήταν αδιανόητο να 
υπάρχει σχολείο χωρίς άρτια εξοπλισμένη αίθουσα πληροφορικής, σήμερα 
οι διαδραστικοί πίνακες κρίνονται απαραίτητοι σε κάθε αίθουσα 
διδασκαλίας. Και κανείς δεν αμφιβάλλει ότι, σε πολύ λίγα χρόνια, οι 
μαθητές θα προσέρχονται στα σχολεία εφοδιασμένοι με τον προσωπικό 
φορητό υπολογιστή τους ή τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά βιβλία (e-books). 
Όπως είναι φυσικό, κάποιοι τρομάζουν μπροστά στις νέες εξελίξεις και 
αναπτύσσουν έναν έντονο προβληματισμό για τις αρνητικές συνέπειες που 
θα τις συνοδεύουν. Άλλοι πιστεύουν ότι ο άνθρωπος έχει πολλά να 
ωφεληθεί βάζοντας σ’ άλλες βάσεις την όλη εκπαιδευτική διαδικασία. 
Πράγματι, ο υπολογιστής από μόνος του δεν μπορεί να κάνει τα παιδιά πιο 
έξυπνα, παραγωγικά και αποτελεσματικά. Δηλαδή, η ύπαρξη και μόνο του 
όγκου πληροφοριών και η ικανότητα διαχείρισής του σε καμιά περίπτωση 
δεν εγγυώνται την πρόσκτηση ουσιώδους γνώσης αυτών των 
πληροφοριών από πλευράς χρήστη. Και αυτό γιατί η διαδικασία της 
γνώσης, με τα διάφορα επίπεδα επεξεργασίας της πληροφορίας, αποτελεί 
μια περίπλοκη διεργασία, που μόνο ένα καλά οργανωμένο σχολείο με 
σαφείς και συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, μπορεί να προσφέρει. 
Επομένως, σε καμιά περίπτωση τα νέα μέσα δεν μπορούν ν’ 
αντικαταστήσουν το δημιουργικό ρόλο του εκπαιδευτικού. Θετικά στοιχεία 
υπολογιστή Αρνητικά στοιχεία υπολογιστή Συμβάλει στην μόρφωση και 
στην εκπαίδευση ! Απομόνωση ψυχαγωγία Καμιά επαφή με ανθρώπους 
Πήγες πληροφοριών Κατασκοπεία Εξερεύνηση τεχνολογίας Περιορίζει τη 
μάθηση. 
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4. Γλωσσάρι ορών : Διαδίκτυο 
 

 
 
Πηγές πληροφόρησης : 
 

1) https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4% 
CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF 
 
2) https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%B9%CF%83%C
E%BC%CF%8C%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%94%CE
%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF 
 
3) http://gym-peram.reth.sch.gr/safeinternet.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η λέξη Διαδίκτυο προέρχεται από τις λέξεις Διασύνδεση Δικτύων και 
αναφέρεται σε ένα σύνολο υπολογιστών και δικτύων που συνδέονται 
μεταξύ τους σε ένα παγκόσμιο δίκτυο έτσι ώστε να μπορούν να 
επικοινωνούν και να μοιράζονται πληροφορίες. Στα Αγγλικά η 
λέξη Internet προέρχεται από τις λέξεις International Network που 
σημαίνει Διεθνές Δίκτυο Υπολογιστών. 
Το διαδίκτυο παρομοιάζεται με «υπερλεωφόρο πληροφοριών». 
Καθημερινά διακινούνται πλήθος δεδομένων με οποιαδήποτε μορφή – 
κείμενα , εικόνες , ήχοι, μουσική, βίντεο – φέρνοντας στην οθόνη του 
υπολογιστή μας ένα τεράστιο αριθμό ψηφιακών πηγών πληροφόρησης. 
Σε αυτή όμως την παγκόσμια Κοινωνία της Πληροφορίας είναι πολύ 
δύσκολο έως ακατόρθωτο να υπάρχει ένα είδος ελέγχου της ποιότητας, 
της εγκυρότητας και της καταλληλότητας των πληροφοριών που 
φτάνουν στον υπολογιστή μας. Είναι λοιπόν υποχρέωσή μας πλέον να 
ενημερωθούμε για τους κινδύνους του διαδικτύου και τους φορείς που 
μπορούν να μας βοηθήσουν να προστατέψουμε τους εαυτούς μας και 
να «σερφάρουμε» με ασφάλεια στο διαδίκτυο. 
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Β) Ακολουθούν Πληροφορίες και Αποτελέσματα, που εξήχθησαν από 
παρόμοιες έρευνες που έγιναν από άλλους ερευνητές, σε άλλο χρόνο 
πάνω στο ίδιο θέμα.  
 
