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ΠΡΟ:  

χολικζσ Μονάδεσ Δευτεροβάκμιασ 

(μζςω των Δ/νςεων) 

 

 

ΘΕΜΑ: «Διεξαγωγι ζρευνασ για τθν χριςθ του Διαδικτφου ςε 

ςχολικζσ μονάδεσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Περιφζρειασ Δυτικισ 

Μακεδονίασ» 

 

Με χαρά ςασ ανακοινϊνουμε ότι κα λάβει χϊρα ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ μια πολφ 

ςθμαντικι ζρευνα με κζμα  “Μακθτζσ και Χριςθ Διαδικτφου με ζμφαςθ ςτα Μζςα 

Κοινωνικισ Δικτφωςθσ  -Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ”.  

Η ζρευνα κα υλοποιθκεί από τθν  Περιφερειακι Διεφκυνςθ  Α/κμιασ και Β/κμιασ 

Εκπαίδευςθσ  Δυτικισ Μακεδονίασ ςε ςυνεργαςία με το Κ.Ε..Τ. Καςτοριάσ (Κζντρο 

Εκπαιδευτικισ και υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ). Τπεφκυνοσ ερευνθτισ είναι ο κ. 

Θοδωρισ Μαρδίρθσ, Περιφερειακόσ Διευκυντισ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκ/ςθσ 

Δυτικισ Μακεδονίασ και μζλθ τθσ ερευνθτικισ ομάδασ είναι θ κα Θεοδότα Λοφδα, 

Προϊςταμζνθ Κ.Ε..Τ. Καςτοριάσ, ο κ. Θοδωρισ Θεμελισ κακθγθτισ Πλθροφορικισ 

και θ κα Μαρία Καλτςιάδου κακθγιτρια Πλθροφορικισ. 

Η ζρευνα ζχει λάβει τθν ζγκριςθ του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων 

(Αρ. Πρωτ. 55197/ΓΔ4). 

Η ζρευνα αφορά τθν διερεφνθςθ των ςτάςεων, ςυνθκειϊν και ςυμπεριφορϊν των 

εφιβων ωσ προσ τθ χριςθ του Διαδικτφου (Internet), με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα 

Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ και ςτο βακμό που αυτά επθρεάηουν τθν κακθμερινι 

τουσ ηωι.  Θα λάβουν μζροσ μακθτζσ και μακιτριεσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

των ςχολικϊν μονάδων τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Α/κμιασ και Β/κμιασ 

Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, εφόςον το επικυμοφν και εφόςον το εγκρίνουν 

οι γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ. 
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φμφωνα  και με πρόςφατθ ζρευνα του Ελλθνικοφ Κζντρου Αςφαλοφσ Διαδικτφου 

του ΙΣΕ ςε μακθτζσ, ςτοιχεία που ξεχωρίηουν και προκαλοφν ανθςυχία είναι το 

γεγονόσ ότι το 70% των παιδιϊν κάνουν χριςθ Κοινωνικϊν Δικτφων ςε μθ επιτρεπτι 

θλικία, το 21% των παιδιϊν δθλϊνει ότι ζχει δεχτεί Διαδικτυακι παρενόχλθςθ και 

ζνα μεγάλο ποςοςτό  επιχείρθςε να τθν αντιμετωπίςει χωρίσ να το αναφζρει ςε 

κανζναν, το 21% των παιδιϊν ζχει ςυναντθκεί με κάποιον που γνϊριςε ςτο 

Διαδίκτυο και το 41% αποδζχεται αιτιματα φιλίασ από αγνϊςτουσ.  

Με αφορμι και παρόμοιεσ ζρευνεσ κεωροφμε πολφ ςθμαντικι τθν παροφςα 

ζρευνα που γίνεται ςε μακθτζσ τθσ δικι μασ Περιφζρειασ.  

Η ζρευνα υλοποιείται αποκλειςτικά με τθν ςυμπλιρωςθ από τουσ μακθτζσ ενόσ 

ανώνυμου ερωτθματολογίου 50 ερωτιςεων. Ο εκτιμϊμενοσ χρόνοσ ςυμπλιρωςθσ 

είναι περίπου  τα 20 λεπτά.  

Η ζρευνα δεν περιλαμβάνει θχογράφθςθ, βιντεοςκόπθςθ, λιψθ φωτογραφιϊν ι 

οτιδιποτε άλλο που μπορεί να ενζχει τον κίνδυνο δθμοςιοποίθςθσ προςωπικϊν 

δεδομζνων. 

