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Η εισαγωγή και η προστασία του παιδιού στον ψηφιακό κόσμο στο 

πλαίσιο της οικογένειας: απόψεις γονέων  

Περίληψη 

 

Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία, η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια του 

προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών « Νέες Τεχνολογίες και Πληροφορική στην 

Εκπαίδευση» διερευνήθηκε το θέμα της εισαγωγής των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο 

στα πλαίσια της οικογένειας. Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο μέρος της εργασίας έγινε 

παρουσίαση των θεωριών και των ερευνών που έχουν γίνει πάνω στη διαμεσολάβηση 

των γονέων στην εκπαίδευση του παιδιού στη χρήση του ψηφιακού κόσμου. Επιπλέον, η 

μελέτη επεκτάθηκε και στους κινδύνους που εγκυμονούν στο ψηφιακό κόσμο αλλά και 

στις μεθόδους προστασίας που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι γονείς. Το δεύτερο μέρος 

της εργασίας αφορά μια ποσοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 

γονέων παιδιών ηλικίας από 3 έως 13 χρονών, η οποία στόχο είχε να αναδείξει τις 

απόψεις το γονέων για τα ψηφιακά μέσα, τη διαμεσολάβησή τους στον τρόπο που τα 

παιδιά κάνουν χρήση των ψηφιακών μέσων και τις πηγές που αντλούν πληροφορίες για 

θέματα γονεϊκότητας. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα έρχονται να 

διευρύνουν τις ήδη υπάρχουσες έρευνες αλλά και να αποτελέσουν κίνητρο για τις 

μελλοντικές έρευνες πάνω στα ζητήματα αυτά. 

 

Λέξεις κλειδιά : γονική διαμεσολάβηση, παιδί , ψηφιακός κόσμος, κίνδυνοι, προστασία  
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The children's introduction and safeguarding in the digital world in 

the context of family: parents' perspectives 

Abstract 

 

The purpose of this dissertation is to investigate the children’s online safety and their 

introduction into the digital media in the context of their family environment. The first 

part of this research project discusses the theories and current research findings on 

parental mediation, i.e. the strategies that parents employ in order to supervise how their 

children use the digital media; or the parental efforts to explain to kids the digital media 

content. Additionally, this part analyses the methods of safeguarding children to protect 

them whilst using the Internet. The second part of this dissertation presents the 

quantitative research that was conducted using a questionnaire, which was completed by 

150 parents with children aged between 3 up to 13 years old. The purpose of the research 

is to shed light on parents’ views in regard to how their children use the Internet and 

investigate whether parents educate their children on how they can safely navigate the 

Internet. The findings support the present research views, but also open new pathways to 

explore further the questions raised. 

 

Key words: child, digital world, parental mediation, Internet use, danger, safeguarding  
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παιχνίδια/apps/sites που παρακολουθεί το παιδί σας από κριτικές στο internet; 
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Γράφημα 19: Επιλέγετε τα τηλεοπτικά προγράμματα/ταινίες/ηλεκτρονικά 

παιχνίδια/apps/sites που παρακολουθεί το παιδί σας από κριτικές στον έντυπο τύπο; 

Γράφημα 20: Επιλέγετε τα τηλεοπτικά προγράμματα/ταινίες/ηλεκτρονικά 

παιχνίδια/apps/sites που παρακολουθεί το παιδί σας αφού δείτε το περιεχόμενο πρώτα; 

Γράφημα 21: Επιλέγετε τα τηλεοπτικά προγράμματα/ταινίες/ηλεκτρονικά 

παιχνίδια/apps/sites που παρακολουθεί το παιδί από την φήμη της εταιρείας/δικτύου; 

Γράφημα 22Α: Πόσο συχνά επιβάλλετε κανόνες; 

Γράφημα 22Β: Πόσο συχνά επιβάλλετε κανόνες; 
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Εισαγωγή 

Τη σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζει η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη του ψηφιακού 

κόσμου, η οποία έχει εισβάλει ολοκληρωτικά στη ζωή του ανθρώπου και την επηρεάζει 

άμεσα και έμμεσα τόσο στην καθημερινότητα όσο και στον τρόπο με τον οποίο 

αλληλοεπιδρά με τους γύρω του αλλά ταυτόχρονα και στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει 

και αντιλαμβάνεται τον κόσμο που τον περιβάλλει. 

Αυτό που κάνει το ψηφιακό κόσμο τόσο συναρπαστικό και ελκυστικό είναι το 

γεγονός ότι μέσα σε αυτόν αλλά και μέσω αυτού μπορεί κανείς να εξυπηρετήσει πληθώρα 

αναγκών. Πιο συγκεκριμένα, μέσα στον ψηφιακό κόσμο μπορεί κανείς να ψυχαγωγηθεί, 

να λάβει διαφόρων ειδών πληροφορίες, να κάνει αγορές και να επικοινωνήσει με άλλους 

ανθρώπους. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι αυτή η επιθυμία, όταν κατευθύνει και 

ελέγχει τον άνθρωπο, μπορεί να τον οδηγήσει σε εξάρτηση ή/και εθισμό. 

Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι μέσω μιας ψηφιακής συσκευής με 

πρόσβαση στο διαδικτυακό ιστό του δίνεται η δυνατότητα να ανοίξει ένας ολόκληρος 

κόσμος μπροστά στα μάτια του, ο οποίος μάλιστα κόσμος τις περισσότερες φορές 

υπακούει στις εντολές του. Με άλλα λόγια, υπάρχει μια σχέση εξουσίας ανάμεσα στο 

διαδίκτυο και τον άνθρωπο, στην οποία οι ρόλοι του εξουσιαζόμενου και του εξουσιαστή 

εναλλάσσονται ανάλογα με τον τρόπο χρήσης του διαδικτυακού ιστού από τον άνθρωπο. 

Αυτό ίσως να προκύπτει από το γεγονός ότι τα ανθρώπινα συναισθήματα είναι δύσκολο 

να ελεγχθούν καθώς συνδέονται άρρηκτα και σε μεγάλο βαθμό με το ανθρώπινο 

ασυνείδητο. Γι’ αυτό το λόγο πολλές φορές ο άνθρωπος αδυνατεί να αντιληφθεί τα 

συναισθήματά του πόσο μάλλον και των άλλων. 

Ωστόσο τα συναισθήματα δεν είναι εύκολο να περιοριστούν και πολλές φορές 

είναι ερμητικά και ανεξέλεγκτα. Ο φόβος και ο ενθουσιασμός είναι από τα πιο έντονα 

συναισθήματα που μπορούν να εξουσιάσουν τον άνθρωπο ο οποίος ασυνείδητα 

προβαίνει σε πράξεις για να τα εξυπηρετήσει. Τα πάντα γύρω του μπορούν να του 

δημιουργήσουν είτε θετικά είτε αρνητικά συναισθήματα για όσο διάστημα τον 

τροφοδοτούν με συναισθήματα. Όλα όσα διαδραματίζονται γύρω του αποτελούν κάποια 

έκφραση ανάγκης εξυπηρέτησης ενός συναισθήματος. Τα συμβάντα όμως αυτά καθ’ 

αυτά δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία όσο ο τρόπος με τον οποίο τα εισπράττει ο 

άνθρωπος ως ερεθίσματα. Συχνά η αίσθηση παραμέλησης μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή 

αυτοεκτίμηση και αντίστοιχα το ενδιαφέρον σε συναισθηματική πληρότητα. Αυτά τα 

ερεθίσματα είναι που χτίζουν τις ανθρώπινες συμπεριφορές. 
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Παρατηρείται τα τελευταία χρόνια ότι τα κοινωνικά και ψυχολογικά παθογενή 

φαινόμενα που υπάρχουν και που ανακύπτουν στο συνεχόμενα εξελισσόμενο κόσμο, 

όπως παραδείγματος χάρη ο εκφοβισμός, η επιδειξιομανία και η παιδεραστία βρίσκουν 

πρόσφορο έδαφος ανάπτυξης στον ψηφιακό κόσμο. Βασικός στόχος της μελέτης της 

πρώιμης σχέσης που αναπτύσσει το παιδί με τον υπολογιστή μέσα στην οικογένεια και 

το βασικό ρόλο που διαδραματίζει ο γονέας σε αυτό ως πρότυπο αλλά και ως 

καθοδηγητής είναι η διερεύνηση της αρχικής σχέσης του παιδιού με το διαδίκτυο και το 

κατά πόσο τα παιδιά "θωρακίζονται" στα σημερινά χρόνια μέσα από την οικογένεια 

απέναντι στους κινδύνους του ψηφιακού κόσμου αλλά και το κατά πόσο εξοικειώνονται 

με την πληθώρα των δυνατοτήτων του ψηφιακού κόσμου πέρα από την διασκέδαση. 

Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την παιδική ηλικία, οι συμπεριφορές που μπορεί 

ένα παιδί να παρουσιάσει μέσα στην οικογένεια εξαρτώνται τόσο από την ηλικιακή φάση 

που διανύει όσο και από τα ερεθίσματα που λαμβάνει από τον οικογενειακό και 

κοινωνικό του περίγυρο. Ένας σημαντικός τομέας της ψυχολογίας που ασχολείται με τη 

δημιουργία συμπεριφορών είναι η αναπτυξιακή ψυχολογία. Ένα σημαντικό ερώτημα που 

τίθεται σήμερα είναι με ποιους τρόπους μπορεί ο σημερινός γονέας να μεγαλώσει ένα 

υγιές ψυχοσυναισθηματικά παιδί το οποίο να ελέγχει τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων 

και να μην το ελέγχουν εκείνα. Η οικογένεια λοιπόν διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη 

σχέση την οποία θα αναπτύξει μετέπειτα το παιδί με το ψηφιακό κόσμο κυρίως μέσα από 

τα πρότυπα και τα ερεθίσματα που θα λάβει ήδη από το πρώτο διάστημα μετά τη γέννησή 

του. 

Η παρούσα εργασία, λοιπόν, έχει ως στόχο να διερευνήσει τις 

κοινωνικοπαιδαγωγικές τάσεις στα πλαίσια της ελληνικής οικογένειας όπως εκφράζονται 

στην εγχώρια και διεθνή βιβλιογραφία ενώ παράλληλα η ποσοτική έρευνα που διεξήχθη 

ερεύνησε κατά πόσο και με ποιον τρόπο οι γονείς ενημερώνονται ή/και εφαρμόζουν 

συγκεκριμένες πρακτικές υποστήριξης του παιδιού στην οικοδόμηση μιας υγιούς σχέσης 

με τον ψηφιακό κόσμο. Με άλλα λόγια η συγκεκριμένη εργασία επιδιώκει να 

συνεισφέρει στην εμβάθυνση της κατανόησης των σχέσεων μαθητών-γονέων αναφορικά 

με την ψηφιακή πραγματικότητα και τον τρόπο με τον οποίο αυτές χτίζονται και 

εξελίσσονται. Το φαινόμενο λοιπόν της εισαγωγής του παιδιού στην ψηφιακή 

πραγματικότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την προστασία του από τους κινδύνους  

που ελλοχεύουν σ’ αυτήν. 

Σε επίπεδο βιβλιογραφίας αναφορικά με το ζήτημα της προστασίας των παιδιών 

στο διαδίκτυο και το ρόλο των γονέων σε αυτό, παρατηρούνται δύο βασικές 

κατευθύνσεις, οι οποίες συμπληρώνουν η μία την άλλη (Bartau-Rojas, Aierbe-
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Barandiaran, & Oregui-González, 2018, p. 72). Στο πλαίσιο της πρώτης κατεύθυνσης, οι 

έρευνες έχουν προσανατολιστεί στον προσδιορισμό του πολύμορφου χαρακτήρα της 

τυπολογίας της γονικής διαμεσολάβησης (Bartau-Rojas, Aierbe-Barandiaran, & Oregui-

González, 2018, σ. 72). Αυτές οι έρευνες εστιάζουν την προσοχή τους στον καθολικό και 

οικουμενικό χαρακτήρα της γονικής διαμεσολάβησης (Kirwil, 2009). Έτσι, αν και οι 

γονείς εφαρμόζουν ποικίλες στρατηγικές διαμεσολάβησης, τείνουν να προτιμούν την 

κοινωνική διαμεσολάβηση και την κοινή χρήση του διαδικτύου επιδιώκοντας την 

επικοινωνία με τα παιδιά (Kirwil, 2009). Επίσης, προτιμούν την καθοδηγητική 

διαμεσολάβηση από την απλή εγκατάσταση λογισμικών προστασίας στους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Livingstone & Helsper, 2008). Αναφορικά με τα 

αποτελέσματα σχετικά με την αποδοτικότητα της γονικής διαμεσολάβησης, αυτά 

βρίσκονται σε αντίθεση μεταξύ τους, καθώς κάποιες μελέτες παρουσιάζουν την 

περιοριστική διαμεσολάβηση ως αποδοτικότερη, ενώ άλλες αποδεικνύουν ότι η 

αποδοτικότητα της γονικής διαμεσολάβησης επηρεάζεται από τις αξίες και τις αρχές με 

τις οποίες ανατράφηκαν τα παιδιά των οικογενειών (Kirwil, 2009) (Livingstone & 

Helsper, 2008). 

Η δεύτερη κατεύθυνση των ερευνών στο εν λόγω πεδίο προσανατολίστηκαν στη 

μελέτη των κοινωνικών πρακτικών που συμβάλλουν στη δημιουργία των στάσεων και 

των αντιλήψεων σχετικά με την κατανάλωση του «ψηφιακού προϊόντος» από τα παιδιά 

και τον ψηφιακό γραμματισμό (Livingstone, Marsh, Plowman, 

Ottovordemgentschenfelde, & Fletcher-Watson, 2015). Σύμφωνα, λοιπόν, με τη Sorbring 

(2014), οι ανησυχίες των γονέων αναφορικά με τη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά 

τους κατά τη διάρκεια της εφηβείας σχετίζονταν με τις αντιλήψεις και τις γνώσεις των 

γονέων για το διαδίκτυο, με τις αντιλήψεις τους για τις ικανότητες των παιδιών τους να 

διαχειριστούν το διαδίκτυο και με τη χρήση του αυτή καθαυτή. Σύμφωνα με τον Cheung 

Wong (2010), οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τη χρήση του δικτύου είναι ο 

σημαντικότερος παράγοντας που καθορίζει την επίβλεψη της χρήσης του διαδικτύου από 

τα παιδιά τους. Τέλος, μεγάλος αριθμός ερευνών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο τρόπος 

ανατροφής των παιδιών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση ή τον περιορισμό 

της έκθεσης των παιδιών στο διαδίκτυο (Valcke, Bonte, De Wever, & Rots, 2010) 

(Ihmeideh & Shawareb, 2014). 

Μελετώντας λοιπόν τους τρόπους με τους οποίους προτείνει η επιστημονική 

κοινότητα, μέσω της βιβλιογραφίας, στους γονείς να εισάγουν τα παιδιά τους στον 

ψηφιακό κόσμο και συγκρίνοντας αυτά τα ευρήματα με τα αποτελέσματα της έρευνας 

που πραγματοποιήθηκε, βασική επιδίωξη είναι θα διευρυνθεί σε βάθος κατά πόσο η 
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θεωρία συνδέεται με την πράξη αλλά και πόσο ευαισθητοποιημένη και 

συνειδητοποιημένη είναι η κοινότητα των γονέων στα θέματα του διαδικτύου και της 

προστασίας του ανήλικου. Η βαθύτερη γνώση του σύγχρονου αυτού φαινόμενου και 

θέματος θα βοηθήσει περαιτέρω την επιστημονική κοινότητα στην κατανόησή του αλλά 

και θα δοθούν εναύσματα για νέες έρευνες αφού τόσο οι δυνατότητες όσο και οι κίνδυνοι 

του διαδικτύου με το πέρασμα των χρόνων αυξάνονται ραγδαία.  
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Κεφάλαιο 1 : Θεωρητικό μέρος 

1.1 Ο ρόλος του ψηφιακού κόσμου σήμερα 

Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων δεκαετιών του 21ου αιώνα έχουν συντελεστεί 

πολύ μεγάλες αλλαγές στην ελληνική κοινωνία, οι οποίες έχουν μετασχηματίσει πολλές 

πτυχές της. Μια από αυτές τις αλλαγές είναι η ραγδαία παρείσφρηση του διαδικτύου στην 

ισχυρή πλειοψηφία των ελληνικών νοικοκυριών. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ (2017), 

περίπου επτά στα δέκα ελληνικά νοικοκυριά έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο εντός του 

σπιτιού τους. Επιπλέον, κατά την περίοδο 2013-2017 παρατηρήθηκε αύξηση της 

πρόσβασης στο διαδίκτυο από την κατοικία σε ποσοστό 21,3% (ΕΛΣΤΑΤ, 2017). 

Αυτά τα στατιστικά δεδομένα επιβεβαιώνουν τη διαπίστωση ότι οι νέοι 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο σε τέτοιο βαθμό που οι νέες γενεές δύνανται να 

χαρακτηριστούν ως ψηφιακή γενιά (Tapscott, 2009). Κάποιοι άλλοι μελετητές 

χρησιμοποιούν τον όρο ψηφιακοί αυτόχθονες ή ψηφιακοί μαθητευόμενοι, για να 

προσδιορίσουν ποιοτικά τα παιδιά που διαβιούν στο πλαίσιο της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας και του Ψηφιακού Κόσμου (Μιναρετζή, 2014, σ. 28). Ενδεικτικό, μάλιστα, 

είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με την προαναφερθείσα έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ (2017), τα 

μέλη της ηλικιακής ομάδας 16-24 σε ποσοστό 96,7% χρησιμοποίησαν τουλάχιστον μία 

φορά την εβδομάδα το διαδίκτυο κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2017. Το 

ποσοστό αυτό σημείωσε αύξηση 0.6% συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2016 

(ΕΛΣΤΑΤ, 2017). 

Σύμφωνα με τους Λαζακίδου, Χατζιμητσή και Ευαγγέλου (2004), η ραγδαία 

ανάπτυξη της πληροφορικής έχει συμβάλει στη σημαντική αύξηση των εφαρμογών που 

άπτονται του εικονικού κόσμου, ενώ η εξάπλωση της χρήσης του διαδικτύου έχει 

καταστήσει αυτές τις εφαρμογές αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινότητας της ισχυρής 

πλειοψηφίας των πολιτών. Κάποιες από αυτές τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι 

γονείς και τα παιδιά σε καθημερινή βάση είναι (Λαζακίδου, Χατζημιτσής, & Ευαγγέλου, 

2004): 

1. Εικονικοί κόσμοι και εικονικές κοινωνίες. Οι εικονικοί κόσμοι στο διαδίκτυο 

«κατοικούνται» από τους χρήστες, οι οποίοι συνήθως διαθέτουν ένα προσωπικό 

εικονικό είδωλο (avatar). Οι χρήστες επικοινωνούν και αλληλοεπιδρούν μεταξύ 

τους με στόχο την επίτευξη των στόχων τους. Οι στόχοι είναι συνδεδεμένοι με το 

σκοπό για τον οποίο ο εκάστοτε εικονικός κόσμος έχει δημιουργηθεί. 
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2. Εικονικές πόλεις, χωριά και κοινωνίες. Αυτές είναι οι εικονικές κοινωνίες που 

έχουν αναπτύξει οι χρήστες μεταξύ τους. 

3. Εικονικά σχολεία και εικονικά πανεπιστήμια. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δύναται 

να ενταχθεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία ειδικά σε επίπεδο τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης έχει γνωρίσει ιδιαίτερη άνθιση της τελευταίες δεκαετίες (εξ 

αποστάσεως προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, MOOCs). 

4. Εικονικά παιχνίδια και εικονική ψυχαγωγία. Η εξάπλωση του διαδικτύου έχει 

προσφέρει στους χρήστες ηλεκτρονικών παιχνιδιών τη δυνατότητα να 

αλληλοεπιδρούν στο πλαίσιο κοινών εικονικών περιβαλλόντων. 

5. Εικονικά αθλήματα. Αν και οι αρχές της εικονικής πραγματικότητας εντοπίζονται 

κυρίως στον τομέα της ψυχαγωγίας, εν τούτοις αυτή αποτυπώνεται και στον 

τομέα του αθλητισμού και των παιχνιδιών που σχετίζονται με τον αθλητισμό. 

6. Εικονικοί χάρτες και εικονικά συστήματα καθοδήγησης. Σήμερα, υπάρχουν 

προγράμματα που προσφέρουν γεωγραφική και τοπογραφική απεικόνιση 

διάφορων περιοχών του πλανήτη στο πλαίσιο τρισδιάστατων εικονικών 

περιβαλλόντων. 

7. Εικονικά μουσεία. Τα εικονικά μουσεία είναι τρισδιάστατοι εικονικοί χώροι όπου 

παρουσιάζονται εκθέματα και ιστορικά τεκμήρια προσβάσιμα στο κοινό. 

Το πολύπτυχο της χρήσης του ψηφιακού κόσμου στην καθημερινότητα των πολιτών 

του 21ου αιώνα έχει προσφέρει μια πληθώρα πλεονεκτημάτων. Σε επίπεδο επικοινωνίας, 

ο ψηφιακός κόσμος και κυρίως το διαδίκτυο πέτυχαν τον εκμηδενισμό των αποστάσεων 

μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες σε παγκόσμια κλίμακα 

(Μυλωνάς, 2009, σ. 7). Έτσι, η πληροφορία από την μία πλευρά του κόσμου δύναται να 

«ταξιδέψει» στην άλλη μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο 

ανθίζει το ενδιαφέρον για σχεδιασμό ψηφιακών βάσεων, οι οποίες δημιουργούν την 

αίσθηση της διαπροσωπικής επαφής ανάμεσα σε ανθρώπους πέραν της προϋποτιθέμενης 

γλωσσικής επικοινωνίας (Hassenzahl, Heidecker, Eckoldt, Diefenbach, & Hillmann, 

2012). Τα smartphones, το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν 

αποτελέσει σταθμούς προς αυτή την κατεύθυνση, αφού έχουν αποτελέσει τη βάση τόσο 

για την ταχεία μετάδοση της πληροφορίας όσο και για την επίτευξη τέτοιας μορφής 

επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους (Bergdall, Kraft, Andes, Carter, Hatfield-

Timajchy, & Hock-Long, 2012). Επιπλέον, σε επίπεδο αναζήτησης πληροφορίας, ο 

ψηφιακός κόσμος και το διαδίκτυο έχουν προσφέρει μεγάλες δυνατότητες στο σύγχρονο 

άνθρωπο, καθώς η συλλογή πληροφοριών είναι ο πλέον διαδεδομένος λόγος αξιοποίησης 

αυτών (Coiro & Dobler, 2007, p. 217).  
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Σύμφωνα με κάποιες έρευνες μάλιστα, το διαδίκτυο έχει προσφέρει τη δυνατότητα 

στους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες και αξιόπιστες πληροφορίες για 

πιο σύνθετα θέματα, όπως τα ιατρικά (Hardey, 1999). Επιπροσθέτως, ο ψηφιακός κόσμος 

έχει μετασχηματίσει τα δεδομένα αναφορικά με το ζήτημα της ψυχαγωγίας, καθώς πλέον 

οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ευκολότερης πρόσβασης σε ψυχαγωγικά μέσα, από ένα 

παιχνίδι στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μέχρι και την ακρόαση μιας συναυλίας ενός 

καλλιτέχνη (Μυλωνάς, 2009, σσ. 8-9) (Magerkurth, Cheok, Mandryk, & Nilsen, 2005). 

Τέλος, ο ψηφιακός κόσμος έχει προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες να 

διεκπεραιώνουν μια σειρά από καθημερινές ασχολίες, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι 

οποίες περιορίζουν το χρόνο και το κόστος που απαιτείται για τη διεκπεραίωσή τους 

(Μυλωνάς, 2009, σ. 9). 

1.2 Ο ψηφιακός και διαδικτυακός κόσμος και η κοινωνική ανάπτυξη των 

ανηλίκων 

Παρά το γεγονός ότι η παρείσφρηση της εικονικής πραγματικότητας, του 

ψηφιακού κόσμου και του διαδικτύου έχει προσφέρει πολύ μεγάλες δυνατότητες στην 

ευκολότερη και ταχύτερη διεκπεραίωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο 

σύγχρονος άνθρωπος, εν τούτοις έχει προκύψει μια πληθώρα κινδύνων για τους χρήστες 

ανεξαρτήτως ηλικίας. Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι το διαδίκτυο προσβάλλει και 

έχει ήδη προσβάλει την ιδιωτικότητα των πολιτών σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ 

ταυτόχρονα έχει συμβάλει στην ενίσχυση των κοινωνικών ανισοτήτων και την 

εμπορευματοποίηση αυθεντικών αξιών της ανθρώπινης ύπαρξης (Μαυρίκη & 

Κουργιαλά, 2016, σ. 4). 

Σύμφωνα με τον Buckingham (2008), η συζήτηση γύρω από αυτές τις αντιλήψεις 

και θεωρήσεις των ψηφιακών μέσων και του διαδικτύου αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα 

όταν συνδυάζονται με το ζήτημα της κοινωνικής και ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης 

των παιδιών. Έτσι, δεν είναι λίγοι οι συμμετέχοντες σε αυτή τη συζήτηση που 

υποστηρίζουν ότι ο ψηφιακός κόσμος και το διαδίκτυο απειλούν και καταστρέφουν τα 

παιδιά, καθώς αυτά έρχονται σε επαφή με προφανείς κινδύνους, όπως η πορνογραφία, η 

παιδεραστία και το ψηφιακός εκφοβισμός, αλλά και βρίσκονται αντιμέτωπα με απειλές 

όπως η εξάρτηση, η αντικοινωνική συμπεριφορά ή ακόμα και η παχυσαρκία 

(Buckingham, 2008, pp. 11-12). Από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτές του νέου 

ψηφιακού περιβάλλοντος ισχυρίζονται ότι το διαδίκτυο είναι μια βάση απελευθέρωσης 
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της σκέψης και της έκφρασης, ενώ δύναται να αποτελέσει το μέσο για την ανάπτυξη 

πολιτών με δημιουργική, καινοτόμα και δημοκρατική σκέψη (Buckingham, 2008, p. 12). 

Μια μεγάλη κατηγορία αυτών των κινδύνων, για τους οποίους έχουν τοποθετηθεί 

ορισμένοι ερευνητές, είναι το κακόβουλο λογισμικό (malicious software). Πρόκειται για 

ιούς (viruses), «σκουλήκια» (worms), «Δούρειους ίππους» (Trojan horses) και λογισμικά 

παρακολούθησης (spyware). Οι ιοί είναι προγράμματα λογισμικού σχεδιασμένα να 

εξαπλώνονται από τον έναν υπολογιστή στον άλλον μέσω του διαδικτύου και να 

προκαλούν προβλήματα, διαγραφές αρχείων και καταστροφή του σκληρού δίσκου στον 

υπολογιστή ξενιστή (Bocij, 2006). Τα «σκουλήκια» είναι μια ειδική κατηγορία 

κακόβουλου λογισμικού, τα οποία αντιγράφουν τον εαυτό τους από τον έναν υπολογιστή 

στον άλλον αυτόματα, καταναλώνοντας μνήμη και εύρος ζώνης δικτύου και 

προκαλώντας υπερφόρτωση της δικτυακής κυκλοφορίας (Bocij, 2006).  

