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Περίληψη 
 

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα και το Ίντερνετ έχουν 

ενταχθεί στη ζωή των παιδιών και έχουν γίνει πλέον αναπόσταστο µέρος της 

καθηµερινότητά τους. Τα παιδιά είναι απόλυτα εξοικειωµένα µε τις νέες τεχνολογίες  

και έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι το επίπεδο της χρήσης των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και του Διαδικτύου από τα παιδιά είναι πολύ υψηλότερο σε σχέση µε 

τους ενήλικες. Τα παιδιά χρησιµοποιούν το Διαδίκτυο για λόγους επικοινωνίας, 

διασκέδασης, αλλά και αναζήτησης πληροφοριών.  

Η παρούσα εργασία ασχολείται µε τα παιδιά και τις νέες τεχνολογίες. Η έρευνα 

διεξήχθη µε τυχαία δειγµατοληψία και προσεγγίστηκαν 159 παιδιά ηλικίας 10 έως 18 

στην περιοχή τις Πτολεµαΐδας. Η συλλογή των στοιχείων έγινε µε δοµηµένο 

ερωτηµατολόγιο 37 ερωτήσεων. Γενικός στόχος τις έρευνας είναι η καταγραφή και 

ανάλυση των γνώσεων των παιδιών στον τοµέα της Πληροφορικής και του 

Διαδικτύου µε βάση το φύλο και την ηλικία τους. Πιο συγκεκριµένα, παρουσιάζονται 

στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τις γενικές γνώσεις των παιδιών στον τοµέα τις 

Πληροφορικής, τη χρήση του διαδικτύου, τις δεξιότητες και γνώσεις σχετικά µε την 

ασφάλεια του διαδικτύου. Για την ανάλυση αυτή χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό 

πακέτο SPSS.  

Λέξεις κλειδιά: Διαδίκτυο, ασφάλεια, SPSS 
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Abstract 
 

Computers, mobile phones and Internet are integrated into children’s lives and 

become an integral part of their daily lives. Children are so familiar with the new 

technology and researches have found that the level the computers’ use and the 

Internet is much higher in children than in adults. Children use the internet for 

communication, entertainment and searching for information. 

This research deals with children and new technologies. The research was 

conducted by random sampling and approached 159 children aged from 10 to 18 in 

the area of Ptolemaida. The data collection became from a structured questionnaire 

with 37 questions. The overall objective of this research was to record and analyze the 

knowledge of the children in the field of IT and internet based on gender and their 

age. More specifically, presented data statistics on the general knowledge of the 

children in the IT, the use of internet and skills and knowledge about internet security. 

For this analysis was used the statistical package SPSS. 

Keywords: Internet, security, SPSS. 
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τη διάρκεια των σπουδών µου και βεβαίως την οικογένειά µου και τη συµπαράστασή 

της. 

Η εκπόνηση της εργασίας που απαιτήθηκε για τη κατανόηση και διερεύνηση 

των γνώσεων των παιδιών σχετικά µε τις νέες τεχνολογίες προϋπέθετε βασικές 

ερευνητικές γνώσεις: 

§ Για την δόµηση του κατάλληλου ερωτηµατολογίου, µέσω του οποίου 

συλλέχθηκαν τα απαραίτητα δεδοµένα για την επεξεργασία και την 

εξαγωγή συµπερασµάτων, καθώς και τον καθορισµό του δείγµατος. 

§  Για την ανάλυση και επεξεργασία των δεδοµένων µε ειδικά στατιστικά 

εργαλεία, όπως το SPSS. 

§ Για την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων και προτάσεων. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Διαδίκτυο αποτελεί σήµερα καθηµερινό εργαλείο για την αναζήτηση 

πληροφοριών, για επικοινωνία, για αγορές καθώς και για ψυχαγωγία. Ιδιαίτερα, τα 

σηµερινά παιδιά από µικρή ηλικία µαθαίνουν να χρησιµοποιούν το Διαδίκτυο ως 

αγαπηµένη ενασχόλησή τους. Οι πιο δηµοφιλείς δραστηριότητες είναι η κοινωνική 

δικτύωση και τα online παιχνίδια. Τα σηµερινά παιδιά είναι απόλυτα εξοικειωµένα σε 

έναν κόσµο στον οποίο κυριαρχεί η τεχνολογία και µαθαίνουν από πολύ µικρά να 

χειρίζονται συσκευές, εφαρµογές και υπηρεσίες. 

Οι δυνατότητες που προσφέρει το Διαδίκτυο είναι τεράστιες. Η 

αποτελεσµατική αξιοποίησή του, όµως, προϋποθέτει την ορθή χρήση του. Για το 

σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δράσεις και προγράµµατα, για 

τη δηµιουργία ασφαλέστερων συνθηκών αξιοποίησης των δυνατοτήτων του 

Διαδικτύου. Προκειµένου τα παιδιά να µπορούν να αξιοποιούν τις θετικές πτυχές του, 

πρέπει οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι θεσµοί και οι κυβερνήσεις να συνεργάζονται και 

να δηµιουργούν ασφαλή και προσβάσιµα περιβάλλοντα, οπουδήποτε χρησιµοποιούν 

τα παιδιά το Διαδίκτυο, όπως για παράδειγµα, στο σπίτι, στα σχολεία, σε δηµόσιες 

εγκαταστάσεις (βιβλιοθήκες, Internet cafe κ.α).  

Η σηµερινή εποχή χαρακτηρίζεται από γρήγορες αλλαγές, οι οποίες οφείλονται 

στον αυξανόµενο ρυθµό της τεχνολογίας, στις νέες εφευρέσεις και τις νέες 

επινοήσεις. Οι νέες τεχνολογίες ασκούν µεγάλη επιρροή, για αυτό οι ερευνητές 

κρίνουν σηµαντικό να εξετάζουν διαρκώς τις δυνατότητες και τις προκλήσεις που 

τυχόν έχουν στα παιδιά οι υπολογιστές, ο Παγκόσµιος Ιστός και το Διαδίκτυο. Η 

χρήση των υπολογιστών στα σχολεία  επιτρέπει στους µαθητές να αποκτούν 

πρόσβαση σε νέες πηγές γνώσης, να συνεργάζονται µε τους συµµαθητές τους και 

ουσιαστικά να έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν ό,τι θέλουν, από όπου το 

θέλουν και όποτε το θέλουν, καθώς ο καθένας µπορεί να βρει οτιδήποτε τον 

ενδιαφέρει αµέσως. Επίσης, η εκπαίδευση γίνεται πιο ενδιαφέρουσα, µετατρέπεται 

πολλές φορές σε παιχνίδι και συνεπώς αυξάνεται η αποδοτικότητα των παιδιών.  

Όσον αφορά στην επικοινωνία, το πλεονέκτηµα είναι ότι δεν υπάρχουν 

περιορισµοί. Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν διαπροσωπικές σχέσεις 

µε άτοµα που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόµετρα µακριά, µε αποτέλεσµα άνθρωποι 

διαφόρων πολιτισµών να έρχονται σε επαφή, να ανταλλάσουν απόψεις, να µαθαίνουν 

ο ένας για τον άλλον και να καταργούνται οι “αποστάσεις”. Ωστόσο, πολλοί είναι 

αυτοί που κατηγορούν τη νέα τεχνολογία ως απρόσωπη, καθώς θεωρούν ότι 

δηµιουργεί αποξένωση και έλλειψη οποιασδήποτε επικοινωνίας µε άλλα πρόσωπα.  
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Τέλος, η χρήση των νέων τεχνολογιών έχει οφέλη και για τους εκπαιδευτικούς, 

οι οποίοι γίνονται πιο ενεργητικοί, αφήνουν τις διαλέξεις και περνάνε στην πράξη, 

µετατρέπουν το περιβάλλον της µάθησης σε πιο διαδραστικό, καθοδηγώντας και 

βοηθώντας τους µαθητές χωρίς να τους δίνουν έτοιµες λύσεις. Επισηµαίνεται όµως, η 

ανάγκη της επιµόρφωσης των ίδιων στη χρήση των υπολογιστικών µέσων και τον 

κατάλληλο σχεδιασµό των εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

1.1 Η πρόσβαση των παιδιών στο Διαδίκτυο 
Οι συζητήσεις γύρω από τη σχέση των παιδιών µε το διαδίκτυο και τις νέες 

τεχνολογίες αποτελεί ένα θέµα που εδώ και 15 τουλάχιστον χρόνια συγκεντρώνει σε 

µεγάλο βαθµό το ενδιαφέρον της ακαδηµαϊκής κοινότητας και των αρµοδίων φορέων 

για τη χάραξη δηµόσιων πολιτικών. 

Η υπάρχουσα ακαδηµαϊκή έρευνα, που συνεχώς εµπλουτίζεται µε νέα 

ερευνητικά δεδοµένα  (Livingstone, 2003; Tsaliki & Chronaki, 2008;  Haddon & 

Stald, 2008), ασχολείται κυρίως µε τον τρόπο πρόσβασης και τη φύση της χρήσης του 

Μέσου από τα παιδιά. Πρώιµες σχετικά συζητήσεις απέδωσαν στα παιδιά 

χαρακτηρισµούς όπως ‘ψηφιακοί αυτόχθονες’ (Prensky, 2001), ‘ψηφιακή γενιά’ 

(Tapscott, 1998; cf Buckingham, 2006) ή ‘ψηφιακοί πολίτες’ (Prensky, 2001). Παρά 

το ότι οι χαρακτηρισµοί αυτοί τίθενται σήµερα σε επαναδιαπραγµάτευση, είναι 

σίγουρο ότι τα παιδιά έχουν προσαρµοστεί σε µεγάλο βαθµό αρµονικά και τάχιστα 

στη χρήση διαδικτυακών τεχνολογιών (Rice & Haythornthwaite, 2006; Hasebrink et 

al., 2007). Αυτό άλλωστε αποδεικνύουν τόσο οι έρευνες ‘Ευρωβαρόµετρο’ (EC, 

2006; 2007) αλλά και η διαθέσιµη ακαδηµαϊκή έρευνα (Livingstone & Bober, 2005; 

Livingstone et al, 2011).  

Η συζήτηση γύρω από τα παιδιά και την πρόσβασή τους στις ψηφιακές 

τεχνολογίες µοιάζει ενδεχοµένως σαν µια διαφωνία µεταξύ δυο πλευρών. Η µια 

θεωρεί ότι τα παιδιά ενδέχεται να έχουν ριψοκίνδυνες εµπειρίες κατά τη χρήση του 

διαδικτύου και εποµένως πρέπει να προστατευτούν (Facer et al., 2001; Holloway & 

Valentine, 2003; Mediappro, 2006; SAFT, 2006). Η άλλη υιοθετεί µια πιο 

παιδοκεντρική προσέγγιση, ερµηνεύοντας τα δεδοµένα σαν µια αναµενόµενη 

διαδικασία στην εξέλιξή τους και στην ανάπτυξή τους µέσα σε ένα καθορισµένο 

κοινωνικό-πολιτισµικό πλαίσιο.  

Στην πρώτη περίπτωση αποδίδεται ιδιαίτερη έµφαση στον ψηφιακό 
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αλφαβητισµό των παιδιών (Livingstone, 2002, 2004; Livingstone, Van Couvering & 

Thumim, 2004), µε κύριο επιχείρηµα το ότι η ασφαλής και αποτελεσµατική χρήση 

των νέων τεχνολογιών στηρίζεται ως επί το πλείστον στην ανάγκη παιδιά, γονείς και 

εκπαιδευτικοί να είναι ψηφιακά εγγράµµατοι (Livingstone & Bovill, 2001; 

Livingstone, 2008). Στη δεύτερη περίπτωση, η έµφαση αποδίδεται στην εµπειρία 

καθαυτή και στον τρόπο µε τον οποίο τα παιδιά την προσλαµβάνουν µέσα στο 

εκάστοτε κοινωνικό-πολιτισµικό πλαίσιο (Bale, 2012; Tsaliki, 2011; Χρονάκη, 2012).  

Με βάση λοιπόν την πρώτη προσέγγιση, τα παιδιά ενδέχεται να έρθουν 

αντιµέτωπα µε διαφορετικές ριψοκίνδυνες εµπειρίες που ανακύπτουν, και ως εκ 

τούτου είναι άµεση η ανάγκη προσδιορισµού τους (Livingstone & Haddon, 2008). 

Στο πλαίσιο αυτό, το Δίκτυο EU Kids Online εξέτασε µια σειρά από διαθέσιµες 

µελέτες από όλη την Ευρώπη και κατέληξε σε µια ταξινόµηση των ενδεχόµενων 

ριψοκίνδυνων εµπειριών µε τις οποίες µπορούν να έρθουν σε επαφή τα παιδιά. 

Ανάµεσα στις άλλες, ταυτοποίησαν δραστηριότητες όπως η πρόσβαση σε υλικό 

παράνοµης φύσης, σε περιεχόµενο ρατσιστικού, βίαιου ή σεξουαλικού περιεχοµένου, 

ο εκφοβισµός, ή η παρενόχληση, η εµπορική εκµετάλλευση του χρήστη, η επαφή µε 

αγνώστους (Hasebrink et al., 2008) ή ο εθισµός στη χρήση του διαδικτύου (Young, 

1996). Η γενική ταξινόµηση στην οποία κατέληξε το Δίκτυο µέσα από την 

κατηγοριοποίηση όλων των σχετικών εµπειριών που ταυτοποιήθηκαν έχει ως εξής: 

Ο ρόλος του 
παιδιού/Χαρακτήρας 
εµπειρίας. 

Εµπορικοί Επιθετικοί Σεξουαλικοί Αξίες 

     

     

Περιεχόµενο (το 
παιδί ως 
παραλήπτης) 

Διαφήµιση, 
spam, χορηγίες 

Βίαιο υλικό Πορνογραφικό ή 
ανεπιθύµητο 
σεξυαλικό υλικό 

Ρατσισµός 
παραπλανητικές 
πληροφορίες (π.χ. 
ναρκωτικά) 

     

Επαφή (το παιδί ως 
συµµετέχων) 

Ταυτοποίηση/ 
αλίευση 
προσωπικών 
πληροφοριών 

Θύµα 
εκφοβισµού/ 
παρενόχλησης 

Λήψη 
ανεπιθύµητων 
σεξουαλικών 
µηνυµάτων, 
επαφή µε 
αγνώστους 

Αυτοτραυµατισµός, 
προσηλυτισµός) 

     

Δραστηριότητα (το Παράνοµη 
λήψη υλικού, 

Εκφοβισµός/ 
παρενόχληση 

Αποστολή/ 
ανάρτηση 

Παροχή πληροφοριών 
(π.χ. αυτοκτονία/ 
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παιδί ως δρών) παραβίαση 
προσωπικού 
απορρήτου, 
τζόγος 

τρίτου πορνογραφικού 
υλικού, 
σεξουαλική 
παρενόχληση 

συζητήσεις για 
νευρική ανορεξία) 

 

Πίνακας 1: Κατηγοριοποίηση εµπειριών δυνητικά ριψοκίνδυνων (Hasebrink et 
al, 2009: 24) 

	

Τα νέα µέσα δεν είναι καινούρια για τα παιδιά. Το διαδίκτυο είναι απλώς κάτι 

δεδοµένο όπως οι άλλες πτυχές της πολιτισµικής και κοινωνικής αρένας και 

χρησιµοποιείται από τα παιδιά για όλα τα είδη δραστηριοτήτων (Staksrud, 2005:17). 

Από µια άλλη οπτική, τα παιδιά είναι “η εν εξελίξει γενιά των νέων Μέσων” 

(Τσαλίκη, 2010) και δε θα έπρεπε να αντιµετωπίζονται σαν ανήµπορα άτοµα υπό την 

ανάγκη προστασίας (Bragg & Buckingham, 2009:130) λόγω της έλλειψης εµπειριών 

(Livingstone, 2009). Ως εκ τούτου, σε ένα επόµενο επίπεδο οι Buckingham & Sefton-

Green επιχειρηµατολογούν ότι οι δηµοφιλείς απόψεις για τη σχέση της ψηφιακής 

τεχνολογίας µε τα παιδιά έχουν συχνά χαρακτηριστεί από ένα είδος σχιζοφρένειας 

(1999:5).  

Όπως προκύπτει, η σύγχρονη ερευνητική ατζέντα εστιάζει κυρίως στην έννοια 

του κινδύνου (Hasebrink et al., 2009; Tsaliki, 2011; Livingstone & Bovill, 1999) µε 

αποτέλεσµα να τροφοδοτεί το γενικότερο κλίµα ηθικού πανικού γύρω από τα παιδιά 

και το διαδίκτυο. 

1.2 Παιδιά και Διαδίκτυο στην Ευρώπη και την Ελλάδα 

Ανέκαθεν η έρευνα που αφορούσε τη σχέση των παιδιών µε τα ΜΜΕ ήταν ένα 

θέµα που κατείχε σηµαντική θέση στην ακαδηµαϊκή και πολιτική ατζέντα, όπως και 

την ατζέντα των Μέσων. Στο σηµείο αυτό θα παρουσιάσουµε συνοπτικά µέρος της 

ερευνητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό κατηγοριοποιώντας τη 

για λόγους ευκρίνειας στο αντίστοιχο πεδίο. Σε γενικές γραµµές, η έρευνα για τα 

παιδιά και το διαδίκτυο µπορεί να ενταχθεί σε τρεις διακριτές κατηγορίες: την έρευνα 

για τις επιδράσεις του Μέσου, το δίπολο ασφάλειας-κινδύνου στη χρήση του 

(πρόσβαση σε υλικό, δραστηριότητα) και την πλαισίωση της δραστηριότητας (τον 

τρόπο που οι νεαροί χρήστες κατασκευάζουν εννοιολογικά το διαδίκτυο και το 

πλαίσιο χρήσης του, καθώς και την προβολή και διαχείριση της ταυτότητάς τους 

µέσω της χρήσης του Μέσου).  

Με µια πρώτη µατιά φαίνεται ότι τα δυο πρώτα είδη έρευνας είναι κοινά 
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εφόσον η έρευνα επιδράσεων εστιάζει συνήθως σε πιθανές αρνητικές επιδράσεις 

καθώς και σε επιδράσεις από πιθανώς ριψοκίνδυνες εµπειρίες. Για παράδειγµα η 

έρευνα των Van Mierlo & Van den Bulck (2004) εξετάζει την αιτιώδη σχέση 

ενασχόλησης µε ηλεκτρονικά παιχνίδια µε βία και παρακολούθησης τηλεόρασης σε 

σχέση µε την καλλιέργεια προτύπων σε εφήβους. Επίσης οι Valkenburg, Peter & 

Schouten (2004) εξετάζουν τις επιδράσεις των δικτύων φίλων για εφήβους στην 

αυτοπεποίθηση τους. Πρόκειται για δυο ενδεικτικές έρευνες που επιβεβαιώνουν ότι 

οι ερευνητές επιδράσεων εστιάζουν στην αναζήτηση επιδράσεων από εµπειρίες που 

θεωρούνται “ριψοκίνδυνες” στην ακαδηµαϊκή και δηµόσια ατζέντα.   

Παραταύτα, οι ερευνητές του πεδίου των επιδράσεων ασχολούνται εν γένει µε 

τις επιδράσεις των Μέσων στο χρήστη, όπως για παράδειγµα τις επιδράσεις των 

άµεσων µηνυµάτων στην αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών (Peter, Valkenburg 

& Schouten, 2006). Μια επίσης σχετική έρευνα αφορά στην επίδραση των νέων 

τεχνολογιών στη µαθησιακή διαδικασία και την απόδοση των µαθητών στο σχολείο 

(Lewin, C. et al., 2000). Το επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους είναι η αιτιώδης σχέση 

µεταξύ κάποιου είδους χρήσης του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών και 

πιθανών γνωστικών, αναπτυξιακών ή συµπεριφορικών ενδεχοµένως επιδράσεων.  