 
ΚΟΠΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ 

κοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι: 

✔ πρωτίςτωσ να προβλθματιςτοφν οι μακθτζσ/τριεσ για τον τρόπο που 
χρθςιμοποιοφν το Διαδίκτυο και για τισ ϊρεσ που ξοδεφουν ςε αυτό, να 
αποκτιςουν καλφτερθ εικόνα του εαυτοφ τουσ και πικανόν να υιοκετιςουν 
διαφορετικι μελλοντικι ςτάςθ 

✔ να εντοπίςουν ςυμπεριφορζσ που τουσ αγχϊνουν ι που είναι προβλθματικζσ, 
ϊςτε να δράςουν αναλόγωσ ςε προςωπικό επίπεδο 

✔ να ςυνειδθτοποιιςουν ότι όςα ζχουν ακοφςει για το Διαδίκτυο είναι κομμάτι 
τθσ δικιά τουσ ηωισ και δεν αφοροφν κάποιουσ “τρίτουσ” 

✔ να μοιραςτοφν ανϊνυμα οι μακθτζσ/τριεσ τισ εμπειρίεσ τουσ  

✔ να διεξαχκοφν ζγκυρα ςυμπεράςματα βαςιςμζνα ςτισ απαντιςεισ των μακθτϊν 
και όχι ςε εικαςίεσ 

✔ να γίνει διάχυςθ των ςτοιχείων/ςυμπεραςμάτων τθσ ζρευνασ ςε μακθτζσ/τριεσ, 
εκπαιδευτικοφσ και γονείσ 

✔ να λθφκεί μζριμνα για ειδικζσ δράςεισ ενθμζρωςθσ/ευαιςκθτοποίθςθσ ςε 
κζματα εκιςμοφ ςτο Διαδίκτυο, αςφάλειασ ςτο Διαδίκτυο, προβλθματικισ 
διαδικτυακισ ςυμπεριφοράσ κλπ, εφόςον κρικεί αναγκαία από τα ςτοιχεία τθσ 
ζρευνασ 

✔ να υπάρχουν τεκμθριωμζνα ςτοιχεία πάνω ςτα οποία κα μποροφν να εργαςτοφν 
οι εκπαιδευτικοί, ϊςτε μζςα από προγράμματα και ςυηθτιςεισ να βοθκιςουν 
τουσ μακθτζσ να  χρθςιμοποιοφν το Διαδίκτυο με πιο εποικοδομθτικό τρόπο, 
αλλά και να βοθκιςουν τουσ  μακθτζσ/τριεσ να κωρακίηονται ζναντι των 
απειλϊν που ελλοχεφουν 



 

 

✔ να αναγνωρίςουν οι γονείσ τισ τυχόν προβλθματικζσ καταςτάςεισ και να 
βοθκιςουν περαιτζρω τα παιδιά τουσ απευκυνόμενοι και ςτουσ εκπαιδευτικοφσ 
αλλά και ςτο Κ.Ε..Τ. 

 

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

Σο ερωτθματολόγιο περιζχει 50 ερωτιςεισ οι οποίεσ: 

● δεν αντλοφν ςε καμία περίπτωςθ προςωπικά δεδομζνα 

● είναι κυρίωσ πολλαπλισ επιλογισ  

● αφοροφν κζματα που γνωρίηουν καλά οι μακθτζσ (τρόποσ χριςθσ 

Διαδικτφου και ιδιαίτερα των Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ) 

● δεν προςβάλουν  μακθτζσ, εκπαιδευτικοφσ, γονείσ/κθδεμόνεσ ι άλλεσ 

κοινωνικζσ κατθγορίεσ 

● δεν  παροτρφνουν/νομιμοποιοφν τθν υιοκζτθςθ αντικοινωνικϊν ι 

αυτοκαταςτροφικϊν ςυμπεριφορϊν 

● δεν περιζχουν οποιοδιποτε ςτοιχείο άμεςθσ ι ζμμεςθσ διαφιμιςθσ 

● δεν εγκυμονοφν κανζνα κίνδυνο για τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ 

● οι ερωτιςεισ για τον βακμό εκιςμοφ ςτο Διαδίκτυο (Internet Addiction 

Test τθσ Κimberly Young) είναι ευρζωσ αποδεκτζσ και χρθςιμοποιοφνται 

ςτισ αντίςτοιχεσ ζρευνεσ από τθν επιςτθμονικι κοινότθτα  

●  

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΤΝΑ – ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ 