Τα Trojan horses είναι κακόβουλα λογισμικά που βρίσκονται μέσα σε 

φαινομενικά ασφαλή προγράμματα και προσβάλουν τον υπολογιστή όταν ο χρήστης 

ανοίξει τα φαινομενικά ασφαλή προγράμματα (Τανταλάκη, 2010, σ. 16).  Το spyware 

είναι λογισμικό το οποίο εγκαθίσταται στον υπολογιστή και μεταφέρει στοιχεία 

πλοήγησης σε τρίτους ώστε αυτοί να αποστέλλουν πίσω διαφημιστικό συνήθως υλικό 

ανάλογα με τις αναζητήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της πλοήγησης (Federal Trade 

Commission, 2005). Αυτά τα κακόβουλα λογισμικά, εκτός των φθορών που μπορεί να 

προκαλέσουν στα αρχεία του υπολογιστή, συνήθως σχετίζονται και με την κλοπή 

προσωπικών δεδομένων των χρηστών (Μυλωνάς, 2009, σσ. 21-22). 

Πέραν αυτών των κινδύνων, η πλοήγηση στο διαδίκτυο για τους ανηλίκους κάτω 

των 16 ετών ενέχει και άλλους κινδύνους, οι οποίοι εντάσσονται στο πεδίο του 

ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ένας τέτοιος κίνδυνος είναι η παρενόχληση (bullying). Το 

bullying περιλαμβάνει τη σωματική ή λεκτική βία και προϋποθέτει την ύπαρξη ενός θύτη 

και ενός θύματος (Nansel, Overpeck, Pilla, June Ruan, Simons-Morton, & Scheidt, 2001). 

Στο πλαίσιο της Κοινωνίας των Ψηφιακών Μέσων και του Διαδικτύου, το bullying έχει 

μεταφερθεί στο διαδίκτυο και ονομάζεται cyber-bullying (Wang, Iannotti, & Nansel, 

2009).  

Οι θύτες χρησιμοποιούν συνήθως απειλητικά e-mail ή μηνύματα μέσω 

εφαρμογών στα smart-phones, αλλά και ιστοσελίδες όπου δημοσιεύονται φωτογραφίες 

των θυμάτων με αρνητικά σχόλια (Τανταλάκη, 2010, σ. 23). Ειδικά κατά τη δεύτερη 

δεκαετία του 21ου αιώνα, το cyber-bullying έχει αποκτήσει και τα χαρακτηριστικά 
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παιχνιδιού δοκιμασιών, όπως είναι η περίπτωση της Γαλάζιας Φάλαινας (Blue Whale 

Challenge), οι συμμετέχοντες στο οποίο οδηγούνται ακόμα και στην αυτοκτονία 

(Rossow, 2018). 

Ένας ακόμα πολύ σημαντικός κίνδυνος που ελλοχεύει στο διαδίκτυο για τους 

ανηλίκους είναι η παιδική πορνογραφία. Σύμφωνα με τον Καραθάνο (2014, σ. 41), η 

παραγωγή και διακίνηση παιδικού πορνογραφικού υλικού γνώρισε ανάπτυξη από το 

1995 και μετά, ενώ σήμερα καταλαμβάνει περίπου το 20% του συνολικού διακινούμενου 

πορνογραφικού υλικού. Με βάση δημοσίευση του Crimes Against Children Research 

Center του πανεπιστημίου του New Hampshire, το 75% των παιδιών που απεικονίζονται 

σε πορνογραφικό υλικό είναι 13-17 ετών, το 83% είναι 6-12 ετών, το 39% 3-5 ετών και 

το 19% είναι παιδιά κάτω των τριών ετών (Wolak, Mitchell, & Finkelhor, 2003).  

Στην εποχή προ διαδικτύου, η σεξουαλική παρενόχληση και εκμετάλλευση 

περιοριζόταν σε τοποθεσίες, όπως οι παιδικές χαρές, και η ανταλλαγή του 

πορνογραφικού υλικού αφορούσε κυρίως έντυπα, φωτογραφίες ή βιντεοκασέτες 

(Καραθάνος, 2014, σσ. 41-42). Στο πλαίσιο της ψηφιακής εποχής, όμως, ο κυβερνοχώρος 

έδωσε τα κατάλληλα περιθώρια στους παιδόφιλους να αναπτύξουν τους δικούς τους 

ψηφιακούς χώρους παραγωγής και αναπαραγωγής παιδικού πορνογραφικού υλικού 

(Καραθάνος, 2014, σ. 42). Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και οι τεχνικές δυνατότητες 

που έχει προσφέρει το διαδίκτυο, έχουν επιτρέψει την πρόσβαση σε ανεξάντλητες 

ποσότητες παιδικού πορνογραφικού υλικού, το οποίο είναι άμεσα διαθέσιμο στον 

οποιονδήποτε χρήστη (Καραθάνος, 2014, σσ. 42-43). Επιπλέον, αυτές οι τεχνολογικές 

δυνατότητες του διαδικτύου έχουν καταστήσει την ανταλλαγή του σχετικού υλικού, την 

αποθήκευσή του και τη διατήρησή του εύκολη (Καραθάνος, 2014, σ. 43). Απέναντι σε 

αυτόν τον κίνδυνο, οι ανήλικοι είναι απροστάτευτοι, καθώς η σεξουαλική εκμετάλλευση 

συντελείται εύκολα και συνήθως ερήμην των θυμάτων, καθώς τα παιδιά θεωρούν ότι 

συμμετέχουν σε «διαδραστικά παιχνίδια», αλλά ουσιαστικά συμμετέχουν στην 

παραγωγή, αναπαραγωγή και κατανάλωση πορνογραφικού υλικού (Λάζος, 2001, σσ. 

163-164). 

Ένας ακόμα κίνδυνος για τους ανηλίκους, σύμφωνα με την Calvert (2008), είναι 

η διαφήμιση. Σύμφωνα με την ίδια, οι νέες πρακτικές του marketing έχουν συμβάλει στην 

ανάπτυξη της διαδικτυακής διαφήμισης και στις stealth marketing τεχνικές (Calvert, 

2008). Η τεχνική του stealth marketing σχετίζεται με την τοποθέτηση προϊόντων στην 

πλοκή μιας ταινίας, ιστοσελίδων ή ενός παιχνιδιού (Kaikati & Kaikati, 2004, pp. 6-7). 
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Αυτές οι νέες τεχνικές έχουν καταστήσει τα ανήλικα παιδιά, ειδικά τα παιδιά κάτω της 

ηλικίας των οκτώ ετών, ιδιαιτέρως ευάλωτα στη διαφήμιση προϊόντων, καθώς δεν 

διαθέτουν ακόμα τις απαιτούμενες γνωστικές δεξιότητες για να κατανοήσουν την 

πειστική προδιάθεση της διαφήμισης στα ΜΜΕ και το διαδίκτυο (Calvert, 2008). 

Ένας επιπλέον κίνδυνος είναι η επαφή των μικρών παιδιών με εικόνες βίας. 

Σύμφωνα με έρευνα των Ybarra, Diener-West, Markow, Leaf, Hamburger και Boxer 

(2008), σε δείγμα 1500 παιδιών μεταξύ της ηλικίας των 10 και 15 ετών, περίπου 38% 

είχε εκτεθεί σε σκηνές βίας κατά τη διάρκεια διαδικτυακών παιχνιδιών (online gaming). 

Η επίδραση των εικόνων βίας στα παιδιά εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο το παιδί 

χρησιμοποιεί τα ψηφιακά μέσα και από τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνει και 

αποκωδικοποιεί τις σχετικές εικόνες (Ζημιανίτης, 2006, σ. 51). Αναφορικά με τον τρόπο 

χρήσης των ψηφιακών μέσων, η συχνότητα παρακολούθησης εικόνων βίας, η διάρκεια η 

συνεχής ή αποσπασματική παρακολούθηση, ο βαθμός συγκέντρωσης και η παρουσία των 

γονέων κατά τη διάρκεια θέασης των σχετικών εικόνων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

ως προς την επίδραση των εικόνων αυτών στα παιδιά (Ζημιανίτης, 2006, σσ. 51-52).  

Όσον αφορά, όμως, την πρόσληψη και αποκωδικοποίηση των εικόνων βίας, αυτές 

οι διαδικασίες ποικίλλουν από παιδί σε παιδί, καθώς τα παιδιά προσλαμβάνουν και 

εσωτερικεύουν εκείνα τα ερεθίσματα, τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις 

προσδοκίες τους (Βρύζας, 1997, σσ. 82-83). Όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί ο Ζημιανίτης 

(2006, σ. 52), «…μπορεί η τηλεοπτική βία να μην παράγει άμεσα την επιθετική 

συμπεριφορά, οδηγεί όμως το παιδί σε ένα είδος συμβιβασμού με τη βία…». 

Εκτός, όμως, από αυτό τον προσωπικό χαρακτήρα των εικόνων βίας, αυτή διαθέτει και 

μια κοινωνική διάσταση, καθώς δε σχετίζεται μόνο με τη διαδικασία επιβολής ενός 

προσώπου σε ένα άλλο, αλλά και με τη διαδικασία επιβολής ενός κοινωνικά 

κατασκευασμένου ρόλου σε έναν άλλο (Gerbner, 1992). Όπως παραθέτει και ο 

Ζημιανίτης (2006, σ. 53), «τις περισσότερες φορές οι "κακοί" ανήκουν στα χαμηλότερα 

κοινωνικά στρώματα εξαιτίας της χώρας προέλευσής τους ή του φύλου τους», ενώ «οι 

"καλοί" ανήκουν στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα». Με αυτόν τον τρόπο 

νομιμοποιείται η άσκηση βίας από τα μέλη των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων στα 

μέλη των κατώτερων (Ζημιανίτης, 2006, σ. 53). 

Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στο πεδίο της σχέσης μεταξύ της έκθεσης 

ανηλίκων σε σκηνές βίας και της πιθανότητας εκδήλωσης βίαιης συμπεριφοράς 

απέδειξαν ότι η έκθεση σε σκηνές βίας δύναται να ενισχύσει την επιθετική συμπεριφορά 
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και τον επιθετικό τρόπο σκέψης (Anderson, Carnagey, Flanagan, Benjamin, Eubanks, & 

Valentine, 2004). Επιπλέον, μια ακόμα έρευνα στο συγκεκριμένο πεδίο απέδειξε ότι η 

τρίμηνη έκθεση σε σκηνές βίας είναι επαρκές χρονικό διάστημα για την υιοθέτηση, 

ανάπτυξη και έκφραση σωματικής επιθετικότητας (Anderson, et al., 2008). Το εύρος της 

βίαιης συμπεριφοράς μπορεί να ποικίλει από τη μίμηση βιαιοπραγιών μέχρι τις ποινικά 

κολάσιμες πράξεις, την υιοθέτηση και χρήση υβρεολόγιου και απευαισθητοποίηση 

απέναντι στη βία (Cantor, 2000). 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η επαφή των ανηλίκων με τα ψηφιακά μέσα και 

το διαδίκτυο δύναται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία των παιδιών. Αν και τα 

ψηφιακά μέσα δεν αποτελούν το βασικό λόγο εμφάνισης προβλημάτων υγείας σε παιδιά 

κάτω των 18 ετών, εν τούτοις υπάρχουν ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες τα ψηφιακά 

μέσα επιδεινώνουν τους κινδύνους και τα προβλήματα υγείας, ενώ ταυτόχρονα μπορούν 

να επηρεάσουν αρνητικά τα παιδιά και τους εφήβους (Council on Communications and 

Media, 2013). Ένα από αυτά τα προβλήματα υγείας που μπορούν να αντιμετωπίσουν τα 

παιδιά με πολύωρη επαφή με την τηλεόραση είναι η παχυσαρκία, καθώς η 

παρακολούθηση τηλεόρασης είναι συνδεδεμένη με τη βρώση μικρογευμάτων πλούσιων 

σε θερμίδες, με την απουσία κίνησης ή δραστηριοτήτων για καύση των θερμίδων, με την 

παρακολούθηση διαφημίσεων περί τροφής και με την επακόλουθη προσπάθεια των 

παιδιών να αλλάξουν τις διατροφικές τους συνήθειες με βάση τις διαφημίσεις που είδαν 

(Dietz & Gortmaker, 1985, p. 807) (Clancy-Hepburn, Hickey, & Nevill, 1974).  

Επίσης, η χαμηλή συχνότητα εμφάνισης παχυσαρκίας ανάμεσα στις γνωστές 

προσωπικότητες της τηλεόρασης μπορεί να δημιουργήσει την εσφαλμένη εικόνα στη 

συνείδηση των παιδιών ότι η κατανάλωση προϊόντων με πολλές θερμίδες θα έχει μικρό 

αντίκτυπο στο βάρος τους (Dietz & Gortmaker, 1985, pp. 807-808). Ακόμα, ένας άλλος 

τομέας της παιδικής υγείας στον οποίο η αλόγιστη χρήση ψηφιακών μέσων μπορεί να 

έχει αρνητικό αντίκτυπο είναι ο ύπνος (Paavonen, Pennonen, Roine, Valkonen, & 

Lahikainen, 2006). Σύμφωνα με την έρευνα των Owens, Maxim, McGuinn, Nobile, Msall 

και Alario (1999), η παρακολούθηση τηλεόρασης σχετίζεται με δυσκολίες στον ύπνο, με 

άρνηση του παιδιού να κοιμηθεί την προγραμματισμένη ώρα (bedtime resistance), με 

δυσκολίες να μεταβεί το παιδί από την κατάσταση της εγρήγορσης σε κατάσταση ύπνου 

(sleep onset delay), με υπνοβασία και με μειωμένο ποσοτικά ύπνο. Μελέτες έχουν 

αποδείξει ότι σχετικά προβλήματα με τον ύπνο προκύπτουν και από την υπερβολική 

έκθεση των παιδιών στο διαδίκτυο, τα κινητά τηλέφωνα και τα video games (Shenghui, 

Xinming, Shenghu, Fan, Chonghuai, & Xiaoming, 2007). 
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Στον αντίποδα βρίσκονται οι τοποθετήσεις μελετητών και ερευνητών οι οποίοι 

εστιάζουν την προσοχή τους στους τρόπους με τους οποίους το διαδίκτυο και ο ψηφιακός 

κόσμος έχουν συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη των παιδιών σήμερα. Αξίζει να τονιστεί 

ότι το διαδίκτυο και ο ψηφιακός κόσμος έχουν εφαρμοστεί σε πλήθος πτυχών της 

καθημερινότητας που άπτονται της ανάπτυξης των παιδιών, προσφέροντας ποιοτική 

βελτίωση αυτής, άνεση και βελτιστοποίηση των επίτευξης των εκάστοτε τιθέμενων 

στόχων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

(social media) στην καθημερινότητα των παιδιών. Σύμφωνα με την Κεραμιδά (2010, σ. 

28), τα σύγχρονα μοντέλα μάθησης στηρίζονται στην εισαγωγή και αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών, όπως το διαδίκτυο και τα ποικίλα ψηφιακά μέσα, στη διδακτική διαδικασία.  

Η χρήση αυτών των μέσων προάγει την ενεργητική απόκτηση της γνώσης, το 

συνεργατικό πνεύμα κατά τη διδακτική διαδικασία, την ανάπτυξη και ενδυνάμωση της 

κριτικής σκέψης των παιδιών και ενισχύει τους όρους για περαιτέρω διερεύνηση των 

εκάστοτε θεματικών σε προσωπικό επίπεδο (Κασιμάτη & Γιαλαμάς, 2001) (Χασάπης, 

2001). Αναφορικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αυτά έχουν ωφελήσει 

τα παιδιά καθώς έχουν προσφέρει ένα μεγάλο πεδίο δυνατοτήτων (Firth, 2017).  

Ο εκμηδενισμός των αποστάσεων ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας, η 

απόκτηση νέων φίλων με τους οποίους τα παιδιά μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα, η 

συμμετοχή σε κοινωνικά δρώμενα, η προώθηση νέων δημιουργικών project (online 

videos, blogs, podcasts), η ανάπτυξη μιας ανεξάρτητης ατομικής ταυτότητας κατά την 

ενηλικίωση, η άμεση αλληλεπίδραση αναφορικά με ζητήματα εκπαίδευσης και η 

πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με υποστηρικτικά δίκτυα για προβλήματα υγείας 

είναι μόνο μερικές από τις δυνατότητες αυτές (Firth, 2017, p. 15). Επίσης, σύμφωνα με 

έρευνες, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά σχετίζεται με την 

ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (Rosen, 2011). Σύμφωνα, μάλιστα, με έρευνα του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (2017), το 82.1% των αγοριών 

και το 86.5% των κοριτσιών στην ηλικία των 15 ετών παγκοσμίως θεωρούν τη χρήση 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ιδιαιτέρως χρήσιμη για την καθημερινότητά τους. 

1.3 Εισαγωγή και προστασία των παιδιών στο διαδικτυακό κόσμο 

Σύμφωνα με τα πορίσματα των σχετικών ερευνών και τη διεθνή βιβλιογραφία, ο 

ψηφιακός κόσμος και ειδικότερα το διαδίκτυο διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στην 

ανάπτυξη και την ψυχοκοινωνική διαμόρφωση των παιδιών, καθώς προσφέρουν μια 
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πληθώρα δυνατοτήτων στο πλαίσιο του συνόλου των πτυχών της καθημερινότητας. 

Παρά το γεγονός αυτό, όμως, οι ίδιες έρευνες έχουν αναδείξει και το εύρος των κινδύνων 

που εγκυμονεί η αλόγιστη αξιοποίηση του διαδικτύου για τους ανήλικους. Συνεπώς, 

κρίνεται επιβεβλημένο οι γονείς να αντιληφθούν αυτούς τους κινδύνους και να 

συνειδητοποιήσουν τη σημασία της ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο για τα παιδιά 

τους. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να τονιστεί ότι η εκπαιδευτική κοινότητα δύναται να 

συνδράμει το έργο των γονέων αναφορικά με την εισαγωγή και προστασία των παιδιών 

στον ψηφιακό κόσμο και το διαδίκτυο. 

1.3.1 Ο ρόλος των γονέων 

Μεγάλος αριθμός ερευνών και της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας ισχυρίζεται 

ότι οι γονείς διαδραματίζουν το ρόλο παρόχου ασφαλούς υπόβαθρου στα παιδιά τους και 

ταυτόχρονα επηρεάζουν στο μέγιστο βαθμό τις στάσεις και τις αντιλήψεις των 

(Goodman, et al., 2010) (Ainsworth, 1989). Σύμφωνα με τη θεωρία της προσκόλλησης 

εισηγητές της οποίας ήταν οι John Bowlby και Mary Ainsworth, ανάμεσα στο βρέφος 

και το άτομο που το φροντίζει, δηλαδή τη μητέρα του, αναπτύσσεται ένας 

συναισθηματικός δεσμός, ο οποίος λειτουργεί ως μοντέλο των μετέπειτα δεσμών που θα 

αναπτύξει το βρέφος κατά τα στάδια της ανάπτυξης και ενηλικίωσής του (Bretherton, 

1992).  

Επιπλέον, αυτός ο πρωταρχικός δεσμός καθορίζει τα μοτίβα σκέψης, τα 

συναισθήματα, τις στάσεις και τις αντιλήψεις των παιδιών κατά τη φάση της ενηλικίωσής 

των (Yusuf, Osman, Hassan, & Teimoury, 2014, p. 82). Οι Armsden και Greenberg 

(1987), μάλιστα, αποκάλυψαν ότι η ισχυρή προσκόλληση των παιδιών στους γονείς τους 

είναι σημαντικοί δείκτες πρόβλεψης της αυτό-εκτίμησης και της ικανοποίησης των 

παιδιών από το βίο που διάγουν. 

Σήμερα, η ισχυρή πλειοψηφία των γονέων ανησυχούν για τους κινδύνους που 

εγκυμονεί η μη-ασφαλής χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά τους (Sorbring, 2014) 

(Kabakci, Ferhan Odabasi, & Coklar, 2008). Παρά τη διαπίστωση αυτή, όμως, στη 

σχετική βιβλιογραφία το εν λόγω θέμα δεν έχει απασχολήσει ιδιαιτέρως τους ερευνητές 

(Yusuf, Osman, Hassan, & Teimoury, 2014, p. 82). Επίσης, αρκετοί ερευνητές έχουν 

διαπιστώσει ότι η έρευνα σχετικά με το κατά πόσο η σχέση ανάμεσα στο παιδί και το 

γονέα είναι καθοριστικής σημασίας για τον προσδιορισμό των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν ή θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά είναι ακόμα σε εξαιρετικά πρώιμο στάδιο 

(Yusuf, Osman, Hassan, & Teimoury, 2014, σσ. 82-83). Παρά τη σχετική ένδεια, μια 



14 
 

σχετική έρευνα που διεξήχθη στην Ολλανδία απέδειξε ότι οι γονείς αποτελούν ενδιάμεσο 

στάδιο ως προς την ανάπτυξη των γνώσεων των παιδιών περί ΤΠΕ και τον ψηφιακό τους 

γραμματισμό μέσα από μια σειρά πρακτικών που υιοθέτησαν (van den Eijnden, 

Spijkerman, Vermulst, van Rooij, & Engels, 2010). Ως εκ τούτου, καθίσταται σαφές ότι 

ο ρόλος των γονέων στην εισαγωγή και την προστασία των παιδιών στο ψηφιακό κόσμο 

και το διαδίκτυο είναι εξαιρετικά σημαντικός γιατί μπορεί να καθορίσει, επίσης, τη 

διαμόρφωση των απαραίτητων στάσεων και αντιλήψεων των παιδιών για την ορθή, 

λελογισμένη και ασφαλή αξιοποίηση του διαδικτύου ακόμα και κατά την ενηλικίωσή 

τους (Moscardelli & Divine, 2007) (Mascarenhas & Higby, 1993). 

Ένα ερώτημα, όμως, που εύλογα προκύπτει αφορά τις πηγές των γονέων για 

άντληση πληροφοριών αναφορικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους 

στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με την έρευνα των Livingstone, Haddon, Görzig και Ólafsson 

(2011, p. 128), οι γονείς αντλούν πληροφορίες για το εν λόγω θέμα σε ποσοστό 48% από 

φίλους και συγγενείς τους, σε ποσοστό 32% από τα παραδοσιακά μέσα μαζικής 

ενημέρωσης, σε ποσοστό 27% από το σχολείο των παιδιών τους, σε ποσοστό 22% από 

τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και σε ποσοστό 21% από ιστοσελίδες στο 

διαδίκτυο. Οι γονείς παιδιών μεταξύ 9-12 ετών έχουν την τάση να ενημερώνονται 

σχετικά από το σχολείο των παιδιών τους, ενώ μερικοί γονείς ενημερώνονται από τα ίδια 

τα παιδιά τους (Livingstone, Haddon, Görzig, & Ólafsson, 2011, σ. 128).  

Η ίδια έρευνα ανέδειξε ότι οι γονείς επιθυμούν περισσότερη ενημέρωση από το 

σχολείο (43%) συγκριτικά με τους φίλους και τους συγγενείς (29%) (Livingstone, 

Haddon, Görzig, & Ólafsson, 2011, p. 128). Επίσης,  οι γονείς επιθυμούν να 

ενημερώνονται από διαδικτυακούς παρόχους και ιστοσελίδες (26%) ή από την 

κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές (20%), ενώ μόλις 9% των γονέων δεν επιθυμούν 

περαιτέρω ενημέρωση (Livingstone, Haddon, Görzig, & Ólafsson, 2011, p. 128). 

Η γονική διαμεσολάβηση έχει οριστεί από τον Warren (2001, p. 212) ως το 

σύνολο των στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι γονείς για να επιβλέπουν την αξιοποίηση 

των ψηφιακών μέσων από τα παιδιά τους ή για να τα βοηθούν να κατανοήσουν το 

ψηφιακά περιεχόμενο. Όπως παραθέτει η Lee (2013, p. 3), για την Amy Nathanson η 

γονική διαμεσολάβηση αναφέρεται στην αλληλεπίδραση ανάμεσα στο γονέα και το παιδί 

σχετικά με την αξιοποίηση και χρήση των ψηφιακών μέσων από το τελευταίο. Οι 

ερευνητές που έχουν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ζήτημα της γονικής διαμεσολάβησης 

έχουν διακρίνει τρεις τύπους, την ενεργή διαμεσολάβηση (active mediation), την 
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περιοριστική διαμεσολάβηση (restrictive mediation) και τη συμπαρακολούθηση (co-

viewing) (Liu, Ang, & Lwin, 2015). Έτσι, η ενεργή διαμεσολάβηση, η οποία είναι ευρέως 

διαδεδομένη ως «συζήτηση» αναφέρεται στη συζήτηση ανάμεσα στους γονείς και τα 

παιδιά για τα ψηφιακά μέσα σχετικά με το ζήτημα του περιεχομένου, της διαφήμισης, 

αλλά και των ψηφιακών μέσων αυτών καθαυτών (Mendoza, 2009, p. 30).  

Η περιοριστική διαμεσολάβηση αναφέρεται στον περιορισμό του χρόνου που 

δαπανά το παιδί για ενασχόληση με τα ψηφιακά μέσα και στην απαγόρευση που τίθεται 

από την πλευρά του γονέα ως προς την παρακολούθηση συγκεκριμένου περιεχομένου 

(Lee, Parental restrictive mediation of children's internet use: Effective for what and for 

whom?, 2013, p. 3). Τέλος, η συμπαρακολούθηση είναι η διαδικασία της απλής 

συμμετοχής στην αξιοποίηση και χρήση των ψηφιακών μέσων με το παιδί (Yang & 

Nathanson, 2005). Γενικά, η γονική διαμεσολάβηση έχει χαρακτηριστεί ως η πλέον 

αποτελεσματική μέθοδος προστασίας των παιδιών από τους κινδύνους στο πλαίσιο 

αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων (Livingstone, Haddon, Görzig, & Ólafsson, 2011). 

Σύμφωνα με έρευνες μάλιστα, έχει εξακριβωθεί ότι η γονική διαμεσολάβηση κάνει τα 

παιδιά να σκέφτονται ξανά το ζήτημα παροχής προσωπικών πληροφοριών και περιορίζει 

τον κίνδυνο της αποκάλυψης των προσωπικών πληροφοριών (Lwin, Stanaland, & 

Miyazaki, 2008) (Steeves, 2005) (Kalmus, Blinka, & Ólafsson, 2015). 

Μέχρι προσφάτως, όμως, η διεθνής βιβλιογραφία και η ερευνητική 

δραστηριότητα προσανατολίζονταν κυρίως στο ζήτημα της γονικής διαμεσολάβησης ως 

προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και, ειδικότερα, ως προς την τηλεόραση (Haddon & 

Stald, A comparative analysis of European press coverage of children and the internet, 

2009). Σήμερα, οι ερευνητές, οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς για την προστασία των 

ανηλίκων και οι γονείς στρέφουν την προσοχή τους στο κατά πόσο οι ίδιοι μέθοδοι 

γονικής διαμεσολάβησης μπορούν να εφαρμοστούν και στην περίπτωση της επαφής των 

ανήλικων παιδιών με το διαδικτυακό κόσμο. (Μαυρίκη & Κουργιαλά, 2016, σσ. 121-

122).  