Από την άλλη, το µοντέλο µελετών “ασφάλεια και κίνδυνος” εστιάζει 

περισσότερο στην πρόσβαση και τις εµπειρίες των παιδιών και προσπαθεί να 

αξιολογήσει ή να ταυτοποιήσει ενδεχόµενο κίνδυνο ή επωφέλεια στις εµπειρίες 

αυτές. Αντιπροσωπευτική έρευνα της κατηγορίας αυτής είναι η EU Kids Online 

(2009-2011) καθώς και η πρότυπη έρευνα UK Children Go Online (Livingstone & 

Bovill, 1999) από την οποία προέκυψε τόσο η πανευρωπαϊκή εκδοχή όσο και άλλες 

έρευνες σε εθνικό επίπεδο (βλ. Morawska, 2006; Τσαλίκη, 2009). Η παρούσα έρευνα 

ανήκει από άποψη µεθοδολογίας σε αυτή την κατηγορία επίσης. Η διαφορά των 

µελετών αυτών από τις µελέτες επιδράσεων είναι η περισσότερο κοινωνιολογική 

σκοπιά από την οποία εξετάζουν τον ενδεχόµενο κίνδυνο και την επωφέλεια στις 

εµπειρίες των παιδιών. Παραταύτα, ακόµα και αυτού του είδους η έρευνα δεν 

αποστασιοποιείται αρκούντως από την έννοια του κινδύνου που θεωρείται ότι 

ελλοχεύει στη χρήση των νέων τεχνολογιών, µε αποτέλεσµα να καταλήγει σε µια 

χαρτογράφηση της πρόσβασης των παιδιών στο διαδίκτυο ή σε άλλες νέες 

τεχνολογίες, αλλά όχι σε µια ενδελεχέστερη ανάλυση των ευρηµάτων της.  

Η τρίτη κατηγορία έρευνας που ασχολείται µε τα παιδιά και το διαδίκτυο 

εξετάζει τις εµπειρίες των παιδιών µέσα από µια οπτική κοινωνικού 

κονστρουξιονισµού ή µετα-στρουκτουραλισµού. Οι µελέτες έχουν κατά κύριο λόγο 
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πραγµατοποιηθεί από  ερευνητές του πεδίου των πολιτισµικών σπουδών και είναι ως 

επί το πλείστον ποιοτικής φύσης. Στόχο έχουν να αναλύσουν σε µεγαλύτερο βάθος 

τις αντιλήψεις των παιδιών για το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες, αλλά και τις 

εµπειρίες τους. Για παράδειγµα, αναφέρουµε εδώ την έρευνα της Fatima Jonsson 

(2006) η οποία µελέτησε τον τρόπο προβολής του εαυτού στο διαδικτυακό παιχνίδι 

µέσα από µια εθνογραφική προσέγγιση. Αντίστοιχη είναι και η έρευνα του Mavris 

(2005) για την κατασκευή της ταυτότητας µέσω της κοινωνικής δικτύωσης όπως 

αυτή αναπτύσσεται µέσα στο πλαίσιο της κατοχής και χρήσης κινητού τηλεφώνου. 

Επίσης, η Bober (2002) πραγµατοποίησε στη Μ. Βρετανία µελέτη για το διαδίκτυο 

και το ρόλο του στην κατασκευή της κουλτούρας των νέων. Οι µελέτες αυτές είναι 

ενδεικτικές µιας περισσότερο αναλυτικής ερµηνείας της χρήσης των νέων 

τεχνολογιών από τα παιδιά, µέσα και από ένα κοινωνικο-πολιτισµικό πρίσµα.  

Η ελληνική ερευνητική δραστηριότητα ακολουθεί σε µεγάλο βαθµό τις 

ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις εφαρµόζοντας δοκιµασµένες ερευνητικές µεθόδους 

στο ελληνικό πλαίσιο όπου η έρευνα παραµένει περιορισµένη. Παρά το ότι στο πεδίο 

της παιδοψυχολογίας γίνεται διαρκώς έρευνα για τις επιδράσεις του διαδικτύου στα 

παιδιά και έχει επαρκώς χαρτογραφηθεί η κλίµακα διάδοσης και χρήσης του 

διαδικτύου, δεν έχουµε ακόµα µια γενική εικόνα του φαινοµένου τόσο σε επίπεδο 

παιδιών όσο και γονέων, αλλά ούτε και µια βαθύτερη ανάλυση των δεδοµένων. 

Από την εξέταση των υπαρχουσών µελετών από το δίκτυο EU Kids Online, 

προέκυψε ότι η έρευνα στην Ελλάδα αφορά κατά 45% τη χρήση του διαδικτύου για 

µαθησιακούς σκοπούς, ενώ το 25% για ψυχαγωγικούς (παιχνίδια) (Stald & Haddon, 

2008: 17). Στο 70% των µελετών, το ενδιαφέρον εστιάζεται στις συνέπειες της 

χρήσης του διαδικτύου: το 26% όλων των µελετών ασχολείται µε τις θεωρητικά 

ριψοκίνδυνες διαδικτυακές δραστηριότητες και το 50% µε τη χρήση του για 

κοινωνική δικτύωση – αν και ειδικά για την κοινωνική δικτύωση, η κατάσταση έχει 

πλέον αλλάξει εφόσον το Facebook είναι ευρέως διαδεδοµένο (Livingstone et al, 

2011). 

1.3 Κίνδυνος – ασφάλεια στο Διαδίκτυο 

Οι έρευνες του πεδίου αυτού ασχολούνται καταρχάς µε τις ηλικίες µεταξύ 9 και 

17 ετών. Στόχος του µοντέλου αυτού είναι περισσότερο να χαρτογραφήσει το 

ερευνητικό πεδίο και λιγότερο να προσφέρει ερµηνείες βάθους των αποτελεσµάτων. 

Συνεπώς αυτό που πρωτίστως εξετάζεται είναι η πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες, και 

ενδεικτικές εµπειρίες των παιδιών. Η σχετική έρευνα στη Μεγάλη Βρετανία 
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(Livingstone & Bovill, 2001) είναι, όπως είπαµε, η πρότυπη έρευνα που συνεκδοχικά 

οδήγησε σε αντίστοιχη έρευνα στην Πορτογαλία, την Ελλάδα και τη Σλοβενία. Στη 

συνέχεια, και κατά τη διάρκεια των ετών 2006-2014, λαµβάνει χώρα µια 

πανευρωπαϊκής κλίµακας έρευνα (EU Kids Online) η οποία προχωράει σε 

χαρτογράφηση του φαινοµένου στην Ευρώπη αλλά και σε σχετικά βαθύτερες 

ερµηνείες των εµπειριών των παιδιών (Staksrud et al., 2009:12).  

Εξελικτικά, και όσο το νέο Μέσο εµφάνισε ευρεία διάδοση και διάχυση, 

αναπτύχθηκαν οι ανησυχίες για τους κινδύνους που µπορεί να ελλοχεύουν και για 

τους τρόπους ασφαλούς πλοήγησης. Προκύπτουν λοιπόν στη συνέχεια µελέτες που 

εξετάζουν θέµατα όπως αντιλήψεις απέναντι στο διαδίκτυο, ψηφιακός αλφαβητισµός 

παιδιών και γονέων, ανησυχίες για το διαδίκτυο κ.α. (ibid:13). Παράλληλα µε την 

ανάγνωση του διαδικτύου ως πηγής κινδύνων αρχίζει και η ανάπτυξη έρευνας για τις 

ευκαιρίες που αυτό προσφέρει σε παιδιά και ενήλικες έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ένα 

θετικό αντίβαρο στην αρνητική διάσταση του Μέσου. Παραταύτα, οι έρευνες αυτού 

του είδους (των ευκαιριών δηλαδή) παραµένουν ακόµα και την ώρα της σύνταξης 

αυτής της έκθεσης ελάχιστες και περισσότερο περιγραφικές από εκείνες που αφορούν 

τους κινδύνους (Staksrud et al., 2009: 15).  

Τα παιδιά αποκτούν άνεση στη χρήση του Μέσου και το εντάσσουν στην 

καθηµερινότητά τους, όσο τους επιτρέπει το πρόγραµµα των εκπαιδευτικών και 

ψυχαγωγικών τους δραστηριοτήτων (Livingstone et al, 2011). Στα πλαίσια µιας 

καθηµερινής µέρας οι νέες τεχνολογίες χρησιµοποιούνται για λόγους επικοινωνίας 

(κυρίως ανάµεσα στους εφήβους), µάθησης και ψυχαγωγίας (πιο πολύ ανάµεσα στα 

µικρότερα παιδιά) (ibid; Livingstone & Bovill, 2001; Tsaliki, 2009). Μέσα σε αυτό το 

φάσµα δραστηριοτήτων εντάσσονται και µια σειρά από συγκεκριµένες εµπειρίες που 

στη δηµόσια και ακαδηµαϊκή ατζέντα διαχωρίζονται σε “ευκαιρίες” και “κινδύνους”. 

Όλες οι µελέτες του µοντέλου αυτού αφιερώνουν το µεγαλύτερο µέρος τους στην 

εξέταση αυτών των εµπειριών µε µεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους κινδύνους. 

Προκύπτει µια κατηγοριοποίηση κινδύνων και µια αναζήτηση δεδοµένων για 

να επαληθεύσουν ή να απορρίψουν τις υποθέσεις εργασίας των ερευνητών σύµφωνα 

µε τις οποίες το διαδίκτυο µπορεί να ενέχει κινδύνους για τα παιδιά (Hasebrink et al, 

2009). Εµπειρίες όπως η πρόσβαση σε σεξουαλικό υλικό σηµειώνουν µικρά ποσοστά 

πρόσβασης ανάµεσα τόσο σε µικρά παιδιά όσο και σε εφήβους, αλλά και 

µετριασµένες ή και θετικές αντιδράσεις, µε αποτέλεσµα να οδηγούν σε 

επαναπροσδιορισµό των συστάσεων για τη χάραξη πολιτικών από πλευράς των 

ερευνητών. Αντίστοιχα, εµπειρίες εκφοβισµού/απειλών επίσης εµφανίζονται σε µικρό 
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ποσοστό έχοντας προκαλέσει µικρής κλίµακας αντιδράσεις από πλευράς των 

“θυµάτων” µε αποτέλεσµα να εγείρουν ερωτήµατα για τη φύση του κινδύνου αυτού 

αλλά και για τη συνάφειά του µε την καθηµερινότητα του παιδιού. Η µεγάλης 

ανησυχίας δραστηριότητα της δια ζώσης συνάντησης µε άγνωστους “διαδικτυακούς 

φίλους” καταλαµβάνει τη χαµηλότερη θέση (από ποσοτικής άποψης) στη λίστα µε 

τους κινδύνους µε αποτέλεσµα και πάλι να οδηγεί σε επαναπροσδιορισµό των 

συστάσεων για τη χάραξης πολιτικών αλλά και του τρόπου αντίληψης της 

δραστηριότητας αυτής. Τέλος, ένα σχετικά νέο είδος “κινδύνου”, η ανταλλαγή 

ερωτικού υλικού, ερωτικών µηνυµάτων ή µηνυµάτων σεξουαλικού περιεχοµένου που 

µπορεί να είναι προσβλητικά για τον παραλήπτη, φαίνεται να αποτυπώνεται 

περισσότερο σαν µια δραστηριότητα φλερτ και λιγότερο σαν ριψοκίνδυνη ή 

προσβλητική (Livingstone et al, 2011).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Στο παρόν κεφάλαιο θα αναφερθούν τα στατιστικά στοιχεία, όπως 

συγκεντρώθηκαν από διάφορες πηγές και έρευνες για καλύτερη σύγκριση και 

συνεπώς ευκολότερη εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τα ερωτήµατα που 

τέθηκαν να απαντήσουν οι ερωτηθέντες στην έρευνα. 

Πανελλαδική έρευνα παιδιών ηλικίας 8 – 15 ετών το 2009 

Απόλυτα εξοικειωµένα φαίνεται να είναι τα παιδιά ηλικίας 8-15 µε τις νέες 

τεχνολογίες, σύµφωνα µε τις µετρήσεις του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ που 

διενεργήθηκαν το τελευταίο τρίµηνο του 2008 σε πανελλαδικό επίπεδο. 

Διαπιστώνεται ότι το επίπεδο της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του 

διαδικτύου από τα παιδιά είναι πολύ υψηλότερο σε σχέση µε τους ενήλικες. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι τα παιδιά ηλικίας 12-15 που είναι στο Γυµνάσιο χρησιµοποιούν πολύ 

περισσότερο τον Η/Υ και το Διαδίκτυο (9 στα 10) από τα παιδιά ηλικίας 8-11 που 

φοιτούν στις τάξεις του Δηµοτικού. Το σπίτι συνεχίζει να αποτελεί τον κύριο τόπο 

πρόσβασης στο Διαδίκτυο ενώ τα παιδιά το χρησιµοποιούν για λόγους επικοινωνίας, 

διασκέδασης αλλά και για την αναζήτηση πληροφοριών. Οι ηλεκτρονικές τους 

δεξιότητες αποκτήθηκαν κυρίως µε την βοήθεια συγγενών και φίλων. 

Σύµφωνα µε την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το 2009 από το παρατηρητήριο 

ΚτΠ µε τίτλο Νέες τεχνολογίες και παιδιά – Χρήση Διαδικτύου από ανηλίκους 

προέκυψε ότι οι λόγοι χρήσης του Διαδικτύου είναι οι εξής: 

§ Κύριος λόγος χρήσης του Διαδικτύου είναι η ψυχαγωγία (παίζουν, κατεβάζουν 

παιχνίδια, φωτογραφίες κ.λ.π). 

§ Για αναζήτηση πληροφοριών για τα µαθήµατα (68%). 

§ Για αποστολή/λήψη email (44%). 

§ Το 11% των νεαρών χρηστών διαθέτει δικό του ιστολόγιο. 

§ 42% ανέρχεται η συµµετοχή τους σε website κοινωνικής δικτύωσης. 

Σύµφωνα µε άλλα στοιχεία προέκυψε ότι: 

§ 4 στους 10 νεαρούς χρήστες του Διαδικτύου, κυρίως µαθητές του Γυµνασίου, 

παρακολούθησαν κάποιο εκπαιδευτικό σεµινάριο. 

§ Οι ενέργειες που γνωρίζουν να κάνουν στον υπολογιστή σχετίζονται κυρίως µε 

αντιγραφή ή µετακίνηση αρχείων (59%), µε χρήση εργαλείων αντιγραφής και 
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επικόλλησης για τη διαµόρφωση ενός κειµένου (54%), αλλά και µε σύνδεση 

και εγκατάσταση νέων µηχανηµάτων. 

§ Όσον αφορά το Διαδίκτυο, η βασικότερη ενέργεια που πραγµατοποιούν τα 

παιδιά είναι η χρήση µιας µηχανής αναζήτησης για να βρουν πληροφορίες 

(72%). 

§ Περίπου 4 στα 10 στέλνουν emails και έχουν προχωρήσει σε ενέργειες σχετικά 

µε την προστασία του υπολογιστή από ιούς και επιβλαβή προγράµµατα. 

§ 3 στα 10 στέλνουν µηνύµατα σε chatrooms, newsgroups, ή online συναντήσεις. 

§ Οι συγκεκριµένες ηλεκτρονικές δεξιότητες αποκτήθηκαν κυρίως µε άτυπη 

βοήθεια από συγγενείς και φίλους (55%), αλλά και στο σχολείο (41%). 

Εντατική χρήση Η/Υ από παιδιά ηλικίας 8-15 

Το 85% των παιδιών 8-15 χρησιµοποιεί Η/Υ και, ενώ δεν παρατηρούνται 

διαφορές µεταξύ αγοριών και κοριτσιών, διαφοροποίηση παρατηρείται ως προς την 

ηλικία, µε τα παιδιά ηλικίας 12-15 να εµφανίζουν σαφώς µεγαλύτερα ποσοστά 

χρήσης (91%) σε σχέση µε τα µικρότερα (75%). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός 

ότι ο υπολογιστής χρησιµοποιείται εντατικά τουλάχιστον 1 φορά την εβδοµάδα από 9 

στους 10 νεαρούς χρήστες, ενώ οι µισοί από αυτούς, τον χρησιµοποιούν σε 

καθηµερινή ή σχεδόν καθηµερινή βάση. Η συχνότητα χρήσης του υπολογιστή 

αυξάνεται σύµφωνα µε την ηλικία. Κύριο τόπο πρόσβασης αποτελεί το σπίτι και 

ακολούθως το σχολείο. 

Τα παιδιά παρουσιάζουν διπλάσια ποσοστά χρήσης του Διαδικτύου σε σχέση µε 

το γενικό πληθυσµό 

Όπως διαπιστώθηκε και η χρήση του Διαδικτύου κυµαίνεται σε υψηλό επίπεδό 

στα παιδιά ηλικίας 8-15. Πιο συγκεκριµένα, από τα παιδιά που χρησιµοποιούν τον 

Η/Υ, 8 στα 10 κάνουν χρήση του Διαδικτύου, αναλογία σχεδόν διπλάσια του γενικού 

πληθυσµού. Διαφοροποιήσεις ως προς τα ποσοστά χρήσης εµφανίζονται µεταξύ: 

§ Μαθητών του Γυµνασίου (89%) έναντι αυτών του Δηµοτικού 

(68%) Αγοριών (82%) έναντι κοριτσιών (79%)  

§ Παιδιών από Αθήνα/ Θεσσαλονίκη (86%) και αστικά κέντρα (81%) έναντι 

αγροτικών περιοχών (71%)  
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Εικόνα 1: Χρήση Διαδικτύου από παιδιά ηλικίας 8-15 [Παρατηρητήριο ΚτΠ - 2009] 
 

Ως προς τη συχνότητα της χρήσης, αυτή παρατηρείται ιδιαίτερα έντονη, µε την 

πλειοψηφία των νεαρών χρηστών να συνδέονται στο Διαδίκτυο σε τουλάχιστον 

εβδοµαδιαία βάση (88%), ενώ πολλοί εξ αυτών είναι καθηµερινοί χρήστες (47%). 

Αναλυτικότερα, η καθηµερινή χρήση του Διαδικτύου καταγράφεται σηµαντικά 

υψηλότερη στους χρήστες ηλικίας 12-15 (56%) σε σύγκριση µε τους αντίστοιχους 

ηλικίας 8-11 (32%), ενώ τα κορίτσια εµφανίζουν ένα ελαφρύ προβάδισµα στην 

καθηµερινή χρήση (49%) έναντι των αγοριών (45%). Μάλιστα, φαίνεται ότι όσο 

συχνότερα χρησιµοποιούν τα παιδιά το Διαδίκτυο, τόσο αυξάνονται και οι ώρες 

απασχόλησής τους µε αυτό. Έτσι, οι καθηµερινοί χρήστες περνούν κατά µέσο όρο 4 

ώρες στο Διαδίκτυο, οι εβδοµαδιαίοι 3 ώρες και οι µηνιαίοι 2 ώρες. 

Η ψυχαγωγία, η αναζήτηση πληροφοριών και η επικοινωνία στην κορυφή των 

λόγων χρήσης του Διαδικτύου 

Τα παιδιά έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο κυρίως από το σπίτι (79%), και σε 

µικρότερο βαθµό από το σχολείο (35%), τα internet cafe (23%) και τα σπίτια φίλων 

(22%). 

