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Πεξίιεςε
θνπόο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζνύλ θαη λα θαηαγξαθνύλ νη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ γηα
ηνπο θηλδύλνπο πνπ απεηινύλ ηα παηδηά ηνπο ζην δηαδίθηπν. Η έξεπλα ήηαλ ηύπνπ
επηζθόπεζεο θαη ην εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ εξσηεκαηνιόγην κε θιεηζηέο θαη
αλνηθηέο εξσηήζεηο. πκκεηείραλ 172 γνλείο καζεηώλ πνπ θνηηνύζαλ ζε 7 ζρνιεία
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 3 πεξηνρώλ (Αζήλα, Κεθαινληά, έξξεο). Οη γνλείο ζεσξνύλ
πσο ν ζεκαληηθόηεξνο θίλδπλνο είλαη λα πέζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζύκαηα ζε θπθιώκαηα
λαξθσηηθώλ θαη παηδεξαζηίαο. ηε ζπλέρεηα ηεξαξρνύλ ηε ιήςε αλεπηζύκεησλ κελπκάησλ
θαζώο θαη ηελ αλάγλσζε θεηκέλσλ θαη ηε ζέαζε εηθόλσλ κε παξάλνκν πεξηερόκελν. Δπίζεο,
ζεσξνύλ όηη ιόγσ ππεξβνιηθήο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ ην παηδί ηνπο θηλδπλεύεη λα έρεη θαθή
επίδνζε ζην ζρνιείν, λα απνκαθξύλεηαη από ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο, λα παξνπζηάζεη
πξνβιήκαηα πγείαο θ.ά. Παξόια απηά νη γνλείο είηε δελ γλσξίδνπλ, είηε δελ ζπδεηνύλ όζν
ρξεηάδεηαη κε ηα παηδηά ηνπο γηα λα ηα πξνθπιάμνπλ από ηηο δηαδηθηπαθέο απεηιέο.
Λέμεηο θιεηδηά: γνλείο, δηαδίθηπν, θίλδπλνη.