Επίσης, προβληματίζονται ως προς το κατά πόσο είναι απαραίτητο να τεθούν νέοι 

κατευθυντήριοι άξονες και να εφαρμοστούν νέες στρατηγικές (Μαυρίκη & Κουργιαλά, 

2016, σσ. 121-122). Επίσης, πρέπει να συνυπολογιστεί ότι πλέον το διαδίκτυο και οι νέες 

ψηφιακές συσκευές είναι πολύ περισσότερο εξελιγμένες συγκριτικά με την τηλεόραση, 

με αποτέλεσμα οι γονείς που δεν διαθέτουν τον απαραίτητο ψηφιακό και διαδικτυακό 

γραμματισμό να αντιμετωπίζουν προβλήματα ως προς τη διαμεσολάβησή τους στο νέο 
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περιβάλλον (Livingstone, Mascheroni, Dreier, Chaudron, & Lagae, 2015, p. 7). Επιπλέον, 

δίπλα σε αυτόν τον παράγοντα πρέπει να τονιστεί ότι η αγορά αναπροσαρμόζει συνεχώς 

τα δεδομένα στο χώρο της τεχνολογίας με αποτέλεσμα να απαιτείται οι γονείς να είναι 

διαρκώς ενημερωμένοι για τις εξελίξεις ούτως ώστε να δύνανται να διαμεσολαβούν 

μεταξύ των παιδιών και του διαδικτύου (Mascheroni & Ólafsson, 2014, pp. 87-88). 

Τέλος, όσο οι ψηφιακές συσκευές εξατομικεύονται τόσο πιο αναποτελεσματική και μη-

διαθέσιμη καθίσταται πλέον η στρατηγική της παρακολούθησης ή αξιοποίησης από 

κοινού ενός ψηφιακού μέσου (Livingstone, Mascheroni, Dreier, Chaudron, & Lagae, 

2015, p. 7). 

Η έρευνα σε αυτό το στάδιο έχει αρχίσει να ασχολείται με το ζήτημα της 

αποτελεσματικότητας των στρατηγικών γονικής διαμεσολάβησης (Livingstone & 

Helsper, 2008). Οι γονείς ελπίζουν ότι περιορίζοντας τη χρήση του διαδικτύου από τα 

παιδιά τους κατά τη διάρκεια της εφηβείας θα περιορίσουν τη πιθανότητα έκθεσης σε 

επικίνδυνες καταστάσεις στο διαδίκτυο (Turow & Nir, 2000). Οι Berson και Berson 

(2005, pp. 31-37) διαπίστωσαν ότι όταν οι γονείς μιλούν στις έφηβες κόρες τους για το 

ζήτημα της προστασίας από διαδικτυακούς κινδύνους, μειώνεται η πιθανότητα 

επικίνδυνων διαδικτυακών αλληλεπιδράσεων. Σύμφωνα με τους Mitchell, Finkelhor και 

Wolak (2003), η επιβολή περιορισμών με τη χρήση λογισμικών φιλτραρίσματος 

μειώνουν τους σχετικούς κινδύνους σε μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με τη γονική 

επίβλεψη των δραστηριοτήτων των παιδιών στο διαδίκτυο. 

Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς έχει δοθεί, σύμφωνα 

με την Τσαλίκη (Τσαλίκη, 2013, σσ. 245-246), από το δίκτυο EU Kids Online II. 

Σύμφωνα με το δίκτυο, υπάρχουν πέντε τρόποι γονικής διαμεσολάβησης ως προς τη 

χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά: 

1. Η ενεργή διαμεσολάβηση του διαδικτυακού κόσμου από τα παιδιά, η οποία 

περιλαμβάνει συζητήσεις των γονέων με τα παιδιά για τις ποικίλες διαδικτυακές 

δραστηριότητες και την από κοινού χρήση αυτών από τα παιδιά και τους γονείς 

τους (Τσαλίκη, 2013, σ. 245). 

2. Η ενεργή διαμεσολάβηση της χρήσης του διαδικτύου από τα παιδιά, η οποία 

περιλαμβάνει τη καθοδήγηση των παιδιών στο πεδίο της διαδικτυακής ασφάλειας 

είτε μέσω της παροχής βοήθειας σε περίπτωση δύσκολων ή ιδιαίτερων 

καταστάσεων είτε μέσω της υπαγόρευσης δυνητικών τρόπων αντίδρασης σε 

αντίστοιχης φύσεως καταστάσεις (Τσαλίκη, 2013, σ. 245). 
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3. Η απαγορευτική διαμεσολάβηση, η οποία είναι ταυτισμένη με την επιβολή 

κανόνων στα παιδιά σχετικά με το τί επιτρέπεται αυτά να πράττουν και τί όχι 

(Τσαλίκη, 2013, σ. 246). 

4. Ο έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει τον έλεγχο του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

προκειμένου να έχουν οι γονείς εικόνα των ασχολιών των παιδιών τους και τον 

έλεγχο των λογαριασμών των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το 

Facebook και το Twitter, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στους λογαριασμούς 

ταχείας αποστολής μηνυμάτων (instant messaging) (Τσαλίκη, 2013, σ. 246) 

(Mascheroni & Ólafsson, 2014, p. 87). 

5. Η γονική διαμεσολάβηση με την αξιοποίηση τεχνικών μέσων, όπως χρήση 

λογισμικών φιλτραρίσματος και η απαγόρευση συγκεκριμένων ανεπιθύμητων 

χρήσεων (Τσαλίκη, 2013, σ. 246). 

 

1.3.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τη γονική διαμεσολάβηση 

Σύμφωνα με τις έρευνες και τη σχετική βιβλιογραφία, ο τρόπος της γονικής 

διαμεσολάβησης με στόχο τον έλεγχο και την εποπτεία των δραστηριοτήτων των 

ανήλικων παιδιών στο διαδίκτυο επηρεάζεται από ορισμένους παράγοντες. Αυτοί οι 

παράγοντες είναι το κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο της οικογένειας και των 

γονέων, το μορφωτικό επίπεδο αυτών και οι στάσεις και οι αντιλήψεις των γονέων για τη 

χρήση του διαδικτύου (Haddon, 2012). Επιπλέον, καθοριστικό ρόλο για τη διαμόρφωση 

της γονικής διαμεσολάβησης παίζει το φύλο και η ηλικία των παιδιών (Μαυρίκη & 

Κουργιαλά, 2016, σ. 122). 

Όπως προαναφέρθηκε, το κοινωνικό και το οικονομικό υπόβαθρο των γονέων 

δύναται να ασκήσει καταλυτική επιρροή τόσο στο βαθμό και τη στρατηγική της γονικής 

διαμεσολάβησης όσο και στο βαθμό εισαγωγής και χρήσης των ψηφιακών μέσων και του 

διαδικτύου από τα παιδιά μέσα στην οικογένεια. Σύμφωνα με έρευνα των Tandon, Zhou, 

Sallis, Cain, Frank και Saelens (2012) και των Gentile και Walsh (2002, p. 168), παιδιά 

που προέρχονται από οικογένειες χαμηλού κοινωνικού και οικονομικού υπόβαθρου 

έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα και ηλεκτρονικές συσκευές στο 

υπνοδωμάτιό τους. Αυτή η παραδοξότητα οφείλεται στο γεγονός ότι οι γονείς των 

φτωχότερων νοικοκυριών ανησυχούν περισσότερο για την ασφάλεια της γειτονιάς, 

συνήθως δεν διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο για να επιβλέπουν τις δραστηριότητες των 

παιδιών τους στη γειτονιά και ως εκ τούτου διαθέτουν λιγότερες εναλλακτικές, γεγονός 

που καθιστά την ψυχαγωγία με ψηφιακά μέσα ως εναλλακτική λύση στο παιχνίδι εκτός 
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σπιτιού (Chowhan & Stewart, 2007) (Stenhammar, Sarkadi, & Edlund, 2007). Επιπλέον, 

ο οικονομικός παράγοντας δύναται να επηρεάσει το είδος των ψηφιακών μέσων που 

αξιοποιούνται από τα παιδιά, όπως υποστηρίζει η έρευνα των Nikkon και Schols, 

σύμφωνα με την οποία τα παιδιά εύπορων οικογενειών δεν χρησιμοποιούν τόσο τον 

υπολογιστή όσο τις οθόνες αφής.  

Επίσης, μια σειρά ερευνών σε χώρες της Ευρώπης έχει αποδείξει ότι οι γονείς 

ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων τείνουν να εμπλέκονται στη διαμόρφωση των όρων 

ενασχόλησης των παιδιών τους στο διαδίκτυο. Έτσι, οι γονείς των οικογενειών από 

ανώτερα κοινωνικό-οικονομικά στρώματα στη Γαλλία σε μεγαλύτερο ποσοστό 

επιβάλλουν χρονικούς περιορισμούς στη χρήση ψηφιακών μέσων και καλλιεργούν τη 

συναίσθηση του αυτό-περιορισμού στα παιδιά τους (Hasebrink, Livingstone, Haddon, & 

Ólafsson, 2009, p. 42). Στην Ισπανία, γονείς ανώτερων κοινωνικό-οικονομικών 

στρωμάτων επιβλέπουν συχνότερα τα παιδιά τους στο συγκεκριμένο τομέα συγκριτικά 

με τα τους γονείς των μεσαίων στρωμάτων (Hasebrink, Livingstone, Haddon, & 

Ólafsson, 2009, p. 42).  

Στη Μεγάλη Βρετανία, οι γονείς αυτής της κατηγορίας επιβάλλουν 

περισσότερους κανόνες και πρακτικές στα παιδιά τους ως προς το εν λόγω ζήτημα 

(Livingstone & Helsper, 2008). Σύμφωνα με τους Hasebrink, Livingstone, Haddon και 

Ólafsson (2009, p. 42), οι γονείς των οικογενειών στη Γερμανία που ανήκουν στην 

εργατική τάξη ενδιαφέρονται λιγότερο για τη χρήση των ψηφιακών μέσων και του 

διαδικτύου από τα παιδιά τους. 

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που καθορίζει τη γονική διαμεσολάβηση 

είναι το μορφωτικό επίπεδο των γονέων. Σε έρευνα στην Ισλανδία, τα παιδιά οικογενειών 

όπου οι γονείς είναι ανώτερου ή ανώτατου εκπαιδευτικού επιπέδου διατύπωσαν την 

άποψη ότι οι γονείς τους ελέγχουν τις ιστοσελίδες που επισκέπτονται τα παιδιά τους 

πραγματοποιώντας αναζήτηση στα προγράμματα περιήγησης (browser) (Hasebrink, 

Livingstone, Haddon, & Ólafsson, 2009, p. 42). Επιπλέον, σε έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία, οι γονείς με υψηλό μορφωτικό επίπεδο τείνουν να 

χρησιμοποιούν συχνότερα την περιοριστική μέθοδο διαμεσολάβησης, χωρίς, όμως, να 

δύναται να υποστηριχθεί ότι το μορφωτικό επίπεδο συνέβαλε άμεσα στην πρόβλεψη 

χρήσης της μεθόδου περί περιοριστικής διαμεσολάβησης (Valkenburg, Krcmar, Peeters, 

& Marseille, 1999, p. 60). Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περιπτώσεις οικογενειών όπου οι 

γονείς δεν έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο, η γονική διαμεσολάβηση ως προς τη χρήση 
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του διαδικτύου και των ψηφιακών μέσων από τα ανήλικα παιδιά πραγματοποιείται σε 

πολλές περιπτώσεις από τα μεγαλύτερα αδέρφια (Diogo, Silva, & Viana, 2018, p. 73). 

Σε αυτό, όμως, το σημείο προκύπτει το ερώτημα για ποιό λόγο οι κοινωνικές και 

οικονομικές διαφορές ανάμεσα στους γονείς επηρεάζουν το εύρος και τη στρατηγική της 

γονικής διαμεσολάβησης. Σύμφωνα με τους Hasebrink, Livingstone, Haddon και 

Ólafsson (2009, σ. 42), οι οποίοι επικαλούνται τα πορίσματα των κοινωνιολογικών 

ερευνών, οι γονείς ανώτερων κοινωνικών και οικονομικών στρωμάτων τείνουν να 

ελέγχουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις κοινωνικές επαφές των παιδιών τους με στόχο να 

διασφαλίσουν το κοινωνικό κεφάλαιο και τις κοινωνικά ομογενοποιημένα σχεσιακά 

δίκτυα για τα παιδιά τους. Αυτό το γεγονός θα μπορούσε να προσφέρει μια ικανοποιητική 

ερμηνεία γιατί η ομιλία (chatting) με αγνώστους στο διαδίκτυο δεν είναι αποδεκτή από 

τους γονείς ανώτερων κοινωνικών και οικονομικών στρωμάτων συγκριτικά με τις 

οικογένειες χαμηλότερων στρωμάτων (Hasebrink, Livingstone, Haddon, & Ólafsson, 

2009, σ. 42).  

Η ίδια έρευνα υποστηρίζει ότι οι γονείς ανώτερου και ανώτατου μορφωτικού 

επιπέδου επιβλέπουν με μεγαλύτερη ένταση τη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά τους, 

καθώς οι εκπαιδευτικές τους στρατηγικές βασίζονται σε μια ιεράρχηση των πολιτισμικών 

αγαθών, όπως η τηλεόραση, το βιβλίο ή η εφημερίδα, σύμφωνα με την οποία ο γραπτός 

λόγος του βιβλίου και των «σοβαρών» εφημερίδων είναι ανώτερης πολιτισμικής αξίας 

από τα τηλεοπτικά προϊόντα, τα ψυχαγωγικά περιοδικά και τις πληροφορίες στο 

διαδίκτυο (Hasebrink, Livingstone, Haddon, & Ólafsson, 2009, σ. 42) (Ήγκλετον, 2003). 

Αυτό ισχύει γιατί οι οικογενειακές στρατηγικές για τη μετάδοση των πολιτισμικών πηγών 

από γενιά σε γενιά εδράζονται σε οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια (Bourdieu, 1973). 

Ένας ακόμα παράγοντας, ο οποίος δύναται να επηρεάσει τη στρατηγική της 

γονικής διαμεσολάβησης στη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά, είναι οι στάσεις και 

οι αντιλήψεις των γονέων αναφορικά με το διαδίκτυο και τα οφέλη και τα μειονεκτήματά 

του. Οι περισσότεροι γονείς σήμερα αντιλαμβάνονται το διαδίκτυο και τα ψηφιακά μέσα 

ως ένα αναπόσπαστο εργαλείο της καθημερινότητας του ανθρώπου, το οποίο βελτιώνει 

την καθημερινότητά του (Yusuf, Osman, Hassan, & Teimoury, 2014). Οι γονείς που 

φέρουν αυτή τη θετική στάση απέναντι στα ψηφιακά μέσα συμμετέχουν στις 

δραστηριότητες των παιδιών τους στο διαδίκτυο και συζητούν μαζί τους το περιεχόμενο 

του διαδικτυακού υλικού, με το οποίο τα παιδιά έρχονται σε επαφή (Talves & Kalmus, 

2015).  
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Από την άλλη πλευρά, ένα σημαντικό ποσοστό γονέων, σύμφωνα με τις έρευνες, 

είναι αρνητικά διακείμενο προς το διαδίκτυο, καθώς εντοπίζει σε αυτό κινδύνους 

(Livingstone & Bober, 2005, p. 24). Αυτή η ομάδα γονέων τείνει να χρησιμοποιεί 

περιοριστικές στρατηγικές ως προς την αξιοποίηση του διαδικτύου από τα παιδιά τους 

και να επιβλέπει τη χρήση του (Μαυρίκη & Κουργιαλά, 2016, σ. 123). 

Επίσης άλλοι σημαντικοί παράγοντες που ασκούν επιρροή στο εύρος της γονικής 

διαμεσολάβησης αναφορικά με τη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά είναι η ηλικία, η 

εκπαιδευτική βαθμίδα και το φύλο των παιδιών. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 

τέσσερα σχολεία στο νησί της Τενερίφης στην Ισπανία κατέστη εμφανές ότι οι γονείς με 

παιδιά στο δημοτικό επιβλέπουν σε μεγαλύτερο βαθμό και συχνότητα τη χρήση του 

διαδικτύου από τα παιδιά τους συγκριτικά με τους γονείς με παιδιά σε υψηλότερη 

βαθμίδα εκπαίδευσης (Álvarez, Torres, Rodríguez, Padilla, & Rodrigo, 2013, p. 73).  

Η ίδια έρευνα έλαβε υπόψη και τη συνισταμένη του φύλου των παιδιών (Álvarez, 

Torres, Rodríguez, Padilla, & Rodrigo, 2013, p. 73). Πάνω σε αυτή τη βάση, οι γονείς 

αγοριών επιβλέπουν περισσότερο τη χρήση του διαδικτύου από τους γιους τους (Álvarez, 

Torres, Rodríguez, Padilla, & Rodrigo, 2013, p. 73). Επιπλέον, οι πατέρες και οι μητέρες 

των παιδιών δημοτικού αποφασίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό για τη χρήση του διαδικτύου 

από τα παιδιά τους σε σύγκριση με τους γονείς παιδιών σε ανώτερες εκπαιδευτικές 

βαθμίδες (Mitchell, Finkelhor, & Wolak, 2005). Αξιοσημείωτη είναι η συνισταμένη του 

φύλου, καθώς αν και τα κορίτσια είναι περισσότερο εκτεθειμένα στους διαδικτυακούς 

κινδύνους, εν τούτοις, η ευαισθητοποίηση των κοριτσιών συντελείται κυρίως με την 

αρωγή του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος, όπως είναι ο φιλικός κύκλος (Álvarez, 

Torres, Rodríguez, Padilla, & Rodrigo, 2013, p. 75). Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 

τόσο τα κορίτσια όσο και τα αγόρια χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ισόποσα και για τους 

ίδιους λόγους (Livingstone, Haddon, Görzig, & Ólafsson, 2011), εκτιμάται ότι αυτή η 

ιδιαιτερότητα ως προς την απουσία γονικής διαμεσολάβησης έγκειται σε κοινωνικούς 

λόγους που άπτονται της ιδεολογικής πρόσληψης του φύλου και των κοινωνικών 

έμφυλων στερεοτύπων (Álvarez, Torres, Rodríguez, Padilla, & Rodrigo, 2013, p. 75).  

Σε αυτό το σημείο, όμως, υπάρχει διχογνωμία των ερευνητών, καθώς έρευνες 

έδειξαν ότι όχι μόνο η γονική διαμεσολάβηση στη χρήση του διαδικτύου από τα κορίτσια 

υπάρχει, αλλά υιοθετείται και το σύνολο των πιθανών στρατηγικών (Talves & Kalmus, 

2015). Όσον αφορά την έρευνα των Valcker, Bonte, De Wever και Rots (2010), δεν 
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εντοπίστηκαν καθόλου διαφορές ως προς τη γονική διαμεσολάβηση αναφορικά με το 

συγκεκριμένο ζήτημα ανάμεσα στα αγόρια και τα κορίτσια. 

 

1.3.3 Αποτελεσματικότητα των στρατηγικών γονικής διαμεσολάβησης 

Η οποιαδήποτε συζήτηση αναφορικά με τις στρατηγικές γονικής 

διαμεσολάβησης αναφορικά με την ασφαλή χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά θα 

καθίστατο ανεδαφική, αν απουσίαζε η αναφορά στην αποτελεσματικότητα των 

στρατηγικών αυτών. Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των μορφών γονικής 

διαμεσολάβησης είναι μια εφικτή διαδικασία, αν και δύσκολη (Kirwil, 2009, pp. 396-

397). 

 

(Γράφημα 2. Ποσοστιαία απεικόνιση της αντίληψης γονέων και παιδιών για την αποτελεσματικότητα της 

γονικής διαμεσολάβησης (Livingstone, Haddon, Görzig, & Ólafsson, 2011, p. 114)) 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και όπως παραθέτουν οι Livingstone, Haddon, 

Görzig και Ólafsson (2011, p. 114), τόσο τα παιδιά όσο και οι γονείς θεωρούν τη γονική 

διαμεσολάβηση χρήσιμη ως ένα βαθμό. Ειδικά τα παιδιά μεταξύ εννέα και 12 ετών 

εκφράζουν θετικότερες απόψεις για τη γονική διαμεσολάβηση συγκριτικά με τα παιδιά 

μεγαλύτερων ηλικιών, στοιχείο το οποίο πιθανόν να αντικατοπτρίζει και την έλλειψη 

δεξιοτήτων (Livingstone, Haddon, Görzig, & Ólafsson, 2011, σ. 114). Αυτά τα δεδομένα 

σταδιακά αλλάζουν για την ηλικιακή ομάδα μεταξύ 13 και 16 ετών, καθώς τα μικρότερα 

παιδιά θεωρούν ότι οι γονείς τους γνωρίζουν περισσότερα από τα ίδια, ενώ οι έφηβοι 
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αρχίζουν να γίνονται κάτοχοι ψηφιακών δεξιοτήτων και να αποκτούν περισσότερες 

γνώσεις από τους γονείς τους (Livingstone, Haddon, Görzig, & Ólafsson, 2011, p. 115). 

Η έρευνα για τις επιμέρους στρατηγικές γονικής διαμεσολάβησης αναφορικά με 

τη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά έχει αναδείξει σημαντικές πληροφορίες ως προς 

την αποτελεσματικότητα αυτών. Έτσι, σύμφωνα με τις Buijzen και Valkenburg (2005), 

η ενεργή διαμεσολάβηση των γονέων είναι αποτελεσματικότερη ως προς τον περιορισμό 

των ανεπιθύμητων επιδράσεων των ψηφιακών μέσων στους ενήλικες και τα παιδιά 

συγκριτικά με τις άλλες στρατηγικές. Η ενεργή διαμεσολάβηση είναι η πιο 

αποτελεσματική στρατηγική γιατί δομείται πάνω στη βάση του διαλόγου και τις κριτικής 

επικοινωνίας και συζήτησης ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά (Fujioka & Weintraub 

Austin, 2003). Η συγκεκριμένη στρατηγική έχει αποδειχθεί ότι σχετίζεται με ποικίλα 

αποτελέσματα αναφορικά με την κοινωνικοποίηση των παιδιών στα νέα ψηφιακά μέσα 

και με τη χρήση του διαδικτύου για εκπαιδευτικούς σκοπούς (Lee & Chae, 2007). Αυτή 

η διαπίστωση για την ενεργή διαμεσολάβηση ενισχύεται και από τα πορίσματα της 

έρευνας των Duerager και Livingstone (2012, p. 3), σύμφωνα με τις οποίες αυτή τείνει 

να περιορίσει την έκθεση των παιδιών στους κινδύνους στο διαδικτυακό κόσμο, χωρίς 

να προκαλείται ταυτόχρονα κάποιος περιορισμός ως προς την αποκομιδή ωφέλειας 

αναφορικά με τη χρήση του διαδικτύου. 

Αναφορικά με την περιοριστική διαμεσολάβηση, τα αποτελέσματα των ερευνών 

που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα είναι αντιφατικά. Οι Buijzen και Valkenburg (2005) 

διαπίστωσαν ότι η περιοριστική διαμεσολάβηση είναι λιγότερο αποτελεσματική 

συγκριτικά με την ενεργή. Άλλοι ερευνητές, όμως, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 

αυτή η στρατηγική είναι αποτελεσματικότερη ως προς τον περιορισμό των κινδύνων στο 

διαδίκτυο που σχετίζονται με την παραβίαση της ιδιωτικότητας των παιδιών, την 

αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων, το διαδικτυακό εκφοβισμό και την έκθεση σε 

ακατάλληλου περιεχομένου υλικό (Lwin, Stanaland, & Miyazaki, 2008) (Shin, Huh, & 

Faber, 2012) (Benrazavi, Teimouri, & Griffiths, 2015). Πρέπει να τονιστεί, όμως, ότι 

σύμφωνα με την Kirwil (2009, p. 397), αυτή η αποτελεσματικότητα εδράζεται κυρίως 

στο γεγονός ότι περιορίζεται η επαφή των ανηλίκων με το διαδίκτυο και εμποδίζονται οι 

κοινωνικές επαφές τους με τους συνομηλίκους τους. Επίσης, η περιοριστική 

διαμεσολάβηση των γονέων μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε σύγκρουση με τα παιδιά 

τους (Kirwil, 2009, p. 397). 
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Σχετικά με τις υπόλοιπες μεθόδους, οι τρεις στρατηγικές της από κοινού χρήσης 

του διαδικτύου, της αποφυγής περιοριστικών κανόνων και της εφαρμογής λογισμικών 

αποκλεισμού ιστοσελίδων μπορεί να φαίνονται λιγότερο παρεμβατικές και περισσότερο 

αποτελεσματικές συγκριτικά με άλλες συχνά χρησιμοποιημένες πρακτικές γονικής 

διαμεσολάβησης, όπως ο περιορισμός του διαθέσιμου χρόνου στο διαδίκτυο, ο 

περιορισμός των διαδικτυακών κοινωνικών επαφών ή η τεχνική παρακολούθηση (Kirwil, 

2009, pp. 396-397). Σε άλλη έρευνα, οι Lwin, Stanaland και Miyazaki (2008) κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι η καθοδήγηση ως εργαλείο διαμεσολάβησης σε συνδυασμό με την 

περιοριστική διαμεσολάβηση ήταν αποτελεσματικότερη μέθοδος για την αντιμετώπιση 

του κινδύνου δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων των παιδιών στο διαδίκτυο. 

1.3.4 Ο ρόλος του σχολείου στην προστασία των παιδιών από τους 

κινδύνους στο διαδίκτυο 

Σύμφωνα με το Δαραή (2008, σ. 163), το σχολείο, η οικογένεια και οι σχέσεις που 

αναπτύσσονται μεταξύ των δύο θεσμών συνιστούν σημαντικό κεφάλαιο στην 

εκπαίδευση των παιδιών. Για να καταστεί σαφής η σημασία αυτής της σχέσης κρίνεται 

επιβεβλημένο να γίνει αναφορά στη συστημική προσέγγιση του Bronfenbrenner 

(Bronfenbrenner, 1979, pp. 22-26), σύμφωνα με τον οποίο διακρίνονται τρία 

υποσυστήματα με βάση την οικογένεια: 

1. Το μικροσύστημα, το οποίο σχετίζεται με το άμεσο πλαίσιο της οικογένειας 

(Bronfenbrenner, 1979, p. 22). 

2. Το μεσοσύστημα, στο οποίο περιλαμβάνεται το κοινωνικό περιβάλλον της 

οικογένειας, όπως οι συγγενείς (Bronfenbrenner, 1979, p. 25). 

3. Το εξωσύστημα, στο οποίο εντάσσονται φορείς, όπως το σχολείο 

(Bronfenbrenner, 1979, p. 25). 

4. Το μακροσύστημα, στο οποίο εντάσσεται το εκάστοτε οικονομικό, πολιτισμικό 

και κοινωνικό πλαίσιο εντός του οποίου δραστηριοποιείται η οικογένεια 

(Bronfenbrenner, 1979, p. 26). 