Ο κύριος λόγος χρήσης του διαδικτύου από τα παιδιά είναι η ψυχαγωγία 

(παίζουν, κατεβάζουν παιχνίδια, φωτογραφίες, κλπ.). Επίσης χρησιµοποιείται για 

αναζήτηση πληροφοριών για τα µαθήµατα (68%) και για αποστολή/ λήψη e-mail 

(44%). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι 11% των νεαρών χρηστών του 

Διαδικτύου διαθέτει δικό του ιστολόγιο, ενώ η συµµετοχή τους σε websites 

κοινωνικής δικτύωσης (όπως πχ. τα facebook, youtube, my space, hi5) ανέρχεται στο 

42%. 
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Τα σεµινάρια αποτελούν συνήθη τρόπο εκµάθησης χρήσης Η/Υ – Γονείς και 

φίλοι βοηθούν στην εκµάθηση χρήσης του Διαδικτύου 

Αναφορικά µε τις ηλεκτρονικές δεξιότητες , συνολικά 4 στους 10 νεαρούς 

χρήστες του Διαδικτύου του τελευταίου τριµήνου, κυρίως µαθητές του Γυµνασίου, 

παρακολούθησαν κάποιο εκπαιδευτικό σεµινάριο. Οι ενέργειες που γνωρίζουν να 

κάνουν στον υπολογιστή σχετίζονται κυρίως µε αντιγραφή ή µετακίνηση αρχείων 

(59%), µε χρήση εργαλείων αντιγραφής και επικόλλησης για τη διαµόρφωση ενός 

κειµένου (54%), αλλά και µε σύνδεση και εγκατάσταση νέων µηχανηµάτων (47%). 

Όσον αφορά στο Διαδίκτυο, η βασικότερη ενέργεια που πραγµατοποιούν τα 

παιδιά είναι η χρήση µιας «µηχανής αναζήτησης» για να βρουν πληροφορίες (72%). 

Περίπου 4 στα 10 στέλνουν e-mails και έχουν προχωρήσει σε ενέργειες σχετικά µε 

την προστασία του υπολογιστή από ιούς και επιβλαβή προγράµµατα, και 3 στα 10 

στέλνουν µηνύµατα σε chatrooms, newsgroups, ή online συναντήσεις. 

Οι συγκεκριµένες ηλεκτρονικές δεξιότητες αποκτήθηκαν κυρίως µε άτυπη 

βοήθεια από συγγενείς και φίλους (55%), αλλά και στο σχολείο (41%).
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Εικόνα 2: Καθηµερινή χρήση Ίντερνετ ανά ηλικία [Παρατηρητήριο ΚτΠ - 2009] 

 

 
 

Εικόνα 3: Καθηµερινή χρήση Ίντερνετ ανά φύλο [Παρατηρητήριο ΚτΠ - 2009]
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Εικόνα 4: Πόσες ώρες περνούν στο Διαδίκτυο [Παρατηρητήριο ΚτΠ - 2009] 

 

 

Εικόνα 5: Από πού έχουν τα παιδιά πρόσβαση στο Διαδίκτυο [Παρατηρητήριο ΚτΠ - 2009] 

 

 

 



		
						24	

	
	 	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας θα ασχοληθούµε αρχικά µε το δείγµα της έρευνας, 

το µέγεθος του δείγµατος, τον πληθυσµό, την διαδικασία συλλογής των δεδοµένων καθώς και 

την ερευνητική προσέγγιση και έπειτα θα αναλυθεί εκτεταµένα η δοµή του ερωτηµατολογίου 

που συµπλήρωσαν οι συµµετέχοντες, τα στατιστικά πακέτα που χρησιµοποιήθηκαν στα 

επόµενα κεφάλαια για την ανάλυση των δεδοµένων και φυσικά οι περιορισµοί της έρευνας. 

3.1 Μέθοδοι δειγµατοληψίας  

  Η δειγµατοληψία αφορά τη λήψη ενός τµήµατος από κάποιο ευρύτερο σύνολο. 

Γενικά, η δειγµατοληψία θεωρείται επιτυχής όταν η επιλογή του δείγµατος παράγει 

αποτελέσµατα, δείκτες και µετρήσεις που είναι γενικεύσιµα και όσο το δυνατόν ακριβέστερα, 

δηλαδή βρίσκονται πιο κοντά στις αντίστοιχες παραµέτρους του ευρύτερου συνόλου, δηλαδή 

του πληθυσµού. 

  Διακρίνονται δύο είδη δειγµατοληψίας. Η δειγµατοληψία µε πιθανότητα (probability 

sampling) και η δειγµατοληψία χωρίς πιθανότητα (non probability sampling).   

Η δειγµατοληψία µε πιθανότητα γίνεται σύµφωνα µε τους νόµους των πιθανοτήτων, 

είναι ελεγχόµενη ως προς τις παραµέτρους της και δίνει τη δυνατότητα να γενικευτούν τα 

συµπεράσµατα που εξάγονται από ένα δείγµα, γι αυτό και δίνει επιπλέον την δυνατότητα να 

υπολογίσουµε και το σφάλµα εκτίµησης (της γενίκευσης).  

  Η δειγµατοληψία χωρίς πιθανότητα γίνεται σε περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η 

δειγµατοληψία µε πιθανότητα ή όταν ενδιαφέρει να γίνει γρήγορα µια εφαρµογή της έρευνας, 

λόγου χάρη µια πιλοτική έρευνα. Τα αποτελέσµατα µιας έρευνας που έχει γίνει µε 

δειγµατοληψία χωρίς πιθανότητα δεν είναι γενικεύσιµα (αφορούν δηλαδή µόνο τη 

συγκεκριµένη µελέτη στο συγκεκριµένο δείγµα) ούτε µπορούµε να   υπολογίσουµε το 

σφάλµα εκτίµησης και ως εκ τούτου πρέπει να τα χρησιµοποιούµε σωστά.   

 Στις µεθόδους δειγµατοληψίας πιθανοτήτων υπάγονται:  

§ Απλή τυχαία δειγµατοληψία (simple random sampling): Επιλογή ενός 

τυχαίου δείγµατος ορισµένου µεγέθους από τον πληθυσµό. Χαρακτηριστικό 

της µεθόδου αυτής είναι ότι κάθε µέλος του πληθυσµού έχει την ίδια 

πιθανότητα επιλογής στο δείγµα (αµερόληπτη επιλογή).   

§ Συστηµατική δειγµατοληψία (Systematic sampling): Μέθοδος επιλογής 

δείγµατος εναλλακτικής τυχαίας δειγµατοληψίας. Επίσης, προϋποθέτει την 

αρχειοθέτηση των µονάδων του πληθυσµού, αλλά δεν απαιτεί την αρίθµηση 
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τους.   

§ Δειγµατοληψία κατά στρώµατα (Stratified sampling): Σε αυτόν τον τύπο 

δειγµατοληψίας λαµβάνουµε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα επιβάλλοντας 

ορισµένους περιορισµούς στη σύνθεσή του.   

§ Δειγµατοληψία κατά οµάδες (Cluster sampling): Δειγµατοληψία µε βάση 

κάποιες λειτουργικές οµάδες στις οποίες ανήκουν τα µέλη ενός πληθυσµού 

(για παράδειγµα οι µαθητές ενός σχολείου ταξινοµούνται κατά εκπαιδευτική 

περιφέρεια, σχολείο, τάξη και τµήµα).   

§ Δειγµατοληψία κατά στάδια (Multi-stage sampling): Παραλλαγή της 

δειγµατοληψίας κατά οµάδες. Χρησιµοποιείται ευρέως σε έρευνες στο χώρο 

της εκπαίδευσης όπως και η δειγµατοληψία κατά οµάδες. Είναι ιδιαίτερα 

χρήσιµη όταν δεν υπάρχει κατάλογος των µελών του πληθυσµού και όταν η 

πρόσβαση στα µέλη του πληθυσµού δεν µπορεί να είναι άµεση.   

     

Στις µεθόδους δειγµατοληψίας «µη πιθανοτήτων» υπάγονται:  

§ Συµπτωµατική δειγµατοληψία (ή δειγµατοληψία ευκολίας): Δηµιουργείται ένα 

είδος εθελοντικού δείγµατος, καθώς συµµετέχουν σε αυτό όσοι είναι άµεσα 

προσβάσιµοι και πρόθυµοι να συµµετάσχουν. Η επιλογή του ερευνητή είναι πολύ 

µικρή (για παράδειγµα µπορεί να απορρίψει κάποιους που δεν πληρούν κάποια 

χαρακτηριστικά)  

§ Δειγµατοληψία σκοπιµότητας: Σε αυτήν την περίπτωση ο ερευνητής συλλέγει ένα 

δείγµα τα µέλη του οποίου θεωρεί ότι είναι περισσότερο σηµαντικά για την 

συγκεκριµένη έρευνα. Υπάρχει δηλαδή κάποια σκοπιµότητα για την επιλογή του κάθε 

µέλους στο δείγµα.  

§ Δειγµατοληψία χιονοστιβάδας: Αυτή η τεχνική είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για την 

µελέτη περιθωριοποιηµένων οµάδων στις οποίες υπάρχει δυσκολία.  

§ Η ποσοστιαία δειγµατοληψία: Ο ερευνητής επιλέγει ένα δείγµα όµοιο προς τον 

πληθυσµό µε βάση διάφορα προκαθορισµένα χαρακτηριστικά ελέγχου. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά ελέγχου είναι συνήθως δηµογραφικά. 

§ Δειγµατοληψία διαστάσεων: Αποτελεί µια επέκταση της ποσοστιαίας 

δειγµατοληψίας. Οι διάφορες διαστάσεις που θεωρούνται σηµαντικές σε µια έρευνα 

(που ίσως έχουν αναδεχθεί από δοκιµαστική εργασία) ενσωµατώνονται στη 

δειγµατοληπτική διαδικασία µε τέτοιον τρόπο, ώστε να συµπεριληφθεί τουλάχιστον 
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ένας αντιπρόσωπος από κάθε πιθανό συνδυασµό αυτών των παραγόντων ή 

διαστάσεων.  

Στην παρούσα έρευνα επιλέγει ως καταλληλότερη µέθοδος η συµπτωµατική 

δειγµατοληψία. Τα ερωτηµατολόγια δόθηκαν σε µία πληθώρα ατόµων, τα οποία ήταν άµεσα 

προσβάσιµα, όπως για παράδειγµα από τον επαγγελµατικό και οικογενειακό κύκλο του 

ερευνητή και ήταν πρόθυµα να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο της έρευνας.   

3.2 Μέγεθος του δείγµατος     

 Η δειγµατοληψία, την οποία αναλύσαµε στην παραπάνω ενότητα συνίσταται στη 

συλλογή και επεξεργασία στατιστικών δεδοµένων, τα οποία προέρχονται από ένα σωστά 

επιλεγµένο µέρος του πληθυσµού, το οποίο ονοµάζεται δείγµα. (Κίκιλιας Π., Παλαµούρδας 

Δ., Πετράκης Α.,2001). 

Το ερώτηµα που τίθεται πολύ συχνά στις έρευνες είναι ποιο είναι το απαιτούµενο 

µέγεθος του δείγµατος ώστε να αντιπροσωπεύει µε ακρίβεια τον ερευνούµενο πληθυσµό. 

Όπου χρησιµοποιείται απλή τυχαία δειγµατοληψία, το µέγεθος του δείγµατος που απαιτείται 

για να αντικατοπτρίσει την τιµή του πληθυσµού σε σχέση µε µία συγκεκριµένη µεταβλητή 

εξαρτάται από το µέγεθος του πληθυσµού αλλά και από το βαθµό ετερογένειας της 

µεταβλητής µέσα στο πληθυσµό (Bailey, 1978).    

3.3 Ερευνητική προσέγγιση – Συλλογή υλικού  

  Για την εξαγωγή της έρευνας, όπως αναφέρθηκε, καταλληλότερη µέθοδος συλλογής 

πρωτογενών στοιχείων κρίθηκε η µέθοδος της συµπτωµατικής δειγµατοληψίας µέσω 

προσωπικού ερωτηµατολογίου. Το ερωτηµατολόγιο που δόθηκε ήταν σύντοµο, ευκολονόητο 

και απλά δοµηµένο ώστε να βοηθήσει στην εξαγωγή των επιθυµητών συµπερασµάτων. Το 

ερωτηµατολόγιο επεξηγούνταν όπου απαιτούνταν από τον συνεντευκτή.    

  Η συνολική διάρκεια συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου δεν υπερέβαινε τα δέκα 

λεπτά για το σύνολο των ερωτήσεων.   

  Στο ερωτηµατολόγιο, ο σκοπός της έρευνας ήταν αρκετά σαφής, δηλαδή η εξαγωγή 

συµπερασµάτων για τα παιδιά και νέες τεχνολογίες, ο κάθε ερωτηθείς ενηµερωνόταν ότι δεν 

υπήρχε περίπτωση λάθους απάντησης αρκεί να ήταν ειλικρινής. Φυσικά υπήρχε η 

πληροφόρηση πως οι πληροφορίες που θα δινόντουσαν από τους καταναλωτές θα 

χρησιµοποιούνταν ανώνυµα κατά την ανάλυση των αποτελεσµάτων.       

 Βασικές εργασίες που διεκπεραιώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας:  

§ Ορισµός στόχου - σκοπού έρευνας  
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§ Βιβλιογραφική ανασκόπηση  

§ Σύνταξη ερωτηµατολογίου και συλλογή από τους ερωτηθέντες  

§ Έλεγχος της σωστής συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων  

§ Δηµιουργία της κατάλληλης βάσης δεδοµένων για το λογισµικό στατιστικής 

επεξεργασίας SPSS  

§ Εισαγωγή και επεξεργασία των δεδοµένων της έρευνας  

§ Σύνταξη και παρουσίαση της έκθεσης των αποτελεσµάτων  

3.4 Πληθυσµός – Στόχος και τεχνική δειγµατοληψία 

  Στην Στατιστική ενδιαφερόµαστε πολλές φορές να βγάλουµε συµπεράσµατα τα οποία 

αναφέρονται σε µια οµάδα ατόµων ή αντικειµένων. Η οµάδα αυτή ονοµάζεται στατιστικός 

πληθυσµός (για συντοµία πληθυσµός). Κάθε στοιχείο του πληθυσµού ονοµάζεται στατιστική 

µονάδα (για συντοµία οµάδα). (Κίκιλιας Π., Παλαµούρδας Δ., Πετράκης Α.,2001). 

Ο πληθυσµός της έρευνας µας ήταν τα άτοµα τα οποία ήταν άµεσα προσβάσιµα και 

ήταν πρόθυµα να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο της έρευνας.   Όσο αφορά την 

µέθοδο της δειγµατοληψίας επιλέχθηκε η µέθοδος της συµπτωµατικής δειγµατοληψίας που 

σκοπό είχα να καλύψει όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικά τον υπό εξέταση πληθυσµό.  

3.5 Δοµή ερωτηµατολογίου 

  Μέσα από το δοµηµένο ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε (βλ. Παράρτηµα I), 

διερευνώνται κύρια αλλά και επιµέρους ποιοτικά στοιχεία.   

  Ειδικότερα, τα κύρια στοιχεία που είναι η ηλικία, το φύλο και η περιοχή. 

Αναλυτικότερα, η έρευνα εστιάζει στους παρακάτω τοµείς, συλλέγοντας και αξιολογώντας τα 

εξής στοιχεία:  

 Γενικά:  

  Γενικά στοιχεία σχετικά µε την Πληροφορική, όπως:  

§ Το Internet είναι µια τεράστια δεξαµενή πληροφοριών (ερώτηση 1)  

§ Το Internet είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο υπολογιστών (ερώτηση 2)  

§ Σας ενδιαφέρει η Πληροφορική  (ερώτηση 3)  

§ Αν απήντησες ναι στην προηγούµενη ερώτηση, σε ποιο βαθµό (ερώτηση 4)  

§ Θα ακολουθήσετε στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση τον κλάδο της 

Πληροφορικής  (ερώτηση 5)  

§ Είστε ικανοποιηµένοι από τις γνώσεις σας σχετικά µε την Πληροφορική 

(ερώτηση 6)  
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§ Αν απάντησες ναι στην προηγούµενη ερώτηση, σε ποιο βαθµό είστε 

ικανοποιηµένος/η (ερώτηση 7) 

§ Πιστεύετε ότι θα χρειαστεί να εµβαθύνετε αρκετά στον τοµέα της 

Πληροφορικής, ανεξαρτήτως επαγγέλµατος που θα ακολουθήσετε. (ερώτηση 

8) 

§ Γνωρίζετε να διαχειρίζεστε τις εφαρµογές γραφείου (Word, Excel, κτλ.) 

(ερώτηση 9) 

§ Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter,κτλ.) (ερώτηση 10) 

§ Σε τι βαθµό έχουν οι γονείς σας γνώσεις Πληροφορικής. (ερώτηση 11) 

§ Σε τι βαθµό πιστεύετε ότι έχουν οι συνοµήλικοί σας γνώσεις Πληροφορικής. 

(ερώτηση 12) 

 Στοιχεία που αφορούν τη χρήση του διαδικτύου:  

  Σε αυτό το µέρος ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στην συχνότητα χρήσης του διαδικτύου.  

  Ειδικότερα:  

§ Πως έµαθες να χρησιµοποιείς το Διαδίκτυο (ερώτηση 1)  

§ Χρησιµοποιείς µόνος/η το Διαδίκτυο (ερώτηση 2)  

§ Πόσο χρονικό διάστηµα χρησιµοποιείς το Διαδίκτυο (ερώτηση 3)  

§ Πόσο συχνά χρησιµοποιείς το Διαδίκτυο (ερώτηση 4)  

§ Πόσες ώρες την ηµέρα κάνεις χρήση του Διαδικτύου (ερώτηση 5)  

§ Σε ποιο χώρο γίνεται συχνότερη χρήση του Διαδικτύου (ερώτηση 6)  

§ Σε ποια ηλικία αρχίσατε να χρησιµοποιείτε το Διαδίκτυο (ερώτηση 7)  

§ Πόσο συχνά χρησιµοποιείς την τηλεόραση (ερώτηση 8) 

§ Πόσο συχνά χρησιµοποιείς τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. (ερώτηση 9) 

§ Πόσο συχνά παίζεις Διαδικτυακά παιχνίδια. (ερώτηση 10) 

§ Πόσο συχνά ‘κατεβάζεις υλικό’ στο Διαδίκτυο. (ερώτηση 11) 

 Στοιχεία που αφορούν τις δεξιότητες:  

  Συγκεκριµένα:  

§ Τι κάνετε συνήθως στο Διαδίκτυο (ερώτηση 1)  

§ Βρίσκετε πληροφορίες που αναζητάτε στο Διαδίκτυο (ερώτηση 2)  

§ Πόσα sites επισκέπτεστε για ένα θέµα ή πληροφορία που σας ενδιαφέρει. 
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(ερώτηση 3) 

§ Ζητάτε βοήθεια όταν δεν µπορείτε να βρείτε κάτι που αναζητάτε στο 

Διαδίκτυο. (ερώτηση 4)  

 Στοιχεία για την αποτελεσµατικότητα ασφάλεια:  

  Το τέταρτο και τελευταίο µέρος του ερωτηµατολογίου αφορά στην ασφάλεια της 

χρήσης του διαδικτύου.  

  Συγκεκριµένα:  

§ Τι δεν θα έπρεπε να κάνετε όταν χρησιµοποιείτε το διαδίκτυο (ερώτηση 1)  

§ Από πού µάθατε περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. 

(ερώτηση 2) 

§ Πόσο συχνά δηµιουργείτε νέες σχέσεις µε άλλους διαδικτυακούς χρήστες. 