1η  Έρευνα : Απότομη αύξηση χρήσης διαδικτύου στην Ελλάδα  
 
Επτά στους δέκα Έλληνες χρησιμοποιούν το Ίντερνετ (69.7%), και έξι 
στους δέκα (60,4%) σε καθημερινή βάση, σύμφωνα με την έρευνα Web ID 
της Focus Bari.  Ηχρήση είναι ακόμα μεγαλύτερη στις νεαρές ηλικίες, με 
τους νέους 13-17 ετών να χρησιμοποιούν το Ίντερνετ σε ποσοστό 96,9% 
(το 87% καθημερινά), ενώ στις ηλικίες 18-24 το αντίστοιχο ποσοστό 
διαμορφώνεται σε 98,1% (το 94,4% καθημερινά). 
Πηγή : http://www.naftemporiki.gr/story/914535/orimazei-i-xrisi-tou-internet-stin-ellada 

 
2η  Έρευνα : Προσπάθεια βελτίωσης στη χρήση του διαδικτύου 
 
Σε έρευνα που έγινε το 2012 φαίνεται ότι χρήση του Διαδικτύου κάνουν 
περισσότερο ηλικίες μεταξύ 7-38 χρονών. Η χρήση του διαδικτύου γίνεται 
κατά κύριο λόγο στο σπίτι και κατά δεύτερο λόγο στο σχολείο. Φαίνεται ότι 
υπάρχει βελτίωση στην αξιοποίηση του Διαδικτύου στα σχολεία εφόσον 
μαθητές κάτω των 18 χρονών δηλώνουν αύξηση της χρήσης του 
Διαδικτύου στο σχολείο το 2012. 
 
Πηγή : http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/ppt/report_erwtimatologiwn_7jun12.pdf 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 Σκοπός αυτής της έρευνας με ερωτηματολόγιο ,είναι να καταγράψουμε τις 
γνώσεις και τις στάσεις των μαθητών της Α’ τάξης του 3ου Γυμνασίου 
Σερρών , που αφορούν τη χρήση του διαδικτύου και να σας ενημερώσουμε 
σχετικά με τους κινδύνους του. 
Θέλουμε γι’ αυτό τον λόγο οι απαντήσεις σας να είναι ειλικρινείς ,έτσι ώστε 
τα στοιχεία που θα προκύψουν από την έρευνα ,να είναι όσο γίνεται πιο 
κοντά στην πραγματικότητα. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
  ( Βάλτε ένα x στο κατάλληλο κύκλο της κάθε ερώτησης που σας εκφράζει 
περισσότερο ) 
 
  1.   Φύλο:  

o Αγόρι (10) 

o Κορίτσι (9) 

 
2. Πόσες ώρες την ημέρα περνάτε την ημέρα στον υπολογιστή ; 

o Μέχρι 1 ώρα (10 αγόρια-7 κορίτσια) 

o Από 2-3 ώρες (4 αγόρια-2 κορίτσια) 

o Από 4-5 ώρες  

o Πάνω από 5-7 ώρες (1 αγόρι) 

 
 3. Σε πόσες συσκευές (σταθερούς-laptop-κινητό τηλέφωνο ) έχετε 

πρόσβαση στο διαδίκτυο ; 

o 1(2 αγόρια-1 κορίτσι) 

o 2(4 αγόρια-4 κορίτσια) 

o 3 και πάνω (4 αγόρια-4 κορίτσια) 