Επιπλέον, σύμφωνα με τη συστημική προσέγγιση, αναγνωρίζεται η αλληλεξάρτηση 

ανάμεσα στα επιμέρους στοιχεία των τεσσάρων προαναφερθέντων υποσυστημάτων 

(Δαραής, 2008, σ. 164). Αυτό συνεπάγεται ότι υπάρχει αλληλεξάρτηση ανάμεσα στο 

θεσμό της οικογένειας και το σχολείο. Δίπλα σε αυτό το δεδομένο θα πρέπει να 

συνυπολογιστεί και η διαπίστωση της Dowling (2002, p. 1), σύμφωνα με την οποία η 

οικογένεια και το σχολείο είναι τα δύο συστήματα που μπορούν να ασκήσουν τη μέγιστη 
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επιρροή στην ανάπτυξη του ατόμου. Η ίδια έχει υποστηρίξει ότι το σχολείο και η 

οικογένεια διαθέτουν ορισμένα κοινά στοιχεία, όπως η ιεραρχική οργάνωση, οι κανόνες, 

η κουλτούρα και το σύστημα πεποιθήσεων (Dowling, 2002, pp. 8-12).  

Ως εκ τούτου, το σχολείο μπορεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην εισαγωγή και 

προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο προσφέροντας αρωγή στο έργο των γονέων. 

Αυτή η άποψη τεκμαίρεται από τα πορίσματα ερευνών σχετικά με τη στάση των γονέων 

απέναντι στους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τις οποίες οι γονείς είναι ευνοϊκά 

διακείμενοι απέναντι στους εκπαιδευτικούς συγκριτικά με άλλες επαγγελματικές ομάδες 

που έχουν επαφή με τα παιδιά (Δαραής, 2008, σσ. 164-165). Επίσης, οι γονείς αναμένουν 

τη διαμεσολάβηση των εκπαιδευτικών στα ζητήματα που προκύπτουν ως προς την 

ανάπτυξη των παιδιών καθώς τους θεωρούν εξειδικευμένους και καταρτισμένους σε 

θέματα εκπαίδευσης (Δαραής, 2008, σ. 165). Ο Darling (1979) είχε μάλιστα διατυπώσει 

την άποψη ότι το έργο των εκπαιδευτικών προσεγγίζει και προσιδιάζει στη γονεϊκή 

λειτουργία. 

Συνεπώς, κρίνεται επιβεβλημένο οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να έρθουν κοντά και 

να συμβάλουν βοηθητικά ο ένας το ρόλο του άλλου τόσο ως προς την εισαγωγή των 

παιδιών στο διαδίκτυο όσο και ως προς την προστασία αυτών από τους προαναφερθέντες 

κινδύνους. Όπως παραθέτει ο Δαραής (2008, σ. 169), «είναι σημαντικό να εκθέσει ο ένας 

στον άλλο τις δεξιότητες που έχει, βοηθώντας έτσι από κοινού στην αποτελεσματικότερη 

υποστήριξη του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο». Σύμφωνα με το Serpell (1994), μια 

ιδανική αφετηρία προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν να παραδεχτούν γονείς και 

εκπαιδευτικοί, οι μεν στους δε και αντίστροφα, τις τυχόν διαφορετικές οπτικές τους και 

να αναζητήσουν σε πρώτο στάδιο κάποιο κοινό έδαφος. Μάλιστα, η Χατζηκαλλία (2009) 

εκφράζει τις ακόλουθες προτάσεις για την ευόδωση της μέγιστης και αποδοτικότερης 

συνεργασίας ανάμεσα στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, παροτρύνοντας τους 

δεύτερους: 

1. Να συναντηθούν με τους γονείς πριν την εμφάνιση του οποιουδήποτε 

προβλήματος. 

2. Να εκδηλώσουν το αμέριστο ενδιαφέρον τους να βοηθήσουν του γονείς, 

δεδομένου ότι οι γονείς είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν με τον εκπαιδευτικό 

εκείνο ο οποίος τυγχάνει τις εκτίμησής των. 

3. Να βρίσκονται σε τακτική επικοινωνία με τους γονείς για να συζητούν το ζήτημα. 
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4. Να συμβουλεύουν τους γονείς πώς να βοηθήσουν τα παιδιά τους, τονίζοντας 

παράλληλα τη σημασία της θετικής ενίσχυσης. 

Πάνω σε αυτή τη βάση μπορεί να διατυπωθεί η άποψη ότι το σχολείο ως θεσμός 

δύναται να λειτουργήσει ως αρωγός της γονικής διαμεσολάβησης αναφορικά με τη 

χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά παρέχοντας τη βασική πρόσβαση σε κανόνες 

διαδικτυακής ασφάλειας για παιδιά τα οποία προέρχονται από οικογένειες όπου οι γονείς 

δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι ή εξοικειωμένοι με το ζήτημα της ασφάλειας στο 

διαδίκτυο (Mascheroni & Ólafsson, 2014, p. 99). Για την ευόδωση αυτού του στόχου τα 

σχολεία και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους ΤΠΕ και διάφορα 

άλλα ψηφιακά και τεχνολογικά μέσα ώστε να προωθήσουν και να επιτύχουν τον 

απαραίτητο ψηφιακό γραμματισμό1 των παιδιών (Mascheroni & Ólafsson, 2014, p. 99). 

Επιπλέον, τονίζεται ότι η εισαγωγή της διαδικτυακής ασφάλειας στα προγράμματα 

σπουδών θα πρέπει να απέχουν από τη λογική των απαγορεύσεων, καθώς μέτρα 

υπέρμετρης προστασίας στο σχολείο μπορεί να επιφέρουν τα αντίθετα από τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα (O’Neill & Laouris, 2013). 

Πέραν, όμως, της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην προσπάθεια να 

προστατεύσουν οι γονείς τα παιδιά τους από τους κινδύνους στο διαδίκτυο και της 

πιθανής ενεργητικής διαμεσολάβησης των δασκάλων ως προς την ασφαλή χρήση του 

διαδικτύου από τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί θα έπρεπε να ενθαρρύνουν τη θετική του 

διαδικτύου προωθώντας τη χρήση αυτού και τον «έξυπνων τηλεφώνων» (smart-phones) 

κατά τη διάρκεια ενδοσχολικών δραστηριοτήτων (Mascheroni & Ólafsson, 2014, p. 104). 

Βέβαια, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επιβολή κανόνων και 

περιορισμών αναφορικά με τη χρήση ψηφιακών συσκευών και διαδικτύου από τους 

μαθητές και τους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας μπορεί να 

αποτελέσει εμπόδιο στην επιθυμία των εκπαιδευτικών ή των παιδιών να 

χρησιμοποιήσουν αυτά τα μέσα στο πλαίσιο του μαθήματος (Haddon & Vincent, 2014, 

p. 97). 

                                                           
1 Ο ψηφιακός γραμματισμός γενικά αναφέρεται στην ικανότητα να χρησιμοποιεί κανείς ψηφιακά μέσα 

ώστε να βρίσκει τις πληροφορίες που χρειάζεται και να αξιολογεί την ποιότητά τους, καθώς και στην 

ικανότητα να δημιουργεί νέες πληροφορίες μέσα από την αξιοποίηση και χρήση ποικίλων ψηφιακών 

μέσων. Αν και οι διάφοροι ορισμοί που έχουν αποδοθεί στην έννοια του ψηφιακού γραμματισμού 

διαφέρουν ο ένας από τον άλλο σε ορισμένα σημεία, εν τούτοις συμπεριλαμβάνουν την ικανότητα 

αναζήτησης και εύρεσης πληροφοριών, την ικανότητα επιλογής των κατάλληλων υλικών εξετάζοντας 

κριτικά τις πληροφορίες που έχουν βρεθεί, την ικανότητα ηθικής και ασφαλούς χρήσης των ψηφιακών 

μέσων και την ικανότητα συνεργασίας με άλλους χρήστες (Shin S.-K. , 2015) (Kress, 2003) (Coiro & 

Dobler, 2007) (Gilster, 1997). 
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Δεδομένου του ρόλου του σχολείου και των εκπαιδευτικών ως προς το ζήτημα της 

προστασίας των παιδιών στο διαδίκτυο, οι Livingstone, Haddon, Görzig και Ólafsson 

(2011, p. 150) κατέθεσαν τις προτάσεις τους για πιθανές πρωτοβουλίες που θα μπορούσε 

να αναλάβει το σχολείο. Αυτές είναι οι ακόλουθες: 

1. Δεδομένου ότι η πρώτη επαφή των παιδιών με το διαδίκτυο πραγματοποιείται 

περίπου στην ηλικία των επτά ετών, το σχολείο θα πρέπει να αναπτύξει νέες 

μεθόδους προσέγγισης των μικρών παιδιών ως χρηστών του διαδικτύου, 

παρέχοντας κατάλληλες συμβουλές και εκπαίδευση ανάλογες της ηλικίας των 

παιδιών. 

2. Το σχολείο οφείλει να παρέχει ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης 

προσανατολισμένα στα παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από το 

σπίτι, διασφαλίζοντας ότι αυτά τα παιδιά θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τους 

συνομηλίκους τους και θα αναπτύξουν επαρκείς δεξιότητες. 

3. Αν και τα περισσότερα παιδιά σήμερα κατέχουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες 

αναφορικά με το ζήτημα της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου, εν τούτοις έχει 

παρατηρηθεί κενό στο ζήτημα παροχής προσωπικών τους δεδομένων στο 

διαδίκτυο. Έτσι, η εκπαίδευση των μικρών παιδιών στο χώρο των ψηφιακών 

δεξιοτήτων θα πρέπει να αποδίδει έμφαση τόσο στο ζήτημα της ασφάλειας όσο 

και στο ζήτημα της δημιουργικής πτυχής στο πλαίσιο χρήσης του διαδικτύου. 

4. Στο επίκεντρο της εκπαίδευσης πρέπει να συμπεριληφθεί η διαχείριση του 

ψηφιακού περιεχομένου και των συμπεριφορών από τα ίδια τα παιδιά. Με αυτό 

τον τρόπο θα δοθεί η δυνατότητα στα μικρά παιδιά να γίνουν κριτικά ενήμερα 

των θετικών και αρνητικών πτυχών της δημοσίευσης ψηφιακών αρχείων στο 

διαδίκτυο. 

5. Πρέπει να δοθεί, επίσης, έμφαση στην εκπαίδευση σε επίπεδο συμμαθητών (peer-

to-peer education), καθώς, σύμφωνα με τα πορίσματα των ερευνών, ένα στα τρία 

παιδιά (33%) θα απευθυνθεί σε κάποιο φίλο του προκειμένου να μιλήσει για την 

ενόχλησή του αναφορικά με την οπτική επαφή με εικόνες σεξουαλικού 

περιεχομένου. 

6. Σχετικά με το ζήτημα του διαδικτυακού εκφοβισμού, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν 

να είναι ενήμεροι για τους κινδύνους του φαινομένου για τα παιδιά και να είναι 

διατεθειμένοι και εργαλειακά εξοπλισμένοι να αναλάβουν δράση σε περίπτωση 

αντιμετώπισης κάποιου σχετικού περιστατικού. 
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7. Προκειμένου να ενισχυθεί και να υποστηριχθεί η αποτελεσματικότητα της 

γονικής διαμεσολάβησης αναφορικά με τη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά, 

το σχολείο οφείλει να υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες συνεργασίας ανάμεσα σε 

αυτό και τις οικογένειες των παιδιών, όπως τα εκπαιδευτικά προγράμματα 

σχετικού περιεχομένου, τα εργαστήρια (workshops) και η διάδοση πληροφοριών. 

 

1.3.5 Άλλες μέθοδοι προστασίας των παιδιών στο διαδίκτυο 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η γονική διαμεσολάβηση είναι ο πρωταρχικός 

παράγοντας που δύναται να περιορίσει τους εν δυνάμει κινδύνους που θα αντιμετωπίσουν 

τα παιδιά στο διαδίκτυο, αποτελώντας παράλληλα το πρώτο στάδιο εισαγωγής των 

ανηλίκων στο διαδικτυακό κόσμο. Δίπλα στους γονείς στοχεύοντας στην ευόδωση του 

στόχου των βρίσκεται το σχολείο και, πιο συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός. Εκτός, όμως, 

από τον παράγοντα που άπτεται της γονικής διαμεσολάβησης, υπάρχουν ποικίλα μέσα 

που μπορούν να λειτουργήσουν επικουρικά και να συνδράμουν το συντονισμένο έργο 

γονέων και εκπαιδευτικών. 

Αρχικά, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν σε οργανωμένες 

συλλογικότητες και θεσμοθετημένους φορείς, όπως οι σχολές γονέων, για να ζητήσουν 

βοήθεια σχετικά με την ένταξη των παιδιών τους στο διαδίκτυο και τον ψηφιακό κόσμο 

(Πιστοφίδου, 2009, σ. 85). Οι σχολές γονέων, σύμφωνα με την Πιστοφίδου (2009, σ. 43), 

είναι «κάθε δράση εκπαιδευτική ή θεραπευτική ή και τα δύο, που παρέχεται από κρατικούς 

(ΙΔΕΚΕ) ή μη κρατικούς φορείς (παιδικοί σταθμοί, εκκλησίες, κέντρα ψυχικής υγείας, 

ψυχολόγους, κ.λπ.) σε σταθερή ημέρα και ώρα, με μορφή ομαδικών συναντήσεων ή 

διαλέξεων». Αυτές οι σχολές δεν απευθύνονται μόνο στους γονείς, αλλά και σε 

οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να αποκτήσει της απαραίτητες γνώσεις που άπτονται της 

γονεϊκότητας (Πιστοφίδου, 2009, σ. 44).2 

Τα τεχνολογικά επίσης μέσα που διαθέτει η κοινωνία σήμερα αποτελούν ένα πολύ 

σημαντικό εργαλείο για την ομαλή εισαγωγή και ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο 

και μπορούν να αξιοποιηθούν από τους γονείς μέσα στο πλαίσιο της γονικής 

                                                           
2 Πρέπει να τονιστεί ότι οι σχολές γονέων δεν έχουν χαρακτήρα συμβουλευτικής. Σύμφωνα με το 

Δημητρόπουλο (2005), η συμβουλευτική είναι μια ατομική ή ομαδική διαδικασία με την παρουσία ενός 

ειδικού, ο οποίος μαζί με το υπό παρακολούθηση άτομο εξετάζουν προβλήματα του ατόμου 

προσανατολιζόμενοι στην επίλυσή τους. Επίσης, η συμβουλευτική δεν έχει χαρακτήρα απλής παροχής 

συμβουλών (Κοσμίδου-Hardy & Γαλανουδάκη-Ράπτη, 1996, σ. 8). Σύμφωνα με την Παππά (2006, σ. 141), 

η συμβουλευτική στο πλαίσιο των σχολών γονέων είναι τμήμα της ομαδικής συμβουλευτικής και 

εντάσσεται στο πλαίσιο της προληπτικής συμβουλευτικής. 
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διαμεσολάβησης. Τα τεχνολογικά αυτά μέσα μπορούν να αξιοποιηθούν προκειμένου να 

αποφευχθούν κίνδυνοι, να απαγορευτεί η είσοδος των παιδιών σε ιστοσελίδες 

ακατάλληλου περιεχομένου, να υποχρεωθούν τα παιδιά να εισέρχονται σε προγράμματα 

που απαιτούν ηλικιακή πιστοποίηση του χρήστη και να δημιουργηθούν ζώνες ασφαλείας 

για τα παιδιά (Χανδρινός, 2008). 

Ένα τέτοιο μέσο είναι οι τεχνολογίες φιλτραρίσματος. Όπως παραθέτουν οι Μαυρίκη 

και Κουργιαλά (2016, σ. 141), «τα συστήματα φιλτραρίσματος και τα εργαλεία γονικού 

ελέγχου είναι προγράμματα που ρυθμίζουν την πρόσβαση σε πληροφορίες ή υπηρεσίες 

στο Διαδίκτυο σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια». Υπάρχουν πολλά είδη λογισμικών 

τα οποία είναι διαθέσιμα στις οικογένειες για να ελέγξουν τη δραστηριότητα των παιδιών 

τους και να τα προστατεύσουν από τους κινδύνους (Mitchell, Finkelhor, & Wolak, 2005, 

p. 754). Κάποια από αυτά τα φίλτρα είναι τα εξής (Mitchell, Finkelhor, & Wolak, 2005, 

p. 754): 

1. Λογισμικά για περιορισμένο χρόνο πρόσβασης (time-limiting software). Αυτά τα 

λογισμικά επιτρέπουν στους γονείς να καθορίσουν το χρόνο που θα ξοδεύουν τα 

παιδιά τους μπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και στο διαδίκτυο. 

2. Λογισμικά για μπλοκάρισμα σελίδων (filtering and blocking software). Αυτά 

περιορίζουν την πρόσβαση των παιδιών σε σελίδες ή ψηφιακό περιεχόμενο που 

κρίνεται ακατάλληλο για τα ίδια από τους γονείς τους. 

3. Λογισμικά φιλτραρίσματος εξερχόμενων πληροφοριών (outgoing content 

blocking software). Αυτά ασκούν έλεγχο στις πληροφορίες ευαίσθητου και 

προσωπικού περιεχομένου του χρήστη που εξέρχονται του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. 

4. Μηχανές αναζήτησης προσανατολισμένες στις ανάγκες των παιδιών (kid-

oriented search engines). Πρόκειται για κανονικές μηχανές αναζήτησης, οι 

οποίες, όμως, επειδή απευθύνονται σε ανήλικους χρήστες του διαδικτύου, 

εμπεριέχουν την πρόβλεψη αποφυγής προβολής ακατάλληλου περιεχομένου. 

5. Εργαλεία παρακολούθησης (monitoring tool software). Τα εργαλεία 

παρακολούθησης είναι λογισμικά τα οποία ενημερώνουν τους γονείς για τη 

διαδικτυακή δραστηριότητα των παιδιών τους κρατώντας αρχείο των 

ιστοσελίδων που επισκέφθηκαν τα παιδιά ή προβάλλοντας προειδοποιητικά 

μηνύματα στα παιδιά για το περιεχόμενο ακατάλληλων ιστοσελίδων, χωρίς 

απαραίτητα, όμως, να περιορίζουν την πρόσβαση των παιδιών σε αυτές. 
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Αναφορικά με τα λογισμικά ελέγχου της διαδικτυακής δραστηριότητας των παιδιών, 

οφείλουν να γίνουν ορισμένες επισημάνσεις που αφορούν την αποτελεσματικότητα των 

λογισμικών και τις επιπτώσεις στα ίδια τα παιδιά. Αν και τα εν λόγω λογισμικά 

διαφημίζονται και προωθούνται ως εναλλακτικές για την αποτροπή των ανηλίκων να 

επισκέπτονται, να προβάλλουν ή και να ανταλλάσσουν ακατάλληλο ψηφιακό 

περιεχόμενο, έρευνες έχουν δείξει ότι αυτά δεν αξιοποιούνται ευρέως από τις οικογένειες 

(Finkelhor, Mitchell, & Wolak, 2000). Αυτό συμβαίνει για τρεις λόγους. Αρχικά, κάποιοι 

γονείς επιλέγουν πιο ενεργητικές μεθόδους διαμεσολάβησης, όπως η άμεση επίβλεψη της 

δραστηριότητας των παιδιών, ο έλεγχος και η επικοινωνία (Mitchell, Finkelhor, & 

Wolak, 2005, p. 754).  

Επίσης, μερίδα γονέων τηρεί σκεπτικιστική στάση απέναντι στη άποψη ότι τα 

λογισμικά ελέγχου και φιλτραρίσματος είναι αποτελεσματικά, καθώς κάποια από αυτά 

τα προγράμματα έχει διαπιστωθεί ότι επιτρέπουν την επαφή με ακατάλληλο υλικό και 

αποτρέπουν σε κάποιες περιπτώσεις την επαφή με νόμιμο περιεχόμενο (Mitchell, 

Finkelhor, & Wolak, 2005, p. 754). Τέλος, πολλοί γονείς δεν είναι γνώστες ζητημάτων 

πληροφορικής και, συνεπώς, δεν είναι εξοικειωμένοι με τα συγκεκριμένα λογισμικά, με 

αποτέλεσμα το ψηφιακό χάσμα που παρατηρείται ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά να 

λειτουργεί αποτρεπτικά ως προς την εφαρμογή αυτών των τεχνολογικών μέσων 

(Mitchell, Finkelhor, & Wolak, 2005, p. 754). 

Η δεύτερη παρατήρηση που πρέπει να γίνει σχετίζεται με μια κριτική στο ζήτημα, 

σύμφωνα με την οποία τα διάφορα λογισμικά λειτουργούν ως μηχανισμοί αποσιώπησης 

των προβλημάτων και ενίοτε «στρουθοκαμηλισμού». Ο Σοφός (2011, σ. 41) υποστηρίζει 

ότι ο τρόπος λειτουργίας των λογισμικών και των φίλτρων «φανερώνει μια 

ανθρωπολογική εικόνα, στο πλαίσιο της οποίας το αναπτυσσόμενο άτομο θεωρείται 

ευάλωτο μπροστά σε εξωτερικές επιδράσεις». Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η στρατηγική 

εθελοτυφλεί μπροστά στους κινδύνους καθώς αντιλαμβάνεται την απόκρυψη του 

ακατάλληλου περιεχομένου ως εξαφάνιση του κινδύνου, σε μια εποχή μάλιστα που ο 

ψηφιακός γραμματισμός των νέων και οι γνώσεις τους, τους επιτρέπουν να 

παρακάμπτουν με επιτυχία αυτά τα συστήματα (Σοφός, 2011, σ. 41). 

Εκτός από αυτά τα εργαλεία, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν 

προγράμματα μπλοκαρίσματος εφαρμογών. Κάποια από αυτά το προγράμματα δεν 

επιτρέπουν την εγκατάσταση εφαρμογών και κάποια άλλα απαγορεύουν την 

εγκατάσταση εφαρμογών γιατί πραγματοποιούν ταυτοποίηση με ενσωματωμένη «μαύρη 
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λίστα εφαρμογών» (Black list) (Vulcano, Angeletti, & Croll, 2017, p. 58). Μια τέτοια 

χαρακτηριστική περίπτωση είναι η εφαρμογή AppBlock που υπάρχει στο Google Play 

Store και είναι συμβατή για smart-phones και φορητούς υπολογιστές 

(Saferinternet4kids.gr). 

Τέλος, στα περαιτέρω μέτρα ομαλής εισαγωγής και προστασίας των παιδιών στο 

διαδικτυακό κόσμο μπορούν να συμπεριληφθούν οι κρατικές και διακρατικές νομοθεσίες 

για την πάταξη οποιασδήποτε μορφής εγκλήματος και απάτης στο διαδίκτυο, καθώς και 

οι πρωτοβουλίες διακρατικών θεσμών προς την ίδια κατεύθυνση με τη μορφή 

νομοθετικού έργου. Έτσι, σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (2012, pp. 40-46), το καλύτερο εργαλείο για την προστασία των παιδιών στο 

διαδικτυακό κόσμο είναι η χάραξη συντονισμένης πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο, στην 

οποία θα εμπλέκονται το σύνολο της παγκόσμιας κοινωνίας, από τους διακρατικούς 

θεσμούς και τις εθνικές κυβερνήσεις μέχρι τους πολίτες.  

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει την προστασία των παιδιών στο 

διαδίκτυο ως μία από τις προτεραιότητές της στην Ψηφιακή Ατζέντα. Από το 2009 μέχρι 

και σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποστηρίξει ένθερμα και έχει προωθήσει την 

εφαρμογή σχετικών πρωτοβουλιών, όπως οι ενημερωτικές εκστρατείες, οι αναφορές σε 

εθνικό επίπεδο, η σύσταση τηλεφωνικών γραμμών άμεσης βοήθειας για καταγγελία ή 

απλή συζήτηση σχετικά με κινδύνους στο διαδίκτυο και μέτρα ενάντια στη σεξουαλική 

κακοποίηση των παιδιών (Magkos, Kleisiari, Chanias, & Giannakouris-Salalidis, 2014). 

Δίπλα σε αυτές τις πρωτοβουλίες θα πρέπει να συνυπολογιστεί και ο κανονισμός περί 

πνευματικών δικαιωμάτων που εγκρίθηκε προσφάτως από την Ολομέλεια του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (De Hert & Papakonstantinou, 2012). 
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Κεφάλαιο 2 : Ερευνητικά Ερωτήματα 

2.1 Τα ερωτήματα της έρευνας 

1.Επηρεάζει η ηλικία των γονέων τον τρόπο εισαγωγής και την προστασία του παιδιού 

στον ψηφιακό κόσμο; 

2. Επηρεάζει το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των γονέων τον τρόπο εισαγωγής και την 

προστασία του παιδιού στον ψηφιακό κόσμο; 

3. Συνδέεται η εξοικείωση των γονέων με στοιχεία που συσχετίζονται με τον υπολογιστή 

και το διαδίκτυο με το αν θα προσανατολιστούν προς συγκεκριμένες πηγές βοήθειας όταν 

αναζητούν γονεϊκές συμβουλές ή πληροφορίες; 

4. Ποιος ο βαθμός συσχέτισης του ¨αν οι γονείς ανήκουν σε κάποια γονεϊκή οργάνωση¨ 

με το ¨αν πιστεύουν πως οι συσκευές τύπου smart phone, tablet έχουν θετική ή αρνητική 

επίδραση στα παιδιά¨; 

 

2.2 Συνεισφορά Ερωτημάτων 

Στο χώρο της εκπαίδευσης έχουν γίνει έρευνες για τις στάσεις των εκπαιδευτικών 

απέναντι στην ασφαλή περιήγηση του ανηλίκου στο ίντερνετ. Αντιθέτως, ειδικά για τις 

απόψεις και τη διαμεσολάβηση των γονέων για την προστασία των ανηλίκων κατά την 

πλοήγηση τους στο ψηφιακό κόσμο δεν έχουν γίνει εκτεταμένες έρευνες. Η εκπαίδευση 

για μια ασφαλή περιήγηση στο διαδίκτυο όχι μόνο δεν αποτελεί ακόμα ξεχωριστό 

μάθημα στο αναλυτικό πρόγραμμα των σχολείων αλλά και οι γονείς φαίνεται να μην 

ακολουθούν ένα δομημένο πρόγραμμα εισαγωγής του παιδιού στο ψηφιακό κόσμο. Η 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας κατέστησε σαφή την ανάγκη για έρευνα πάνω στο τομέα 

αυτό. Με τη πραγματοποίηση τέτοιων ερευνών, μπορούν να εδραιωθούν και να 

επισημοποιηθούν συγκεκριμένοι μέθοδοι με τις οποίες ένας γονέας μπορεί να βοηθήσει 

το παιδί του να περιηγείται με ασφάλεια στο διαδίκτυο. 
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Κεφάλαιο 3 : Μεθοδολογία της έρευνας 

3.1 Ποσοτική ανάλυση 

Σκοπός της ποσοτικής έρευνας είναι η εύρεση σχέσεων μεταξύ διαφορετικών 

παραγόντων. Πιο συγκεκριμένα η ποσοτική έρευνα αναφέρεται στη συστηματική 

διερεύνηση φαινομένων με τη χρήση στατιστικών μεθόδων, μαθηματικών μοντέλων και 

αριθμητικών δεδομένων. Σε αυτού του είδους τις έρευνες γίνεται χρήση 

αντιπροσωπευτικού δείγματος καθώς κύρια επιδίωξη είναι η γενίκευση σε έναν ευρύτερο 

πληθυσμό. Η συλλογή των δεδομένων επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης συγκεκριμένων 

πρωτοκόλλων όπως είναι τα ερωτηματολόγια  οι κλίμακες. 