1. Δηζαγσγή
Οη δπλαηόηεηεο ηεο πςειήο ηερλνινγίαο δεκηνύξγεζαλ έλα λέν κνληέιν δσήο, ζην
νπνίν ε πιεξνθνξία είλαη αλνηθηή θαη ηαρύηαηε, θαζηζηώληαο παξάιιεια ην
δηαδίθηπν ζε θπξίαξρν κέζν θάζε είδνπο επηθνηλσλίαο, ςπραγσγίαο, αλαδήηεζεο θαη
αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ, αλνηθηό ζε όινπο, πξνζβάζηκν ζε νινέλα θαη
πεξηζζόηεξνπο. Παξόιν πνπ ηα νθέιε είλαη ηεξάζηηα γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ
θπβεξλνρώξνπ, νη θίλδπλνη πνπ ειινρεύνπλ από ηε κε αζθαιή ρξήζε ηνπ είλαη
εμίζνπ ζεκαληηθνί. Δηδηθά νη καζεηέο πνπ πινεγνύληαη ζην δηαδίθηπν, εθηόο από ηα
εθπαηδεπηηθά νθέιε έξρνληαη αληηκέησπνη κε ζνβαξόηαηνπο θηλδύλνπο (Κέθθεξεο &
Γέιιαο, 2005, Παλζειελάο, 2010). Οη πξνζπάζεηεο ελεκέξσζεο γηα ηελ
επηθηλδπλόηεηα ηεο δηαδηθηπαθήο πινήγεζεο, θαζώο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη
γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ηεο απμάλνληαη ζπλερώο, όκσο θαλείο δελ κπνξεί λα εγγπεζεί
όηη ππάξρεη ηξόπνο πιήξνπο πξνζηαζίαο ησλ ρξεζηώλ ηνπ δηαδηθηύνπ, θαη εηδηθά ησλ
παηδηώλ, από θάζε κνξθήο απεηιέο.
Σν 1996, ε δεκηνπξγία ελόο πιεξνθνξηαθνύ θόκβνπ από πιεπξάο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, ζηόρεπε ζηελ παξνρή ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο γηα ηελ αζθαιή ρξήζε
ηνπ δηαδηθηύνπ. Τινπνηήζεθε, όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ ηίηιν ηεο Απόθαζεο, αξηζ.
276/1999/ΔΚ «έλα πνιπεηέο θνηλνηηθό πξόγξακκα δξάζεο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο
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αζθαιέζηεξεο ρξήζεο ηνπ Ίληεξλεη κέζω ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ παξάλνκνπ θαη
βιαβεξνύ πεξηερνκέλνπ ζηα παγθόζκηα δίθηπα» (ΔΚ, 1999). Η δξάζε ζπλερίζηεθε κε
«ηελ θαζηέξωζε ελόο πνιπεηνύο θνηλνηηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα πξναγωγή
αζθαιέζηεξεο ρξήζεο ηνπ Ίληεξλεη θαη λέωλ επηγξακκηθώλ ηερλνινγηώλ» κε βάζε ηνλ
ηίηιν ηεο Απόθαζεο, αξηζ. 854/2005/ΔΚ (ΔΚ, 2005). Η πξνζηαζία ησλ παηδηώλ πνπ
ρξεζηκνπνηνύλ ην δηαδίθηπν θαη άιιεο ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο απνηέιεζε ζηόρν
θαη ηεο λεόηεξεο Απόθαζεο ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
(ΔΚ, 2008).
ηελ Διιάδα, γηα ζέκαηα αζθάιεηαο ζην δηαδίθηπν ιεηηνπξγεί ν δηθηπαθόο ηόπνο
http://www.saferinternet.gr, όπνπ, εθηόο από πιήζνο ζρεηηθώλ πιεξνθνξηώλ,
πξνζθέξεη ηξεηο δηθηπαθέο πεξηνρέο ελεκέξσζεο γηα κεγάινπο (γνλείο,
εθπαηδεπηηθνύο, ινηπνύο ελήιηθεο), εθήβνπο θαη παηδηά. Δμίζνπ ζεκαληηθόο γηα
ζπλαθή ζέκαηα είλαη θαη ν δεύηεξνο ηόπνο http://www.safeline.gr, ν νπνίνο παξέρεη
πιεξνθνξίεο γηα ην πώο κπνξεί θάπνηνο λα θαηαγγείιεη παξάλνκν πεξηερόκελν ζην