(ερώτηση 3) 

§ Έχεις συναντήσει ποτλε κάποιον που γνώρισες µέσω διαδικτύου. (ερώτηση 4) 

§ Αν απάντησες ναι στην προηγούµενη ερώτηση, αυτός που συνάντησε ήταν. 

(ερώτηση 5) 

§ Πόσες φορές έχεις δει κατά τύχη ή σου έχουν σταλεί µέσω email σελίδες 

σεξουαλικού περιεχοµένου ή περιεχοµένου βίας. (ερώτηση 6) 

§ Έχεις ενηµερωθεί για το τι πρέπει να κάνεις σε τέτοιες περιπτώσεις. (ερώτηση 

7) 

§ Αν απάντησες ναι στην προηγούµενη ερώτηση, από ποιον ή από ποιους 

ενηµερώθηκες. (ερώτηση 8) 

§ Έχεις ενηµερωθεί για τους κινδύνους του διαδικτύου. (ερώτηση 9) 

§ Αν απάντησες ναι στην προηγούµενη ερώτηση, από ποιοιυς έχεις ενηµερωθεί. 

(ερώτηση 10)  

  Η διερεύνηση των παραπάνω ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών συµβάλει 

στην εξαγωγή σηµαντικών συµπερασµάτων για :  

§ Το ενδιαφέρον της πληροφορικής.  

§ Τη συχνότητα χρήσης του διαδικτύου.  

§ Στις δεξιότητες της χρήσης του Internet. 

§ Στη σωστή και ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου 
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3.6 Στατιστική Ανάλυση 
  Ως εργαλείο για την καταχώρηση και την επεξεργασία των στοιχείων του δείγµατος 

επιλέχθηκε το ειδικό στατιστικό πακέτα SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).  

  Απαραίτητο κρίθηκε εκτός των στατιστικών πινάκων, τα οποία µας δίνουν µε 

απόλυτη ακρίβεια τις τιµές των διάφορων στατιστικών µεταβλητών και µας επιτρέπουν να 

χρησιµοποιήσουµε τις τιµές αυτές για στατιστική µελέτη και έρευνα, να χρησιµοποιηθούν οι 

γραφικές απεικονίσεις αυτών των πινάκων, ώστε να είναι ευανάγνωστα από το ευρύτερο 

κοινό. (Κίκιλιας Π., Παλαµούρδας Δ., Πετράκης Α., 2001).  

  Γενικότερα, τα στατιστικά διαγράµµατα έχουν ως σκοπό την άµεση πληροφόρηση 

των ενδιαφερόµενων, και των µη ειδικών στην στατιστική, ενώ οι στατιστικοί πίνακες δίνουν 

την δυνατότητα στους ειδικούς να προβούν σε στατιστική µελέτη αξιοποιώντας τα 

αριθµητικά δεδοµένα που περιέχει ο πίνακας. (Κίκιλιας Π., Παλαµούρδας Δ., Πετράκης Α., 

2001).  

3.7 Περιορισµοί της έρευνας    

  Η έρευνα αυτή αφορά άτοµα τα οποία είναι χρήστες του διαδικτύου.  

  Επιπλέον, τα ερωτηµατολόγια που δόθηκαν για την συλλογή, επεξεργασία και 

εξαγωγή συµπερασµάτων συµπληρώθηκαν από κατοίκους στην περιοχή της Πτολεµαΐδας και 

εποµένως η έρευνα δεν πραγµατοποιήθηκε σε πανελλήνιο επίπεδο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

Τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των απαντηµένων ερωτηµατολογίων, διαδέχεται 

η παρουσίαση των αποτελεσµάτων που προκύπτουν. Για την καλύτερη και ευκολότερη 

κατανόηση των αποτελεσµάτων, η απόδοσή τους γίνεται τόσο περιγραφικά όσο και 

σχηµατικά.  

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των ερωτήσεων, όπως αυτά 

προέκυψαν από το σύνολο των ερωτηµατολογίων που επεστράφησαν, µετά από στατιστική 

ανάλυση µε το λογισµικό πακέτο SPSS. 

Σκοπός της περιγραφικής ανάλυσης είναι να δώσει µια συνοπτική παρουσίαση του 

δείγµατος καθώς επίσης και να ελέγξει την ορθότητα των τιµών του. Αυτό γίνεται µε τη 

βοήθεια απλών περιγραφικών πινάκων ή γραφηµάτων. Στη συγκεκριµένη έρευνα το δείγµα 

από 191 άτοµα ηλικίας 10 έως 18 ετών στην περιοχή της Πτολεµαΐδας, εκ των οποίων τα 100 

είναι αγόρια και τα 91 είναι κορίτσια. 

Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε για την έρευνα αποτελείται από τέσσερις ενότητες: 

§ Η πρώτη ενότητα αναφέρεται σε 12 γενικές ερωτήσεις σχετικά την Πληροφορική 

§ H δεύτερη ενότητα περιλαµβάνει 11 ερωτήσεις σχετικά µε τη χρήση του διαδικτύου 

§ Hτρίτη µε 4 ερωτήσεις για τις δεξιότητες 

§ Η τέταρτη έχει 10 ερωτήσεις για την ασφάλεια του διαδικτύου 

4.1 Διαγραµµατική απεικόνιση των αποτελεσµάτων 

Σύµφωνα µε τον πίνακα συχνοτήτων το 52,4% του δείγµατος είναι αγόρια, ενώ το 

47,6% είναι κορίτσια.  

Φύλο 

 Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePercen

t 

Valid Αγόρι 100 52,4 52,4 52,4 

Κορίτσι 91 47,6 47,6 100,0 

Total 191 100,0 100,0  
 

Πίνακας 2: Πίνακας συχνοτήτων και ποσοστών µε βάση το φύλο 

Από τον πίνακα συχνοτήτων για την ηλικία παρατηρούµε ότι το 23% είναι από 10 έως 

12 ετών, το 54,5% είναι από 13 έως 15 και το 22,5% είναι από 16 έως 18. 
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Ηλικία 

 Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePercen

t 

Valid 10-12 44 23,0 23,0 23,0 

13-15 104 54,5 54,5 77,5 

16-18 43 22,5 22,5 100,0 

Total 191 100,0 100,0  
 

Πίνακας 3: Πίνακας συχνοτήτων και ποσοστών µε βάση την ηλικία 

Στην πρώτη ενότητα οι ερωτήσεις αφορούν γενικές γνώσεις σχετικά µε την 

Πληροφορική και αποτελείται από δώδεκα ερωτήσεις (1 - 12). Η ερώτηση 1 εξετάζει αν το  

Ίντερνετ είναι µια τεράστια δεξαµενή πληροφοριών µε βάση το εύρος ηλικιών της κάθε 

κατηγορίας. Με τη βοήθεια του SPSS εµφανίζονται τα παρακάτω αποτελέσµατα µε τη µορφή 

ραβδογράµµατος.  

Από το διάγραµµα 1 παρατηρείται ότι τα µεγαλύτερα ποσοστά και στις τρεις ηλικιακές 

κατηγορίες απάντησαν θετικά στην ερώτηση «Το Internet είναι µια τεράστια δεξαµενή 

πληροφοριών». Παρατηρείται επίσης ότι όσο αυξάνεται η ηλικία αυξάνεται και το ποσοστό 

που απαντάει θετικά στην ερώτηση. 
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Διάγραµµα 1: Το Ίντερνετ είναι µια τεράστια δεξαµενή πληροφοριών µε βάση την ηλικία 

Στην επόµενη ερώτηση εξετάζεται αν το Ίντερνετ είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο 

υπολογιστών και οι απαντήσεις κατηγοριοποιήθηκαν µε βάση τις ηλικίες των ερωτηθέντων. 

Με βάση το διάγραµµα 2 παρατηρείται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι το Internet 

είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο υπολογιστών σε όλες τις ηλικίες. Στις ηλικίες 10-12 ένα ποσοστό 

28,57% απάντησε ότι δεν είναι. 

 

Διάγραµµα 2: Το Ίντερνετ είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο υπολογιστών µε βάση την ηλικία 

Στη συνέχεια, η ερώτηση 3 εξετάζει αν υπάρχει ή όχι ενδιαφέρον για την Πληροφορική 

µε βάση το φύλο και την ηλικία του δείγµατος. Από αυτούς που απάντησαν ναι στην 

ερώτηση, µεγαλύτερο ποσοστό µε 41% εµφανίστηκε στα αγόρια ηλικίας 13 – 15, ενώ το 

δεύτερο µεγαλύτερο ποσοστό µε 36,26% αντιστοιχεί στα κορίτσια της ίδιας ηλικίας. 

Αντίστροφα, σε αυτούς που απάντησαν όχι, µεγαλύτερο ποσοστό µε 20,88% παρατηρείται 

στα κορίτσια της ίδιας ηλικίας και δεύτερο µεγαλύτερο ποσοστό στα αγόρια µε 11%. Στις 

µικρότερες ηλικίες υπάρχει ενδιαφέρον για την πληροφορική και για τα δύο φύλα, ενώ στις 

µεγαλύτερες θετικά απαντάνε τα αγόρια και αρνητικά τα κορίτσια. 
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Από αυτούς που απάντησαν ναι στην προηγούµενη ερώτηση, στο διάγραµµα πίτας που 

ακολουθεί συµπεραίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό µε 36,88% ενδιαφέρεται πολύ για την 

πληροφορική, ενώ το µικρότερο µε 4,26% ενδιαφέρεται πολύ λίγο. 

 
Διάγραµµα 3: Σας ενδιαφέρει η Πληροφορική µε βάση το φύλο 

 

 
 
 

 

 
 



		
						35	

	
	 	

 
Διάγραµµα 4: Σε ποιον βαθµό υπάρχει ενδιαφέρον για την Πληροφορική 

Η επόµενη ερώτηση εξετάζει αν θα ακολουθήσουν στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση τον 

κλάδο της πληροφορικής. Οι απαντήσεις δόθηκαν µε βάση το φύλο. Με βάση το διάγραµµα 

5, προκύπτει ότι και στα δύο φύλα το µεγαλύτερο ποσοστό απάντησε αρνητικά στην 

ερώτηση. Ωστόσο, τα αγόρια µε ένα µικρό ποσοστό 25,64% είναι θετικοί στο να τον 

ακολουθήσουν. 
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Διάγραµµα 5: Θα ακολουθήσετε στην τριτοβάθµια εκπαίδευση τον κλάδο της Πληροφορικής 

µε βάση το φύλο 

Στο διάγραµµα 6, οι ερωτηθέντες απάντησαν αν είναι ικανοποιηµένοι από τις γνώσεις 

τους σχετικά µε την Πληροφορική µε βάση την ηλικία τους. Υψηλότερα ποσοστά απάντησαν 

ότι είναι ικανοποιηµένοι σε όλες τις ηλικίες. Παρατηρείται επίσης ότι όσο µεγαλώνει η ηλικία 

µικραίνει το ποσοστό του βαθµού ικανοποίησης των γνώσεών τους.  
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Διάγραµµα 6: Είστε ικανοποιηµένοι από τις γνώσεις σας σχετικά µε την Πληροφορική µε 

βάση την ηλικία 

Από τους ερωτηθέντες που απάντησαν θετικά στην προηγούµενη ερώτηση, στο 

διάγραµµα 6 πολύ ικανοποιηµένο εµφανίζεται το ποσοστό 45,89%, σχετικά ικανοποιηµένο το 

36,99%, ενώ πολύ λίγο το 1,37% 
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Διάγραµµα 7: Σε ποιον βαθµό εµφανίζεται ικανοποίηση από τις γνώσεις σχετικά µε την 

Πληροφορική 

Στην ερώτηση 8 αν πιστεύουν ότι θα χρειαστεί να εµβαθύνουν αρκετά στον τοµέα της 

πληροφορικής ανεξαρτήτου επαγγέλµατος, σε συνδυασµό µε τον ενδιαφέρον τους για την 

πληροφορική τα αποτελέσµατα είναι τα ακόλουθα:  Στο διάγραµµα 7 το µεγαλύτερο ποσοστό 

66% απαντάει ίσως χωρίς να εµφανίζει ενδιαφέρον για την πληροφορική και το µικρότερο µε 

5% απαντάει όχι αλλά ενδιαφέρεται για την πληροφορική. Αυτοί που ενδιαφέρονται για την 

πληροφορική και πιστεύουν ότι θα πρέπει να εµβαθύνουν βρίσκονται σε ποσοστό 35%. 
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Διάγραµµα 8: Σας ενδιαφέρει η Πληροφορική – Πιστεύετε ότι θα χρειαστεί να εµβαθύνετε 
αρκετά στον τοµέα της Πληροφορικής ανεξαρτήτως επαγγέλµατος που θα ακολουθήσετε 

Ακολουθεί η ερώτηση εάν γνωρίζουν να διαχειρίζονται τις εφαρµογές γραφείου (Word, 

Excel κτλ) και τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το µεγαλύτερο ποσοστό που απάντησε θετικά 

ανήκει στις ηλικίες 13 – 15, ενώ υψηλά ποσοστά απάντησαν ναι και στις ηλικίες 10 – 12 και 

16 – 18. 
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Διάγραµµα 9: Γνωρίζετε να διαχειρίζεστε τις εφαρµογές γραφείου µε βάση την ηλικία 

Στην ερώτηση σχετικά µε το τι είναι για τα παιδιά τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

(Facebook, Twitter κτλ), µεγαλύτερο ποσοστό στα αγόρια και στα κορίτσια ηλικίας 13 - 15 

απάντησε ότι είναι εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας, 35% και 35,15% αντίστοιχα, ενώ 

16,48% των κοριτσιών της ίδιας ηλικίας απάντησαν ότι είναι διασκέδαση. Επίσης, και τα δυο 

φύλα σε όλες τις ηλικίες απάντησαν σε µικρά ποσοστά περίπου στο 6% ότι είναι χάσιµο 

χρόνου. 
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Διάγραµµα 10: Ποια είναι η γνώµη για τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης µε βάση το φύλο 

Στη συνέχεια οι ερωτηθέντες απάντησαν σε τι βαθµό πιστεύουν ότι οι συνοµήλικοί τους 

έχουν γνώσεις πληροφορικής. Μεγαλύτερα ποσοστά απάντησαν πολύ και στις τρεις 

κατηγορίες ηλικίας, 48,84% για την ηλικία 10 – 12, 55,88% για την ηλικία 13 – 15 και 

44,19% για την ηλικία 16 – 18. 
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Διάγραµµα 11: Σε τι βαθµό πιστεύετε ότι έχουν οι συνοµήλικοί σας γνώσεις Πληροφορικής 

µε βάση την ηλικία 

Στην παρακάτω ερώτηση τα παιδιά απάντησαν πώς έµαθαν να χρησιµοποιούν το 

διαδίκτυο και το µεγαλύτερο ποσοστό, 60,44% εµφάνισαν τα κορίτσια που απάντησαν 

µόνος/η µου. Μεγάλο ποσοστό προέκυψε και για τα αγόρια που έδωσαν την ίδια απάντηση, 

53%. 
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Διάγραµµα 12: Πώς έµαθες να χρησιµοποιείς το Διαδίκτυο µε βάση το φύλο 

Στην επόµενη ερώτηση, αν χρησιµοποιούν µόνοι τους το διαδίκτυο, απάντησαν ναι τα 

µεγαλύτερα ποσοστά σε όλες τις ηλικίες. Όσο αυξάνει η ηλικία, αυξάνει και το ποσοστό που 

το χρησιµοποιούν µόνοι τους, µε 100% στις ηλικίες 16-18. Ένα µικρό ποσοστό 16,67% στις 

ηλικίες 10-12 δεν το χρησιµοποιεί µόνο του.  
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Διάγραµµα 13: Χρησιµοποιείς µόνος/η το Διαδίκτυο µε βάση την ηλικία 

Στην ερώτηση πόσο χρονικό διάστηµα χρησιµοποιούν το διαδίκτυο προκύπτει ότι όλες 

οι ηλικίες κάνουν χρήση περισσότερο από τρία χρόνια. Ένα µικρό ποσοστό 10% στις µικρές 

ηλικίες το χρησιµοποιούν λιγότερο από 1 χρόνο. 
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Διάγραµµα 14: Πόσο χρονικό διάστηµα χρησιµοποιείς το Διαδίκτυο µε βάση την ηλικία 

Στην ερώτηση πόσο συχνά χρησιµοποιούν το διαδίκτυο µε βάση το φύλο, από τα 

αγόρια το µεγαλύτερο ποσοστό, 68,69% απάντησε κάθε µέρα, ενώ µικρότερα ποσοστά 

απάντησαν 2-3 φορές την εβδοµάδα (24,24%) και 1 φορά την εβδοµάδα. Παρόµοια ισχύουν 

και για τα κορίτσια. Επίσης, µε βάση το διάγραµµα προκύπτει ότι δεν το χρησιµοποιούν 

καθόλου ή λιγότερο, όπως και τα αγόρια, των οποίων τα ποσοστά είναι σχεδόν µηδενικά. 
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Διάγραµµα 15: Πόσο συχνά χρησιµοποιείς το Διαδίκτυο µε βάση το φύλο 

Στην ίδια ερώτηση µε βάση όµως την ηλικία, στις ηλικίες 10 – 12 µεγαλύτερο ποσοστό, 

50% απάντησε κάθε µέρα. Επίσης, µεγαλύτερα ποσοστά απάντησαν κάθε µέρα και στις 

ηλικίες 13 – 15 και 16 – 18, 70,87% και 81,4% αντίστοιχα. 
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Διάγραµµα 16: Πόσο συχνά χρησιµοποιείς το Διαδίκτυο µε βάση την ηλικία 

Ακολουθεί η ερώτηση πόσες ώρες την ηµέρα κάνουν χρήση του διαδικτύου. Από τα 

αγόρια το υψηλότερο ποσοστό απάντησε 1-3 ώρες την ηµέρα, 39,39% και περίπου το 34% 

απάντησε 1 ώρα. Από τα κορίτσια τα υψηλότερα ποσοστά απάντησαν παρόµοια µε τα 

αγόρια, περίπου το 36% 1-3 ώρες την ηµέρα και 35,56% 1 ώρα, αντίστοιχα. 
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Διάγραµµα 17: Πόσες ώρες την ηµέρα κάνεις χρήση του Διαδικτύου 

Στη συνέχεια οι ερωτηθέντες απάντησαν µε βάση την ηλικία τους σε ποιο χώρο γίνεται 

συχνότερη χρήση του διαδικτύου. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα µεγαλύτερα ποσοστά σε 

όλες τις ηλικίες απάντησαν στο σπίτι, µε 93% ηλικίες 16 – 18 και µε περίπου 88,5% στις 

άλλες δυο κατηγορίες ηλικίας. 
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Διάγραµµα 18: Σε ποιο χώρο γίνεται συχνότερη χρήση του Διαδικτύου 

Στην ερώτηση σε ποια ηλικία αρχίσατε να χρησιµοποιείτε το διαδίκτυο µε βάση το 

φύλο, από τα κορίτσια µεγαλύτερα ποσοστά απάντησαν στις ηλικίες 10 – 12 µε 40,66% και 8 

– 10 µε 34%. Το ίδιο ισχύει και για τα αγόρια µε 35,35% στις ηλικίες 8 – 10 ετών και 32,32% 

στις ηλικίες 10 – 12. Παρατηρούµε επίσης ότι στις µικρότερες ηλικίες του δείγµατος, κάτω 

των 5 ετών, τα αγόρια παρουσίασαν υψηλότερο ποσοστό (10,1%). 
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Διάγραµµα 19: Σε ποια ηλικία αρχίσατε να χρησιµοποιείτε το Διαδίκτυο µε βάση το φύλο 