3.2 Συμμετέχοντες  

Στην συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν γονείς παιδιών ηλικίας από 3 έως 13 

χρονών που κατοικούν στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα έλαβαν μέρος 150 

γονείς. 

3.3 Πλαίσιο Έρευνας και Ερευνητικά Εργαλεία 

Η έρευνα διεξήχθη από το Σεπτέμβριο του 2017 έως τον Ιούνιο του 2018. Η 

ερευνήτρια αφού ερχόταν σε συνεννόηση με τον εκάστοτε 

νηπιαγωγό/δάσκαλο/καθηγητή και τους διευθυντές των σχολείων παρέδιδε τα 

ερωτηματολόγια στους γονείς. Μοιράστηκαν 200 ερωτηματολόγια με στόχο να υπάρξει 

οπωσδήποτε το δείγμα των 150 ατόμων. Οι γονείς καλούνταν μέσα σε ένα διάστημα μίας 

εβδομάδας να παραδώσουν πίσω το ερωτηματολόγιο στην ερευνήτρια. Οι περισσότεροι 

γονείς τα παρέδιδαν συνήθως την επόμενη το πολύ την μεθεπόμενη ημέρα. Επιλέχθηκε 

ερωτηματολόγιο με κλειστού τύπου ερωτήσεις με στόχο να αποφευχθεί η αοριστολογία 

και να επιτευχθεί παράλληλα η σαφήνεια και η αντικειμενικότητα με στόχο την εξαγωγή 

ασφαλέστερων αποτελεσμάτων. Εν συνεχεία τα ερωτηματολόγια καταχωρήθηκαν στο 

πρόγραμμα spss ώστε να γίνουν οι στατιστικοί έλεγχοι. Το ερωτηματολόγιο αυτό 

κατασκευάστηκε από την ερευνήτρια επιλέγοντας το μεγαλύτερο αριθμό των ερωτήσεων 

από το ερωτηματολόγιο της έρευνας με τίτλο Parenting in the Age of Digital Technology: 

A National Survey του Center on Media and Human Development, School of 

Communication του Πανεπιστημίου του Northwestern. 
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3.4 Περιορισμοί της έρευνας 

Λόγω έλλειψης πόρων ήταν αδύνατη η συγκέντρωση μεγαλύτερου από 150 

ατόμων δείγμα. Ακόμη ένας περιορισμός ήταν ότι η έρευνα στα πλαίσια της 

μεταπτυχιακής εργασίας δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία 

περισσότερων ατόμων για τη συγκέντρωση μεγαλύτερου δείγματος. 

3.5 Στατιστικά Στοιχεία 

Παρακάτω παρατίθεται η στατιστική ανάλυση των δεδομένων της ποσοτικής έρευνας με 

θέμα τις απόψεις των γονέων αναφορικά με την εισαγωγή και την προστασία του παιδιού 

στον ψηφιακό κόσμο. 

Ενότητα 1 

1.Σε ποια ηλικιακή ομάδα ανήκετε; 

To 57,3% των ερωτηθέντων ήταν από 40-49 χρονών, το 34,7% από 29-39 χρονών και το 

υπόλοιπο 8% ήταν από 50 χρονών και άνω. Παρατίθεται στη συνέχεια πίνακας και 

γράφημα. 

Ηλικιακή Ομάδα Γονέα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 29-39 52 34,7 34,7 34,7 

40-49 86 57,3 57,3 92,0 

50 και άνω 12 8,0 8,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

(Πινάκας 1 : Σε ποια ηλικιακή ομάδα ανήκετε;) 

 

(Γράφημα 2 : Σε ποια ηλικιακή ομάδα ανήκετε;) 



34 
 

2) Φύλο 

Το 50,3% των ερωτηθέντων ήταν άνδρες και το 49,7% ήταν γυναίκες. Παρατίθεται στη 

συνέχεια πίνακας και γράφημα. 

Φύλο Γονέα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Άνδρας 75 50,0 50,3 50,3 

Γυναίκα 74 49,3 49,7 100,0 

Total 149 99,3 100,0  

Missing 0 1 ,7   

Total 150 100,0   

(Πίνακας 2 : Φύλο Γονέα) 

 

 

(Γράφημα 3 : Φύλο Γονέα) 

 

3) Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσής σας; 

To 66,7% των ερωτηθέντων ήταν απόφοιτοι Ανώτατης εκπαίδευσης, το 23,3% είχαν 

λάβει Μεταλυκειακή Εκπαίδευση και το υπόλοιπο 10% είχαν τη βασική εκπαίδευση.  

Παρατίθεται στη συνέχεια πίνακας και γράφημα. 

Επίπεδο εκπαίδευσης Γονέα 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Βασική Εκπαίδευση 15 10,0 10,0 10,0 

Μεταλυκειακή Εκπαίδευση 35 23,3 23,3 33,3 

Ανώτατη Εκπαίδευση 100 66,7 66,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

(Πίνακας 3 Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσής σας;) 
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(Γράφημα 4 Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσής σας;) 

 

4) Ποια είναι η επαγγελματική σας κατάσταση; 

To 31,8% του δείγματος ήταν Δημόσιοι υπάλληλοι, το 31,1% Ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 

19,6% είναι αυτοαπασχολούμενοι, το 6,1% είναι άνεργοι, το 4,1% αναζητούν εργασία, 

άλλο ένα ίδιο ποσοστό ασχολούνται με τα οικιακά και το υπόλοιπο 3,4% είναι 

συνταξιούχοι. Παρατίθεται στη συνέχεια πίνακας και γράφημα. 

 

Επαγγελματική Κατάσταση Γονέα 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Αυτοαπασχολούμενος 29 19,3 19,6 19,6 

Ιδιωτικός Υπάλληλος 46 30,7 31,1 50,7 

Δημόσιος Υπάλληλος 47 31,3 31,8 82,4 

Άνεργος 9 6,0 6,1 88,5 

Αναζητώ Εργασία 6 4,0 4,1 92,6 

Συνταξιούχος 5 3,3 3,4 95,9 

Οικιακά 6 4,0 4,1 100,0 

Total 148 98,7 100,0  

Missing 0 2 1,3   

Total 150 100,0   

(Πίνακας 4: Ποια είναι η επαγγελματική σας κατάσταση;) 
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(Γράφημα 5: Ποια είναι η επαγγελματική σας κατάσταση;) 

 

5) Είστε μέλος μιας ομάδας ή οργάνωσης που σχετίζεται με θέματα γονεϊκότητας; 

Η πλειοψηφία του δείγματος, δηλαδή το 89,9%, δήλωσαν πως δεν είναι μέλη μιας ομάδας 

ή οργάνωσης που σχετίζεται με θέματα γονεϊκότητας και το υπόλοιπο 10,1% απάντησαν 

θετικά. Παρατίθεται στη συνέχεια πίνακας και γράφημα. 

 

Είστε μέλος μιας ομάδας ή οργάνωσης που σχετίζεται με θέματα γονεϊκότητας; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 15 10,0 10,1 10,1 

Όχι 133 88,7 89,9 100,0 

Total 148 98,7 100,0  

Missing 0 2 1,3   

Total 150 100,0   

(Πίνακας 5 : Είστε μέλος μιας ομάδας ή οργάνωσης που σχετίζεται με θέματα γονεϊκότητας;) 

 

(Γράφημα 6: Είστε μέλος μιας ομάδας ή οργάνωσης που σχετίζεται με θέματα γονεϊκότητας;) 
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6) Πόσο εξοικειωμένοι είστε με τα παρακάτω στοιχεία που συσχετίζονται με τον υπολογιστή 

και το διαδίκτυο; 

Το 62,7% των ερωτηθέντων κατανοούν πλήρως τι είναι το PDF, το 42,7% κατανοούν 

πλήρως το Advanced search ενώ στην περίπτωση του Wiki, τα ποσοστά μοιράζονται 

καθώς το 35,6% δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου κατανοητό ενώ αντίθετα, το 34,7% το 

κατανοούν πλήρως. Σε ότι αφορά το Phishing, πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες 

(53,3%) δήλωσαν πως δεν είναι καθόλου κατανοητό, το 50% δήλωσαν πως το Cache δεν 

είναι καθόλου κατανοητό όπως και το Spyware, με ποσοστό 35,6%.  

7) Χρησιμοποιείτε φίλτρα προστασίας και γονικού ελέγχου στον υπολογιστή σας για την 

προστασία του παιδιού σας κατά την περιήγηση του στο διαδίκτυο; 

Tο 58, 9%, των ερωτηθέντων δήλωσαν πως δεν χρησιμοποιούν φίλτρα προστασίας και 

γονικού ελέγχου στον υπολογιστή τους για την προστασία του παιδιού τους κατά την 

περιήγηση τους στο διαδίκτυο και το υπόλοιπο 41, 1% απάντησαν πως χρησιμοποιούν 

φίλτρα προστασίας. Παρατίθεται στη συνέχεια πίνακας και γράφημα. 

 

Χρησιμοποιείτε φίλτρα γονικού ελέγχου στον υπολογιστή σας για την προστασία του 

παιδιού σας; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 60 40,0 41,1 41,1 

Όχι 86 57,3 58,9 100,0 

Total 146 97,3 100,0  

Missing 0 4 2,7   

Total 150 100,0   

(Πίνακας 6 : Χρησιμοποιείτε φίλτρα προστασίας και γονικού ελέγχου στον υπολογιστή σας για 

την προστασία του παιδιού σας κατά την περιήγηση του στο διαδίκτυο;) 

 

(Γράφημα 7 : Χρησιμοποιείτε φίλτρα προστασίας και γονικού ελέγχου στον υπολογιστή σας για 

την προστασία του παιδιού σας κατά την περιήγηση του στο διαδίκτυο;) 
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8) Πόσο πιθανόν είναι να προσανατολιστείτε προς τις ακόλουθες πηγές όταν αναζητάτε 

γονεϊκές συμβουλές ή πληροφορίες; 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των γονιών (77,9%) δήλωσαν πως είναι πολύ πιθανό να 

προσανατολιστούν στο Σύντροφό τους προκειμένου να αναζητήσουν γονεϊκές 

συμβουλές ή πληροφορίες. Ακολούθησαν, με ποσοστό 47,3%, ο Παιδίατρος/Ψυχολόγος, 

το 44,3% στους φίλους τους, το 41,6% στον Δάσκαλο /εκπαιδευτικό προσωπικό, το 

36,9% στις Διαδικτυακές πηγές για γονείς, το 31,3% σε βιβλία/περιοδικά και άλλο ένα 

31,3% δήλωσε πως είναι αρκετά πιθανό να προσανατολιστούν στη μητέρα τους. Το 

36,9% δήλωσε πως το να προσανατολιστούν στον Πνευματικό/Εξομολόγο είναι μη 

εφαρμόσιμο, το 30,9% δήλωσε πως το να προσανατολιστούν στα Μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης είναι απίθανο να συμβεί. Το 30,4% δήλωσαν πως το να προσανατολιστούν 

στα πεθερικά τους δεν είναι τόσο πιθανό, το 28,9% δήλωσαν πως δεν είναι τόσο πιθανό 

να προσανατολιστούν σε κάποιον άλλο συγγενή και το υπόλοιπο 27,7% δήλωσαν πως 

δεν είναι τόσο πιθανό να προσανατολιστούν στον πατέρα τους. Παρατίθεται στη 

συνέχεια ο συγκεντρωτικός πίνακας. 

 

 

(Πίνακας 7 : Πόσο πιθανόν είναι να προσανατολιστείτε προς τις ακόλουθες πηγές όταν 

αναζητάτε γονεϊκές συμβουλές ή πληροφορίες;) 

 

Πόσο πιθανόν είναι να προσανατολιστείτε προς τις ακόλουθες πηγές όταν αναζητάτε γονεϊκές 

συμβουλές  ή πληροφορίες; 

  
μη 

εφαρμόσιμο 

καθόλου 

πιθανόν 

όχι 

τόσο 

πιθανόν 

αρκετά 

πιθανόν 

πολύ 

πιθανόν 

Φίλοι 2,0 6,7 8,7 38,3 44,3 

Παιδίατρος/Ψυχολόγος 3,3 12,7 11,3 25,3 47,3 

Δάσκαλος /εκπαιδευτικό προσωπικό 2,0 6,0 10,7 39,6 41,6 

Πνευματικός/Εξομολόγος 36,9 28,9 13,4 11,4 9,4 

Σύντροφος  2,0 1,3 4,0 14,8 77,9 

Βιβλία/περιοδικά 3,3 9,3 25,3 30,7 31,3 

Διαδικτυακές πηγές για γονείς 4,0 10,1 25,5 23,5 36,9 

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 8,1 30,9 28,2 16,1 16,8 

Η μητέρα μου 11,3 17,3 23,3 31,3 16,7 

Ο πατέρας μου 16,9 19,6 27,7 23,6 12,2 

Τα πεθερικά μου 15,5 27,7 30,4 20,9 5,4 

Άλλος συγγενής 13,4 26,2 28,9 20,1 11,4 
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Ενότητα 2 

1) Σε ποια τάξη πηγαίνει το παιδί σας; 

Το 54,7% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως το παιδί τους πηγαίνει Δημοτικό, το 23,3% 

δήλωσε πως το παιδί του είναι στο νήπιο-προνήπιο, το 15,3% δήλωσε πως το παιδί του 

είναι στην  Α΄ Γυμνασίου, τοι 4,7% πάει παιδικό σταθμό και το υπόλοιπο 2% δήλωσε 

πως το παιδί τους δεν πάει ακόμα σχολείο. Παρατίθεται στη συνέχεια πίνακας και 

γράφημα. 

 

Σε ποια τάξη πηγαίνει το παιδί σας; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid δεν πάει σχολείο 3 2,0 2,0 2,0 

παιδικό σταθμό 7 4,7 4,7 6,7 

Προνήπια 18 12,0 12,0 18,7 

Νήπια 17 11,3 11,3 30,0 

Α' Δημοτικού 18 12,0 12,0 42,0 

Β΄ Δημοτικού 17 11,3 11,3 53,3 

Γ΄ Δημοτικού 16 10,7 10,7 64,0 

Δ΄ Δημοτικού 8 5,3 5,3 69,3 

Ε΄ Δημοτικού 7 4,7 4,7 74,0 

Στ΄ Δημοτικού 16 10,7 10,7 84,7 

Α΄ Γυμνασίου 23 15,3 15,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

(Πίνακας 8 : Σε ποια τάξη πηγαίνει το παιδί σας;) 

 

(Γράφημα 8 : Σε ποια τάξη πηγαίνει το παιδί σας;) 
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2) Το παιδί σας χρησιμοποιεί τον υπολογιστή; 

Tο 75, 3%, των ερωτηθέντων δήλωσαν πως το παιδί τους χρησιμοποιεί τον υπολογιστή 

και το υπόλοιπο 24, 7% απάντησαν αρνητικά. Παρατίθεται στη συνέχεια πίνακας και 

γράφημα. 

 

Το παιδί σας χρησιμοποιεί τον υπολογιστή; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 113 75,3 75,3 75,3 

Όχι 37 24,7 24,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

(Πίνακας 9 : Το παιδί σας χρησιμοποιεί τον υπολογιστή;) 

 

 

(Γράφημα 9 : Το παιδί σας χρησιμοποιεί τον υπολογιστή;) 

 

3) Έχει το παιδί σας δικό του: 

 

Κινητό τηλέφωνο 

Tο 247%, των ερωτηθέντων δήλωσαν πως το παιδί τους δε χρησιμοποιεί δικό του κινητό 

τηλέφωνο και το υπόλοιπο 75, 3% απάντησαν αρνητικά. Παρατίθεται στη συνέχεια 

πίνακας και γράφημα. 
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Έχει το παιδί σας δικό του κινητό τηλέφωνο; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 37 24,7 24,7 24,7 

Όχι 113 75,3 75,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

(Πίνακας 10 : Έχει το παιδί σας δικό του κινητό τηλέφωνο;) 

 

 

(Γράφημα 10 : Έχει το παιδί σας δικό του κινητό τηλέφωνο;) 

 

iTouch ή κάτι παρόμοιο με iPod 

Tο 96, 7%, των ερωτηθέντων δήλωσαν πως το παιδί τους δεν έχει δικό του iTouch ή κάτι 

παρόμοιο με iPod και το υπόλοιπο 3,3% απάντησαν θετικά. Παρατίθεται στη συνέχεια 

πίνακας και γράφημα. 

 

Έχει το παιδί σας δικό του iTouch ή κάτι παρόμοιο με iPod; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 5 3,3 3,3 3,3 

Όχι 145 96,7 96,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

(Πίνακας 11 : Έχει το παιδί σας δικό του iTouch ή κάτι παρόμοιο με iPod;) 
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(Γράφημα 11 : Έχει το παιδί σας δικό του iTouch ή κάτι παρόμοιο με iPod;) 

 

Nintedo DS PSP 

Tο 90%, των ερωτηθέντων δήλωσαν πως το παιδί τους δεν έχει δικό του Nintedo DS PSP 

και το υπόλοιπο 10% απάντησαν θετικά. Παρατίθεται στη συνέχεια πίνακας και 

γράφημα. 

 

Έχει το παιδί σας του δικό του φορητό ηλεκτρονικό παιχνίδι τύπου 

Nintedo DS PSP; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 15 10,0 10,0 10,0 

Όχι 135 90,0 90,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

(Πίνακας 12 : Έχει το παιδί σας του δικό του φορητό ηλεκτρονικό παιχνίδι τύπου Nintedo DS 

PSP;) 

 

(Γράφημα 12 : Έχει το παιδί σας του δικό του φορητό ηλεκτρονικό παιχνίδι τύπου Nintedo DS 

PSP;) 



43 
 

iPad ή Tablet 

Tο 59, 3%, των ερωτηθέντων δήλωσαν πως το παιδί τους δεν έχει δικό του iPad ή Tablet 

και το υπόλοιπο 40, 7% απάντησαν θετικά. Παρατίθεται στη συνέχεια πίνακας και 

γράφημα. 

 

Έχει το παιδί σας δικό του iPad ή Tablet; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 61 40,7 40,7 40,7 

Όχι 89 59,3 59,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

(Πίνακας 13 : Έχει το παιδί σας δικό του iPad ή Tablet;) 

 

 

(Γράφημα 13 : Έχει το παιδί σας δικό του iPad ή Tablet;) 

 

4) Όσον αφορά τις δραστηριότητες του παιδιού σας: Πόσο συχνά το παιδί σας ασχολείται 

με τις παρακάτω δραστηριότητες στο σπίτι; 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των γονιών (66,7%) δήλωσε πως το παιδί τους ασχολείται συχνά 

με την Τηλεόραση ή DVD όταν είναι στο σπίτι. Το 47,3% των γονιών δήλωσε πως το 

παιδί τους μερικές φορές διαβάζει Λογοτεχνικά Βιβλία/Έντυπο Τύπο, ενώ και το 40,7% 

των γονιών δήλωσαν πως το παιδί τους τα διαβάζει συχνά, όταν είναι σπίτι. Το 41,3% 

δήλωσε πως το παιδί τους επιλέγει μερικές φορές τον υπολογιστή, το 40,7% επιλέγει 

Συσκευές tablet τύπου iPad, iTouch και το 32% επιλέγει τη χρήση smartphone για 

δραστηριότητες όπως παιχνίδια, παρακολούθηση βίντεο & διαδίκτυο. Τέλος, το 36,9% 

δήλωσε πως τα παιδιά τους δεν χρησιμοποιούν φορητά ηλεκτρονικά παιχνίδια τύπου 

Gameboy/PSPS/DS.  
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5) Πόσο συχνά το παιδί σας χρησιμοποιεί τον υπολογιστή ή το ίντερνετ για τις παρακάτω 

ασχολίες; 

Το 42% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως το παιδί τους χρησιμοποιεί μερικές φορές τον 

υπολογιστή ή το ίντερνετ για να δει βίντεο στο youtube ή σε παρόμοιες ιστοσελίδες, το 

36,7% δήλωσε πως το θέλει για να παίξει παιχνίδια και το 34,7% για να ακούσει μουσική. 

Το 25,3% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως το παιδί τους χρησιμοποιεί μερικές φορές τον 

υπολογιστή ή το ίντερνετ για να αναζητήσει πληροφορίες ενώ άλλο ένα ίδιο ποσοστό 

δήλωσε πως το κάνει συχνά. To 59,7% δήλωσε πως το παιδί τους δε χρησιμοποιεί ποτέ 

τον υπολογιστή ή το ίντερνετ για να επισκεφτεί μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το 53,3% 

για να ¨ανεβάσει¨ φωτογραφίες, βίντεο, μουσική, το 46% για να επισκεφτεί εικονικούς 

κόσμους, το 38% για να κάνει τα μαθήματά του και το 30% για να δει τηλεοπτικά 

προγράμματα. Παρατίθεται στη συνέχεια ο συγκεντρωτικός πίνακας. 

 

Πόσο συχνά το παιδί σας χρησιμοποιεί τον υπολογιστή ή το ίντερνετ για  

τις παρακάτω ασχολίες; 

  

δεν 

χρησιμοποιεί 

τον 

υπολογιστή 

% 

ποτέ 

% 

σχεδόν ποτέ 

% 

μερικές 

φορές 

% 

συχνά 

% 

Για να παίξει παιχνίδια. 7,3 14,7 10,7 36,7 30,7 

Για να επισκεφτεί εικονικούς κόσμους. 14,7 46,0 21,3 14,0 4,0 

Για να δει τηλεοπτικά προγράμματα. 12,7 30,0 24,0 20,7 12,7 

Για να δει βίντεο στο youtube ή σε 

παρόμοιες ιστοσελίδες. 
4,7 5,3 10,7 42,0 37,3 

Για να ακούσει μουσική. 7,3 14,7 11,3 34,7 32,0 

Για να ¨ανεβάσει¨ φωτογραφίες, βίντεο, 

μουσική. 
15,3 53,3 14,0 11,3 6,0 

Για να αναζητήσει πληροφορίες. 9,3 28,7 11,3 25,3 25,3 

Για να επισκεφτεί μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. 
16,1 59,7 6,7 14,1 3,4 

Για να κάνει τα μαθήματά του. 12,7 38,0 16,0 18,7 14,7 

(Πίνακας 14 : Πόσο συχνά το παιδί σας χρησιμοποιεί τον υπολογιστή ή το ίντερνετ για τις 

παρακάτω ασχολίες;) 
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Ενότητα 3 

 

1) Τι από τα παρακάτω υπάρχει σπίτι σας; 

Η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων δήλωσαν πως στο σπίτι τους υπάρχουν 

τηλεόραση, Σταθερός ή Φορητός Υπολογιστής και Πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Το 80% 

δήλωσε πως έχει σπίτι του Smart Phone ( τύπου iPhone, Galaxy, Droid), το 77,3% DVD 

Player και το 70% Tablet (τύπου iPad, Kindle FIRE, Galaxy Tab). Αντίθετα, η 

πλειοψηφία των γονιών δήλωσε πως δεν έχει Φορητό Ηλεκτρονικό Παιχνίδι (τύπου 

Gameboy, PSP, Nintendo DS), DVR & iPod. Τέλος, το 56% των γονιών δήλωσε πως δεν 

έχει Συσκευή Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών (τύπου X-Box, Playstation, Wii).  

 

2) Ποιες από τις παρακάτω ηλεκτρονικές συσκευές υπάρχουν στο δωμάτιο του παιδιού σας; 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσαν πως δεν έχουν DVD player στο δωμάτιο του 

παιδιού τους καθώς και Κονσόλα ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Επίσης, το 86% δήλωσαν 

πως δεν έχουν τηλεόραση και το 77,3% δεν έχουν υπολογιστή στο δωμάτιο του παιδιού 

τους. Παρατίθεται στη συνέχεια ο συγκεντρωτικός πίνακας. 

Ποιες από τις παρακάτω ηλεκτρονικές συσκευές υπάρχουν  

στο δωμάτιο του παιδιού σας; 

  
Υπάρχει 

% 

Δεν 

υπάρχει 

% 

Τηλεόραση    14,0 86,0 

Κονσόλα ηλεκτρονικών παιχνιδιών 4,0 96,0 

                                        DVD player                                           1,3 98,7 

Υπολογιστής 22,7 77,3 

(Πίνακας 15 : Ποιες από τις παρακάτω ηλεκτρονικές συσκευές υπάρχουν στο δωμάτιο του 

παιδιού σας;) 

 

Καμία Συσκευή 

Το 68,7% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως δεν έχουν καμία από τις παραπάνω 

ηλεκτρονικές συσκευές στο δωμάτιο των παιδιών τους ενώ το υπόλοιπο 31,3% δήλωσε 

πως έχει κάποια συσκευή στο δωμάτιο των παιδιών τους. Παρατίθεται στη συνέχεια 

πίνακας και γράφημα. 
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Ποιες από τις παραπάνω ηλεκτρονικές συσκευές υπάρχουν στο δωμάτιο του παιδιού σας; 

(ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ναι 103 68,7 68,7 68,7 

Όχι 47 31,3 31,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

(Πίνακας 16 : Ποιες από τις παραπάνω ηλεκτρονικές συσκευές υπάρχουν στο δωμάτιο του 

παιδιού σας; (ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ)) 

 

(Γράφημα 14 : Ποιες από τις παραπάνω ηλεκτρονικές συσκευές υπάρχουν στο δωμάτιο του 

παιδιού σας; (ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ)) 

 

3) Ο υπολογιστής στο δωμάτιο του παιδιού είναι συνδεδεμένος στο ίντερνετ ; 

Το 80% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως δεν υπάρχει υπολογιστής στο δωμάτιο των 

παιδιών τους, το 16% δήλωσε πως ο  υπολογιστής στο δωμάτιο των παιδιών τους είναι 

συνδεδεμένος στο ίντερνετ ενώ το υπόλοιπο 4% δήλωσε πως ο υπολογιστής στο δωμάτιο 

των παιδιών τους δεν είναι συνδεδεμένος στο ίντερνετ. Παρατίθεται στη συνέχεια 

πίνακας και γράφημα. 

Ο υπολογιστής στο δωμάτιο του παιδιού σας είναι συνδεδεμένος στο ίντερνετ; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 24 16,0 16,0 16,0 

Όχι 6 4,0 4,0 20,0 

Δεν υπάρχει υπολογιστής στο δωμάτιο του 

παιδιού μου 
120 80,0 80,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

(Πίνακας 17 : Ο υπολογιστής στο δωμάτιο του παιδιού είναι συνδεδεμένος στο ίντερνετ ;) 
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(Γράφημα 15 : Ο υπολογιστής στο δωμάτιο του παιδιού είναι συνδεδεμένος στο ίντερνετ ;) 

 

4) Πώς επιλέγετε τα τηλεοπτικά προγράμματα, τις ταινίες, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα 

apps και τις ιστοσελίδες που παρακολουθεί το παιδί σας 

 

Το παιδί τα βρίσκει μόνο του 

Το 72% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως το παιδί του δεν επιλέγει μόνο του τα τηλεοπτικά 

προγράμματα, τις ταινίες, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα apps και τις ιστοσελίδες που 

παρακολουθεί ενώ το υπόλοιπο 28% δήλωσε πως το παιδί τους επιλέγει μόνο του τα 

τηλεοπτικά προγράμματα, τις ταινίες, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα apps και τις 

ιστοσελίδες που παρακολουθεί. Παρατίθεται στη συνέχεια πίνακας και γράφημα. 

