
Διαςχολικι  Ζρευνα για τθν αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο 

Με αφορμι τθν Παγκόςμια Ημζρα για τθν αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο θ ψθφιακι ςχολικι 
εφθμερίδα " e-ματιά του 1ου" οργάνωςε μια ζρευνα για τθν αςφάλεια ςτο διαδίκτυο ςε 
ςυνεργαςία με τισ ςυντακτικζσ ομάδεσ των ςυνεργαηόμενων ςχολείων: 

50ο Γυμνάςιο Ακθνών -  Click ςτθ γνώςθ 

1ο Γυμνάςιο Ναυπλίου -  Το 1ο νζο 

5ο Πρότυπο Γυμνάςιο Χαλκίδασ -  "Ομάδα δθμοςιογραφίασ" 

4ο Γυμνάςιο Κοηάνθσ - Ενόσ τετάρτου υπόκεςθ 

Δθμιουργικθκε ζνα ερωτθματολόγιο βαςιςμζνο ςε ερωτιςεισ που χρθςιμοποιεί ςτισ 
ζρευνζσ του το  Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου saferinternet4kids για τθ 
Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. 

Η φόρμα μοιράςτθκε διαδικτυακά και ςυμπλθρϊκθκε προαιρετικά από μακθτζσ και 
μακιτριεσ και των τριϊν τάξεων των ςυνεργαηόμενων Γυμναςίων. 

Στόχοσ τθσ ζρευνασ ιταν να διευρευνιςει: 

 τθ χριςθ των ψθφιακϊν μζςων από τουσ μακθτζσ 
 τα δθμοφιλι μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ 
 τθ ςυχνότθτα χριςθσ τουσ 
 τουσ λόγουσ χριςθσ τουσ 
 τουσ κινδφνουσ που ενζχουν 
 τουσ κινδφνουσ που οι μακθτζσ/τριεσ  ζχουν αντιμετωπίςει 
 τθ γνϊςθ τουσ ςχετικά με  κζματα διαδικτυακισ αςφάλειασ 

Το δείγμα αφορά  ςε 370 μακθτζσ και μακιτριεσ  των τριϊν τάξεων Γυμναςίων από 
διαφορετικζσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ. 

Σασ παρουςιάηουμε τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ: 

https://schoolpress.sch.gr/clickstignosi/


 

  

Στθν ζρευνα ςυμμετείχαν 370  μακθτζσ και μακιτριεσ. Όςον αφορά τα φφλα είναι ςχεδόν 
ιςότιμθ  θ ςυμμετοχι τουσ. 
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Το γράφθμα δείχνει το ποςοςτό ςυμμετοχισ των ςυνεργαηόμενων ςχολείων. 

 

Το γράφθμα δείχνει το ποςοςτό ςυμμετοχισ των τριϊν τάξεων. 

 

Το 95,4 % ζχει δικό του προφίλ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ. 
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Οι περιςςότεροι μακθτζσ/τριεσ απαντοφν ότι τουσ αρζςουν  περιςςότερο τα κοινωνικά 
δίκτυα, γιατί ζχουν επαφι με τουσ φίλουσ τουσ. Η αμζςωσ επόμενθ δθμοφιλζςτερθ 
απάντθςθ είναι γιατί μακαίνουν τι κάνουν οι φίλοι τουσ ενϊ μικρό ποςοςτό ςθμειϊνει θ 
επιλογι τθσ προβολισ του εαυτοφ τουσ μζςα από αυτά. 
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Το πιο δθμοφιλζσ μζςο κοινωνικισ δικτφωςθσ είναι το instagram (52,2%) ενϊ το αμζςωσ 
επόμενο με μεγάλθ διαφορά είναι το tik tok. 

 

Οι περιςςότεροι/εσ  αςχολοφνται με τα διαδικτυακά παιχνίδια (62,4%). 
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Όςον αφορά τισ ϊρεσ εναςχόλθςθσ με τα κοινωνικά δίκτυα οι περιςςότερεσ απαντιςεισ 
βρίςκονται ανάμεςα ςτισ 1-2 ϊρεσ και 3-4 ϊρεσ ενϊ υπάρχει και ζνα ποςοςτό 9,5% που 
αςχολείται πάνω από 5 ϊρεσ. 