 
4.  Σας βάζουν οι γονείς σας κάποιους περιορισμούς στις ώρες που είστε 

στο διαδίκτυο; 

o Ναι(2 αγόρια-4 κορίτσια) 

o Όχι(1 αγόρι-1 κορίτσι) 

o     Μερικές φορές(7 αγόρια-4 κορίτσια) 
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5. Αν Ναι ποιος είναι αυτός ; 

o Μέχρι 1 ώρα (3 αγόρια-4 κορίτσια) 

o Μέχρι 2 ώρες ( 4 αγόρια-5 κορίτσια) 

o Μέχρι 3 ώρες (2 αγόρια) 

o Πάνω από 3 ώρες 

 

6. Όταν είστε online τι πράγματα αναζητάτε κυρίως ; 

o Εκπαιδευτικό υλικό (1 αγόρι) 

o Κοινωνικά δίκτυα (2 αγόρια) 

o Ταινίες-Βίντεο-Μουσική (6 αγόρια-8 κορίτσια) 

o Άλλο : ……(1 αγόρι-1 κορίτσι) 

 

7. Γνωρίζετε για τους κινδύνους του διαδικτύου (ακατάλληλο περιεχόμενο, 

εθισμός στα παιχνίδια, συνομιλία με αγνώστους ) ; 

o Ναι(10 αγόρια-9 κορίτσια) 

o Όχι 

 

7α). Αν Ναι ,από πού σας έγιναν γνωστοί ; 

o Σχολείο (5 αγόρια- 3 κορίτσια) 

o Τηλεόραση(2 κορίτσια) 

o Οικογένεια(5 αγόρια-4 κορίτσια) 

o Άλλο : … 

 

7β). Αν Όχι , θα σε ενδιέφερε να παρακολουθήσεις κάποιο σεμινάριο που 

αφορά αυτό το θέμα ; 

o Ναι(1 αγόρι-1 κορίτσι) 

o Ίσως(7 αγόρια-3 κορίτσια) 

o Όχι (1 αγόρι-2 κορίτσια) 
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Αποτελέσματα 

 

Αγόρια 

 

2. Πόσες ώρες την ημέρα περνάτε την ημέρα στον υπολογιστή ; 

o Μέχρι 1 ώρα  

o Από 2-3 ώρες  

o Από 4-5 ώρες  

o Πάνω από 5-7 ώρες 

 

 

Συμπεραίνουμε ότι οι μαθητές δεν ξοδεύουν αρκετό χρόνο στο διαδίκτυο 

(εκτός από ένα μικρό ποσοστό) . 

 

2η ερώτηση 

2. Πόσες ώρες την ημέρα 

ημέρα 

περνάτε την ημέρα στον 
υπολογιστή 

o       Μέχρι 1 ώρα  

o       Από 2-3 ώρες  

o       Από 4-5 ώρες  

o       Πάνω από 5-7 ώρες 

2-3 ώρες 
40% 

μέχρι 1 ώρα 
50% 

5-7 ώρες 
10% 
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3. Σε πόσες συσκευές (σταθερούς-laptop-κινητό τηλέφωνο ) έχετε 

πρόσβαση στο διαδίκτυο ; 

o 1 

o 2 

o 3 και πάνω 

 

 

 

Συμπεραίνουμε ότι η αρχική μας υπόθεση επαληθεύτηκε καθώς σχεδόν 

όλοι οι μαθητές, εκτός από 20% , έχουνε πρόσβαση σε αρκετές συσκευές. 

 

 

 

 

 

 3. Σε πόσες συσκευές 
(σταθερούς-laptop-
τηλέφωνο ) έχετε 
πρόσβαση στο διαδίκτυο ; 
 o       1 

o       2 

o       3 και πάνω  

1 
20% 

2 
40% 

3 και πάνω 
40% 
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4.  Σας βάζουν οι γονείς σας κάποιους περιορισμούς στις ώρες που είστε 

στο διαδίκτυο; 

o Ναι 

o Όχι 

o Μερικές φορές 

 

 

 

Η αρχική μας υπόθεση δεν επαληθεύτηκε καθώς πιστεύαμε ότι οι γονείς 

πάντα βάζουν κάποια όρια στις ώρες που χρησιμοποιούν τον υπολογιστή 

τα παιδιά τους ενώ αποδείχτηκε ότι οι περισσότεροι βάζουν μερικές φορές  

. 