 

Το παιδί μόνο του επιλέγει τα τηλεοπτικά προγράμματα/ταινίες/ηλεκτρονικά 

παιχνίδια/apps/sites που παρακολουθεί; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 42 28,0 28,0 28,0 

Όχι 108 72,0 72,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

(Πίνακας 16 : Το παιδί μόνο του επιλέγει τα τηλεοπτικά προγράμματα/ταινίες/ηλεκτρονικά 

παιχνίδια/apps/sites που παρακολουθεί;) 
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(Γράφημα 16 : Το παιδί μόνο του επιλέγει τα τηλεοπτικά προγράμματα/ταινίες/ηλεκτρονικά 

παιχνίδια/apps/sites που παρακολουθεί;) 

 

Τα προτείνουν οι φίλοι του 

Το 75,3% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως δεν επιλέγουν τα τηλεοπτικά προγράμματα, 

τις ταινίες, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα apps και τις ιστοσελίδες που παρακολουθεί το 

παιδί τους με βάση προτάσεις φίλων ενώ το υπόλοιπο 24,7% δήλωσε πως επιλέγουν τα 

τηλεοπτικά προγράμματα, τις ταινίες, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα apps και τις 

ιστοσελίδες που παρακολουθεί το παιδί τους με βάση προτάσεις φίλων. Παρατίθεται στη 

συνέχεια πίνακας και γράφημα. 

 

Επιλέγετε τα τηλεοπτικά προγράμματα/ταινίες/ηλεκτρονικά παιχνίδια/apps/sites 

που παρακολουθεί το παιδί με βάση προτάσεις φίλων; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 37 24,7 24,7 24,7 

Όχι 113 75,3 75,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

(Πίνακας 19 : Επιλέγετε τα τηλεοπτικά προγράμματα/ταινίες/ηλεκτρονικά παιχνίδια/apps/sites 

που παρακολουθεί το παιδί με βάση προτάσεις φίλων;) 
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(Γράφημα 17 : Επιλέγετε τα τηλεοπτικά προγράμματα/ταινίες/ηλεκτρονικά παιχνίδια/apps/sites 

που παρακολουθεί το παιδί με βάση προτάσεις φίλων;) 

 

Κριτικές από ιστοσελίδες   

Το 80% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως δεν επιλέγουν τα τηλεοπτικά προγράμματα, τις 

ταινίες, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα apps και τις ιστοσελίδες που παρακολουθεί το παιδί 

τους από κριτικές στο internet ενώ το υπόλοιπο 24,7% δήλωσε πως επιλέγουν τα 

τηλεοπτικά προγράμματα, τις ταινίες, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα apps και τις 

ιστοσελίδες που παρακολουθεί το παιδί τους από κριτικές στο internet. Παρατίθεται στη 

συνέχεια πίνακας και γράφημα. 

 

Επιλέγετε τα τηλεοπτικά προγράμματα/ταινίες/ηλεκτρονικά παιχνίδια/apps/sites 

που παρακολουθεί το παιδί σας από κριτικές στο internet; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 30 20,0 20,0 20,0 

Όχι 120 80,0 80,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

(Πίνακας 20 : Επιλέγετε τα τηλεοπτικά προγράμματα/ταινίες/ηλεκτρονικά παιχνίδια/apps/sites 

που παρακολουθεί το παιδί σας από κριτικές στο internet;) 
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(Γράφημα 18 : Επιλέγετε τα τηλεοπτικά προγράμματα/ταινίες/ηλεκτρονικά παιχνίδια/apps/sites 

που παρακολουθεί το παιδί σας από κριτικές στο internet;) 

 

Κριτικές από εφημερίδες/περιοδικά 

Το 85,3% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως δεν επιλέγουν τα τηλεοπτικά προγράμματα, 

τις ταινίες, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα apps και τις ιστοσελίδες που παρακολουθεί το 

παιδί τους από κριτικές στον έντυπο τύπο ενώ το υπόλοιπο 24,7% δήλωσε πως επιλέγουν 

τα τηλεοπτικά προγράμματα, τις ταινίες, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα apps και τις 

ιστοσελίδες που παρακολουθεί το παιδί τους από κριτικές στον έντυπο τύπο. Παρατίθεται 

στη συνέχεια πίνακας και γράφημα. 

 

Επιλέγετε τα τηλεοπτικά προγράμματα/ταινίες/ηλεκτρονικά παιχνίδια/apps/sites που παρακολουθεί το 

παιδί σας από κριτικές στον έντυπο τύπο; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ναι 22 14,7 14,7 14,7 

Όχι 128 85,3 85,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

(Πίνακας 21 : Επιλέγετε τα τηλεοπτικά προγράμματα/ταινίες/ηλεκτρονικά παιχνίδια/apps/sites 

που παρακολουθεί το παιδί σας από κριτικές στον έντυπο τύπο;) 
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(Γράφημα 19 : Επιλέγετε τα τηλεοπτικά προγράμματα/ταινίες/ηλεκτρονικά παιχνίδια/apps/sites 

που παρακολουθεί το παιδί σας από κριτικές στον έντυπο τύπο;) 

 

Βλέπω το περιεχόμενο πρώτα      

Το 74,7% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως επιλέγουν τα τηλεοπτικά προγράμματα, τις 

ταινίες, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα apps και τις ιστοσελίδες που παρακολουθεί το παιδί 

τους αφού δουν το περιεχόμενο πρώτα ενώ το υπόλοιπο 25,3% απάντησαν αρνητικά. 

Παρατίθεται στη συνέχεια πίνακας και γράφημα. 

 

Επιλέγετε τα τηλεοπτικά προγράμματα/ταινίες/ηλεκτρονικά παιχνίδια/apps/sites 

που παρακολουθεί το παιδί σας αφού δείτε το περιεχόμενο πρώτα; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 112 74,7 74,7 74,7 

Όχι 38 25,3 25,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

(Πίνακας 20 : Επιλέγετε τα τηλεοπτικά προγράμματα/ταινίες/ηλεκτρονικά παιχνίδια/apps/sites 

που παρακολουθεί το παιδί σας αφού δείτε το περιεχόμενο πρώτα;) 
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(Γράφημα 20 : Επιλέγετε τα τηλεοπτικά προγράμματα/ταινίες/ηλεκτρονικά παιχνίδια/apps/sites 

που παρακολουθεί το παιδί σας αφού δείτε το περιεχόμενο πρώτα;) 

 

Η φήμη της εταιρείας ή του δικτύου πίσω από το project 

 

Το 83,3% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως δεν επιλέγουν τα τηλεοπτικά προγράμματα, 

τις ταινίες, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα apps και τις ιστοσελίδες που παρακολουθεί το 

παιδί τους από κριτικές από τη φήμη της εταιρείας/δικτύου ενώ το υπόλοιπο 16,7% 

απάντησαν αρνητικά. Παρατίθεται στη συνέχεια πίνακας και γράφημα. 

 

Επιλέγετε τα τηλεοπτικά προγράμματα/ταινίες/ηλεκτρονικά παιχνίδια/apps/sites που παρακολουθεί το 

παιδί από την φήμη της εταιρείας/δικτύου; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ναι 25 16,7 16,7 16,7 

Όχι 125 83,3 83,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

(Πίνακας 23 : Επιλέγετε τα τηλεοπτικά προγράμματα/ταινίες/ηλεκτρονικά παιχνίδια/apps/sites 

που παρακολουθεί το παιδί από την φήμη της εταιρείας/δικτύου;) 
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(Γράφημα 21 : Επιλέγετε τα τηλεοπτικά προγράμματα/ταινίες/ηλεκτρονικά 

παιχνίδια/apps/sites που παρακολουθεί το παιδί από την φήμη της εταιρείας/δικτύου;) 

 

5) Όταν το παιδί σας ασχολείται με μια από τις παρακάτω δραστηριότητες πόσο συχνά 

συμμετέχετε εσείς προσωπικά σε αυτές;  

Η πλειοψηφία των γονιών δήλωσαν πως όταν το παιδί τους ασχολείται με την τηλεόραση 

(48%), τον Υπολογιστή (46,9%) και τα Λογοτεχνικά Βιβλία/Έντυπος Τύπος (40%), όλες 

ή τις περισσότερες φορές συμμετέχουν και οι ίδιοι σε αυτές. Το 58,5% δήλωσε πως όταν 

το παιδί τους ασχολείται με φορητά ηλεκτρονικά παιχνίδια, ποτέ δεν συμμετέχουν και οι 

ίδιοι ενώ και το 41,1% δήλωσε πως όταν το παιδί τους ασχολείται με ηλεκτρονικά 

παιχνίδια, ποτέ δεν συμμετέχουν και οι ίδιοι. Το 32,2% δήλωσαν πως  όταν το παιδί τους 

ασχολείται με το tablet, μερικές φορές, συμμετέχουν και οι ίδιοι. Τέλος, το 28,3% δήλωσε 

πως όταν το παιδί τους ασχολείται με το Smart Phone όλες ή τις περισσότερες φορές 

συμμετέχουν και οι ίδιοι σε αυτές ενώ το 26,9% δήλωσε πως όταν γίνεται αυτό, ποτέ δεν 

συμμετέχουν και οι ίδιοι σε αυτές.  

 

6) Όταν είστε με το παιδί σας σε ένα εστιατόριο, πόσο πιθανόν είναι να κάνετε κάτι από τα 

παρακάτω; 

Το 36,7% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως όταν είναι με το παιδί τους σε ένα εστιατόριο 

είναι πολύ πιθανό να του δώσουν μια δραστηριότητα να κάνει ή ένα παιχνίδι να παίξει. 

Το 30,7% δήλωσε πως δεν είναι καθόλου πιθανό να δώσουν στο παιδί τους ένα βιβλίο 

να διαβάσει ή να ξεφυλλίσει και το 43,6% δεν θεωρεί καθόλου πιθανό να αφήσουν το 

παιδί τους να δει ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα ή DVD. Το 42,3% των ερωτηθέντων 
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δήλωσαν πως δεν διαθέτουν φορητό ηλεκτρονικό παιχνίδι τύπου gameboy και το 34% 

δεν θεωρούν καθόλου πιθανό να του δώσουν ένα κινητό ή ένα tablet, ωστόσο ένα 27,2% 

θεωρεί αρκετά πιθανό να χρησιμοποιήσουν τη λύση αυτή. Τέλος, το 48,3% δήλωσε πως 

δεν είναι καθόλου πιθανό να αφήσουν το παιδί τους να παίξει με τον υπολογιστή, όταν 

βρίσκονται  σε ένα εστιατόριο. Παρατίθεται στη συνέχεια ο συγκεντρωτικός πίνακας. 

7) Όταν προετοιμάζετε το φαγητό ή κάνετε τις δουλείες του σπιτιού και θέλετε να κρατάτε 

το παιδί σας απασχολημένο, πόσο πιθανόν είναι να κάνετε κάτι από τα παρακάτω; 

Το 45,3% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως όταν προετοιμάζουν το φαγητό ή κάνουν τις 

δουλειές του σπιτιού και θέλουν να κρατήσουν το παιδί τους απασχολημένο είναι αρκετά 

πιθανό να τον αφήσουν να δει ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα ή DVD και το 40% θεωρεί 

επίσης αρκετά πιθανό να του δώσουν ένα βιβλίο να διαβάσει ή να ξεφυλλίσει. Το 44,7% 

των ερωτηθέντων δήλωσαν πως δεν διαθέτουν φορητό ηλεκτρονικό παιχνίδι τύπου 

gameboy ώστε να μπορούν να το δώσουν στα παιδιά τους. Το 31,5% θεωρεί αρκετά 

πιθανό να του δώσουν ένα κινητό ή ένα tablet, το 36% θεωρεί απίθανο να αφήσουν το 

παιδί τους να παίξει με τον υπολογιστή και τέλος, το 41,3% θεωρεί πολύ πιθανό να του 

δώσουν μια δραστηριότητα να κάνει ή ένα παιχνίδι να παίξει.  

8) Όταν ετοιμάζετε το παιδί σας για ύπνο. Πόσο πιθανόν είναι να κάνετε κάτι από τα παρακάτω; 

Το 46,7% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως όταν ετοιμάζουν το παιδί τους για ύπνο είναι 

πολύ πιθανό να του δώσουν ένα βιβλίο να διαβάσει ή να ξεφυλλίσει. Το 41,3% θεωρούν 

απίθανο να αφήσουν το παιδί τους να δει ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα ή DVD, ούτε να 

του δώσουν ένα φορητό ηλεκτρονικό παιχνίδι τύπου gameboy (48,3%). Επίσης, το 65,3% 

θεωρούν απίθανο να του δώσουν ένα κινητό ή ένα tablet ενώ και το 66% θεωρούν 

απίθανο να αφήσουν το παιδί τους να παίξει με τον υπολογιστή. Τέλος, το 47,3% θεωρεί 

απίθανο να του δώσουν μια δραστηριότητα να κάνει ή ένα παιχνίδι να παίξει.  

9) Όταν το παιδί σας είναι στενοχωρημένο ή/και αναστατωμένο και χρειάζεται κάτι για να 

ηρεμήσει, πόσο πιθανόν είναι να κάνετε κάτι από τα παρακάτω; 

Το 38,3% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως όταν το παιδί τους είναι στενοχωρημένο ή/και 

αναστατωμένο και χρειάζεται κάτι για να ηρεμήσει, είναι αρκετά πιθανό να του δώσουν 

μια δραστηριότητα να κάνει ή ένα παιχνίδι να παίξει ενώ άλλο ένα ίδιο ποσοστό, το 

θεωρεί πολύ πιθανό. Το 50% των ερωτηθέντων θεωρεί απίθανο να αφήσουν το παιδί τους 

να παίξει με τον υπολογιστή, το 43,3% θεωρεί απίθανο να του δώσουν ένα κινητό ή ένα 

tablet και το 41,6% θεωρεί επίσης, απίθανο να του δώσουν φορητό ηλεκτρονικό παιχνίδι 

τύπου gameboy. Το 34,5% θεωρεί αρκετά πιθανό να τον αφήσουν να δει ένα τηλεοπτικό 
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πρόγραμμα ή DVD και το 27,3% θεωρεί όχι τόσο πιθανό να του δώσουν ένα βιβλίο να 

διαβάσει ή να ξεφυλλίσει.  

10) Όταν επιθυμείτε το παιδί σας να κάνει μια εκπαιδευτική δραστηριότητα, πόσο πιθανόν 

είναι να κάνετε κάτι από τα παρακάτω; 

Το 52,7% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως όταν επιθυμούν το παιδί τους να κάνει μια 

εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι πολύ πιθανό να του δώσουν μια δραστηριότητα να 

κάνει ή ένα παιχνίδι να παίξει. Το 48,7% θεωρεί επίσης πολύ πιθανό να του δώσουν ένα 

βιβλίο να διαβάσει ή να ξεφυλλίσει. Το 50,7% θεωρεί απίθανό να του δώσουν ένα κινητό 

ή ένα tablet, το 49,7% θεωρούν απίθανο να αφήσουν το παιδί τους να παίξει με τον 

υπολογιστή, το 45,3% θεωρούν απίθανο να του δώσουν ένα φορητό ηλεκτρονικό παιχνίδι 

τύπου gameboy και το 38,7% θεωρούν επίσης απίθανο να αφήσουν το παιδί τους να δει 

ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα ή DVD, ωστόσο, ένα 32,7% διατήρησε ουδέτερη στάση, 

καθώς δεν ήταν τόσο απόλυτοι.  

11) Όταν επιβραβεύετε το παιδί σας, πόσο πιθανόν είναι να κάνετε κάτι από τα παρακάτω; 

Το 51% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως όταν θέλουν να επιβραβεύσουν το παιδί τους 

είναι πολύ πιθανό να του δώσουν μια δραστηριότητα να κάνει ή ένα παιχνίδι να παίξει. 

Το 41,6% των ερωτηθέντων θεωρεί απίθανο να αφήσουν το παιδί τους να παίξει με τον 

υπολογιστή, το 36,7% θεωρεί απίθανο να του δώσουν ένα κινητό ή ένα tablet και το 

37,3% θεωρεί επίσης, απίθανο να του δώσουν φορητό ηλεκτρονικό παιχνίδι τύπου 

gameboy. Το 34,9% θεωρεί αρκετά πιθανό να τον αφήσουν να δει ένα τηλεοπτικό 

πρόγραμμα ή DVD και το 36,2% θεωρεί όχι τόσο πιθανό να του δώσουν ένα βιβλίο να 

διαβάσει ή να ξεφυλλίσει.  

12) Όταν κάνετε προσπάθεια να πειθαρχήσετε το παιδί σας, πόσο πιθανόν είναι να κάνετε 

κάτι από τα παρακάτω; 

Το 42% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως όταν κάνουν προσπάθεια να πειθαρχήσουν το 

παιδί τους είναι πολύ πιθανό να του αφαιρέσουν ώρα από παιχνίδι με ηλεκτρονικές 

συσκευές. Το 36,9% των ερωτηθέντων θεωρεί πολύ πιθανό να του αφαιρέσουν χρόνο 

από τον υπολογιστή, ενώ το ίδιο ποσοστό θεωρεί πολύ πιθανό να του αφαιρέσουν ώρα 

από την τηλεόραση ή το DVD. Το 33,8% θεωρεί πολύ πιθανό επίσης, να του αφαιρέσουν 

ώρα από φορητά ηλεκτρονικά παιχνίδια. Το 81,1% θεωρεί απίθανο να του στερήσουν 

χρόνο από την ανάγνωση ενώ ένα 27,5% θεωρεί απίθανό να του αφαιρέσουν ώρα από 

μια ασχολία ή ένα παιχνίδι ενώ το ίδιο ποσοστό, θεωρεί αρκετά πιθανό να εφαρμόσουν 

κάτι τέτοιο. Παρατίθεται στη συνέχεια ο συγκεντρωτικός πίνακας. 
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13) Πόσο συχνά επιβάλλετε κανόνες για: 

Το 70% των ερωτηθέντων όλες ή τις περισσότερες φορές επιβάλλει κανόνες σχετικά με 

τα είδη των τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηλεκτρονικών παιχνιδιών και ιστοσελίδων που 

το παιδί σας μπορεί να ασχοληθεί και το 73,3% για τη χρονική διάρκεια που το παιδί σας 

μπορεί να παρακολουθήσει τηλεοπτικά προγράμματα, να παίξει ηλεκτρονικά παιχνίδια 

ή να περιηγηθεί στο ίντερνετ.  

Πόσο συχνά επιβάλλετε κανόνες για: 

  

το παιδί μου 

είναι πολύ 

μικρό /δεν 

χρησιμοποιεί 

ψηφιακά 

μέσα 

% 

δεν 

έχουμε 

κανόνες 

για αυτό 

% 

σχεδόν 

ποτέ 

% 

μερικές 

φορές 

% 

όλες ή τις 

περισσότερες 

φορές 

% 

Τα είδη των τηλεοπτικών 

προγραμμάτων, ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών και ιστοσελίδων που 

το παιδί σας μπορεί να ασχοληθεί. 

3,3 1,3 2,0 23,3 70,0 

Τη χρονική διάρκεια που το παιδί 

σας μπορεί να παρακολουθήσει 

τηλεοπτικά προγράμματα, να 

παίξει ηλεκτρονικά παιχνίδια ή να 

περιηγηθεί στο ίντερνετ. 

2,0 4,0   20,7 73,3 

(Πίνακας 24 : Πόσο συχνά επιβάλλετε κανόνες;) 

 

(Γράφημα 22Α : Πόσο συχνά επιβάλλετε κανόνες;) 
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(Γράφημα 22Β : Πόσο συχνά επιβάλλετε κανόνες;) 

 

14) Γενικά, πιστεύετε ότι ο υπολογιστής έχει θετική ή αρνητική επίδραση στα παιδιά που 

βρίσκονται στην ηλικία των παιδιών σας ως προς: 

Το 42,7% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως ο υπολογιστής δεν έχει ούτε θετική ούτε 

αρνητική επίδραση στα παιδιά που βρίσκονται στην ηλικία των παιδιών τους, σε ότι 

αφορά τις αναγνωστικές δεξιότητες, το 36% πιστεύει το ίδιο για τις προφορικές 

δεξιότητες, το 34,7% πιστεύει το ίδιο για τις κοινωνικές δεξιότητες, το 30,9% πιστεύει 

το ίδιο για την δημιουργικότητα και το 47% για την συμπεριφορά. Το 56,1% θεωρεί ότι 

ο υπολογιστής έχει πολύ αρνητική επίδραση στην σωματική άσκηση και το πιστεύει το 

ίδιο για τον ύπνο (38,7%). Το 34% θεωρεί αρκετά αρνητική την επίδραση του υπολογιστή 

στη διάρκεια προσοχής του παιδιού τους και το 42,3% θεωρεί αρκετά θετική την 

επίδραση του υπολογιστή στις μαθηματικές δεξιότητες.  

15) Γενικά, για τα παιδιά στην ηλικία του παιδιού σας πιστεύετε ότι οι συσκευές τύπου 

smart phone, tablet έχουν θετική ή αρνητική επίδραση σε αυτά ; 

Το 43% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως οι συσκευές τύπου smart phone, tablet δεν έχουν 

ούτε θετική ούτε αρνητική επίδραση στα παιδιά που βρίσκονται στην ηλικία των παιδιών 

τους, σε ότι αφορά τις αναγνωστικές δεξιότητες, το 38,7% πιστεύει το ίδιο για τις 

προφορικές δεξιότητες, το 36,2% πιστεύει το ίδιο για τις μαθηματικές δεξιότητες, το 

28,9% πιστεύει το ίδιο για την δημιουργικότητα και το 40,3% για την συμπεριφορά. Το 

58,7% θεωρεί ότι ο υπολογιστής έχει πολύ αρνητική επίδραση στην σωματική άσκηση 

και το πιστεύει το ίδιο για τον ύπνο (42,7%) καθώς και τη διάρκεια προσοχής του παιδιού 

τους.  Τέλος, το 32,7% θεωρεί αρκετά αρνητική την επίδραση του υπολογιστή στις 

κοινωνικές του δεξιότητες.  
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3.6 Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 

 

Παρακάτω παρατίθενται οι απαντήσεις και τα σχόλια στα ερευνητικά ερωτήματα που 

τέθηκαν. 

 

1.Επηρεάζει η ηλικία των γονέων τον τρόπο εισαγωγής και την προστασία του παιδιού στον 

ψηφιακό κόσμο; 

Η ηλικία των γονέων δεν φαίνεται να παρουσιάζει στατιστική σημαντικότητα σε σχέση 

με τον τρόπο εισαγωγής και την προστασία του παιδιού στον ψηφιακό κόσμο (Κάναμε 

σύγκριση μέσων όρων με Anova και τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά p>0,05). 

 

2. Επηρεάζει το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των γονέων τον τρόπο εισαγωγής και την 

προστασία του παιδιού στον ψηφιακό κόσμο; 

Η εκπαιδευτικό υπόβαθρο των γονέων δεν φαίνεται να παρουσιάζει στατιστική 

σημαντικότητα σε σχέση με τον τρόπο εισαγωγής και την προστασία του παιδιού στον 

ψηφιακό κόσμο. (Κάναμε σύγκριση μέσων όρων με Anova και τα αποτελέσματα ήταν 

αρνητικά p>0,05). 

 

3.Συνδέεται η εξοικείωση των γονέων με τα στοιχεία που συσχετίζονται με τον υπολογιστή 

και το διαδίκτυο αν θα προσανατολιστούν προς συγκεκριμένες πηγές βοήθειας όταν 

αναζητούν γονεϊκές συμβουλές ή πληροφορίες; 

 

Σχέση ερώτησης 1.6.1 Πόσο εξοικειωμένοι είστε με το ADVANCED SEARCH που 

συσχετίζονται με τον υπολογιστή και το διαδίκτυο; με ερώτηση 1.8.3 Πόσο πιθανόν 

είναι να προσανατολιστείτε προς το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ όταν 

αναζητάτε γονεϊκές συμβουλές; 

 

Η σχέση μεταξύ των δυο μεταβλητών έχει στατιστική σημαντικότητα καθώς p του chi-

square tests είναι <0,05 (0,003). Από τον παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι οι περισσότεροι 

γονείς που δήλωσαν πλήρως εξοικειωμένοι με την έννοια του Advanced search, θεωρούν 

πολύ πιθανό να προσανατολιστούν προς το Εκπαιδευτικό Προσωπικό προκειμένου να 

αναζητήσουν γονεϊκές συμβουλές. Ακολουθούν οι σχετικοί πίνακες.  
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Crosstab 

Count   

 

1.8.3 Πόσο πιθανόν είναι να προσανατολιστείτε προς τις 

ακόλουθες πηγές όταν αναζητάτε γονεϊκές 

συμβουλές;(ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

Total 

μη 

εφαρμόσιμο 

καθόλου 

πιθανό 

όχι τόσο 

πιθανόν 

αρκετά 

πιθανόν 

πολύ 

πιθανόν 

1.6.1 Πόσο 

εξοικειωμένοι είστε 

με τα παρακάτω 

στοιχεία που 

συσχετίζονται με 

τον υπολογιστή 

και το διαδίκτυο; 

(ADVANCED 

SEARCH) 

δεν είναι 

κατανοητό 
0 1 1 14 17 33 

Λίγο 0 3 1 3 9 16 

Αρκετά 2 2 5 5 9 23 

Καλό 0 0 5 5 3 13 

πλήρως 

κατανοητό 1 3 4 32 24 64 

Total 3 9 16 59 62 149 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 36,056a 16 ,003 

Likelihood Ratio 31,703 16 ,011 

Linear-by-Linear Association ,833 1 ,361 

N of Valid Cases 149   

a. 14 cells (56, 0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
, 26. 

(Πίνακας 25 : Σχέση ερώτησης 1.6.1 Πόσο εξοικειωμένοι είστε με το ADVANCED SEARCH 

που συσχετίζονται με τον υπολογιστή και το διαδίκτυο; με ερώτηση 1.8.3 Πόσο πιθανόν είναι να 

προσανατολιστείτε προς το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ όταν αναζητάτε γονεϊκές 

συμβουλές;) 

 

Σχέση ερώτησης 1.6.3 Πόσο εξοικειωμένοι είστε με το SPYWARE που 

συσχετίζονται με τον υπολογιστή και το διαδίκτυο; με ερώτηση 1.8.3 Πόσο πιθανόν 

είναι να προσανατολιστείτε προς το ΣΥΝΤΡΟΦΟ σας όταν αναζητάτε γονεϊκές 

συμβουλές; 

 

Η σχέση μεταξύ των δυο μεταβλητών έχει στατιστική σημαντικότητα καθώς p του chi-

square tests είναι <0,05 (0,039). Από τον παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι οι περισσότεροι 

γονείς που δεν κατανόησαν την έννοια του Spyware καθώς και εκείνοι που την 

κατανόησαν πλήρως, δήλωσαν πως θεωρούν πολύ πιθανό να προσανατολιστούν προς τον 
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Σύντροφό τους προκειμένου να αναζητήσουν γονεϊκές συμβουλές. Ακολουθούν οι 

σχετικοί πίνακες. 