Με βάση το επόµενο διάγραµµα παρατηρούµε ότι αυτοί που άρχισαν να χρησιµοποιούν 

το διαδίκτυο σε µικρότερες ηλικίες τους ενδιαφέρει η πληροφορική. 
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Διάγραµµα 20: Σε ποια ηλικία αρχίσατε να χρησιµοποιείτε το Διαδίκτυο – Σας ενδιαφέρει η 

Πληροφορική 

Στην ερώτηση «πόσο συχνά χρησιµοποιείς την τηλεόραση» µε βάση την ηλικία 

παρατηρείται ότι στην επιλογή συχνά, το µεγαλύτερο ποσοστό µε 65,91% είναι στις ηλικίες 

10-12. Στην επιλογή περιστασιακά µε ποσοστό 44,19% οι ηλικίες 16-18, στην επιλογή 

σπάνια µε ποσοστό 15,91% οι ηλικίες 10-12 και τέλος στην επιλογή καθόλου µε µικρή 

διαφορά κοντά στο 3% είναι οι ηλικίες 13-15 και 16-18. 
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Διάγραµµα 21: Πόσο συχνά χρησιµοποιείς την τηλεόραση µε βάση την ηλικία 

Στη συνδυαστική ερώτηση της χρήσης του Διαδικτύου µε τη χρήση της τηλεόρασης 

παρατηρείται ότι αυτοί που χρησιµοποιούν κάθε µέρα το Διαδίκτυο δεν χρησιµοποιούν 

καθόλου την τηλεόραση µε ποσοστό 100%, όσοι χρησιµοποιούν 2-3 φορές την εβδοµάδα το 

διαδίκτυο χρησιµοποιούν περιστασιακά την τηλεόραση µε ποσοστό 28,79%, όσοι 

χρησιµοποιούν 1 φορά την εβδοµάδα το διαδίκτυο χρησιµοποιούν σπάνια την τηλεόραση µε 

ποσοστό 14,29% και οι υπόλοιποι που χρησιµοποιούν 1 φορά το µήνα, λιγότερο συχνά, 

καθόλου το διαδίκτυο χρησιµοποιούν συχνά την τηλεόραση µε πολύ µικρή διαφορά στα 

ποσοστά µεταξύ τους κάτω από 4%. 
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Διάγραµµα 22: Πόσο συχνά χρησιµοποιείς το Διαδίκτυο – Πόσο συχνά χρησιµοποιείς την 

τηλεόραση 

Στην ερώτηση ‘πόσο συχνά χρησιµοποιείς τα ηλεκτρονικά παιχνίδια’ µε βάση την 

ηλικία παρατηρείται ότι στην επιλογή συχνά το µεγαλύτερο ποσοστό µε 45,45% το 

απάντησαν οι ηλικίες 10-12, στην επιλογή περιστασιακά, σπάνια και καθόλου µε ποσοστό 

25,58%, 37,21% και 18,6% απάντησαν οι ηλικίες 16-18 αντίστοιχα. 
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Διάγραµµα 23: Πόσο συχνά χρησιµοποιείς τα ηλεκτρονικά παιχνίδια µε βάση την ηλικία 

Με βάση το επόµενο διάγραµµα προκύπτει ότι στις επιλογές που δείχνει συχνή χρήση 

των διαδικτυακών παιχνιδιών µεγαλύτερα ποσοστά εµφανίζουν οι ηλικίες 10 – 12 και 13 – 

15, ενώ λιγότερο συχνά και καθόλου εµφανίζουν οι ηλικίες 16 – 18. 
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Διάγραµµα 24: Πόσο συχνά παίζεις Διαδικτυακά παιχνίδια µε βάση την ηλικία 

Στην ίδια ερώτηση µε βάση όµως το φύλο παρατηρείται για τα αγόρια ότι τα 

µεγαλύτερα ποσοστά παίζουν κάθε µέρα και 2 – 3 φορές την εβδοµάδα, ενώ τα κορίτσια 

παρουσιάζουν µια σταθερότητα στη συχνότητα χρήσης διαδικτυακών παιχνιδιών. 
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Διάγραµµα 25: Πόσο συχνά παίζεις Διαδικτυακά παιχνίδια µε βάση το φύλο 

Στην επόµενη ερώτηση, πόσο συχνά κατεβάζουν υλικό στο διαδίκτυο τα µεγαλύτερα 

ποσοστά στις µικρότερες ηλικίες 10 – 12 κατεβάζουν σπάνια έως καθόλου. Στις ηλικίες 13 – 

15 συχνά, ενώ οι ηλικίες 16 – 18 συχνά και περιστασιακά. 
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Διάγραµµα 26: Πόσο συχνά κατεβάζεις υλικό στο Διαδίκτυο µε βάση την ηλικία 

Στην τρίτη ενότητα οι ερωτήσεις αφορούν δεξιότητες σχετικά µε το Διαδίκτυο και 

αποτελείται από τέσσερις ερωτήσεις (1 - 4). Η ερώτηση 1 αναφέρει το «τι κάνετε συνήθως 

στο Διαδίκτυο». 

Σύµφωνα µε το 1ο διάγραµµα παρατηρείται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό µε 36,90% 

κάνει χρήση facebook, twitter κτλ., ακολουθεί µε 23,53% ότι παίζουν παιχνίδια και το 

µικρότερο ποσοστό βρίσκεται στις αγορές.  

Στο 2ο διάγραµµα συνδυάζεται το φύλο, ανά ηλικίες, µε τις συνήθειες και το 

αποτέλεσµα που βγαίνει είναι ότι στις ηλικίες 10-12 το µεγαλύτερο ποσοστό µε 11,22% 

συνηθίζουν να παίζουν παιχνίδια και είναι αγόρια. Ακολουθεί µε ποσοστό περίπου στο 8% η 

χρήση facebook, twitter κτλ. από τα κορίτσια. Επίσης αυτό που παρατηρείται είναι ότι δεν 

υπάρχει κανένα ποσοστό στην επιλογή «Λύνω ένα πρόβληµα του Η/Υ» και από τα δύο φύλα. 

Στις ηλικίες 13-15 το µεγαλύτερο ποσοστό το κατέχουν τα κορίτσια µε 32,58%  στη χρήση 

facebook, twitter κτλ. και ακολουθεί η επιλογή «Παίζω παιχνίδια» µε ποσοστό 18,37% από 

τα αγόρια’ και περίπου µε ίδιο ποσοστό η χρήση facebook, twitter κτλ . Επίσης µία επιλογή 

που δεν παρατηρείται κανένα ποσοστό και από τα δύο φύλα είναι οι αγορές. Τέλος στις 

ηλικίες 16-18 το µεγαλύτερο ποσοστό µε 9,184% βρίσκεται στην επιλογή «Παίζω παιχνίδια» 
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από τα αγόρια και κανένα ποσοστό στην επιλογή αγορές και από τα αγόρια και από τα 

κορίτσια.  

 

 
Διάγραµµα 27: Τι κάνετε συνήθως στο Διαδίκτυο 
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Διάγραµµα 28: Τι κάνετε συνήθως στο Διαδίκτυο µε βάση το φύλο 

Στο επόµενο διάγραµµα υπάρχει συνδυασµός δύο ερωτήσεων αν βρίσκετε πληροφορίες 

που αναζητάτε στο Διαδίκτυο και αν ζητάτε βοήθεια όταν δεν µπορείτε να βρείτε κάτι που 

αναζητάτε. Το συµπέρασµα που υπάρχει σύµφωνα µε το διάγραµµα είναι ότι όσοι βρίσκουν 

σπάνια τις πληροφορίες, µε ποσοστό 100%, ζητάνε βοήθεια. Αυτοί που βρίσκουν πάντα τις 

πληροφορίες, δεν ζητάνε βοήθεια σε ποσοστό 40%. Στην επιλογή σπάνια δεν υπάρχει 

ποσοστό. 
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Διάγραµµα 29: Βρίσκετε πληροφορίες που αναζητάτε στο Διαδίκτυο -  Ζητάτε βοήθεια όταν 

δεν µπορείτε να βρείτε κάτι που αναζητάτε στο Διαδίκτυο 

Στην τελευταία ερώτηση της ενότητας για τα πόσα sites επισκέπτεστε για ένα θέµα που 

σας ενδιαφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό µε 56,11% απάντησε συγκρίνω τα sites µεταξύ τους, 

το 39,44% τα πρώτα 10 της λίστας και µόλις το 4,44% απάντησε τα πρώτα 20 της λίστας. 
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Διάγραµµα 30: Πόσα sites επισκέπτεστε για ένα θέµα ή πληροφορία που σας ενδιαφέρει 

Στην τέταρτη και τελευταία ενότητα οι ερωτήσεις αφορούν την ασφάλεια σχετικά µε το 

Διαδίκτυο και αποτελείται από δέκα ερωτήσεις (1 - 10). Η ερώτηση 1 αναφέρει για το τι από 

τα παρακάτω ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ να κάνετε συνήθως στο Διαδίκτυο. 

Στο παρακάτω διάγραµµα παρατηρείται το ποσοστό της κάθε επιλογής µε µεγαλύτερο 

ποσοστό 46,81% και µε µεγάλη διαφορά στο να δίνουν προσωπικές πληροφορίες. Ακολουθεί 

µε ποσοστό 20,74% η επιλογή να µιλώ σε ξένους και το µικρότερο ποσοστό µε 2,66% να 

στέλνω emails σε φίλους. 
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Διάγραµµα 31: Τι από τα παρακάτω δεν θα έπρεπε να κάνετε όταν χρησιµοποιείτε το 

Διαδίκτυο 

Συνδυάζοντας την προηγούµενη ερώτηση µε βάση τις ηλικίες προκύπτει ότι σε όλες τις 

ηλικίες µεγαλύτερα ποσοστά απάντησαν ότι δεν πρέπει να δίνουν προσωπικές πληροφορίες. 
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Διάγραµµα 32: Τι από τα παρακάτω δεν θα έπρεπε να κάνετε όταν χρησιµοποιείτε το 

Διαδίκτυο µε βάση την ηλικία 

Η 2η ερώτηση αναφέρεται στον τρόπο που µάθανε πληροφορίες για την ασφάλεια στο 

Διαδίκτυο και σύµφωνα µε το διάγραµµα το 37,77% απάντησε από την οικογένεια, το 

34,57% από το σχολείο και µε ποσοστό 6,36% από φίλους. 
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Διάγραµµα 33: Από πού µάθατε περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο 

Στην 3η ερώτηση για το πόσο συχνά δηµιουργείτε νέες σχέσεις µε άλλους 

διαδικτυακούς χρήστες µε βάση την ηλικία, παρατηρείται ότι στις µικρές ηλικίες 10-12 το 

µεγαλύτερο ποσοστό 53,33% εµφανίζεται στην επιλογή καθόλου. Επίσης, ένα ποσοστό 20% 

δηµιουργεί νέες σχέσεις περιστασιακά. Στις ηλικίες 13-15 τα µεγαλύτερα ποσοστά περίπου 

στο 32% δηµιουργούν σπάνια ή καθόλου και στις ηλικίες 16-18 το µεγαλύτερο ποσοστό µε 

60,53% δεν δηµιουργεί καθόλου και ακολουθεί µε 31,58% σπάνια. 
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Διάγραµµα 34: Πόσο συχνά δηµιουργείτε νέες σχέσεις µε άλλους διαδικτυακούς χρήστες µε 

βάση την ηλικία 

Στην επόµενη ερώτηση σχετικά µε το «αν έχεις συναντήσει ποτέ κάποιον που γνώρισες 

µέσω διαδικτύου» µε βάση το φύλο έχουµε ότι και στα αγόρια και στα κορίτσια τα 

µεγαλύτερα ποσοστά απάντησαν όχι, µε 74,75% και 80% αντίστοιχα. 

 



		
						66	

	
	 	

 
Διάγραµµα 35: Έχεις συναντήσει ποτέ κάποιον που γνώρισες µέσω Διαδικτύου µε βάση το 

φύλο 

Από το παραπάνω διάγραµµα παρατηρείται πως αυτοί που απάντησαν ναι στην 

προηγούµενη ερώτηση, αυτός που συνάντησαν µε µεγαλύτερο ποσοστό 76,74% είναι 

συνοµήλικος, ακολουθεί µε 11,63% µεγαλύτερος από σένα και το µικρότερο ποσοστό 4, 65% 

απάντησαν δε θυµάµαι. 
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Διάγραµµα 36: Ποιον συνάντησαν 

Στην ερώτηση πόσες φορές έχεις δει κατά τύχη ή σου έχουν σταλεί email σελίδες 

σεξουαλικού περιεχοµένου ή περιεχοµένου βίας µε βάση την ηλικία παρατηρείται ότι τα 

περισσότερα ποσοστά και στις τρεις κατηγορίες ηλικίας απάντησαν καθόλου, µε ποσοστό 

86,36% ηλικίες 10-12, 66% ηλικίες 13 – 15 και 58,14% στις 16 – 18. 
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Παρατηρώντας το παρακάτω διάγραµµα της ερώτησης για το αν έχεις ενηµερωθεί για 

τους κινδύνους του Διαδικτύου αυτό που παρατηρείται και µε µεγάλη διαφορά µε ποσοστό 

92,11% απάντησαν ναι ενώ µόλις το 2,11% απάντησαν όχι. Επίσης υπάρχει και ένα ποσοστό 

5,79% δεν απαντώ. 
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Με βάση την προηγούµενη ερώτηση οι οποίοι απάντησαν ναι, παρατηρείται ότι έχουν 

ενηµερωθεί µε ποσοστό 47,73% από την οικογένεια, ακολουθεί µε ποσοστό 31,82% από το 

σχολείο, µε 18,18% από τα ΜΜΕ και µόλις το 2,27% από φίλους. 
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Στην 9η ερώτηση της ενηµέρωσης για τους κινδύνους του Διαδικτύου µε βάση την 

ηλικία προκύπτει ότι τα µεγαλύτερα ποσοστά σε όλες τις ηλικίες απάντησαν καταφατικά. 
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Και τέλος στην ερώτηση από ποιους ενηµερώθηκες µε βάση την ηλικία παρατηρείται 

ότι στις ηλικίες 10 – 12 το µεγαλύτερο ποσοστό µε 57,89% απάντησε από την οικογένεια. Το 

ίδιο ισχύει και για τις ηλικίες 13 – 15 µε ποσοστό 45% και για τις ηλικίες 16 – 18 µε ποσοστό 

47,22%. Επίσης, οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι έχουν ενηµερωθεί και από το σχολείο µε 

ποσοστά της τάξεως από 25% - 35%, αλλά και από τα ΜΜΕ κυρίως στις ηλικίες 13 – 15 και 

16 – 18. 
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4.1 Συσχετίσεις µεταβλητών 

Για να εξετάσουµε αν υπάρχει ή όχι συσχέτιση µεταξύ των δηµογραφικών στοιχείων, 

του φύλου ή της ηλικιακής κατηγορίας και ορισµένων ερωτήσεων από όλες τις ενότητες, 

δηλαδή τις γενικές, της χρήσης διαδικτύου, τις δεξιότητες και την ασφάλεια έγινε ο έλεγχος 

ανεξαρτησίας Χ2. Ο έλεγχος αυτός ελέγχει τη µηδενική υπόθεση, Η0, ότι οι µεταβλητές είναι 

ανεξάρτητες, έναντι της εναλλακτικής, Η1, ότι οι µεταβλητές είναι εξαρτηµένες. 

Στους πίνακες συσχέτισης (Pearson Correlation), µαζί µε το συντελεστή συσχέτισης τα 

αποτελέσµατα παρουσιάζουν επίσης και τη στατιστική σηµαντικότητα (p-value ή Sig. στους 

πίνακες) του κάθε συντελεστή συσχέτισης. Το µέγεθος της συσχέτισης καθορίζεται από το 

µέγεθος της απόλυτης τιµής του δεκαδικού αριθµού που αντιπροσωπεύει τη συσχέτιση. Η 

στατιστική σηµαντικότητα αντιπροσωπεύει την πιθανότητα τα αποτελέσµατα της ανάλυσης 

να παρουσιάστηκαν τυχαία, ενώ στην πραγµατικότητα δεν υπάρχει σχέση µεταξύ των 

µεταβλητών. Για να διαπιστωθεί αν τα αποτελέσµατα µιας συσχέτισης είναι στατιστικά 

σηµαντικά, συγκρίνεται η στατιστική σηµαντικότητα (η οποία εξάγεται από το πρόγραµµα), 

µε ένα κριτήριο, συνήθως το α = 0.05. Αν η στατιστική σηµαντικότητα είναι µικρότερη ή ίση 

από το 0.05, τότε µπορούµε να πούµε ότι ο συντελεστής συσχέτισης είναι στατιστικά 
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σηµαντικός. Δηλαδή, υπάρχει λιγότερο από 5% πιθανότητα η σχέση µεταξύ των µεταβλητών 

να παρουσιάστηκε σε αυτό το δείγµα τυχαία, χωρίς να υπήρχε η σχέση αυτή στην 

πραγµατικότητα. Αν η στατιστική σηµαντικότητα είναι µεγαλύτερη του 0.05, τότε µπορούµε 

να πούµε ότι ο συντελεστής συσχέτισης δεν είναι στατιστικά σηµαντικός.     

Οι πίνακες οι οποίοι παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα από την ανάλυση της συσχέτισης 

είναι συµµετρικοί µε αποτέλεσµα να παρουσιάζεται ο συντελεστής συσχέτισης για κάθε 

ζευγάρι µεταβλητών δύο φορές. Σε αυτούς τους πίνακες υπάρχει επίσης µια διαγώνιος µε τον 

αριθµό 1, που αντιπροσωπεύει τη συσχέτιση της κάθε µεταβλητής µε τον εαυτό της.  

Στον πίνακα 2, παρατηρείται ότι από το 68,6% του συνόλου των ερωτώµενων που τους 

ενδιαφέρει η Πληροφορική, το 74,7% είναι αγόρια έναντι του 62,5% που είναι κορίτσια. Το 

µικρότερο ποσοστό, 31,4% δεν τους ενδιαφέρει η Πληροφορική, µε τα κορίτσια να έχουν 

µεγαλύτερο ποσοστό άρνησης έναντι των αγοριών. 
 