 

4.  Σας βάζουν οι γονείς 
σας κάποιους 
περιορισμούς στις ώρες 
που είστε στο διαδίκτυο; 

o       

o       Όχι 

o Μερικές φορές 

2 
20

1 
10% 

7 
70% 
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5. Αν Ναι ποιος είναι αυτός ; 

o Μέχρι 1 ώρα  

o Μέχρι 2 ώρες  

o Μέχρι 3 ώρες  

o Πάνω από 3 ώρες 

 

 

 

Η αρχική μας υπόθεση επαληθεύτηκε καθώς οι περισσότεροι γονείς 

βάζουν περιορισμούς μόλις 1-2 ωρών στα παιδιά τους . 

 

 

5. Αν Ναι ποιος είναι 
αυτός ; 

o       Μέχρι 1 ώρα  

o       Μέχρι 2 ώρες  

o       Μέχρι 3 ώρες  

o       Πάνω από 3 ώρες 

3 
30% 

4 
40% 

2 
20% 
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6. Όταν είστε online τι πράγματα αναζητάτε κυρίως ; 

o Εκπαιδευτικό υλικό  

o Κοινωνικά δίκτυα  

o Ταινίες-Βίντεο-Μουσική  

o Άλλο : …… 

 

6. Όταν είστε online τι

πράγματα αναζητάτε κυρίως ;

o       Εκπαιδευτικό υλικό 

o       Κοινωνικά δίκτυα 

o       Ταινίες-Βίντεο-Μουσική 

o       Άλλο : ……

1

10%

1

10% 2

20%
6

60%

 

Η αρχική μας υπόθεση δεν επαληθεύτηκε καθώς νομίζαμε ότι οι μαθητές 

αναζητούν περισσότερο κοινωνικά δίκτυα όταν είναι online. 
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7. Γνωρίζετε για τους κινδύνους του διαδικτύου (ακατάλληλο περιεχόμενο, 

εθισμός στα παιχνίδια, συνομιλία με αγνώστους ) ; 

o Ναι 

o Όχι 

 

 

 

Η αρχική μας υπόθεση επαληθεύτηκε καθώς όλοι οι μαθητές είναι 

ενημερωμένοι σχετικά με αυτό το θέμα. 

 

 

 

 

 

7. Γνωρίζετε για τους 
κινδύνους του διαδικτύου 
(ακατάλληλο 
περιεχόμενο, εθισμός στα 
παιχνίδια, συνομιλία 
αγνώστους ) ; 

o       Ναι 

o       Όχι 

10 
100% 
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7α). Αν Ναι ,από πού σας έγιναν γνωστοί ; 

o Σχολείο  

o Τηλεόραση 

o Οικογένεια 

o Άλλο : … 

 

 

Η αρχική μας υπόθεση επαληθεύτηκε καθώς όλοι οι μαθητές είναι 

ενημερωμένοι σχετικά με αυτό το θέμα οι μισοί από το σχολείο κα οι 

υπόλοιποι από την οικογένεια . 

 

 

 

 

 

7α). Αν Ναι ,από πού σας 
έγιναν γνωστοί 

o       Σχολείο  

o       Τηλεόραση 

o       Οικογένεια 

o       Άλλο : … 

5 
50% 

5 
50% 
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7β). Αν Όχι , θα σε ενδιέφερε να παρακολουθήσεις κάποιο σεμινάριο που 

αφορά αυτό το θέμα ; 

o Ναι 

o Ίσως 

o Όχι  

 

 

 

Η αρχική μας υπόθεση δεν επαληθεύτηκε καθώς ενώ πιστεύαμε ότι όλοι οι 

μαθητές θα ενδιαφερόταν να παρακολουθήσουν κάποιο σεμινάριο σχετικά 

με αυτό το θέμα μόνο ένας απάντησε με βεβαιότητα ότι θα τον ενδιέφερε . 