 

Crosstab 

Count   

 

1.8.5 Πόσο πιθανόν είναι να προσανατολιστείτε προς 

τις ακόλουθες πηγές όταν αναζητάτε γονεϊκές 

συμβουλές ή πληροφορίες; (ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ) 

Total 

μη 

εφαρμόσιμο 

καθόλου 

πιθανό 

όχι τόσο 

πιθανόν 

αρκετά 

πιθανόν 

πολύ 

πιθανόν 

1.6.3 Πόσο 

εξοικειωμένοι είστε 

με τα παρακάτω 

στοιχεία που 

συσχετίζονται με 

τον υπολογιστή και 

το διαδίκτυο; 

(SPYWARE) 

δεν είναι 

κατανοητό 
0 0 2 8 43 53 

Λίγο 2 1 3 2 14 22 

Αρκετά 0 0 0 6 14 20 

Καλό 0 0 0 1 15 16 

πλήρως 

κατανοητό 
0 1 1 5 30 37 

Total 2 2 6 22 116 148 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 27,216a 16 ,039 

Likelihood Ratio 23,013 16 ,113 

Linear-by-Linear Association ,441 1 ,507 

N of Valid Cases 148   

a. 18 cells (72,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 
is , 22. 

(Πίνακας 26 : Σχέση ερώτησης 1.6.3 Πόσο εξοικειωμένοι είστε με το SPYWARE που 

συσχετίζονται με τον υπολογιστή και το διαδίκτυο; με ερώτηση 1.8.3 Πόσο πιθανόν είναι να 

προσανατολιστείτε προς το ΣΥΝΤΡΟΦΟ σας όταν αναζητάτε γονεϊκές συμβουλές;) 
 

4) Ποιος ο βαθμός συσχέτισης του αν οι γονείς ανήκουν σε κάποια γονεϊκή οργάνωση με 

το αν πιστεύουν πως οι συσκευές τύπου smart phone, tablet έχουν θετική ή αρνητική 

επίδραση στα παιδιά; 

 

Σχέση ερώτησης Είστε μέλος μιας ομάδας ή οργάνωσης που σχετίζεται με θέματα 

γονεϊκότητας; και ερώτησης 3.15.5 Για τα παιδιά πιστεύετε ότι οι συσκευές τύπου 

smart phone, tablet έχουν θετική ή αρνητική επίδραση ως προς την σωματική 

άσκηση; 
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Η σχέση μεταξύ των δυο μεταβλητών έχει στατιστική σημαντικότητα καθώς p του chi-

square tests είναι <0,05 (0,001). Από τον παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι οι περισσότεροι 

γονείς που είναι μέλη κάποιας ομάδας/οργάνωσης καθώς και εκείνοι που δεν είναι μέλη, 

πιστεύουν πως οι συσκευές τύπου smart phone, tablet έχουν αρνητική επίδραση ως προς 

την σωματική άσκηση των παιδιών τους. Ακολουθούν οι σχετικοί πίνακες. 

 

Crosstab 

Count   

 

3.15.5 Για τα παιδιά πιστεύετε ότι οι συσκευές τύπου 

smart phone, tablet έχουν θετική ή αρνητική επίδραση ως 

προς την σωματική άσκηση; 

Total 

πολύ 

αρνητική 

αρκετά 

αρνητική 

ούτε θετική 

ούτε αρνητική 

αρκετά 

θετική 

πολύ 

θετική 

Είστε μέλος μιας 

ομάδας ή 

οργάνωσης που 

σχετίζεται με θέματα 

γονεϊκότητας; 

Ναι 8 1 5 0 1 15 

Όχι 

79 42 11 1 0 133 

Total 87 43 16 1 1 148 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 19,775a 4 ,001 

Likelihood Ratio 14,303 4 ,006 

Linear-by-Linear Association 5,637 1 ,018 

N of Valid Cases 148   

a. 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
, 10. 

(Πίνακας 27 : Σχέση ερώτησης Είστε μέλος μιας ομάδας ή οργάνωσης που σχετίζεται με θέματα 

γονεϊκότητας; και ερώτησης 3.15.5 Για τα παιδιά πιστεύετε ότι οι συσκευές τύπου smart phone, 

tablet έχουν θετική ή αρνητική επίδραση ως προς την σωματική άσκηση;) 

 

Σχέση ερώτησης Είστε μέλος μιας ομάδας ή οργάνωσης που σχετίζεται με θέματα 

γονεϊκότητας; με ερώτηση 3.15 6 Για τα παιδιά πιστεύετε ότι οι συσκευές τύπου 

smart phone, tablet έχουν θετική ή αρνητική επίδραση ως προς τη διάρκεια 

προσοχής; 

 

Η σχέση μεταξύ των δυο μεταβλητών έχει στατιστική σημαντικότητα καθώς p του chi-

square tests είναι <0,05 (0,001). Από τον παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι οι περισσότεροι 

γονείς που είναι μέλη κάποιας ομάδας/οργάνωσης καθώς και εκείνοι που δεν είναι μέλη, 
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πιστεύουν πως οι συσκευές τύπου smart phone, tablet έχουν αρνητική επίδραση ως προς 

τη διάρκεια προσοχής των παιδιών τους. Ακολουθούν οι σχετικοί πίνακες. 

 

 

Crosstab 

Count   

 

3.15 6 Για τα παιδιά πιστεύετε ότι οι συσκευές τύπου smart 

phone, tablet έχουν θετική ή αρνητική επίδραση ως προς τη 

διάρκεια προσοχής; 

Total 

πολύ 

αρνητική 

αρκετά 

αρνητική 

ούτε θετική 

ούτε αρνητική 

αρκετά 

θετική 

πολύ 

θετική 

Είστε μέλος μιας 

ομάδας ή οργάνωσης 

που σχετίζεται με 

θέματα γονεϊκότητας; 

Ναι 6 0 5 2 2 15 

Όχι 

44 49 32 6 1 132 

Total 50 49 37 8 3 147 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 18,536a 4 ,001 

Likelihood Ratio 18,071 4 ,001 

Linear-by-Linear Association 4,519 1 ,034 

N of Valid Cases 147   

a. 4 cells (40, 0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is , 31. 

(Πίνακας 28 : Σχέση ερώτησης Είστε μέλος μιας ομάδας ή οργάνωσης που σχετίζεται με θέματα 

γονεϊκότητας; με ερώτηση 3.15 6 Για τα παιδιά πιστεύετε ότι οι συσκευές τύπου smart phone, 

tablet έχουν θετική ή αρνητική επίδραση ως προς τη διάρκεια προσοχής;) 

 

Σχέση ερώτησης Είστε μέλος μιας ομάδας ή οργάνωσης που σχετίζεται με θέματα 

γονεϊκότητας; με ερώτηση 3.15.8 Για τα παιδιά πιστεύετε ότι οι συσκευές τύπου 

smart phone, tablet έχουν θετική ή αρνητική επίδραση ως προς την συμπεριφορά; 

 

Η σχέση μεταξύ των δυο μεταβλητών έχει στατιστική σημαντικότητα καθώς p του chi-

square tests είναι <0,05 (0,021). Από τον παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι οι περισσότεροι 

γονείς που είναι μέλη κάποιας ομάδας/οργάνωσης καθώς και εκείνοι που δεν είναι μέλη, 

πιστεύουν πως οι συσκευές τύπου smart phone, tablet δεν έχουν ούτε αρνητική αλλά ούτε 

και θετική επίδραση ως προς την συμπεριφορά των παιδιών τους. Ακολουθούν οι 

σχετικοί πίνακες. 
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Crosstab 

Count   

 

3.15.8 Για τα παιδιά πιστεύετε ότι οι συσκευές 

τύπου smart phone, tablet έχουν θετική ή αρνητική 

επίδραση ως προς την συμπεριφορά; 

Total 

πολύ 

αρνητική 

αρκετά 

αρνητική 

ούτε 

θετική 

ούτε 

αρνητική 

αρκετά 

θετική 

πολύ 

θετική 

Είστε μέλος μιας 

ομάδας ή 

οργάνωσης που 

σχετίζεται με θέματα 

γονεϊκότητας; 

Ναι 2 3 8 1 1 15 

Όχι 

40 36 52 4 0 132 

Total 42 39 60 5 1 147 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 11,591a 4 ,021 

Likelihood Ratio 7,527 4 ,111 

Linear-by-Linear Association 5,349 1 ,021 

N of Valid Cases 147   

a. 6 cells (60, 0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is , 10. 

(Πίνακας 29 : Σχέση ερώτησης Είστε μέλος μιας ομάδας ή οργάνωσης που σχετίζεται με θέματα 

γονεϊκότητας; με ερώτηση 3.15.8 Για τα παιδιά πιστεύετε ότι οι συσκευές τύπου smart phone, 

tablet έχουν θετική ή αρνητική επίδραση ως προς την συμπεριφορά;) 

 

Σχέση ερώτησης Είστε μέλος μιας ομάδας ή οργάνωσης που σχετίζεται με θέματα 

γονεϊκότητας; με ερώτηση 3.15.9 Για τα παιδιά πιστεύετε ότι οι συσκευές τύπου 

smart phone, tablet έχουν θετική ή αρνητική επίδραση ως προς τον ύπνο; 

 

Η σχέση μεταξύ των δυο μεταβλητών έχει στατιστική σημαντικότητα καθώς p του chi-

square tests είναι <0,05 (0,015). Από τον παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι οι περισσότεροι 

γονείς που είναι μέλη κάποιας ομάδας/οργάνωσης πιστεύουν πως οι συσκευές τύπου 

smart phone, tablet δεν έχουν ούτε αρνητική αλλά ούτε και θετική επίδραση ως προς τον 

ύπνο των παιδιών τους, ενώ οι περισσότεροι γονείς που δεν είναι μέλη κάποιας 

ομάδας/οργάνωσης, πιστεύουν πως οι συσκευές τύπου smart phone, tablet έχουν 

αρνητική επίδραση στον ύπνο των παιδιών τους. Ακολουθούν οι σχετικοί πίνακες. 
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Crosstab 

Count   

 

3.15.9 Για τα παιδιά πιστεύετε ότι οι συσκευές τύπου 

smart phone, tablet έχουν θετική ή αρνητική επίδραση 

ως προς τον ύπνο; 

Total 

πολύ 

αρνητική 

αρκετά 

αρνητική 

ούτε 

θετική 

ούτε 

αρνητική 

αρκετά 

θετική 

πολύ 

θετική 

Είστε μέλος μιας 

ομάδας ή 

οργάνωσης που 

σχετίζεται με θέματα 

γονεϊκότητας; 

Ναι 5 2 7 0 1 15 

Όχι 

57 39 36 1 0 133 

Total 62 41 43 1 1 148 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,298a 4 ,015 

Likelihood Ratio 8,148 4 ,086 

Linear-by-Linear Association 3,851 1 ,050 

N of Valid Cases 148   

a. 6 cells (60, 0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 
is ,10. 

(Πίνακας 30 : Σχέση ερώτησης Είστε μέλος μιας ομάδας ή οργάνωσης που σχετίζεται με θέματα 

γονεϊκότητας; με ερώτηση 3.15.9 Για τα παιδιά πιστεύετε ότι οι συσκευές τύπου smart phone, 

tablet έχουν θετική ή αρνητική επίδραση ως προς τον ύπνο;) 

 

5) Επηρεάζει το πόσες και ποιες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν οι γονείς στο σπίτι με το 

πόσο συχνά το παιδί χρησιμοποιεί τον υπολογιστή ή το ίντερνετ για συγκεκριμένες ασχολίες 

στο διαδίκτυο και το ψηφιακό κόσμο; 

 

Σχέση ερώτησης 3.1.1 Τηλεόραση υπάρχει σπίτι σας; Με ερώτηση 2.5.6 Πόσο συχνά 

το παιδί σας χρησιμοποιεί τον υπολογιστή ή το ίντερνετ για τις παρακάτω 

ασχολίες;(για να "ανεβάσει" φωτογραφίες κ.α.) 

 

Η σχέση μεταξύ των δυο μεταβλητών έχει στατιστική σημαντικότητα καθώς p του chi-

square tests είναι <0,05 (0,022). Από τον παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι οι περισσότεροι 

γονείς που έχουν τηλεόραση σπίτι τους, δήλωσαν πως το παιδί τους ποτέ δεν 



65 
 

χρησιμοποιεί τον υπολογιστή ή το ίντερνετ για να "ανεβάσει" φωτογραφίες. Ακολουθούν 

οι σχετικοί πίνακες. 

 

Crosstab 

Count   

 

2.5.6 Πόσο συχνά το παιδί σας χρησιμοποιεί τον 

υπολογιστή ή το ίντερνετ για τις παρακάτω 

ασχολίες;(για να "ανεβάσει" φωτογραφίες κ.α.) 

Total 

δεν 

χρησιμοποιεί 

τον 

υπολογιστή Ποτέ 

σχεδόν 

ποτέ 

μερικές 

φορές συχνά 

3.1.1 Τι από τα 

παρακάτω υπάρχει 

σπίτι σας; 

(ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ) 

Υπάρχει 21 80 21 17 8 147 

Δεν 

υπάρχει 2 0 0 0 1 3 

Total 23 80 21 17 9 150 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 11,481a 4 ,022 

Likelihood Ratio 9,543 4 ,049 

Linear-by-Linear Association ,010 1 ,922 

N of Valid Cases 150   

a. 5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 
is , 18. 

(Πίνακας 31 : Σχέση ερώτησης 3.1.1 Τηλεόραση υπάρχει σπίτι σας; Με ερώτηση 2.5.6 Πόσο 

συχνά το παιδί σας χρησιμοποιεί τον υπολογιστή ή το ίντερνετ για τις παρακάτω ασχολίες; (για 

να "ανεβάσει" φωτογραφίες κ.α.) 

 

Σχέση ερώτησης 3.1.2 Έχετε σταθερό ή φορητό υπολογιστή σπίτι σας; Με ερώτηση 

2.5.3 Πόσο συχνά το παιδί σας χρησιμοποιεί τον υπολογιστή ή το ίντερνετ για τις 

παρακάτω ασχολίες;(για να δει τηλεοπτικά προγράμματα) 

 

Η σχέση μεταξύ των δυο μεταβλητών έχει στατιστική σημαντικότητα καθώς p του chi-

square tests είναι <0,05 (0,035). Από τον παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι οι περισσότεροι 

γονείς που έχουν σταθερό ή φορητό υπολογιστή σπίτι τους, δήλωσαν πως το παιδί τους 

ποτέ δεν χρησιμοποιεί τον υπολογιστή ή το ίντερνετ για να για να δει τηλεοπτικά 

προγράμματα. Ακολουθούν οι σχετικοί πίνακες. 
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Crosstab 

Count   

 

2.5.3 Πόσο συχνά το παιδί σας χρησιμοποιεί τον 

υπολογιστή ή το ίντερνετ για τις παρακάτω 

ασχολίες;(για να δει τηλεοπτικά προγράμματα) 

Total 

δεν 

χρησιμοποιεί 

τον 

υπολογιστή ποτέ 

σχεδόν 

ποτέ 

μερικές 

φορές συχνά 

3.1.2 Τι από τα 

παρακάτω υπάρχει 

σπίτι σας; 

(ΣΤΑΘΕΡΟΣ Ή 

ΦΟΡΗΤΟΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ) 

Υπάρχει 17 45 36 28 19 145 

Δεν 

υπάρχει 

2 0 0 3 0 5 

Total 19 45 36 31 19 150 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,371a 4 ,035 

Likelihood Ratio 11,345 4 ,023 

Linear-by-Linear Association ,039 1 ,844 

N of Valid Cases 150   

a. 5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 
is ,63. 

(Πίνακας 32 : Σχέση ερώτησης 3.1.2 Έχετε σταθερό ή φορητό υπολογιστή σπίτι σας; Με ερώτηση 

2.5.3 Πόσο συχνά το παιδί σας χρησιμοποιεί τον υπολογιστή ή το ίντερνετ για τις παρακάτω 

ασχολίες;(για να δει τηλεοπτικά προγράμματα)) 

 

Σχέση ερώτησης 3.1.3 Υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο σπίτι σας; Με ερώτηση 

2.5.3 Πόσο συχνά το παιδί σας χρησιμοποιεί τον υπολογιστή ή το ίντερνετ για τις 

παρακάτω ασχολίες;(για να δει τηλεοπτικά προγράμματα) 

 

Η σχέση μεταξύ των δυο μεταβλητών έχει στατιστική σημαντικότητα καθώς p του chi-

square tests είναι <0,05 (0,021). Από τον παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι οι περισσότεροι 

γονείς που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο σπίτι τους, δήλωσαν πως το παιδί τους ποτέ 

δεν χρησιμοποιεί τον υπολογιστή ή το ίντερνετ για να για να δει τηλεοπτικά 

προγράμματα. Ακολουθούν οι σχετικοί πίνακες. 
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Crosstab 

Count   

 

2.5.3 Πόσο συχνά το παιδί σας χρησιμοποιεί τον 

υπολογιστή ή το ίντερνετ για τις παρακάτω 

ασχολίες;(για να δει τηλεοπτικά προγράμματα) 

Total 

δεν 

χρησιμοποιεί 

τον 

υπολογιστή ποτέ 

σχεδόν 

ποτέ 

μερικές 

φορές συχνά 

3.1.3 Τι από τα 

παρακάτω υπάρχει 

σπίτι σας; 

(ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 

Υπάρχει 19 44 36 27 19 145 

Δεν 

υπάρχει 
0 1 0 4 0 5 

Total 19 45 36 31 19 150 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 11,535a 4 ,021 

Likelihood Ratio 10,411 4 ,034 

Linear-by-Linear Association 1,634 1 ,201 

N of Valid Cases 150   

a. 5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 
is , 63. 

(Πίνακας 33 : Σχέση ερώτησης 3.1.3 Υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο σπίτι σας; Με ερώτηση 

2.5.3 Πόσο συχνά το παιδί σας χρησιμοποιεί τον υπολογιστή ή το ίντερνετ για τις παρακάτω 

ασχολίες;(για να δει τηλεοπτικά προγράμματα)) 

 

Σχέση ερώτησης 3.1.4 Υπάρχει συσκευή ηλεκτρονικών παιχνιδιών σπίτι σας; με 

ερώτηση  2.5.1 Πόσο συχνά το παιδί σας χρησιμοποιεί τον υπολογιστή ή το ίντερνετ 

για τις παρακάτω ασχολίες;(για να παίξει παιχνίδια) 

Η σχέση μεταξύ των δυο μεταβλητών έχει στατιστική σημαντικότητα καθώς p του chi-

square tests είναι <0,05 (0,008). Από τον παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι οι περισσότεροι 

γονείς που έχουν συσκευή ηλεκτρονικών παιχνιδιών στο σπίτι τους, δήλωσαν πως το 

παιδί τους χρησιμοποιεί συχνά τον υπολογιστή ή το ίντερνετ για να για να παίξει 

παιχνίδια. Ακολουθούν οι σχετικοί πίνακες. 
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Crosstab 

Count   

 

2.5.1 Πόσο συχνά το παιδί σας χρησιμοποιεί τον 

υπολογιστή ή το ίντερνετ για τις παρακάτω 

ασχολίες;(για να παίξει παιχνίδια) 

Total 

δεν 

χρησιμοποιεί 

τον 

υπολογιστή Ποτέ 

σχεδόν 

ποτέ 

μερικές 

φορές συχνά 

3.1.4 Τι από τα 

παρακάτω υπάρχει 

σπίτι σας; (ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΥΠΟΥ 

PLAYSTATION) 

Υπάρχει 3 9 10 16 28 66 

Δεν 

υπάρχει 

8 13 6 39 18 84 

Total 11 22 16 55 46 150 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 13,831a 4 ,008 

Likelihood Ratio 14,047 4 ,007 

Linear-by-Linear Association 2,348 1 ,125 

N of Valid Cases 150   

a. 5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,63. 

(Πίνακας 34 : Σχέση ερώτησης 3.1.4 Υπάρχει συσκευή ηλεκτρονικών παιχνιδιών σπίτι σας; με 

ερώτηση  2.5.1 Πόσο συχνά το παιδί σας χρησιμοποιεί τον υπολογιστή ή το ίντερνετ για τις 

παρακάτω ασχολίες;(για να παίξει παιχνίδια)) 
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Κεφάλαιο 4 : Συζήτηση 

4.1 Σχολιασμός Συμπερασμάτων 

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας σε ορισμένα σημεία συγκλίνει και σε άλλα αποκλίνει σε σχέση με άλλες 

εγχώριες ή/και διεθνείς έρευνες οδηγώντας σε συμπεράσματα σε σχέση με θέματα που 

αναλύθηκαν στο θεωρητικό μέρος της εργασίας.  

Αρχικά όσον αφορά το θέμα της χρήσης του Διαδικτύου στην Ελλάδα, η 

συντριπτική πλειοψηφία των γονέων της παρούσας έρευνας δήλωσαν πως στο σπίτι τους 

υπάρχουν τηλεόραση, σταθερός ή φορητός υπολογιστής και πρόσβαση στο Διαδίκτυο. 

Στη διαπίστωση αυτή κατέληξε και η ΕΛΣΤΑΤ (2017), σύμφωνα με την οποία περίπου 

επτά στα δέκα ελληνικά νοικοκυριά έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο εντός του σπιτιού 

τους. Η εξάπλωση της χρήσης του διαδικτύου στους ερωτηθέντες γονείς φανερώνει πως 

η επαφή με το διαδίκτυο έχει γίνει αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινότητάς τους.  

Αναφορικά με την αρνητική επίδραση που ασκεί το διαδίκτυο στα παιδιά δεν 

είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ο ψηφιακός κόσμος απειλεί και καταστρέφει τα 

παιδιά καθώς τα φέρνει αντιμέτωπα με απειλές όπως η εξάρτηση, η αντικοινωνική 

συμπεριφορά ή ακόμα και η παχυσαρκία (Buckingham, 2008, pp. 11-12). Η ισχυρή 

πλειοψηφία των γονέων ανησυχούν για τους κινδύνους που εγκυμονεί η μη-ασφαλής 

χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά τους (Sorbring, 2014) (Kabakci, Ferhan Odabasi, & 

Coklar, 2008), συμπέρασμα που αποδεικνύεται και στην παρούσα έρευνα κάθως πάνω 

από τους 50% των γονέων δήλωσαν ότι ο υπολογιστής έχει πολύ αρνητική επίδραση στη 

σωματική άσκηση των παιδιών αλλά επηρεάζει αρνητικά και τη διάρκεια προσοχής. Σε 

αντίθεση ωστόσο με τη διεθνή βιβλιογραφία, διαπιστώνεται ότι σχετικά μικρό ποσοστό 

των γονέων της παρούσας έρευνας πιστεύει το ίδιο για την αρνητική επίδραση των 

ψηφιακών μέσων στις κοινωνικές δεξιότητες. Άλλες μελέτες έχουν αποδείξει ότι σχετικά 

προβλήματα με τον ύπνο προκύπτουν και από την υπερβολική έκθεση των παιδιών στο 

διαδίκτυο, τα κινητά τηλέφωνα και τα video games (Shenghui, Xinming, Shenghu, Fan, 

Chonghuai, & Xiaoming, 2007), γεγονός που διαπιστώνεται και στην παρούσα έρευνα 

καθώς αρκετοί γονείς αναφέρθηκαν στην αρνητική επίδραση των ψηφιακών μέσων στον 

ύπνο των παιδιών. 

Έρευνα που διεξήχθη στην Ολλανδία στο πλαίσιο της γονικής διαμεσολάβησης 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι γονείς αποτελούν ενδιάμεσο στάδιο ως προς την 

ανάπτυξη των γνώσεων των παιδιών περί ΤΠΕ και προς το ψηφιακό τους γραμματισμό 
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μέσα από μια σειρά πρακτικών που υιοθέτησαν (van den Eijnden, Spijkerman, Vermulst, 

van Rooij, & Engels, 2010). Αντίθετα ωστόσο, στη δική μας έρευνα μεγάλο ποσοστό των 

γονέων στην Ελλάδα δεν χρησιμοποιούν ψηφιακά μέσα για την εκτέλεση εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων αλλά ασχολούνται με παιχνίδια ή άλλου είδους δραστηριότητες γεγονός 

που υποδεικνύει ότι οι γονείς στην Ελλάδα δεν χρησιμοποιούν κατά κανόνα τα ψηφιακά 

μέσα για διδακτικούς σκοπούς. 

Όσον αφορά το θέμα της άντλησης πληροφοριών για θέματα γονεϊκότητας, 

σύμφωνα με την έρευνα των Livingstone, Haddon, Görzig και Ólafsson (2011, p. 128), 

οι περισσότεροι γονείς αντλούν πληροφορίες για το εν λόγω θέμα από φίλους και 

συγγενείς τους, και λιγότερο από μαζικής ενημέρωσης, το σχολείο των παιδιών τους, ή 

από ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Σύμφωνα και με το Δαραή (2008, σσ. 164-165), οι γονείς 

είναι ευνοϊκά διακείμενοι απέναντι στους εκπαιδευτικούς συγκριτικά με άλλες 

επαγγελματικές ομάδες που έχουν επαφή με τα παιδιά. Η παρούσα έρευνα συγκλίνει με 

τα ευρήματα που αναφέρονται στην εμπιστοσύνη που δείχνουν οι γονείς στο σχολείο και 

στους δασκάλους για συμβουλές και άντληση πληροφοριών όπως επίσης συγκλίνει στα 

στατιστικά σε σχέση με τη μικρή πιθανότητα να εμπιστευτούν διαδικτυακούς τόπους και 

social media. 

Η γονική διαμεσολάβηση αναφέρεται στην αλληλεπίδραση ανάμεσα στο γονέα 

και το παιδί σχετικά με την αξιοποίηση και χρήση των ψηφιακών μέσων από το 

τελευταίο. Γενικά, η γονική διαμεσολάβηση έχει χαρακτηριστεί ως η πλέον 

αποτελεσματική μέθοδος προστασίας των παιδιών από τους κινδύνους στο πλαίσιο 

αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων (Livingstone, Haddon, Görzig, & Ólafsson, 2011). 

Παρόλο λοιπόν που με βάση την βιβλιογραφία αναγνωρίζεται η αξία της ενεργούς 

διαμεσολάβησης των γονέων για τη διαμόρφωση υγειών στάσεων και αντιλήψεων 

απέναντι στο ψηφιακό κόσμο, με βάση τα δεδομένα που προέκυψαν από την παρούσα 

έρευνα δεν φαίνεται οι γονείς στην πλειοψηφία τους να συμμετέχουν οι ίδιοι προσωπικά 

σε δραστηριότητες που αφορούν την ενασχόληση των παιδιών τους με τα ψηφιακά μέσα. 

Πιθανόν να μην διαθέτουν τον απαραίτητο ψηφιακό και διαδικτυακό γραμματισμό για 

τη διαμεσολάβησή τους (Livingstone, Mascheroni, Dreier, Chaudron, & Lagae, 2015, p. 