Φύλο * Σας ενδιαφέρει η Πληροφορική; Crosstabulation 

 
Σας ενδιαφέρει η Πληροφορική; 

Total Ναι Όχι 

Φύλο Αγόρι Count 59 20 79 

Expected Count 54,2 24,8 79,0 

% within Φύλο 74,7% 25,3% 100,0% 

% within Σας ενδιαφέρει η 

Πληροφορική; 
54,1% 40,0% 49,7% 

% of Total 37,1% 12,6% 49,7% 

Κορίτσι Count 50 30 80 

Expected Count 54,8 25,2 80,0 

% within Φύλο 62,5% 37,5% 100,0% 

% within Σας ενδιαφέρει η 

Πληροφορική; 
45,9% 60,0% 50,3% 

% of Total 31,4% 18,9% 50,3% 

Total Count 109 50 159 

Expected Count 109,0 50,0 159,0 

% within Φύλο 68,6% 31,4% 100,0% 

% within Σας ενδιαφέρει η 

Πληροφορική; 
100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 68,6% 31,4% 100,0% 
     

Πίνακας 4: Συσχέτιση, φύλου –ενδιαφέροντος Πληροφορικής 

 

Στον πίνακα 5, χρησιµοποιώντας τον έλεγχο ανεξαρτησίας  και παρατηρώντας ότι η 

p ή Sig τιµή είναι 0,098 > 0,05, γίνεται αποδεκτή η εναλλακτική υπόθεση (Η0), οι δύο 
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µεταβλητές δεν σχετίζονται. Δηλαδή, το φύλο δε σχετίζεται µε το ενδιαφέρον για την 

Πληροφορική. 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-
Square 2.737a 1 .098   

Continuity 
Correctionb 

2.201 1 .138   

Likelihood Ratio 2.751 1 .097   

Fisher's Exact Test    .124 .069 

Linear-by-Linear 
Association 

2.720 1 .099   

N of Valid Cases 159     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24.84. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Πίνακας 5: Σχέση , φύλου –ενδιαφέροντος Πληροφορικής 

 
Στον πίνακα 4, παρατηρείται ότι στα αγόρια το µεγαλύτερο ποσοστό 36,7%  άρχισαν να 

χρησιµοποιούν το Διαδίκτυο στις ηλικίες 8-10 ετών και το µικρότερο 6,3% στις ηλικίες 

µικρότερες των 5 ετών. Από την άλλη πλευρά στα κορίτσια το µεγαλύτερο ποσοστό 43,8% 

άρχισαν στις ηλικίες 10-12 ετών και το µικρότερο επίσης οι ηλικίες µικρότερων των 5 µε 

1,3%. 
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Φύλο * Σε ποια ηλικία αρχίσατε να χρησιµοποιείτε το Διαδίκτυο; Crosstabulation 

 
Σε ποια ηλικία αρχίσατε να χρησιµοποιείτε το Διαδίκτυο; 

Total <5 ετών 6-8 ετών 8-10 ετών 10-12 ετών >10 ετών 

Φύλο Αγόρι Count 5 11 29 27 7 79 

Expected Count 3,0 10,4 27,8 30,8 7,0 79,0 

% within Φύλο 6,3% 13,9% 36,7% 34,2% 8,9% 100,0% 

% within Σε ποια ηλικία 

αρχίσατε να 

χρησιµοποιείτε το 

Διαδίκτυο; 

83,3% 52,4% 51,8% 43,5% 50,0% 49,7% 

% of Total 3,1% 6,9% 18,2% 17,0% 4,4% 49,7% 

Κορίτσι Count 1 10 27 35 7 80 

Expected Count 3,0 10,6 28,2 31,2 7,0 80,0 

% within Φύλο 1,3% 12,5% 33,8% 43,8% 8,8% 100,0% 

% within Σε ποια ηλικία 

αρχίσατε να 

χρησιµοποιείτε το 

Διαδίκτυο; 

16,7% 47,6% 48,2% 56,5% 50,0% 50,3% 

% of Total 0,6% 6,3% 17,0% 22,0% 4,4% 50,3% 

Total Count 6 21 56 62 14 159 

Expected Count 6,0 21,0 56,0 62,0 14,0 159,0 

% within Φύλο 3,8% 13,2% 35,2% 39,0% 8,8% 100,0% 

% within Σε ποια ηλικία 

αρχίσατε να 

χρησιµοποιείτε το 

Διαδίκτυο; 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 3,8% 13,2% 35,2% 39,0% 8,8% 100,0% 
 

Πίνακας 6: Συσχέτιση, φύλου – σε ποια ηλικία αρχίσατε να χρησιµοποιείτε το Διαδίκτυο 

Στον πίνακα 7, χρησιµοποιώντας τον έλεγχο ανεξαρτησίας  και παρατηρώντας ότι η 

p ή Sig τιµή είναι 0,432 > 0,05, γίνεται αποδεκτή η µηδενική υπόθεση (Ηο), δηλαδή οι δύο 

µεταβλητές δεν σχετίζονται. Συνεπώς το φύλο δε σχετίζεται µε το αν χρησιµοποιούν µόνοι 

τους το Διαδίκτυο.  
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Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3.812a 4 .432 

Likelihood Ratio 4.059 4 .398 

Linear-by-Linear Association 1.930 1 .165 

N of Valid Cases 159   

a. 2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.98. 

 
Πίνακας 7:  Σχέση , φύλου - σε ποια ηλικία αρχίσατε να χρησιµοποιείτε το Διαδίκτυο 

 
Στον πίνακα 8, παρατηρείται ότι στα αγόρια το µεγαλύτερο ποσοστό 39,7%  

συνηθίζουν να παίζουν παιχνίδια και το µικρότερο 3,8% να λύνουν ένα πρόβληµα του Η/Υ. 

Από την άλλη πλευρά στα κορίτσια το µεγαλύτερο ποσοστό 49,4% χρησιµοποιούν το 

facebook, twitter κτλ και το µικρότερο επίσης να λύνουν ένα πρόβληµα του Η/Υ µε 1,3%. 

 
Φύλο * Τι κάνετε συνήθως στο Διαδίκτυο; Crosstabulation 

 

Τι κάνετε συνήθως στο Διαδίκτυο; 

Total 

Αναζητώ 

πληροφορίες 

Στέλνω 

µνµ 

Λύνω ένα 

πρόβληµα 

του Η/Υ 

Παίζω 

παιχνίδια 

Κατεβάζω 

µουσικά 

κοµµάτια 

Χρήση 

facebook, 

twitter 

κτλ. 

Φύλο Αγόρι Count 10 5 3 31 8 21 78 

Expected Count 10,9 6,0 2,0 17,4 11,9 29,8 78,0 

% within Φύλο 12,8% 6,4% 3,8% 39,7% 10,3% 26,9% 100,0% 

% within Τι 

κάνετε συνήθως 

στο Διαδίκτυο; 

45,5% 41,7% 75,0% 88,6% 33,3% 35,0% 49,7% 

% of Total 6,4% 3,2% 1,9% 19,7% 5,1% 13,4% 49,7% 

Κορίτσι Count 12 7 1 4 16 39 79 

Expected Count 11,1 6,0 2,0 17,6 12,1 30,2 79,0 

% within Φύλο 15,2% 8,9% 1,3% 5,1% 20,3% 49,4% 100,0% 

% within Τι 

κάνετε συνήθως 

στο Διαδίκτυο; 

54,5% 58,3% 25,0% 11,4% 66,7% 65,0% 50,3% 

% of Total 7,6% 4,5% 0,6% 2,5% 10,2% 24,8% 50,3% 

Total Count 22 12 4 35 24 60 157 

Expected Count 22,0 12,0 4,0 35,0 24,0 60,0 157,0 
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% within Φύλο 14,0% 7,6% 2,5% 22,3% 15,3% 38,2% 100,0% 

% within Τι 

κάνετε συνήθως 

στο Διαδίκτυο; 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 14,0% 7,6% 2,5% 22,3% 15,3% 38,2% 100,0% 
 

Πίνακας 8:  Συσχέτιση, φύλου –συνήθεια στο Διαδίκτυο 

Στον πίνακα 9, χρησιµοποιώντας τον έλεγχο ανεξαρτησίας  και παρατηρώντας ότι η 

p ή Sig τιµή είναι 0,000 < 0,05, γίνεται αποδεκτή η εναλλακτική υπόθεση (Η1), δηλαδή οι δύο 

µεταβλητές σχετίζονται. Συνεπώς το φύλο σχετίζεται µε τις συνήθειες στο Διαδίκτυο.  
 
 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 30.405a 5 .000 

Likelihood Ratio 33.403 5 .000 

Linear-by-Linear Association 1.547 1 .214 

N of Valid Cases 157   

a. 2 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.99. 

 
Πίνακας 9:  Σχέση , φύλου – συνήθεια στο Διαδίκτυο 

Στον πίνακα 10, παρατηρείται ότι από το 79,2% του συνόλου των ερωτώµενων που δεν 

έχουν συναντήσει ποτέ κάποιον που γνώρισαν µέσω διαδικτύου, το 79,7% είναι αγόρια 

έναντι του 78,8% που είναι κορίτσια. Το µικρότερο ποσοστό, 20,1% έχουν συναντήσει, µε τα 

αγόρια να έχουν µεγαλύτερο ποσοστό έναντι των κοριτσιών αλλά µε πολύ µικρή διαφορά. 

 

 

 

 

 



		
						78	

	
	 	

Φύλο * Έχεις συναντήσει ποτέ κάποιον που γνώρισες µέσω διαδικτύου; Crosstabulation 

 

Έχεις συναντήσει ποτέ κάποιον που 

γνώρισες µέσω διαδικτύου; Total 

Ναι Όχι  

Φύλο Αγόρι Count 16 63 79 

Expected Count 15,9 62,6 79,0 

% within Φύλο 20,3% 79,7% 100,0% 

% within Έχεις συναντήσει ποτέ 

κάποιον που γνώρισες µέσω 

διαδικτύου; 

50,0% 50,0% 49,7% 

% of Total 10,1% 39,6% 49,7% 

Κορίτσι Count 16 63 80 

Expected Count 16,1 63,4 80,0 

% within Φύλο 20,0% 78,8% 100,0% 

% within Έχεις συναντήσει ποτέ 

κάποιον που γνώρισες µέσω 

διαδικτύου; 

50,0% 50,0% 50,3% 

% of Total 10,1% 39,6% 50,3% 

Total Count 32 126 159 

Expected Count 32,0 126,0 159,0 

% within Φύλο 20,1% 79,2% 100,0% 

% within Έχεις συναντήσει ποτέ 

κάποιον που γνώρισες µέσω 

διαδικτύου; 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 20,1% 79,2% 100,0% 

 
Πίνακας 10: Συσχέτιση, φύλου – συνάντηση µε κάποιον που γνώρισες µέσω διαδικτύου 

Στον πίνακα 11, χρησιµοποιώντας τον έλεγχο ανεξαρτησίας  και παρατηρώντας ότι η 

p ή Sig τιµή είναι 1,000 > 0,05, γίνεται αποδεκτή η µηδενική υπόθεση (Η0), δηλαδή οι δύο 

µεταβλητές δεν σχετίζονται. Συνεπώς το φύλο δε σχετίζεται µε το αν έχεις συναντήσει ποτέ 

κάποιον που γνώρισες µέσω διαδικτύου.  

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-
Square .000a 1 1.000   

Continuity 
Correctionb 

.000 1 1.000   

Likelihood Ratio .000 1 1.000   

Fisher's Exact Test    1.000 .578 

Linear-by-Linear 
Association 

.000 1 1.000   

N of Valid Cases 158     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16.00. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
Πίνακας 11: Σχέση , φύλου – συνάντηση µε κάποιον που γνώρισες µέσω διαδικτύου 

 
Στον πίνακα 12, παρατηρείται ότι στις ηλικίες 10-12, 13-15 και16-18 το µεγαλύτερο 

ποσοστό 53,3%, 63,7%, 71,1 πιστεύουν ότι τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι 

εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας και το µικρότερο ποσοστό 6,7%, 3,3%, 2,6% το θεωρεί 

επαγγελµατικό εργαλείο αντίστοιχα. 
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Ηλικία * Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, κτλ), είναι: Crosstabulation 

 

Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, κτλ), είναι: 

Total 

Χάσιµο 

χρόνου Διασκέδαση 

Επαγγελµατικό 

εργαλείο 

Εναλλακτικός 

τρόπος 

επικοινωνίας 

Ηλικία 10-12 Count 6 6 2 16 30 

Expected Count 4,0 5,8 1,1 19,1 30,0 

% within Ηλικία 20,0% 20,0% 6,7% 53,3% 100,0% 

% within Τα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης 

(Facebook, Twitter, κτλ), 

είναι: 

28,6% 19,4% 33,3% 15,8% 18,9% 

% of Total 3,8% 3,8% 1,3% 10,1% 18,9% 

13-15 Count 8 22 3 58 91 

Expected Count 12,0 17,7 3,4 57,8 91,0 

% within Ηλικία 8,8% 24,2% 3,3% 63,7% 100,0% 

% within Τα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης 

(Facebook, Twitter, κτλ), 

είναι: 

38,1% 71,0% 50,0% 57,4% 57,2% 

% of Total 5,0% 13,8% 1,9% 36,5% 57,2% 

16-18 Count 7 3 1 27 38 

Expected Count 5,0 7,4 1,4 24,1 38,0 

% within Ηλικία 18,4% 7,9% 2,6% 71,1% 100,0% 

% within Τα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης 

(Facebook, Twitter, κτλ), 

είναι: 

33,3% 9,7% 16,7% 26,7% 23,9% 

% of Total 4,4% 1,9% 0,6% 17,0% 23,9% 

Total Count 21 31 6 101 159 

Expected Count 21,0 31,0 6,0 101,0 159,0 

% within Ηλικία 13,2% 19,5% 3,8% 63,5% 100,0% 

% within Τα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης 

(Facebook, Twitter, κτλ), 

είναι: 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 13,2% 19,5% 3,8% 63,5% 100,0% 

 
Πίνακας 12: Συσχέτιση, ηλικία – µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Στον πίνακα 13, χρησιµοποιώντας τον έλεγχο ανεξαρτησίας  και παρατηρώντας ότι η 

p ή Sig τιµή είναι 0,203 > 0,05, γίνεται αποδεκτή η εναλλακτική υπόθεση (Η0), δηλαδή οι 
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δύο µεταβλητές δεν σχετίζονται. Συνεπώς η ηλικία δεν σχετίζεται µε το τι θεωρούν για τα 

µέσα κοινωνικής δικτύωσης.  
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8.505a 6 .203 

Likelihood Ratio 9.061 6 .170 

Linear-by-Linear Association 1.242 1 .265 

N of Valid Cases 159   

a. 4 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.13. 

 
Πίνακας 13: Σχέση , ηλικία – µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 
Στον πίνακα 14, παρατηρείται ότι από το 95% του συνόλου των ερωτώµενων που 

χρησιµοποιούν µόνοι τους το Διαδίκτυο, το 100% είναι ηλικίας 16-18, το 96,7% είναι ηλικίας 

13-15 και τέλος το 83,3% είναι 10-12. Το µικρότερο ποσοστό, 5% δεν το χρησιµοποιούν 

µόνοι τους µε µεγαλύτερο ποσοστό στις ηλικίες 10-12. 
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Ηλικία * Χρησιµοποιείς µόνος/η το Διαδίκτυο; Crosstabulation 

 
Χρησιµοποιείς µόνος/η το Διαδίκτυο; 

Total Ναι Όχι 

Ηλικία 10-12 Count 25 5 30 

Expected Count 28,5 1,5 30,0 

% within Ηλικία 83,3% 16,7% 100,0% 

% within Χρησιµοποιείς 

µόνος/η το Διαδίκτυο; 
16,6% 62,5% 18,9% 

% of Total 15,7% 3,1% 18,9% 

13-15 Count 88 3 91 

Expected Count 86,4 4,6 91,0 

% within Ηλικία 96,7% 3,3% 100,0% 

% within Χρησιµοποιείς 

µόνος/η το Διαδίκτυο; 
58,3% 37,5% 57,2% 

% of Total 55,3% 1,9% 57,2% 

16-18 Count 38 0 38 

Expected Count 36,1 1,9 38,0 

% within Ηλικία 100,0% 0,0% 100,0% 

% within Χρησιµοποιείς 

µόνος/η το Διαδίκτυο; 
25,2% 0,0% 23,9% 

% of Total 23,9% 0,0% 23,9% 

Total Count 151 8 159 

Expected Count 151,0 8,0 159,0 

% within Ηλικία 95,0% 5,0% 100,0% 

% within Χρησιµοποιείς 

µόνος/η το Διαδίκτυο; 
100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 95,0% 5,0% 100,0% 

 
Πίνακας 14: Συσχέτιση, ηλικίας – χρησιµοποιείς µόνος/η το Διαδίκτυο 

Στον πίνακα 15, χρησιµοποιώντας τον έλεγχο ανεξαρτησίας  και παρατηρώντας ότι η 

p ή Sig τιµή είναι 0,004 < 0,05, γίνεται αποδεκτή η εναλλακτική υπόθεση (Η1), δηλαδή οι 

δύο µεταβλητές σχετίζονται. Συνεπώς η ηλικιακή κατηγορία σχετίζεται µε το αν 

χρησιµοποιούν µόνοι τους το Διαδίκτυο.  
 



		
						83	

	
	 	

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 11.086a 2 .004 

Likelihood Ratio 10.015 2 .007 

Linear-by-Linear 
Association 

8.979 1 .003 

N of Valid Cases 159   

a. 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 1.51. 
 

 

Πίνακας 15: Έλεγχος , ηλικίας –χρησιµοποιείς µόνος/η το διαδίκτυο 

 

Στον πίνακα 16, παρατηρείται ότι στις ηλικίες 10-12 το µεγαλύτερο ποσοστό 55,2% 

βρίσκει συχνά τις πληροφορίες που αναζητούν στο Διαδίκτυο και το µικρότερο ποσοστό 

3,4% βρίσκει περιστασιακά τις πληροφορίες.  Στις ηλικίες 13-15 το µεγαλύτερο ποσοστό 

52,7% βρίσκει συχνά τις πληροφορίες και το µικρότερο 0% καθόλου. Στις ηλικίες 16-18 το 

µεγαλύτερο ποσοστό 55,3% βρίσκει συχνά και το µικρότερο 0% σπάνια και καθόλου. 
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Ηλικία * Βρίσκετε πληροφορίες που αναζητάτε στο Διαδίκτυο; Crosstabulation 

 
Βρίσκετε πληροφορίες που αναζητάτε στο Διαδίκτυο; 

Total Πάντα Συχνά Περιστασιακά Σπάνια Καθόλου 

Ηλικία 10-12 Count 7 16 1 3 2 29 

Expected Count 10,5 15,6 1,7 ,9 ,4 29,0 

% within Ηλικία 24,1% 55,2% 3,4% 10,3% 6,9% 100,0% 

% within Βρίσκετε 

πληροφορίες που 

αναζητάτε στο Διαδίκτυο; 

12,3% 18,8% 11,1% 60,0% 100,0% 18,4% 

% of Total 4,4% 10,1% 0,6% 1,9% 1,3% 18,4% 

13-15 Count 34 48 7 2 0 91 

Expected Count 32,8 49,0 5,2 2,9 1,2 91,0 

% within Ηλικία 37,4% 52,7% 7,7% 2,2% 0,0% 100,0% 

% within Βρίσκετε 

πληροφορίες που 

αναζητάτε στο Διαδίκτυο; 

59,6% 56,5% 77,8% 40,0% 0,0% 57,6% 

% of Total 21,5% 30,4% 4,4% 1,3% 0,0% 57,6% 

16-18 Count 16 21 1 0 0 38 

Expected Count 13,7 20,4 2,2 1,2 ,5 38,0 

% within Ηλικία 42,1% 55,3% 2,6% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within Βρίσκετε 

πληροφορίες που 

αναζητάτε στο Διαδίκτυο; 

28,1% 24,7% 11,1% 0,0% 0,0% 24,1% 

% of Total 10,1% 13,3% 0,6% 0,0% 0,0% 24,1% 

Total Count 57 85 9 5 2 158 

Expected Count 57,0 85,0 9,0 5,0 2,0 158,0 

% within Ηλικία 36,1% 53,8% 5,7% 3,2% 1,3% 100,0% 

% within Βρίσκετε 

πληροφορίες που 

αναζητάτε στο Διαδίκτυο; 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 36,1% 53,8% 5,7% 3,2% 1,3% 100,0% 

 
Πίνακας 16: Συσχέτιση, ηλικία –εύρεση πληροφορίας στο Διαδίκτυο 

Στον πίνακα 17, παρατηρείται ότι η Sig. ή p-value είναι 0,02 < 0,05 και εποµένως µε 

βάση τον έλεγχο ανεξαρτησίας  δεχόµαστε την εναλλακτική υπόθεση (Η1), δηλαδή ότι οι 

µεταβλητές ηλικία και βρίσκετε πληροφορίες που αναζητάτε στο Διαδίκτυο σχετίζονται. 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 18.227a 8 .020 

Likelihood Ratio 15.834 8 .045 

Linear-by-Linear Association 8.905 1 .003 

N of Valid Cases 158   

a. 8 cells (53.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .37. 