 

 

7β). Αν Όχι , θα σε 
ενδιέφερε να 
παρακολουθήσεις κάποιο 
σεμινάριο που αφορά 
αυτό το θέμα ; 

o       

o       Ίσως 

o       Όχι  

1 
10% 

1 
10% 

7 
70% 
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Κορίτσια 
 
 
2. Πόσες ώρες την ημέρα περνάτε την ημέρα στον υπολογιστή ; 

o Μέχρι 1 ώρα  

o Από 2-3 ώρες  

o Από 4-5 ώρες  

o Πάνω από 5-7 ώρες 

 

 

Η αρχική μας υπόθεση επαληθεύτηκε καθώς όλες οι μαθήτριες περνάνε 

μόλις 1-3 ώρες στον υπολογιστή . 

 

 

 

2. Πόσες ώρες την ημέρα 
περνάτε την ημέρα στον 
υπολογιστή 

o       Μέχρι 1 ώρα  

o       Από 2-3 ώρες  

o       Από 4-5 ώρες  

o       Πάνω από 5 ώρες 

7 
70% 

2 
20% 
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 3. Σε πόσες συσκευές (σταθερούς-laptop-κινητό τηλέφωνο ) έχετε 

πρόσβαση στο διαδίκτυο ; 

o 1 

o 2 

o 3 και πάνω  

 

 

Συμπεραίνουμε ότι η αρχική μας υπόθεση επαληθεύτηκε καθώς σχεδόν 

όλες οι μαθήτριες, εκτός από 1, έχουνε πρόσβαση σε αρκετές συσκευές. 

 

 

 

 

 3. Σε πόσες συσκευές 
(σταθερούς-laptop-
τηλέφωνο ) έχετε 
πρόσβαση στο διαδίκτυο ; 

o       1 

o       2 

o       3 και πάνω  

1 
10% 

4 
40% 

4 
40% 
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4.  Σας βάζουν οι γονείς σας κάποιους περιορισμούς στις ώρες που είστε 

στο διαδίκτυο; 

o Ναι 

o Όχι 

o Μερικές φορές 

 

 

Η αρχική μας υπόθεση δεν επαληθεύτηκε καθώς πιστεύαμε ότι οι γονείς 

πάντα βάζουν κάποια όρια στις ώρες που χρησιμοποιούν τον υπολογιστή 

τα παιδιά τους ενώ αποδείχτηκε ότι οι περισσότεροι βάζουν μερικές φορές 

ενώ οι γονείς μιας μαθήτριας δεν βάζουν καθόλου . 

 

4.  Σας βάζουν οι γονείς 
σας κάποιους 
περιορισμούς στις ώρες 
που είστε στο διαδίκτυο; 

o       Ναι 

o       Όχι 

o Μερικές φορές 
1 
20% 

4 
40% 

4 
40% 
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5. Αν Ναι ποιος είναι αυτός ; 

o Μέχρι 1 ώρα  

o Μέχρι 2 ώρες  

o Μέχρι 3 ώρες  

o Πάνω από 3 ώρες 

 

 

Η αρχική μας υπόθεση επαληθεύτηκε καθώς οι περισσότεροι γονείς 

βάζουν περιορισμούς μόλις 1-2 ωρών στα παιδιά τους . 

 

 

 

5. Αν Ναι ποιος είναι 
αυτός ; 

o       Μέχρι 1 ώρα  

o       Μέχρι 2 ώρες  

o       Μέχρι 3 ώρες  

o       Πάνω από 3 ώρες 

6 
40% 
 

 

7 
60% 
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6. Όταν είστε online τι πράγματα αναζητάτε κυρίως ; 

o Εκπαιδευτικό υλικό  

o Κοινωνικά δίκτυα  

o Ταινίες-Βίντεο-Μουσική  

o Άλλο : …… 

 

 

 

Η αρχική μας υπόθεση δεν επαληθεύτηκε καθώς νομίζαμε ότι οι μαθήτριες 

αναζητούν περισσότερο κοινωνικά δίκτυα όταν είναι online. 