7). Πιθανόν η συνεχής αναπροσαρμογή των ψηφιακών δεδομένων στο χώρο της 

τεχνολογίας να απαιτεί διαρκή ενημέρωση από τους γονείς για τις εξελίξεις ούτως ώστε 

να δύνανται να διαμεσολαβούν μεταξύ των παιδιών και του διαδικτύου  (Mascheroni & 

Ólafsson, 2014, pp. 87-88). Αντίθετα μεγάλο ποσοστό 70% των γονέων ασκούν 

απαγορευτική διαμεσολάβηση, η οποία είναι ταυτισμένη με την επιβολή κανόνων στα 

παιδιά σχετικά με το τί επιτρέπεται αυτά να πράττουν και τί όχι (Τσαλίκη, 2013, σ. 246). 
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Σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την εποπτεία των δραστηριοτήτων των 

ανήλικων παιδιών στο διαδίκτυο αποτελούν το κοινωνικο-οικονομικό και μορφωτικό 

επίπεδο των γονέων και οι στάσεις και οι αντιλήψεις τους για τη χρήση του διαδικτύου 

(Haddon, 2012). Στην παρούσα έρευνα όμως οι γονείς δεν αναλαμβάνουν ενεργό 

καθοδηγητικό ρόλο σε θέματα χρήσης του διαδικτύου από τα παιδιά τους. Γι’ αυτό το 

λόγο δεν μπορεί να αποδειχθεί στην έρευνά μας εάν το εκπαιδευτικό επίπεδό τους ή  οι 

αρχές και οι αντιλήψεις τους επηρεάζει τη γονική τους διαμεσολάβηση στην εισαγωγή 

και την προστασία των παιδιών στο ψηφιακό κόσμο. 

Επίσης, ένα ακόμα σημαντικό θέμα της γονικής διαμεσολάβησης όσον αφορά την 

προστασία των παιδιών κατά την πλοήγηση τους στο διαδίκτυο έχει να κάνει με τα φίλτρα 

γονικού ελέγχου στους υπολογιστές. Σύμφωνα με τους Mitchell, Finkelhor και Wolak 

(2003), η επιβολή περιορισμών με τη χρήση λογισμικών φιλτραρίσματος μειώνουν τους 

σχετικούς κινδύνους σε μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με τη γονική επίβλεψη των 

δραστηριοτήτων των παιδιών στο διαδίκτυο. Αν και τα εν λόγω λογισμικά διαφημίζονται 

και προωθούνται ως εναλλακτικές για την αποτροπή των ανηλίκων να επισκέπτονται, να 

προβάλλουν ή και να ανταλλάσσουν ακατάλληλο ψηφιακό περιεχόμενο, έρευνες έχουν 

δείξει ότι αυτά δεν αξιοποιούνται ευρέως από τις οικογένειες. (Finkelhor, Mitchell, & 

Wolak, 2000). Επίσης, μερίδα γονέων τηρεί σκεπτικιστική στάση απέναντι στη άποψη 

ότι τα λογισμικά ελέγχου και φιλτραρίσματος είναι αποτελεσματικά, καθώς κάποια από 

αυτά τα προγράμματα έχει διαπιστωθεί ότι επιτρέπουν την επαφή με ακατάλληλο υλικό 

και αποτρέπουν σε κάποιες περιπτώσεις την επαφή με νόμιμο περιεχόμενο (Mitchell, 

Finkelhor, & Wolak, 2005, p. 754). Στην ίδια διαπίστωση με τις παραπάνω έρευνες 

κατέληξε και η παρούσα έρευνα όπου διαφαίνεται ότι μικρό ποσοστό γονέων 

χρησιμοποιεί λογισμικά γονικού ελέγχου στους υπολογιστές που βρίσκονται εντός της 

οικογενειακής εστίας. 

Όσον αφορά το θέμα της συμμετοχής των γονέων σε ομάδες, οι γονείς έχουν τη 

δυνατότητα να απευθυνθούν σε οργανωμένες συλλογικότητες και θεσμοθετημένους 

φορείς, όπως οι σχολές γονέων, για να ζητήσουν βοήθεια σχετικά με την ένταξη των 

παιδιών τους στο διαδίκτυο και τον ψηφιακό κόσμο (Πιστοφίδου, 2009, σ. 85). Με βάση 

όμως τα ευρήματα της παρούσας έρευνας λίγοι γονείς (10%) από το σύνολο του 

δείγματος δήλωσε ότι συμμετέχει σε τέτοιες ομάδες. 

Αναφορικά με τα βασικά ερωτήματα της έρευνάς μας είναι αξιοσημείωτο ότι  οι 

γονείς ανεξαρτήτου ηλικίας και εκπαιδευτικού υπόβαθρου δεν αναλαμβάνουν ενεργό 

ρόλο γονικής διαμεσολάβησης αναφορικά με τη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά 
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τους ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό ασκεί περιοριστικά μέτρα (έλεγχο, επιλογή 

προγραμμάτων, περιορισμό χρόνου χρήσης ψηφιακών μέσων). Επομένως σύμφωνα στην 

δική μας έρευνα η ηλικία των γονέων καθώς και το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο δεν 

φαίνεται να επηρεάζουν τον τρόπο εισαγωγής και την προστασία του παιδιού στον 

ψηφιακό κόσμο. 

Αντιθέτως φαίνεται ότι συνδέεται η εξοικείωση των γονέων με στοιχεία που 

συσχετίζονται με τον υπολογιστή και το διαδίκτυο με το αν θα προσανατολιστούν προς 

συγκεκριμένες πηγές βοήθειας όταν αναζητούν γονεϊκές συμβουλές ή πληροφορίες. Οι 

γονείς αντλούν πληροφορίες για διαδικτυακά θέματα  από φίλους και συγγενείς, από τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης, από ιστοσελίδες στο διαδίκτυο  κι από το σχολείο των 

παιδιών τους,.  

Τέλος ελάχιστοι γονείς στην έρευνά μας ανήκουν σε κάποια γονεϊκή οργάνωση 

οπότε δεν μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με το αν και σε ποιο βαθμό 

σχετίζεται η συμμετοχή τους αυτή με  το αν πιστεύουν πως οι συσκευές τύπου smart 

phone, tablet έχουν θετική ή αρνητική επίδραση στα παιδιά. 

Καταληκτικά, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η παρούσα έρευνα συγκλίνει στα 

περισσότερα σημεία και αποκλίνει σε πολύ λίγα σημεία. 

 

4.2 Εισηγήσεις για περαιτέρω έρευνα 

Μετά την υλοποίηση της έρευνας προέκυψαν κάποια ζητήματα που θα ήταν καλό 

στο μέλλον να διερευνηθούν. Τόσο από την έρευνα όσο και από την βιβλιογραφική 

ανασκόπηση προκύπτει ότι υπάρχει η ανάγκη οι ανήλικοι να θωρακίζονται τόσο μέσα 

στα πλαίσια της οικογένειας όσο και του σχολείου με μεθόδους ασφαλούς περιήγησης 

στο διαδίκτυο ανάλογα με την ηλικία τους. Η ενεργή γονική διαμεσολάβηση σε 

διαδικτυακά θέματα είναι πρωταρχικής σημασίας. Οι περισσότεροι γονείς στην έρευνά 

μας διαμεσολαβούν μέσω περιοριστικών ή απαγορευτικών κανόνων στα παιδιά τους 

αναφορικά με τη χρήση των ψηφιακών μέσων. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο να γίνει 

ευρύτερη διερεύνηση σε μεγαλύτερο δείγμα ώστε εάν ισχύει να ερευνηθούν τα αίτια 

αλλά και να αναδειχθεί η αναγκαιότητα και οι στρατηγικές της γονικής διαμεσολάβησης. 

Επίσης να ερευνηθεί με ποιους τρόπους μπορεί να επιτευχθεί ο ψηφιακός γραμματισμός 

των γονέων ώστε να καταστούν ικανότεροι για ενεργή γονική διαμεσολάβηση. Ιδιαίτερη 

προσοχή χρειάζεται επίσης να δοθεί στο ρόλο του σχολείου ως θεσμικού αρωγού της 

γονικής διαμεσολάβησης αναφορικά με τη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά . Επίσης 
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μπορεί να ερευνηθούν νέες μέθοδοι προσέγγισης των μικρών παιδιών στις δύο πρώτες 

τάξεις του δημοτικού  σχολείου ως χρηστών του διαδικτύου. 

Το διαδίκτυο συνεχώς διευρύνεται και αναπτύσσεται με αποτέλεσμα ναι μεν να 

καλύπτει συνεχώς καινούργιες ανάγκες και να διευκολύνει όλο και περισσότερο τον 

άνθρωπο στην καθημερινότητά του παράλληλα όμως με τα οφέλη παρατηρείται ότι 

αυξάνονται και οι κίνδυνοι αλλά και η εγκληματικότητα στον ιστοχώρο. Έτσι τόσο οι 

γονείς όσο και τα παιδιά χρειάζονται τη μέριμνα από το κράτος και από την επιστημονική 

κοινότητα για να διαμορφώσουν μια υγιή σχέση με το διαδίκτυο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους γονείς 

 

Εισαγωγικό σημείωμα  
 
 
 
Αγαπητέ Γονέα,  
Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μου πραγματοποιώ μία έρευνα 
για τις απόψεις των γονέων αναφορικά με την εισαγωγή και την προστασία του παιδιού 
στον ψηφιακό κόσμο. Η συμμετοχή σας στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι 
ιδιαίτερα σημαντική γι’ αυτό σας παρακαλώ να αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας για 
να το συμπληρώσετε προσεκτικά και με ειλικρίνεια ώστε να εξαχθούν αξιόπιστα 
συμπεράσματα. Για τη διασφάλιση της προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου, το 
ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Οι απαντήσεις σας σε αυτό το ερωτηματολόγιο θα 
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. 
Σας ευχαριστώ θερμά για την συμμετοχή και τη συνεργασία σας. 

 

 

Με εκτίμηση, 

Κωνσταντίνα Αμανατίδου 

 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Π.Μ.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 
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Ερωτηματολόγιο 

 

Παρακαλώ επιλέξτε με ένα √  τα κουτάκια που αντιπροσωπεύουν τις απαντήσεις σας. 

Οι ερωτήσεις αφορούν το παιδί σας ηλικίας 3 έως 13 ετών. Σε περίπτωση που έχετε πάνω από ένα 

παιδί στην οικογένεια σας παρακαλώ να απαντήσετε τις ερωτήσεις αναφορικά με το μικρότερο σε 

ηλικία παιδί σας. Σας παρακαλώ, αν  αποφασίσετε και οι δύο γονείς να συμπληρώσετε το 

ερωτηματολόγιο, να απαντήσετε χωριστά ο ένας από τον άλλον. 

 

 

 

 

Ενότητα 1 

1) Σε ποια ηλικιακή ομάδα ανήκετε; 

□ 18-28                               □ 29-39                                □40-49                                     □50 και 

άνω 

 

 

2) Είστε; 

□ Άνδρας                           □ Γυναίκα 

 

 

3) Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσής σας; 

□ Βασική Εκπαίδευση              □ Μεταλυκειακή Εκπαίδευση                   □ Ανώτατη Εκπαίδευση 

 

 

4) Ποια είναι η επαγγελματική σας κατάσταση; 

□ Αυτοαπασχολούμενος                  □ Ιδιωτικός Υπάλληλος            □ Δημόσιος Υπάλληλος     □ 

Άνεργος 

□ Αναζητώ εργασία                        □ Συνταξιούχος                         □ Οικιακά 

 

 

5) Είστε μέλος μιας ομάδας ή οργάνωσης που σχετίζεται με θέματα γονεϊκότητας; 

□ Ναι                                              □ Όχι 
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6) Πόσο εξοικειωμένοι είστε με τα παρακάτω στοιχεία που συσχετίζονται με τον υπολογιστή και 

το διαδίκτυο; Παρακαλώ επιλέξτε ένα νούμερο μεταξύ 1 και 5 όπου το 1 εκπροσωπεί το ¨δεν 

είναι κατανοητό¨ και το 5 ¨εντελώς κατανοητό¨ από τα παρακάτω. 

 (1) δεν είναι κατανοητό (2) λίγο (3) αρκετά (4) καλό (5) πλήρως κατανοητό 

Advanced search       

PDF      

Spyware      

Wiki      

Cache      

Phishing      

 

7) Χρησιμοποιείτε φίλτρα προστασίας και γονικού ελέγχου στον υπολογιστή σας για την 

προστασία του παιδιού σας κατά την περιήγηση του στο διαδίκτυο; 

□ Ναι                             □ Όχι 

 

8) Πόσο πιθανόν είναι να προσανατολιστείτε προς τις ακόλουθες πηγές όταν αναζητάτε γονεϊκές 

συμβουλές ή πληροφορίες; 

 πολύ 

πιθανόν 

αρκετά 

πιθανόν 

όχι τόσο 

πιθανόν 

καθόλου 

πιθανόν 

μη 

εφαρμόσιμο 

Φίλοι      

Παιδίατρος/Ψυχολόγος      

Δάσκαλος /εκπαιδευτικό 

προσωπικό 

     

Πνευματικός/Εξομολόγος      

Σύντροφος       

Βιβλία/περιοδικά      

Διαδικτυακές πηγές για γονείς      

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης      

Η μητέρα μου      

Ο πατέρας μου      

Τα πεθερικά μου      

Άλλος συγγενής      

 

Ενότητα 2 

1) Σε ποια τάξη πηγαίνει το παιδί σας; 

□ δεν πάει σχολείο              □ παιδικό σταθμό                   □ προνήπια                     □ νήπια 

□ Α΄ Δημοτικού                  □ Β΄ Δημοτικού                     □ Γ΄ Δημοτικού               □ Δ΄ Δημοτικού 

□ Ε΄ Δημοτικού                  □ ΣΤ΄ Δημοτικού                   □ Α΄ Γυμνασίου 

 

 

2) Το παιδί σας χρησιμοποιεί τον υπολογιστή; 

□ Ναι                                                                    □ Όχι 

3) Έχει το παιδί σας δικό του: 
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□ Κινητό Τηλέφωνο 

□ iTouch ή κάτι παρόμοιο με iPod 

□ φορητό ηλεκτρονικό παιχνίδι τύπου Nintedo DS PSP 

□ iPad ή Tablet 

 

 

4) Όσον αφορά τις δραστηριότητες του παιδιού σας: Πόσο συχνά το παιδί σας ασχολείται με τις 

παρακάτω δραστηριότητες στο σπίτι; 

 συχνά μερικές 

φορές 

σχεδόν 

ποτέ 

ποτέ δεν χρησιμοποιεί  αυτά τα μέσα 

Τηλεόραση ή DVD      

Υπολογιστής      

Λογοτεχνικά Βιβλία/Έντυπος Τύπος      

Ηλεκτρονικά Παιχνίδια      

Φορητά ηλεκτρονικά Παιχνίδια τύπου 

Gameboy/PSPS/DS 

     

Συσκευές tablet τύπου iPad, iTouch      

Χρήση smartphone για δραστηριότητες όπως 

παιχνίδια, παρακολούθηση βίντεο, διαδίκτυο 

χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος 

ομιλίας 

     

 

 

5) Πόσο συχνά το παιδί σας χρησιμοποιεί τον υπολογιστή ή το ίντερνετ για τις παρακάτω 

ασχολίες; 

 συχνά μερικές 

φορές 

σχεδόν 

ποτέ 

ποτέ δεν χρησιμοποιεί τον 

υπολογιστή 

Για να παίξει παιχνίδια.      

Για να επισκεφτεί εικονικούς κόσμους.      

Για να δει τηλεοπτικά προγράμματα.      

Για να δει βίντεο στο youtube ή σε παρόμοιες 

ιστοσελίδες. 

     

Για να ακούσει μουσική.      

Γι να ¨ανεβάσει¨ φωτογραφίες, βίντεο, 

μουσική. 

     

Για να αναζητήσει πληροφορίες.      

Για να επισκεφτεί μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. 

     

Για να κάνει τα μαθήματά του.      
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Ενότητα 3 

1) Τι από τα παρακάτω υπάρχει σπίτι σας; 

□ Τηλεόραση 

□ Σταθερός ή Φορητός Υπολογιστής 

□ Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

□ Συσκευή Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών (τύπου X-Box, Playstation, Wii) 

□ Φορητό Ηλεκτρονικό Παιχνίδι (τύπου Gameboy, PSP, Nintendo DS) 

□ DVR 

□ DVD Player 

□ Smart Phone ( τύπου iPhone, Galaxy, Droid) 

□ iPod (τύπου iTouch) 

□ Tablet (τύπου iPad, Kindle FIRE, Galaxy Tab) 

 

2) Ποιες από τις παρακάτω ηλεκτρονικές συσκευές υπάρχουν στο δωμάτιο του παιδιού σας; 

□ Τηλεόραση                                           □ Κονσόλα ηλεκτρονικών παιχνιδιών 

□ DVD player                                          □ Υπολογιστής 

□ Τίποτα από τα παραπάνω 

 

3) Ο υπολογιστής στο δωμάτιο του παιδιού είναι συνδεδεμένος στο ίντερνετ ; 

□ Ναι                            □ Όχι                               □ Δεν υπάρχει υπολογιστής στο δωμάτιο του 

παιδιού μου 

 

4) Πώς επιλέγετε τα τηλεοπτικά προγράμματα, τις ταινίες, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα apps και τις 

ιστοσελίδες που παρακολουθεί το παιδί σας; (μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από 1 απαντήσεις) 

□ Το παιδί τα βρίσκει μόνο του               □ Τα προτείνουν οι φίλοι του 

□ Κριτικές από ιστοσελίδες                     □ Κριτικές από εφημερίδες/περιοδικά 

□ Βλέπω το περιεχόμενο πρώτα              □ Η φήμη της εταιρείας ή του δικτύου πίσω από το 

project 

 

5) Όταν το παιδί σας ασχολείται με μια από τις παρακάτω δραστηριότητες πόσο συχνά 

συμμετέχετε εσείς προσωπικά σε αυτές;  

 όλες ή τις 

περισσότερες φορές 

μερικές 

φορές 

καμιά 

φορά 

ποτέ 

Τηλεόραση     

Υπολογιστής     

Λογοτεχνικά Βιβλία/Έντυπος Τύπος     

Ηλεκτρονικά παιχνίδια     

Φορητά ηλεκτρονικά παιχνίδια     

Tablet     

Smart Phone (παιχνίδια, βίντεο, 

σερφάρισμα) 
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6) Όταν είστε με το παιδί σας σε ένα εστιατόριο, πόσο πιθανόν είναι να κάνετε κάτι από τα 

παρακάτω; 

 πολύ 

πιθανόν 

αρκετά 

πιθανόν 

όχι τόσο 

πιθανόν 

καθόλο

υ 

πιθανόν 

δεν έχω τα 

υλικά 

Του δίνετε ένα βιβλίο να διαβάσει ή να ξεφυλλίσει.      

Το αφήνετε να δει ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα ή 

DVD. 

     

Του δίνετε ένα φορητό ηλεκτρονικό παιχνίδι τύπου 

gameboy. 

     

Του δίνετε ένα κινητό ή ένα tablet.      

Το αφήνετε να παίξει με τον υπολογιστή.      

Του δίνετε μια δραστηριότητα να κάνει ή ένα 

παιχνίδι να παίξει. 

     

 

7) Όταν προετοιμάζετε το φαγητό ή κάνετε τις δουλείες του σπιτιού και θέλετε να κρατάτε το 

παιδί σας απασχολημένο, πόσο πιθανόν είναι να κάνετε κάτι από τα παρακάτω; 

 πολύ 

πιθανό

ν 

αρκετά 

πιθανόν 

όχι τόσο 

πιθανόν 

καθόλου 

πιθανόν 

δεν έχω τα 

υλικά 

Του δίνετε ένα βιβλίο να διαβάσει ή να 

ξεφυλλίσει. 

     

Το αφήνετε να δει ένα τηλεοπτικό 

πρόγραμμα ή DVD. 

     

Του δίνετε ένα φορητό ηλεκτρονικό 

παιχνίδι τύπου gameboy. 

     

Του δίνετε ένα κινητό ή ένα tablet.      

Το αφήνετε να παίξει με τον υπολογιστή.      

Του δίνετε μια άλλη δραστηριότητα να 

κάνει (π.χ. να βρει με φίλους του) 

     

 

8) Όταν ετοιμάζετε το παιδί σας για ύπνο. Πόσο πιθανόν είναι να κάνετε κάτι από τα παρακάτω; 

 πολύ 

πιθανό

ν 

αρκετά 

πιθανόν 

όχι τόσο 

πιθανόν 

καθόλου 

πιθανόν 

δεν έχω τα 

υλικά 

Του δίνετε ένα βιβλίο να διαβάσει ή να 

ξεφυλλίσει. 

     

Το αφήνετε να δει ένα τηλεοπτικό 

πρόγραμμα ή DVD. 

     

Του δίνετε ένα φορητό ηλεκτρονικό 

παιχνίδι τύπου gameboy. 

     

Του δίνετε ένα κινητό ή ένα tablet.      

Το αφήνετε να παίξει με τον υπολογιστή.      

Του δίνετε μια δραστηριότητα να κάνει ή 

ένα παιχνίδι να παίξει. 
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9) Όταν το παιδί σας είναι στενοχωρημένο ή/και αναστατωμένο και χρειάζεται κάτι για να 

ηρεμήσει, πόσο πιθανόν είναι να κάνετε κάτι από τα παρακάτω; 

 πολύ 

πιθανό

ν 

αρκετά 

πιθανόν 

όχι τόσο 

πιθανόν 

καθόλου 

πιθανόν 

δεν έχω τα 

υλικά 

Του δίνετε ένα βιβλίο να διαβάσει ή να 

ξεφυλλίσει. 

     

Το αφήνετε να δει ένα τηλεοπτικό 

πρόγραμμα ή DVD. 

     

Του δίνετε ένα φορητό ηλεκτρονικό 

παιχνίδι τύπου gameboy. 

     

Του δίνετε ένα κινητό ή ένα tablet.      

Το αφήνετε να παίξει με τον υπολογιστή.      

Του δίνετε μια δραστηριότητα να κάνει ή 

ένα παιχνίδι να παίξει. 

     

 

 

 

10) Όταν επιθυμείτε το παιδί σας να κάνει μια εκπαιδευτική δραστηριότητα, πόσο πιθανόν είναι 

να κάνετε κάτι από τα παρακάτω; 

 πολύ 

πιθανόν 

αρκετά 

πιθανόν 

όχι τόσο 

πιθανόν 

καθόλου 

πιθανόν 

δεν έχω τα 

υλικά 

Του δίνετε ένα βιβλίο να διαβάσει ή να 

ξεφυλλίσει. 

     

Το αφήνετε να δει ένα τηλεοπτικό 

πρόγραμμα ή DVD. 

     

Του δίνετε ένα φορητό ηλεκτρονικό 

παιχνίδι τύπου gameboy. 

     

Του δίνετε ένα κινητό ή ένα tablet.      

Το αφήνετε να παίξει με τον 

υπολογιστή. 

     

Κάτι άλλο εκτός από χρήση ψηφιακών 

συσκευών. 

     

 

 

11) Όταν επιβραβεύετε το παιδί σας, πόσο πιθανόν είναι να κάνετε κάτι από τα παρακάτω; 

 πολύ 

πιθανόν 

αρκετά 

πιθανόν 

όχι τόσο 

πιθανόν 

καθόλου 

πιθανόν 

δεν έχω τα 

υλικά 

Του δίνετε ένα βιβλίο να διαβάσει ή 

να ξεφυλλίσει. 

     

Το αφήνετε να δει ένα τηλεοπτικό 

πρόγραμμα ή DVD. 

     

Του δίνετε ένα φορητό ηλεκτρονικό 

παιχνίδι τύπου gameboy. 

     

Του δίνετε ένα κινητό ή ένα tablet.      

Το αφήνετε να παίξει με τον 

υπολογιστή. 

     

Του δίνετε μια δραστηριότητα να 

κάνει ή ένα παιχνίδι να παίξει. 
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12) Όταν κάνετε προσπάθεια να πειθαρχήσετε το παιδί σας, πόσο πιθανόν είναι να κάνετε κάτι 

από τα παρακάτω; 

 πολύ 

πιθανόν 

αρκετά 

πιθανόν 

όχι πολύ 

πιθανόν 

καθόλου 

πιθανόν 

δεν υπάρχει 

συσκευή 

Του στερείτε χρόνο από την ανάγνωση.      

Του αφαιρείτε ώρα από την τηλεόραση 

ή το DVD. 

     

Του αφαιρείτε ώρα από φορητά 

ηλεκτρονικά παιχνίδια. 

     

Του αφαιρείτε ώρα από παιχνίδι με 

ηλεκτρονικές συσκευές (smartphone, 

tablet). 

     

Του αφαιρείτε χρόνο από τον 

υπολογιστή. 

     

Του αφαιρείτε ώρα από μια ασχολία ή 

ένα παιχνίδι. 

     

 

 

 

13) Πόσο συχνά επιβάλλετε κανόνες για: 

 όλες ή τις 

περισσότερες 

φορές 

μερικές 

φορές 

σχεδόν 

ποτέ 

δεν έχουμε 

κανόνες για 

αυτό 

το παιδί μου είναι πολύ 

μικρό /δεν χρησιμοποιεί 

ψηφιακά μέσα 

Τα είδη των τηλεοπτικών 

προγραμμάτων, ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών και ιστοσελίδων 

που το παιδί σας μπορεί να 

ασχοληθεί. 

     

Τη χρονική διάρκεια που το 

παιδί σας μπορεί να 

παρακολουθήσει τηλεοπτικά 

προγράμματα, να παίξει 

ηλεκτρονικά παιχνίδια ή να 

περιηγηθεί στο ίντερνετ. 

     

 

 

14) Γενικά, πιστεύετε ότι ο υπολογιστής έχει θετική ή αρνητική επίδραση στα παιδιά που 

βρίσκονται στην ηλικία των παιδιών σας ως προς: 

 πολύ 

θετική 

αρκετά 

θετική 

ούτε θετική 

ούτε αρνητική 

αρκετά 

αρνητική 

πολύ 

αρνητική 

Αναγνωστικές Δεξιότητες      

Προφορικές Δεξιότητες      

Μαθηματικές Δεξιότητες      

Κοινωνικές Δεξιότητες      

Σωματική Άσκηση      

Διάρκεια Προσοχής      

Δημιουργικότητα      

Συμπεριφορά      

Ύπνος      
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15) Γενικά, για τα παιδιά στην ηλικία του παιδιού σας πιστεύετε ότι οι συσκευές τύπου smart 

phone, tablet έχουν θετική ή αρνητική επίδραση σε αυτά ; 

 πολύ 

θετική 

αρκετά 

θετική 

ούτε θετική ούτε 

αρνητική 

αρκετά 

αρνητική 

πολύ 

αρνητική 

Αναγνωστικές Δεξιότητες      

Προφορικές Δεξιότητες      

Μαθηματικές Δεξιότητες      

Κοινωνικές Δεξιότητες      

Φυσική Άσκηση      

Διάρκεια Προσοχής      

Δημιουργικότητα      

Συμπεριφορά      

Ύπνος      

 

 

 

 

 

 

 

 

«Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του 

Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας και 

δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή 

ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές 

αναφορές και μόνον.» 

 

                Υπογραφή:  

 