 
Πίνακας 17: Σχέση , ηλικία –εύρεση πληροφορίας στο Διαδίκτυο 

 

Στον πίνακα 18, παρατηρείται ότι στις ηλικίες 10-12 το µεγαλύτερο ποσοστό 53,3% δε 

δηµιουργεί νέες σχέσεις µε άλλους διαδικτυακούς χρήστες και το µικρότερο 13,3% σπάνια 

και συχνά. Στις ηλικίες 13-15 το µεγαλύτερο ποσοστό 33% δηµιουργεί σπάνια και το 

µικρότερο 8,8% συχνά. Στις ηλικίες 16-18 το µεγαλύτερο ποσοστό 60,5% δεν δηµιουργεί και 

το µικρότερο 2,6% συχνά. 
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Ηλικία * Πόσο συχνά δηµιουργείτε νέες σχέσεις µε άλλους διαδικτυακού χρήστες; Crosstabulation 

 

Πόσο συχνά δηµιουργείτε νέες σχέσεις µε άλλους διαδικτυακού 

χρήστες; 

Total Συχνά Περιστασιακά Σπάνια Καθόλου 

Ηλικία 10-12 Count 4 6 4 16 30 

Expected Count 2,5 6,0 8,7 12,8 30,0 

% within Ηλικία 13,3% 20,0% 13,3% 53,3% 100,0% 

% within Πόσο συχνά 

δηµιουργείτε νέες σχέσεις 

µε άλλους διαδικτυακού 

χρήστες; 

30,8% 18,8% 8,7% 23,5% 18,9% 

% of Total 2,5% 3,8% 2,5% 10,1% 18,9% 

13-15 Count 8 24 30 29 91 

Expected Count 7,4 18,3 26,3 38,9 91,0 

% within Ηλικία 8,8% 26,4% 33,0% 31,9% 100,0% 

% within Πόσο συχνά 

δηµιουργείτε νέες σχέσεις 

µε άλλους διαδικτυακού 

χρήστες; 

61,5% 75,0% 65,2% 42,6% 57,2% 

% of Total 5,0% 15,1% 18,9% 18,2% 57,2% 

16-18 Count 1 2 12 23 38 

Expected Count 3,1 7,6 11,0 16,3 38,0 

% within Ηλικία 2,6% 5,3% 31,6% 60,5% 100,0% 

% within Πόσο συχνά 

δηµιουργείτε νέες σχέσεις 

µε άλλους διαδικτυακού 

χρήστες; 

7,7% 6,3% 26,1% 33,8% 23,9% 

% of Total 0,6% 1,3% 7,5% 14,5% 23,9% 

Total Count 13 32 46 68 159 

Expected Count 13,0 32,0 46,0 68,0 159,0 

% within Ηλικία 8,2% 20,1% 28,9% 42,8% 100,0% 

% within Πόσο συχνά 

δηµιουργείτε νέες σχέσεις 

µε άλλους διαδικτυακού 

χρήστες; 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 8,2% 20,1% 28,9% 42,8% 100,0% 

 
Πίνακας 18: Συσχέτιση, ηλικία –δηµιουργία νέας σχέσεις µε άλλους διαδικτυακούς χρήστες 

 

Στον πίνακα 19, χρησιµοποιώντας τον έλεγχο ανεξαρτησίας  και παρατηρώντας ότι η 

p ή Sig τιµή είναι 0,007 < 0,05, γίνεται αποδεκτή η εναλλακτική υπόθεση (Η1), δηλαδή οι 
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δύο µεταβλητές σχετίζονται. Συνεπώς η ηλικία σχετίζεται µε το αν δηµιουργούν νέες σχέσεις 

µε άλλους διαδικτυακούς φίλους.  

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 17.623a 6 .007 

Likelihood Ratio 20.063 6 .003 

Linear-by-Linear Association 4.202 1 .040 

N of Valid Cases 159   

a. 2 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.45. 

 

Πίνακας 19: Σχέση , ηλικία – δηµιουργία νέων σχέσεων µε άλλους διαδικτυακούς χρήστες 

Στον πίνακα 20, χρησιµοποιώντας τον έλεγχο ανεξαρτησίας  και παρατηρώντας ότι η 

p ή Sig τιµή είναι 0,02 < 0,05,  γίνεται αποδεκτή η εναλλακτική υπόθεση (Η1), δηλαδή οι δύο 

µεταβλητές σχετίζονται. Συνεπώς το αν σας ενδιαφέρει η Πληροφορική σχετίζεται µε το αν 

θα ακολουθήστε στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση τον κλάδο της Πληροφορικής.  
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Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-
Square 5.396a 1 .020   

Continuity 
Correctionb 

4.364 1 .037   

Likelihood Ratio 6.232 1 .013   

Fisher's Exact Test    .020 .014 

Linear-by-Linear 
Association 

5.362 1 .021   

N of Valid Cases 157     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.96. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Πίνακας 20: Σχέση , σας ενδιαφέρει η Πληροφορική –θα ακολουθήσετε στην Τριτοβάθµια 

εκπαιδευση τον κλάδο της Πληροφορικής 

Στον πίνακα 21, χρησιµοποιώντας τον έλεγχο ανεξαρτησίας  και παρατηρώντας ότι η 

p ή Sig τιµή είναι 0,025 < 0,05, γίνεται αποδεκτή η εναλλακτική υπόθεση (Η1), δηλαδή οι δύο 

µεταβλητές σχετίζονται. Συνεπώς το αν τους ενδιαφέρει η Πληροφορική σχετίζεται µε το αν 

θα χρειαστεί να εµβαθύνουν αρκετά στον τοµέα αυτό ανεξαρτήτως επαγγέλµατος που θα 

ακολουθήσουν.  
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 7.371a 2 .025 

Likelihood Ratio 7.480 2 .024 

Linear-by-Linear Association 7.301 1 .007 

N of Valid Cases 158   

a. 1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.75. 

 

Πίνακας 21: Σχέση , σας ενδιαφέρει η Πληροφορική –πιστεύετε ότι θα χρειαστεί να 

εµβαθύνετε αρκετά στον τοµέα της Πληροφορικής, ανεξαρτήτως επαγγέλµατος που θα 

ακολουθήσετε 

Στον πίνακα 22, χρησιµοποιώντας τον έλεγχο ανεξαρτησίας  και παρατηρώντας ότι η 

p ή Sig τιµή είναι 0,000 < 0,05, γίνεται αποδεκτή η εναλλακτική υπόθεση (Η1), δηλαδή οι δύο 

µεταβλητές σχετίζονται. Δηλαδή, αυτοί που είναι ικανοποιηµένοι από τις γνώσεις τους 

σχετικά µε την Πληροφορική, γνωρίζουν να διαχειρίζονται τις εφαρµογές γραφείου (Word, 

Excel κ.τ.λ). 
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Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-
Square 16.972a 1 .000   

Continuity 
Correctionb 

14.584 1 .000   

Likelihood Ratio 14.604 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear 
Association 

16.865 1 .000   

N of Valid Cases 158     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.15. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
Πίνακας 22:  Σχέση , είστε ικανοποιηµένοι από τις γνώσεις σας σχετικά µε την 

Πληροφορική –γνωρίζετε να διαχειρίζεστε τις εφαρµογές γραφείου 

Στον πίνακα 23, χρησιµοποιώντας τον έλεγχο ανεξαρτησίας  και παρατηρώντας ότι η 

p ή Sig τιµή είναι 0,520 > 0,05, γίνεται αποδεκτή η εναλλακτική υπόθεση (Η0), δηλαδή οι δύο 

µεταβλητές δε σχετίζονται. Συνεπώς, πόσο συχνά χρησιµοποιούν το Διαδίκτυο δε σχετίζεται 

µε το πόσο συχνά χρησιµοποιούν την τηλεόραση. 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 14.074a 15 .520 

Likelihood Ratio 19.441 15 .194 

Linear-by-Linear Association 3.897 1 .048 

N of Valid Cases 159   

a. 18 cells (75.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .02. 
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Πίνακας 23:  Σχέση , πόσο συχνά χρησιµοποιείς το Διαδίκτυο –πόσο συχνά χρησιµοποιείς 

την τηλεόραση 

Στον πίνακα 24, χρησιµοποιώντας τον έλεγχο ανεξαρτησίας  και παρατηρώντας ότι η 

p ή Sig τιµή είναι 0,001 < 0,05, γίνεται αποδεκτή η εναλλακτική υπόθεση (Η1), δηλαδή οι 

δύο µεταβλητές σχετίζονται. Όσο πιο συχνά δηµιουργούν σχέσεις µε άλλους δικτυακούς 

χρήστες, τόσο έχουν συναντήσει κάποιον που γνώρισαν µέσω Διαδικτύου. 
	

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 15.956a 3 .001 

Likelihood Ratio 17.719 3 .001 

Linear-by-Linear Association 13.606 1 .000 

N of Valid Cases 158   

a. 1 cells (12.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.63. 

 
Πίνακας 24:  Σχέση , πόσο συχνά δηµιουργείτε νέες σχέσεις µε άλλους διαδικτυακούς 

χρήστες –έχεις συναντήσει ποτέ κάποιον που γνώρισες µέσω διαδικτύου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Στο παρόν κεφάλαιο αναφέρονται τα αποτελέσµατα της έρευνας από το δείγµα των 159 

ερωτώµενων ηλικίας 10 – 18 στην περιοχή της Πτολεµαΐδας. Έπειτα από την επεξεργασία 

των στοιχείων και την ανάλυση των απαντηµένων ερωτηµατολογίων µε το στατιστικό 

λογισµικό SPSS προκύπτουν τα παρακάτω συµπεράσµατα. Με βάση τα δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά του δείγµατος συµπεραίνουµε ότι: 

Ø Το 52,4% του δείγµατος είναι αγόρια, ενώ το 47,6% είναι κορίτσια.  

Ø Το 23% είναι από 10 έως 12 ετών, το 54,5% είναι από 13 έως 15 και το 22,5% 

είναι από 16έως 18. 

Με βάση τις πρώτες 12 ερωτήσεις που αφορούν γενικές γνώσεις των παιδιών στον 

τοµέα της Πληροφορικής προέκυψε ότι:  

Ø Όσο αυξάνεται ηλικία αυξάνεται και το ποσοστό που απαντάει θετικά στην 

ερώτηση «Το Internet είναι µια τεράστια δεξαµενή πληροφοριών». 

Ø Τα µεγαλύτερα ποσοστά σε όλες τις ηλικίες απάντησαν ότι το internet είναι ένα 

παγκόσµιο δίκτυο υπολογιστών. Στις ηλικίες 10-12 ένα ποσοστό 28,57% 

απάντησε ότι δεν είναι. 

Ø Στην ερώτηση αν υπάρχει ή όχι ενδιαφέρον για την Πληροφορική µε βάση το 

φύλο και την ηλικία του δείγµατος, µεγαλύτερο ποσοστό µε 41% εµφανίστηκε 

στα αγόρια ηλικίας 13 – 15, ενώ το δεύτερο µεγαλύτερο ποσοστό µε 36,26% 

αντιστοιχεί στα κορίτσια της ίδιας ηλικίας.  

Ø Από αυτούς που απάντησαν ναι στην προηγούµενη ερώτηση, το µεγαλύτερο 

ποσοστό µε 36,88% ενδιαφέρεται πολύ για την πληροφορική, ενώ το µικρότερο 

µε 4,26% ενδιαφέρεται πολύ λίγο. 

Ø Στην ερώτηση αν θα ακολουθήσουν στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση τον κλάδο 

της πληροφορικής, προέκυψε ότι και στα δύο φύλα τα µεγαλύτερα ποσοστά 

απάντησαν αρνητικά στην ερώτηση. Ωστόσο, τα αγόρια µε ένα µικρό ποσοστό 

25,64% είναι θετικοί στο να τον ακολουθήσουν. 

Ø Υψηλότερα ποσοστά απάντησαν ότι είναι ικανοποιηµένοι από τις γνώσεις τους 

σχετικά µε την Πληροφορική σε όλες τις ηλικίες. Παρατηρήθηκε επίσης ότι όσο 

µεγαλώνει η ηλικία µικραίνει το ποσοστό του βαθµού ικανοποίησης των 

γνώσεών τους.  
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Ø Από τους ερωτηθέντες που απάντησαν θετικά στην προηγούµενη ερώτηση, 

πολύ ικανοποιηµένο εµφανίζεται το ποσοστό 45,89%, σχετικά ικανοποιηµένο το 

36,99%, ενώ πολύ λίγο το 1,37%. 

Ø Στην ερώτηση αν θα χρειαστεί να εµβαθύνουν αρκετά στον τοµέα της 

πληροφορικής ανεξαρτήτου επαγγέλµατος, σε συνδυασµό µε τον ενδιαφέρον 

τους για την πληροφορική το µεγαλύτερο ποσοστό 66% απαντάει ίσως χωρίς να 

εµφανίζει ενδιαφέρον για την πληροφορική. Αυτοί που ενδιαφέρονται για την 

πληροφορική και πιστεύουν ότι θα πρέπει να εµβαθύνουν βρίσκονται σε 

ποσοστό 35%. 

Ø Το µεγαλύτερο ποσοστό που απάντησε θετικά στην ερώτηση εάν γνωρίζουν να 

διαχειρίζονται τις εφαρµογές γραφείου (Word, Excel κτλ) ανήκει στις ηλικίες 13 

– 15, ενώ υψηλά ποσοστά απάντησαν ναι και στις ηλικίες 10 – 12 και 16 – 18. 

Ø Στην ερώτηση σχετικά µε το τι είναι για τα παιδιά τα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης (Facebook, Twitter κτλ) µεγαλύτερο ποσοστό 35% και στα αγόρια 

και στα κορίτσια ηλικίας 13 - 15 απάντησε ότι είναι εναλλακτικός τρόπος 

επικοινωνίας, ενώ 16,48% των κοριτσιών της ίδιας ηλικίας απάντησαν ότι είναι 

διασκέδαση. Επίσης, και τα δυο φύλα σε όλες τις ηλικίες απάντησαν σε µικρά 

ποσοστά περίπου στο 6% ότι είναι χάσιµο χρόνου. 

Ø Σε τι βαθµό πιστεύουν ότι οι συνοµήλικοί τους έχουν γνώσεις πληροφορικής, 

µεγαλύτερα ποσοστά απάντησαν πολύ και στις τρεις κατηγορίες ηλικίας. 

Με βάση τις ερωτήσεις σχετικά µε τη χρήση του Διαδικτύου προέκυψε ότι:  

Ø Στην ερώτηση πώς έµαθαν να χρησιµοποιούν το διαδίκτυο το µεγαλύτερο 

ποσοστό, 60,44% εµφάνισαν τα κορίτσια που απάντησαν µόνος/η µου. Μεγάλο 

ποσοστό προέκυψε και για τα αγόρια που έδωσαν την ίδια απάντηση, 53%. 

Ø Tα µεγαλύτερα ποσοστά σε όλες τις ηλικίες απάντησαν ότι χρησιµοποιούν 

µόνοι τους το διαδίκτυο. Όσο αυξάνει η ηλικία, αυξάνει και το ποσοστό που το 

χρησιµοποιούν µόνοι τους. 

Ø Όλες οι ηλικίες κάνουν χρήση του Διαδικτύου περισσότερο από τρία χρόνια. 

Ένα µικρό ποσοστό 10% στις µικρές ηλικίες το χρησιµοποιούν λιγότερο από 1 

χρόνο. 

Ø Μεγαλύτερο ποσοστό των αγοριών, 68,69% απάντησε ότι χρησιµοποιεί το 

Διαδίκτυο κάθε µέρα, ενώ µικρότερα ποσοστά απάντησαν 2-3 φορές την 

εβδοµάδα (24,24%) και 1 φορά την εβδοµάδα. Παρόµοια ισχύουν και για τα 

κορίτσια.  
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Ø Από τα αγόρια το υψηλότερο ποσοστό απάντησε ότι κάνουν χρήση του 

Διαδικτύου 1-3 ώρες την ηµέρα, 39,39% και περίπου το 34% απάντησε 1 ώρα. 

Από τα κορίτσια τα υψηλότερα ποσοστά απάντησαν παρόµοια µε τα αγόρια, 

περίπου το 36% 1-3 ώρες την ηµέρα και 35,56% 1 ώρα. 

Ø Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα µεγαλύτερα ποσοστά σε όλες τις ηλικίες 

απάντησαν ότι κάνουν συχνότερη χρήση του Διαδικτύου στο σπίτι, µε 93% 

ηλικίες 16 – 18 και µε περίπου 88,5% στις άλλες δυο κατηγορίες ηλικίας. 

Ø Στην ερώτηση σε ποια ηλικία αρχίσατε να χρησιµοποιείτε το Διαδίκτυο, από τα 

κορίτσια µεγαλύτερα ποσοστά απάντησαν στις ηλικίες 10 – 12 µε 40,66% και 8 

– 10 µε 34%. Το ίδιο ισχύει και για τα αγόρια. Παρατηρούµε επίσης ότι στις 

µικρότερες ηλικίες του δείγµατος, κάτω των 5 ετών, τα αγόρια παρουσίασαν 

υψηλότερο ποσοστό (10,1%) 

Ø Αυτοί που άρχισαν να χρησιµοποιούν το διαδίκτυο σε µικρότερες ηλικίες τους 

ενδιαφέρει η πληροφορική. 

Ø Στην ερώτηση «πόσο συχνά χρησιµοποιείς την τηλεόραση» το µεγαλύτερο 

ποσοστό µε 65,91% είναι στις ηλικίες 10-12. Στην επιλογή περιστασιακά µε 

ποσοστό 44,19% οι ηλικίες 16-18, στην επιλογή σπάνια µε ποσοστό 15,91% οι 

ηλικίες 10-12 και τέλος στην επιλογή καθόλου µε µικρή διαφορά κοντά στο 3% 

είναι οι ηλικίες 13-15 και 16-18. 

Ø Στη συνδυαστική ερώτηση της χρήσης του Διαδικτύου µε τη χρήση της 

τηλεόρασης παρατηρείται ότι αυτοί που χρησιµοποιούν κάθε µέρα το Διαδίκτυο 

δεν χρησιµοποιούν καθόλου την τηλεόραση µε ποσοστό 100%, όσοι 

χρησιµοποιούν 2-3 φορές την εβδοµάδα το διαδίκτυο χρησιµοποιούν 

περιστασιακά την τηλεόραση µε ποσοστό 28,79%, όσοι χρησιµοποιούν 1 φορά 

την εβδοµάδα το διαδίκτυο χρησιµοποιούν σπάνια την τηλεόραση µε ποσοστό 

14,29%. 

Ø Στην ερώτηση «πόσο συχνά χρησιµοποιείς τα ηλεκτρονικά παιχνίδια» 

παρατηρείται ότι στην επιλογή συχνά το µεγαλύτερο ποσοστό µε 45,45% το 

απάντησαν οι ηλικίες 10-12, στην επιλογή περιστασιακά, σπάνια και καθόλου 

µε ποσοστό 25,58%, 37,21% και 18,6% απάντησαν οι ηλικίες 16-18 αντίστοιχα. 

Ø Συχνή χρήση των διαδικτυακών παιχνιδιών εµφανίζουν οι ηλικίες 10 – 12 και 

13 – 15, ενώ λιγότερο συχνά και καθόλου εµφανίζουν οι ηλικίες 16 – 18, ενώ µε 

βάση το φύλο παρατηρείται για τα αγόρια ότι τα µεγαλύτερα ποσοστά παίζουν 
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κάθε µέρα και 2 – 3 φορές την εβδοµάδα, ενώ τα κορίτσια παρουσιάζουν µια 

σταθερότητα στη συχνότητα χρήσης διαδικτυακών παιχνιδιών. 