 

 

6. Όταν είστε online τι 
πράγματα αναζητάτε 
κυρίως ; 

o       Εκπαιδευτικό υλικό  

o       Κοινωνικά δίκτυα  

o       Ταινίες-Βίντεο- 
Μουσική  

o       Άλλο : …… 

8 
90% 

1 
10% 
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7. Γνωρίζετε για τους κινδύνους του διαδικτύου (ακατάλληλο περιεχόμενο, 

εθισμός στα παιχνίδια, συνομιλία με αγνώστους ) ; 

o Ναι 

o Όχι 

 

 

Η αρχική μας υπόθεση επαληθεύτηκε καθώς όλες οι μαθήτριες είναι 

ενημερωμένες σχετικά με αυτό το θέμα . 

 

 

 

 

7. Γνωρίζετε για τους 
κινδύνους του διαδικτύου 
(ακατάλληλο 
περιεχόμενο, εθισμός στα 
παιχνίδια, συνομιλία 
αγνώστους ) ; 

o       Ναι 

o       Όχι 

9 
100% 
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7α). Αν Ναι ,από πού σας έγιναν γνωστοί ; 

o Σχολείο  

o Τηλεόραση 

o Οικογένεια 

o Άλλο : … 

 

 

Η αρχική μας υπόθεση επαληθεύτηκε καθώς πιστεύαμε ότι οι μαθήτριες 

είναι ενημερωμένες σχετικά με αυτό το θέμα από το σχολείο και από την 

οικογένεια ενώ μόλις 2 από αυτές είναι ενημερωμένες από την τηλεόραση. 

 

 

 

7α). Αν Ναι ,από πού σας 
έγιναν γνωστοί 

o       Σχολείο  

o       Τηλεόραση 

o       Οικογένεια 

2 
20% 

4 
40% 

3 
30% 
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7β). Αν Όχι , θα σε ενδιέφερε να παρακολουθήσεις κάποιο σεμινάριο που 

αφορά αυτό το θέμα ; 

o Ναι 

o Ίσως 

o Όχι  

 

 

Η αρχική μας υπόθεση δεν επαληθεύτηκε καθώς πιστεύαμε ότι οι 

μαθήτριες θα ενδιαφερόταν να παρακολουθήσουν κάποιο σεμινάριο με 

αυτό το θέμα ενώ όπως αποδείχτηκε μόνο μια απάντησε με βεβαιότητα ότι 

θα την ενδιέφερε . 

 

7β). Αν Όχι , θα σε 
ενδιέφερε να 
παρακολουθήσεις 
κάποιο σεμινάριο που 
αφορά αυτό το θέμα ; 

o       Ναι 

o       Ίσως 

o       Όχι  

1 
20% 

3 
50% 

2 
30% 
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Συμπεράσματα : 

 

Από αυτήν την έρευνα συμπεραίνουμε ότι και οι μαθητές και οι μαθήτριες 

δεν ξοδεύουν αρκετό χρόνο από την μέρα τους στο διαδίκτυο ενώ οι 

περισσότεροι από αυτούς έχουν πρόσβαση σε αυτό από αρκετές 

συσκευές. Επιπλέον, οι περισσότεροι γονείς μερικές φορές βάζουν 

περιορισμούς στις ώρες που είναι online τα παιδιά τους (1-3 ώρες ). 

Επίσης, όταν οι μαθητές είναι online αναζητούν κυρίως ταινίες-βίντεο-

μουσική . Τέλος, όλοι τους είναι ενήμεροι για τους κινδύνους του διαδικτύου 

(από σχολείο-οικογένεια ). Ωστόσο αρκετοί από αυτούς δεν ενδιαφέρονται 

να παρακολουθήσουν κάποιο σεμινάριο σχετικά μ’ αυτό το θέμα. 
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Προτάσεις για νέα συμπληρωματική έρευνα : 

 

                

o Θα μπορούσε να γίνει μια έρευνα με μεγαλύτερο πληθυσμό και 

μεγαλύτερο όριο ηλικίας. 

o Η υπερβολική χρήση του διαδικτύου. 

o Χρήση του διαδικτύου σε σχέση με το παρελθόν  

o Επηρεάζεται η χρήση του διαδικτύου από την ποιότητα και την μάρκα 

της συσκευής που χρησιμοποιείται από τους χρήστες ;  
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