 

  

Στθν ερϊτθςθ αν χρθςιμοποιοφν υπερβολικά το διαδίκτυο οι γνϊμεσ ςχεδόν μοιράηονται. 
Οι περιςςότεροι/εσ  όμωσ κεωροφν ότι το χρθςιμοποιοφν υπερβολικά. 
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Στθν ερϊτθςθ αν τουσ  ζχουν βάλει όρια οι γονείσ τουσ  για το πόςο χρόνο κα 
αςχολοφνται  με το διαδίκτυο (κοινωνικά δίκτυα / παιχνίδια) απαντά όχι ζνα ποςοςτό 
56,8% ενϊ το 43,2% απαντά ότι οι γονείσ τουσ ζχουν βάλει όρια. 
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Το μεγαλφτερο ποςοςτό ( 72,7%) απαντά ότι τα κοινωνικά δίκτυα δεν τουσ/τισ  επθρεάηουν 
ενϊ το 23,8%  δθλϊνει ότι τουσ κάνουν ευτυχιςμζνουσ/εσ. 

 

Όςον αφορά το πόςο ενθμερωμζνοι/εσ  νιϊκουν  για το πϊσ να χρθςιμοποιοφν το 
διαδίκτυο με αςφάλεια, οι απαντιςεισ ςχεδόν μοιράηονται   ανάμεςα ςτο πολφ και το 
μζτρια. 
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Τα κζματα που νιϊκουν ότι υπάρχει περιςςότεροσ κίνδυνοσ είναι: θ προςταςία των 
προςωπικϊν δεδομζνων (61,1%), θ επικοινωνία με αγνϊςτουσ (51,9%) και ακολουκοφν ο 
εκιςμόσ, το ακατάλλθλο περιεχόμενο και ο διαδικτυακόσ εκφοβιςμόσ με ςχεδόν παρόμοια 
ποςοςτά. 
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Όςον αφορά τον κίνδυνο που ζχουν προςωπικά αντιμετωπίςει, το μεγαλφτερο ποςοςτό 
(56,8%) αναφζρει ότι δεν ζχει αντιμετωπίςει κάποιο κίνδυνο.  Αναφζρονται οι κίνδυνοι 
των ψευδϊν ειδιςεων, του εκιςμοφ και των προςωπικϊν δεδομζνων  με ποςοςτά γφρω 
ςτο 12-11% . 

 

Για τα κζματα ςτα οποία νιϊκουν λιγότερο ενθμερωμζνοι/εσ  επιλζγουν  διάφορεσ 
απαντιςεισ. Το μεγαλφτερο ποςοςτό ςυγκεντρϊνουν: θ ρθτορικι μίςουσ, θ αςφάλεια των 
ςυςκευϊν, θ προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων. 
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Οι περιςςότεροι/εσ  (75,9%) ςυηθτοφν με τουσ γονείσ τουσ τι πρζπει να προςζχουν ςτο 
διαδίκτυο. 

 

Στθν ερϊτθςθ αν ςυηθτοφν με τουσ εκπαιδευτικοφσ για τουσ κινδφνουσ του διαδικτφου οι 
περιςςότεροι/εσ (59,2%) απαντοφν κετικά. 
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Οι περιςςότεροι/εσ (78,6%) κεωροφν ότι λαμβάνουν επαρκι ενθμζρωςθ από το ςπίτι τουσ. 

 

Οι περιςςότεροι/εσ  (60,8%) κεωροφν ότι λαμβάνουν επαρκι ενθμζρωςθ από το ςχολείο 
τουσ. 
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Οι περιςςότεροι/εσ (71,1%) κεωροφν ότι γνωρίηουν εργαλεία για να προςτατευτοφν από 
τουσ κινδφνουσ του διαδικτφου ενϊ υπάρχει και ζνα ποςοςτό 28,9%  που δθλϊνει ότι δε 
γνωρίηει ψθφιακά εργαλεία για να προςτατευτεί. 
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Στο τελευταίο ερϊτθμα που αφορά τθ βοικεια που κα ηθτιςουν οι μακθτζσ /τριεσ αν 
κινδυνεφςουν ςτο διαδίκτυο, οι απαντιςεισ ζχουν ενδιαφζρον. Η πλειοψθφία (75,4%) κα 
ηθτιςει βοικεια από τουσ γονείσ, το 10,8% δθλϊνει ότι κα τα βγάλει πζρα μόνοσ/θ, το 10% 
ότι κα ηθτιςει βοικεια από τουσ φίλουσ, ενϊ ζνα πολφ μικρό ποςοςτό κα ηθτιςει βοικεια 
από τουσ εκπαιδευτικοφσ ι τθν αςτυνομία. 
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