1. Η ζρευνα ςε κάκε ςχολικι μονάδα κα διεξαχκεί με τθν ςφμφωνθ γνώμθ του 

Διευκυντι και του υλλόγου Διδαςκόντων 

2. Η ζρευνα κα πρζπει να γίνει με τθν ςυγκατάκεςθ των γονζων – κθδεμόνων 

των μακθτών/τριών. Επιςυνάπτεται το ζντυπο ςυγκατάκεςθσ (ΕΝΣΤΠΟ 

ΕΝΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ) που κα πρζπει να 

τουσ δοκεί και να επιςτραφεί ςτθν ςχολικι μονάδα υπογεγραμμζνο. Σα 

ζντυπα αυτά, αφοφ ςυλλεχκοφν, παραμζνουν ςτθν ςχολικι μονάδα. Πρζπει 

να λθφκεί μζριμνα για τθν ζγκαιρθ ςυλλογι των εντφπων ςυγκατάκεςθσ 

ϊςτε μζχρι 11 Ιουνίου να ζχει ολοκλθρωκεί θ ζρευνα. 

3. Η ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου τθσ ζρευνασ (εφόςον ζχει προθγθκεί 

και θ ςυγκατάκεςθ του γονζα/κθδεμόνα) μπορεί να γίνει με δφο τρόπουσ:  

✔ να αποςταλεί ο ςφνδεςμοσ του ερωτθματολογίου μζςω 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, μόνο ςτουσ μακθτζσ/τριεσ που υπάρχει 

θ ςυγκατάκεςθ του γονζα/κθδεμόνα, και να το ςυμπλθρϊςουν 



 

 

ατομικά οι μακθτζσ/τριεσ ςε χρόνο που επικυμοφν (αλλά με 

επιςιμανςθ να μθν κακυςτεριςει πολλζσ μζρεσ θ ςυμπλιρωςι του) 

ι 

✔ να γίνει θ ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου κατά το ςχολικό 

ωράριο, μια διδακτικι ϊρα ανά τάξθ με τθν παρουςία εκπαιδευτικοφ 

τθσ τάξθσ, πικανότατα ςτθν αίκουςα του εργαςτθρίου Πλθροφορικισ 

(πάλι κα ςυμπλθρωκεί το ερωτθματολόγιο μόνο από τουσ 

μακθτζσ/τριεσ τθσ τάξθσ για τουσ οποίουσ υπάρχει ζγκριςθ από τον 

αντίςτοιχο γονζα/κθδεμόνα). Θα πρζπει οι μακθτζσ/τριεσ να 

ςυμπλθρϊςουν ατομικά το ερωτθματολόγιο (ο ςφνδεςμοσ κα πρζπει 

να δοκεί από τον εκπαιδευτικό) οπότε ςε ζνα εργαςτιριο για 

παράδειγμα με 12 υπολογιςτζσ το ςυμπλθρϊνουν αρχικά 12 

μακθτζσ/τριεσ και μετά ξαναπατϊντασ το ςφνδεςμο από τθν αρχι το 

ςυμπλθρϊνουν και οι υπόλοιποι. 

Προτιμθτζοσ είναι ο 2οσ τρόποσ, ώςτε να εξαςφαλιςτεί όςο το δυνατόν 

μεγαλφτερθ ςυμμετοχι μακθτών/τριων. 

 

Ο ςφνδεςμοσ για το ερωτθματολόγιο τθσ ζρευνασ που κα ςυμπλθρωκεί από τουσ 

μακθτζσ είναι: 

https://forms.gle/bFXcuBdo2zszqbVo9 

Επιςθμαίνεται ότι θ ςυμμετοχι των μακθτϊν/τριϊν ςτθν ζρευνα δεν είναι 

υποχρεωτικι.  

Σο ερωτθματολόγιο τθσ ζρευνασ κα είναι ανοιχτό από Δευτζρα 24 Μαΐου μζχρι και 

Παραςκευι 11 Ιουνίου. 

Επιπλζον πλθροφορίεσ ςτο:  mkaltsiadou@gmail.com  

Για τθν επιτυχία τθσ ςθμαντικισ αυτισ ζρευνασ είναι απαραίτθτθ θ ςυνεργαςία 

όλων. 

 

 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ

 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

 

 ΘΟΔΩΡΗ ΜΑΡΔΙΡΗ 
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