δηαδίθηπν, θάηη πνπ, κεηαμύ άιισλ, κπνξεί λα πξνζθέξεη ζεκαληηθή ελίζρπζε θαη
ελεκέξσζε ζηελ πξνζπάζεηα ησλ γνλέσλ λα πξνζηαηέςνπλ ηα παηδηά ηνπο από ηηο
δηαδηθηπαθέο απεηιέο. Σέινο, ε Μνλάδα Δθεβηθήο Τγείαο (Μ.Δ.Τ.) ηεο Β’
Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, πνπ εδξεύεη ζην Ννζνθνκείν
Παίδσλ «Π. & Α. Κπξηαθνύ» δηαρεηξίδεηαη ηε γξακκή βνήζεηαο «Τπνζηεξίδσ», κε
ζθνπό ηελ ππνζηήξημε θαη παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα ηελ αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν.
Πνιύ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν πξνζθέξεη θαη ν
Δλεκεξσηηθόο Κόκβνο ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνύ Γηθηύνπ http://internetsafety.sch.gr όπνπ παξέρνληαη, κεηαμύ άιισλ, ζπλνπηηθνί νδεγνί γηα γνλείο θαη
καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθά εγρεηξίδηα γηα ην αζθαιέο δηαδίθηπν.
ε ό,ηη αθνξά ην εξεπλεηηθό πεδίν, ε αλαζθόπεζε έδεημε όηη ππάξρνπλ ειάρηζηεο
έξεπλεο πνπ δηεξεπλνύλ ηηο αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ
δηαηξέρνπλ ηα παηδηά ηνπο από ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ. Φαίλεηαη πσο νη ελέξγεηεο
ησλ γνλέσλ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηώλ ζην
δηαδίθηπν (Valcke et al., 2007). Δπίζεο, κε βάζε ηελ έξεπλα ησλ Cho & Cheon
(2005), ζπρλά νη γνλείο δελ έρνπλ γλώζε ηνπ βαζκνύ πνπ ηα παηδηά ηνπο εθηίζεληαη
ζηνπο θηλδύλνπο ηνπ δηαδηθηύνπ, εθηηκώληαο πνιύ θαιύηεξε ηελ θαηάζηαζε, απ’ ό,ηη
πξαγκαηηθά είλαη. Δπηπξνζζέησο, ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά δελ απνηεινύλ
ζεκαληηθό παξάγνληα, ν νπνίνο δηαθνξνπνηεί ην βαζκό έθζεζεο ησλ παηδηώλ ζηηο
δηαδηθηπαθέο απεηιέο. Σόζν ηα παηδηά πνπ δνπλ ζε νηθνγέλεηεο κε πςειό κεληαίν
εηζόδεκα, πνπ δηαζέηνπλ γνλείο κε πςειό κνξθσηηθό επίπεδν, όζν θαη απηά πνπ
κεγαιώλνπλ ζε έλα πεξηβάιινλ κε πεξηνξηζκέλεο νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο
αληηκεησπίδνπλ ηνπο ίδηνπο θηλδύλνπο ρξεζηκνπνηώληαο ην δηαδίθηπν. Ο παξάγνληαο
θύιν όκσο είλαη θαζνξηζηηθόο, δείρλνληαο όηη ηα αγόξηα εθηίζεληαη ζε πεξηζζόηεξνπο
δηαδηθηπαθνύο θηλδύλνπο ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα (Cho & Cheon, 2005). ύκθσλα
κε δξαζηεξηόηεηα ησλ Κέθθεξε θαη Γέιια (2005) πνπ εθαξκόζηεθε ζε καζεηέο θαη
καζήηξηεο ηνπ Α’ θύθινπ ησλ ΣΔΔ, θάλεθε πσο δελ έρνπλ ηελ αίζζεζε όηη απιέο
ελέξγεηεο ηνπ δηαδηθηύνπ, όπσο ην θαηέβαζκα θσηνγξαθηώλ, παηρληδηώλ, κεισδηώλ
γηα θηλεηά ηειέθσλα, νη νκάδεο ζπλνκηιηώλ (chat rooms), θ.α. κπνξνύλ λα ηνπο
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εθζέζνπλ ζε κεγάινπο θηλδύλνπο, όπσο ην hacking, ηελ πνξλνγξαθία, ηελ παξαβίαζε
ηνπ πξνζσπηθνύ απόξξεηνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ηνλ
εζηζκό ζην δηαδίθηπν (Κέθθεξεο & Γέιιαο, 2005).

2. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
2.1 Σθνπόο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα
θνπόο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζνύλ θαη λα θαηαγξαθνύλ νη αληηιήςεηο ησλ
γνλέσλ γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ απεηινύλ ηα παηδηά ηνπο ζην δηαδίθηπν.
Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ήηαλ:
1. Πόζν ζπρλά θαη γηα πνηνπο ιόγνπο ηα παηδηά ηνπο θάλνπλ ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ;
2. Οη γνλείο επηβιέπνπλ ηε ρξήζε πνπ ηα παηδηά ηνπο θάλνπλ ζην δηαδίθηπν;
3. Πνηνη είλαη νη ζεκαληηθόηεξνη θίλδπλνη ηνπ δηαδηθηύνπ θαηά ηε γλώκε ηνπο;

2.2 Σρεδηαζκόο θαη δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο
Η έξεπλα δηεμήρζε ηνλ Απξίιην-Μάξηην 2010 ζε γνλείο καζεηώλ Γπκλαζίνπ θαη
Λπθείνπ ζε ηξεηο πεξηνρέο ηεο ρώξαο (Αηηηθή, Κεθαινληά, έξξεο). Η έξεπλα ήηαλ
ηύπνπ επηζθόπεζεο (Cohen & Manion, 1997) θαη ην κεζνδνινγηθό εξγαιείν ήηαλ
εξσηεκαηνιόγην κε εξσηήζεηο αλνηθηνύ θαη θιεηζηνύ ηύπνπ. Σν Φεβξνπάξην 2010
πξαγκαηνπνηήζεθε πξνθαηαξθηηθή έξεπλα ζε 26 άηνκα (16 γπλαίθεο, 10 άλδξεο) ησλ
ίδησλ πεξηνρώλ. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνθαηαξθηηθήο έξεπλαο ειέγρζεθε
πιήξσο ε εγθπξόηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θαη έιαβε ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή.
Η δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο πεξηειάκβαλε ηελ απνζηνιή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζηνπο
γνλείο κέζσ ησλ παηδηώλ ηνπο. Σν δείγκα επηιέρζεθε κε ηπραία δεηγκαηνιεςία
(Παξαζθεπόπνπινο, 1993) θαη ζπλνιηθά ζπκκεηείραλ 172 άηνκα, γνλείο καζεηώλ
πνπ θνηηνύζαλ ζε επηά ζρνιεία ησλ παξαπάλσ πεξηνρώλ. Γηα θάζε καζεηή
απαληνύζε ζην εξσηεκαηνιόγην, έλαο από ηνπο γνλείο ηνπ. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ
πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθό πξόγξακκα SPSS 11.01 θαη
γηα ηα πνηνηηθά ρξεζηκνπνηήζεθε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ (Patton, 1987).

2.3 Τν εξσηεκαηνιόγην
Σν εξσηεκαηνιόγην πεξηειάκβαλε αλνηθηέο θαη θιεηζηέο εξσηήζεηο, νη νπνίεο
θάιππηαλ ηέζζεξηο βαζηθνύο άμνλεο. Οη εξσηήζεηο ηνπ πξώηνπ άμνλα (πέληε
εξσηήζεηο) δηεξεπλνύζαλ ηε ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ, ηα ζεκεία από ηα
νπνία έρεη πξόζβαζε ζ’ απηό ην παηδί ηνπο θαη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην
ρξεζηκνπνηεί. Οη εξσηήζεηο ηνπ δεύηεξνπ άμνλα (πέληε εξσηήζεηο) δηεξεπλνύζαλ ηελ
επίβιεςε, από ηνπο γνλείο, ηεο ρξήζεο πνπ ην παηδί ηνπο θάλεη ζην δηαδίθηπν.
Ο ηξίηνο άμνλαο δηεξεπλνύζε ηηο αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο
θηλδύλνπο ηνπ δηαδηθηύνπ. Μηα θιεηζηή εξώηεζε αλέθεξε δέθα θηλδύλνπο πνπ κπνξεί
λα απεηινύλ έλα παηδί, όηαλ απηό ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν θαη δεηνύζε λα
ηεξαξρεζνύλ κόλν νη ηξεηο ζεκαληηθόηεξνη από 3 έσο 1 όπνπ 3 ν ζεκαληηθόηεξνο
θίλδπλνο. Ο ηειεπηαίνο άμνλαο πεξηειάκβαλε θιεηζηέο θαη αλνηθηέο εξσηήζεηο ζε

ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ

118

ζρέζε κε ηα αηνκηθά ζηνηρεία ησλ γνλέσλ θαζώο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη ην δηαδίθηπν. Σέινο, επηά εξσηήζεηο δηεξεπλνύζαλ
ηηο γλώζεηο ησλ γνλέσλ γηα ην δηαδίθηπν.