Ø Στην ερώτηση πόσο συχνά κατεβάζουν υλικό στο διαδίκτυο, τα µεγαλύτερα 

ποσοστά στις µικρότερες ηλικίες 10 – 12 κατεβάζουν σπάνια έως καθόλου. Στις 

ηλικίες 13 – 15 συχνά, ενώ οι ηλικίες 16 – 18 συχνά και περιστασιακά. 

Ακολουθούν τα συµπεράσµατα που προέκυψαν µε βάση τις δεξιότητες των παιδιών 

σχετικά µε το Διαδίκτυο. 

Ø Το µεγαλύτερο ποσοστό µε 36,90% κάνει χρήση facebook, twitter κτλ., 

ακολουθεί µε 23,53% ότι παίζουν παιχνίδια και το µικρότερο ποσοστό 

βρίσκεται στις αγορές. Πιο συγκεκριµένα στις ηλικίες 10-12 το µεγαλύτερο 

ποσοστό µε 11,22% συνηθίζει να παίζει παιχνίδια και είναι αγόρια. Ακολουθεί 

µε ποσοστό περίπου στο 8% η χρήση facebook, twitter κτλ. από τα κορίτσια. 

Στις ηλικίες 13-15 το µεγαλύτερο ποσοστό το κατέχουν τα κορίτσια µε 32,58%  

στη χρήση facebook, twitter κτλ. και ακολουθεί η επιλογή «Παίζω παιχνίδια» µε 

ποσοστό 18,37% από τα αγόρια και περίπου µε ίδιο ποσοστό η χρήση facebook, 

twitter κτλ. Τέλος στις ηλικίες 16-18 το µεγαλύτερο ποσοστό µε 9,184% 

βρίσκεται στην επιλογή «Παίζω παιχνίδια» από τα αγόρια. 

Ø Σχετικά µε το αν βρίσκετε πληροφορίες που αναζητάτε στο Διαδίκτυο και αν 

ζητάτε βοήθεια όταν δεν µπορείτε να βρείτε κάτι που αναζητάτε προκύπτει ότι 

όσοι βρίσκουν σπάνια τις πληροφορίες, µε ποσοστό 100%, ζητάνε βοήθεια. 

Αυτοί που βρίσκουν πάντα τις πληροφορίες, δεν ζητάνε βοήθεια σε ποσοστό 

40%.  

Ø Στην ερώτηση «πόσα sites επισκέπτεστε για ένα θέµα που σας ενδιαφέρει» το 

µεγαλύτερο ποσοστό µε 56,11% απάντησε συγκρίνω τα sites µεταξύ τους, το 

39,44% τα πρώτα 10 της λίστας και µόλις το 4,44% απάντησε τα πρώτα 20 της 

λίστας. 

Τέλος, από τις ερωτήσεις που αφορούν την ασφάλεια σχετικά µε το Διαδίκτυο 

καταλήγουµε στα εξής: 

Ø Στην ερώτηση «τι από τα παρακάτω δεν θα έπρεπε να κάνετε συνήθως στο 

Διαδίκτυο», µεγαλύτερο ποσοστό 46,81% και µε µεγάλη διαφορά απάντησε ότι 

δεν δίνει προσωπικές πληροφορίες. Ακολουθεί µε ποσοστό 20,74% η επιλογή 

να µιλώ σε ξένους και το µικρότερο ποσοστό µε 2,66% να στέλνω emails σε 

φίλους. 
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Ø Σχετικά µε τον τρόπο που µάθανε πληροφορίες για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο 

το 37,77% απάντησε από την οικογένεια, το 34,57% από το σχολείο και το 

6,36% από φίλους. 

Ø Στις µικρές ηλικίες 10-12 το µεγαλύτερο ποσοστό 53,33% δεν δηµιουργεί 

καθόλου νέες σχέσεις µε άλλους διαδικτυακούς χρήστες. Επίσης, ένα ποσοστό 

20% δηµιουργεί νέες σχέσεις περιστασιακά. Στις ηλικίες 13-15 τα µεγαλύτερα 

ποσοστά περίπου στο 32% δηµιουργούν σπάνια ή καθόλου και στις ηλικίες 16-

18 το µεγαλύτερο ποσοστό µε 60,53% δεν δηµιουργεί καθόλου. 

Ø Και από τα αγόρια και από τα κορίτσια τα µεγαλύτερα ποσοστά απάντησαν ότι 

δεν έχουν συναντήσει ποτέ κάποιον που γνώρισαν µέσω διαδικτύου, µε 74,75% 

και 80% αντίστοιχα. Από τους ερωτώµενους που έχουν συναντήσει κάποιον που 

γνώρισαν µέσω διαδικτύου, αυτός που συνάντησαν µε µεγαλύτερο ποσοστό 

76,74% είναι συνοµήλικος, ακολουθεί η επιλογή µε 11,63% «µεγαλύτερος από 

σένα» και το µικρότερο ποσοστό 4, 65% απάντησαν δε θυµάµαι. 

Ø Στην ερώτηση πόσες φορές έχεις δει κατά τύχη ή σου έχουν σταλεί email 

σελίδες σεξουαλικού περιεχοµένου ή περιεχοµένου βίας τα περισσότερα 

ποσοστά και στις τρεις κατηγορίες ηλικίας απάντησαν καθόλου, µε ποσοστό 

86,36% ηλικίες 10-12, 66% ηλικίες 13 – 15 και 58,14% στις 16 – 18. 

Ø Σχετικά µε το αν έχουν ενηµερωθεί για τους κινδύνους του Διαδικτύου µε 

µεγάλη διαφορά µε ποσοστό 92,11% απάντησαν ναι ενώ µόλις το 2,11% 

απάντησαν όχι. Με ποσοστό 47,73% έχουν ενηµερωθεί από την οικογένεια, µε 

ποσοστό 31,82% από το σχολείο, µε 18,18% από τα ΜΜΕ και µόλις το 2,27% 

από φίλους. 

Από την ανάλυση των συσχετίσεων προέκυψε µε βάση το φύλο ότι από το 68,6% του 

συνόλου των ερωτώµενων που τους ενδιαφέρει η Πληροφορική, το 74,7% είναι αγόρια 

έναντι του 62,5% που είναι κορίτσια. Στα αγόρια το µεγαλύτερο ποσοστό 36,7%  άρχισαν να 

χρησιµοποιούν το Διαδίκτυο στις ηλικίες 8-10 ετών και το µικρότερο 6,3% στις ηλικίες 

µικρότερες των 5 ετών. Από την άλλη πλευρά στα κορίτσια το µεγαλύτερο ποσοστό 43,8% 

άρχισαν στις ηλικίες 10-12 ετών και το µικρότερο επίσης οι ηλικίες µικρότερων των 5 µε 

1,3%. Επίσης, τα αγόρια µε µεγαλύτερο ποσοστό 39,7%  συνηθίζουν να παίζουν παιχνίδια 

και µε µικρότερο 3,8% να λύνουν ένα πρόβληµα του Η/Υ. Από την άλλη πλευρά τα κορίτσια 

µε µεγαλύτερο ποσοστό 49,4% χρησιµοποιούν το facebook, twitter κτλ και µε µικρότερο 

λύνουν ένα πρόβληµα του Η/Υ µε 1,3%. Προέκυψε ότι από το 79,2% του συνόλου των 

ερωτώµενων που δεν έχουν συναντήσει ποτέ κάποιον που γνώρισαν µέσω διαδικτύου, το 
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79,7% είναι αγόρια έναντι του 78,8% που είναι κορίτσια. Με βάση την ηλικία παρατηρείται 

ότι στις ηλικίες 10-12, 13-15 και16-18 το µεγαλύτερο ποσοστό 53,3%, 63,7%, 71,1 πιστεύουν 

ότι τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας και το µικρότερο 

ποσοστό 6,7%, 3,3%, 2,6% το θεωρεί επαγγελµατικό εργαλείο αντίστοιχα. Από το 95% του 

συνόλου των ερωτώµενων που χρησιµοποιούν µόνοι τους το Διαδίκτυο, το 100% είναι 

ηλικίας 16-18, το 96,7% είναι ηλικίας 13-15 και τέλος το 83,3% είναι 10-12. Στις ηλικίες 10-

12 το µεγαλύτερο ποσοστό 55,2% βρίσκει συχνά τις πληροφορίες που αναζητούν στο 

Διαδίκτυο. Στις ηλικίες 13-15 το µεγαλύτερο ποσοστό 52,7% βρίσκει συχνά τις πληροφορίες 

και στις ηλικίες 16-18 το 55,3%, επίσης το µεγαλύτερο. Στις ηλικίες 10-12 το µεγαλύτερο 

ποσοστό 53,3% δε δηµιουργεί νέες σχέσεις µε άλλους διαδικτυακούς χρήστες. Στις ηλικίες 

13-15 το µεγαλύτερο ποσοστό 33% δηµιουργεί σπάνια, ενώ στις ηλικίες 16-18 το µεγαλύτερο 

ποσοστό 60,5% δε δηµιουργεί. 

Σύµφωνα µε τους ελέγχους ανεξαρτησίας  προέκυψε ότι το φύλο δε σχετίζεται µε το 

ενδιαφέρον για την Πληροφορική. Επίσης δεν σχετίζεται µε το αν χρησιµοποιούν µόνοι τους 

το Διαδίκτυο, ούτε µε το αν έχουν συναντήσει ποτέ κάποιον που γνώρισαν µέσω διαδικτύου. 

Αντίθετα, σχετίζεται µε τις συνήθειες στο Διαδίκτυο. Όσον αφορά την ηλικία, δεν σχετίζεται 

µε το τι θεωρούν για τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όµως η ηλικιακή κατηγορία σχετίζεται 

µε το αν χρησιµοποιούν µόνοι τους το Διαδίκτυο, αλλά και µε το αν βρίσκουν πληροφορίες 

που αναζητούν στο Διαδίκτυο. Η ηλικία επίσης ηλικία σχετίζεται µε το αν δηµιουργούν νέες 

σχέσεις µε άλλους διαδικτυακούς φίλους. Το ενδιαφέρον για την Πληροφορική σχετίζεται µε 

το αν θα ακολουθήσουν στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση τον κλάδο της Πληροφορικής, αλλά 

και µε το αν θα χρειαστεί να εµβαθύνουν αρκετά στον τοµέα αυτό ανεξαρτήτως 

επαγγέλµατος που θα ακολουθήσουν. Αυτοί που είναι ικανοποιηµένοι από τις γνώσεις τους 

σχετικά µε την Πληροφορική, γνωρίζουν να διαχειρίζονται τις εφαρµογές γραφείου (Word, 

Excel κ.τ.λ). Όσο πιο συχνά δηµιουργούν σχέσεις µε άλλους δικτυακούς χρήστες, τόσο έχουν 

συναντήσει κάποιον που γνώρισαν µέσω Διαδικτύου. Τέλος, το πόσο συχνά χρησιµοποιούν 

το Διαδίκτυο δε σχετίζεται µε το πόσο συχνά χρησιµοποιούν την τηλεόραση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
                                                                                   

              ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

[ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ] 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ 

 

1. Το Internet είναι µια τεράστια δεξαµενή πληροφοριών 
                

               Ναι                                   Όχι 

 

2. Το Internet είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο υπολογιστών 
                      

                     Ναι                                   Όχι 

 

3. Σας ενδιαφέρει η Πληροφορική; 
 

         Ναι                                   Όχι 

 

4. Αν απαντήσατε ναι στην προηγούµενη ερώτηση, σε ποιο βαθµό; 
 

                     Πάρα πολύ              Πολύ             Ούτε πολύ ούτε λίγο             Λίγο             Πολύ λίγο 

 

5. Θα ακολουθήσετε στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση τον κλάδο της Πληροφορικής; 
 

         Ναι                                   Όχι 

 

6. Είστε ικανοποιηµένοι από τις γνώσεις σας σχετικά µε την Πληροφορική; 
 

         Ναι                                   Όχι 

Ηλικία: ……………. 

Φύλο: ……………… 

Περιοχή:	………………	
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7. Αν απαντήσατε ναι στην προηγούµενη ερώτηση, σε ποιο βαθµό είστε ικανοποιηµένος/η; 
 

         Πάρα πολύ                   Πολύ               Σχετικά              Λίγο               Πολύ λίγο 

 

8. Πιστεύετε ότι θα χρειαστεί να εµβαθύνετε αρκετά στον τοµέα της Πληροφορικής, 
ανεξαρτήτως επαγγέλµατος που θα ακολουθήσετε; 
 

         Ναι                                   Ίσως                               Όχι 

 

9. Γνωρίζετε να διαχειρίζεστε τις εφαρµογές γραφείου (Word, Excel κλπ); 
 

         Ναι                                   Όχι 

 

10. Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter κλπ), είναι: 
 

         Χάσιµο χρόνου            Διασκέδαση            Επαγγελµατικό εργαλείο             

 

         Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας 

 

11. Σε τι βαθµό έχουν οι γονείς σας  γνώσεις Πληροφορικής; 
 

        Πάρα πολύ         Πολύ         Ούτε πολύ ούτε λίγο         Λίγο        Πολύ λίγο        Καθόλου 

 

12. Σε τι βαθµό  πιστεύετε ότι έχουν οι συνοµήλικοί σας γνώσεις Πληροφορικής; 
 

        Πάρα πολύ         Πολύ         Ούτε πολύ ούτε λίγο         Λίγο        Πολύ λίγο        Καθόλου 
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ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

 

 

1. Πώς έµαθες να χρησιµοποιείς το Διαδίκτυο; 
 

   Μόνος/η             Από φροντιστήριο           Από το σχολείο           Κάποιος µου έµαθε 

 

2. Χρησιµοποιείς µόνος/η το Διαδίκτυο; 
      

         Ναι                      Όχι 

 

3. Πόσο χρονικό διάστηµα χρησιµοποιείς το Διαδίκτυο; 
 

         Λιγότερο από 1 χρόνο                 1-3 χρόνια                Πάνω από 3 χρόνια 

 

4. Πόσο συχνά χρησιµοποιείς το Διαδίκτυο; 
 

                     Κάθε µέρα          2-3 φορές την εβδοµάδα          1 φορά την εβδοµάδα            

                     1 φορά το µήνα           Λιγότερο συχνά             Καθόλου        

 

5. Πόσες ώρες την ηµέρα κάνεις χρήση του Διαδικτύου; 
 

         Καθόλου             10 λεπτά            µισή ώρα          1 ώρα           1-3 ώρες            >3 ώρες 

 

6. Σε ποιο χώρο γίνεται συχνότερη χρήση του Διαδικτύου; 
 

                     Στο σπίτι             Στο σχολείο          Στο σπίτι φίλου           Σε Ίντερνετ καφέ           Αλλού 

 

7. Σε ποια ηλικία αρχίσατε να χρησιµοποιείτε το Διαδίκτυο; 
 

                     < 5 ετών                 6-8 ετών                8-10 ετών              10-12 ετ ών              >10 ετών 
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8. Πόσο συχνά χρησιµοποιείς την τηλεόραση; 
 

                     Συχνά                  Περιστασιακά                Σπάνια                        Καθόλου 

 

9. Πόσο συχνά χρησιµοποιείς τα ηλεκτρονικά παιχνίδια; 
 

                     Συχνά                  Περιστασιακά                Σπάνια                        Καθόλου 

 

10. Πόσο συχνά παίζεις Διαδικτυακά παιχνίδια; 
 

                     Κάθε µέρα            2-3 φορές την εβδοµάδα          1 φορά την εβδοµάδα     

        

                    1 φορά το µήνα            Λιγότερο συχνά             Καθόλου        

 

11. Πόσο συχνά ‘κατεβάζεις υλικό’ στο Διαδίκτυο; 
 

         Καθηµερινά           Συχνά            Περιστασιακά             Σπάνια              Καθόλου 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 

1. Τι κάνετε συνήθως στο Διαδίκτυο; 
 

                    Αναζητώ πληροφορίες         Στέλνω µνµ          Λύνω ένα πρόβληµα του Η/Υ         Αγορές 

                     

                    Παίζω παιχνίδια           Κατεβάζω µουσικά κοµµάτια         Χρήση facebook, twitter κτλ. 

 

2. Βρίσκετε πληροφορίες που αναζητάτε στο Διαδίκτυο; 
 

         Πάντα                  Συχνά               Περιστασιακά            Σπάνια             Καθόλου 
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3. Πόσα sites επισκέπτεστε για ένα θέµα ή πληροφορία που σας ενδιαφέρει; 
 

                   Τα πρώτα 10 της λίστας          Τα πρώτα 20 της λίστας         Συγκρίνω τα sites µεταξύ τους 

 

4. Ζητάτε βοήθεια όταν δεν µπορείτε να βρείτε κάτι που αναζητάτε στο Διαδίκτυο; 
 

                     Ναι                                           Όχι 

 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

1. Τι από τα παρακάτω ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ να κάνετε όταν χρησιµοποιείτε το Διαδίκτυο; 
 

     Να δίνω προσωπικές πληροφορίες          Να στέλνω προσωπικές φωτογραφίες σε άλλους 

 

     Να µιλώ µε ξένους         Να εκµεταλλεύοµαι προσωπικά δεδοµένα άλλων       

 

     Να µιλώ µε φίλους         Να στέλω emails σε φίλους          Να κατεβάζω υλικό ή τραγούδια 

 

2. Από που µάθατε περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο; 
 

      Από το σχολείο         Από την οικογένεια          Από φίλους         Από τα ΜΜΕ  

 

      Από το Διαδίκτυο 

 

3. Πόσο συχνά δηµιουργείτε νέες σχέσεις µε άλλους διαδικτυακούς χρήστες; 
 

         Συχνά                   Περιστασιακά               Σπάνια                 Καθόλου 
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4. Έχεις συναντήσει ποτέ κάποιον που γνώρισες µέσω Διαδικτύου; 
 

                     Ναι                                            Όχι 

 

5. Αν απάντησες ναι στην προηγούµενη ερώτηση, αυτός που συνάντησες ήταν: 
 

                     Πολύ µεγαλύτερος από σένα                     Μεγαλύτερος από σένα                 Συνοµήλικος  

                      

                     Μικρότερος από σένα                                Δεν θυµάµαι  

 

6. Πόσες φορές έχεις δει κατά τύχη ή σου έχουν σταλεί µέσω email σελίδες σεξουαλικού 
περιεχοµένου ή περιεχοµένου βίας στο Διαδίκτυο; 

 

                     Πολλές φορές                         Λίγες φορές                    Ελάχιστες                   Καθόλου 

 

7. Έχεις ενηµερωθεί για το τι πρέπει να κάνεις σε τέτοιες περιπτώσεις; 
 

               Ναι                                          Όχι 

 

8. Αν απάντησες ναι στην προηγούµενη ερώτηση, από ποιόν ή από ποιους ενηµερώθηκες; 
 

              Γονείς / Οικογένεια               Φίλοι / Γνωστοί             Μέσα µαζικής ενηµέρωσης / Τύπος 

 

9. Έχεις ενηµερωθεί για τους κινδύνους του Διαδικτύου; 
 

                     Ναι                                          Όχι                                    Δεν απαντώ 

 

10.  Αν απάντησες ναι στην προηγούµενη ερώτηση, από ποιους έχεις ενηµερωθεί 
 

                     Από το σχολείο                 Από τα ΜΜΕ               Από την οικογένεια              Από φίλους 

 

Ευχαριστούµε !! 


