
Η ΜΙΚΡΗ ΜΑΣ ΕΡΕΥΝΑ
Παρακάτω θα δείτε τα αποτελέσματα από μια
πολύ μικρή έρευνα που κάναμε μέσω
ερωτηματολογίων σε μαθητές του ΑΞΙΟΝ,
προσπαθώντας να διαπιστώσουμε τις γνώσεις
τους και τις απόψεις τους για κάποια ζητήματα
που προκύπτουν από τη χρήση του διαδικτύου.

Παρουσιάζουμε μόνο μερικές από τις πιο
σημαντικές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου.



Ας ξεκινήσουμε…



Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο;
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κάθε μέρα 3-5 φορές την εβδομάδα 1-2 φορές την εβδομάδα



 Το 50% απάντησε μάλιστα πως
χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για
περισσότερες από μια ώρα

καθημερινά!

 Το 95% απάντησε πως συνδέεται από
το δωμάτιό του, ενώ μόνο το 5% από το
σχολείο!



Για ποιο λόγο χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο;
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Ενώ το 100% δήλωσε πως έχει
προσβληθεί, μόνο το 50% είπε πως
χρησιμοποιεί αντιικό πρόγραμμα.

Έχει προσβληθεί ποτέ ο Η/Υ σας από ιό;



Έχετε επικοινωνήσει ποτέ μέσω διαδικτύου
με άτομα που δε γνωρίζετε;

 Το 80% απάντησε ΝΑΙ
 Το 20% απάντησε ΟΧΙ

Όσοι απάντησαν ΝΑΙ, είπαν ταυτόχρονα πως
δεν το ανέφεραν σε κανέναν. Εξαίρεση 2 άτομα,
που το ανέφεραν στους υπεύθυνους του
διαδικτυακού παιχνιδιού και σε φίλους τους.



Σας έχει παρενοχλήσει ποτέ κάποιος μέσω 
διαδικτύου; (cyber bullying, απειλές, 
βωμολοχίες, αδιάκριτες ερωτήσεις)

 Το 90% απάντησε ΟΧΙ
 Το 10% ΝΑΙ, ενώ συμπλήρωσε πως δεν 

το ανέφερε σε κανέναν.



Γνωρίζετε τι είναι το ψάρεμα στο διαδίκτυο;
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Πιστεύετε πως τα άτομα που επικοινωνούν 
διαδικτυακά μαζί σας λένε την αλήθεια;
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Εσείς δίνετε αληθινές πληροφορίες και 
αποκαλύπτετε προσωπικά στοιχεία στο διαδίκτυο;
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Ποια θα ήταν η πρώτη σας ενέργεια, εάν
δεχόσασταν παρενόχληση από κάποιον στο
διαδίκτυο;

 Το 60% δήλωσε πως θα κατήγγειλε το
περιστατικό.

 Το 40% δήλωσε ότι θα ανέφερε απλά το
περιστατικό σε ένα φίλο ή σε εκπαιδευτικό,
αλλά όχι στους γονείς.