2.4 Πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο
ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 172 άηνκα, 40(23,26%) άλδξεο θαη 132(76,74%) γπλαίθεο.
Οη πεξηζζόηεξνη ήηαλ 41-45 εηώλ (36,63%), απόθνηηνη ιπθείνπ (41,28%) θαη είραλ
δύν παηδηά (56,98%). ην ζπίηη ηνπο είραλ έλα ειεθηξνληθό ππνινγηζηή (47,67%), κε
ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν (88,82%), ηνλ νπνίν δελ γλώξηδαλ λα ρξεζηκνπνηνύλ
(29,65%) όπσο επίζεο θαη ην δηαδίθηπν (36,05%).

3. Απνηειέζκαηα
3.1 Σπρλόηεηα θαη ιόγνη ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ από παηδηά
Οη καζεηέο πνπ θνηηνύζαλ ζην γπκλάζην ήηαλ 32 (18,6%), ζην ιύθεην 90 (52,33%)
θαη ζην ΔΠΑΛ 50 (29,07%). Γηθό ηνπο ππνινγηζηή είραλ 93 (54,07%) παηδηά, ελώ 79
(45,93%) παηδηά δελ είραλ.
Οη απαληήζεηο ησλ γνλέσλ γηα ηε ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ από ηα παηδηά
ηνπο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 1
Πίνακας 1. Καηαλνκή ηωλ απαληήζεωλ ωο πξνο ηε ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ
πρλόηεηα ρξήζεο δηαδηθηύνπ
Κάζε κέξα πεξηζζόηεξν
από 3 ώξεο
Κάζε κέξα 2-3 ώξεο
Κάζε κέξα 1-2 ώξεο
2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα
Γελ μέξσ/ δελ είκαη
ζίγνπξνο/ε
ύλνιν

πρλόηεηα (%)
23 (13,37)
30 (17,44)
40 (23,26)
68 (39,53)
11 (6,40)
172 (100)

Οη απαληήζεηο ησλ γνλέσλ σο πξνο ηνπο ρώξνπο πξόζβαζεο ησλ παηδηώλ ηνπο ζην
δηαδίθηπν θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 2.
Πίνακας 2. Καηαλνκή ζπρλνηήηωλ ωο πξνο ην ρώξν πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν
Σν ζπίηη

Σν
ζρνιείν

Σα ζπίηηα Σα
θίισλ
internet
ηνπ
cafe

Σα ζπίηηα Κηλεηέο
ζπγγελώλ ζπζθεπέο

f (%)

f (%)

f (%)

f (%)

f

(%)

f (%)

Καζόινπ 22(12,80) 101(58,72) 99(57,56) 113(65,70) 125(72,67) 125(72,67)
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Λίγν

14(8,14)

Αξθεηά

42(24,42)
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39(22,68) 22(12,79)

29(16,86)

15(8,72)

38(22,09) 17 (9,88)

17(9,88)

15(8,72)

11(6,40)

14 (8,14)

Πνιύ

38(22,09) 8 (4,65)

9 (5,23)

14 (8,14)

5 (2,91)

5 (2,91)

Πάξα
πνιύ

60(34,88) 4 (2,33)

8 (4,65)

8 (4,65)

2 (1,16)

13 (7,56)

ύλνιν

172 (100) 172 (100)

172 (100) 172 (100)

172 (100)

172 (100)

Οη γνλείο πνπ απάληεζαλ όηη ην παηδί ηνπο ρξεζηκνπνηεί πεξηζζόηεξν ην δηαδίθηπν
ηηο πξσηλέο ώξεο ήηαλ 3(1,74%), ηηο κεζεκεξηαλέο 11(6,40%) ηηο απνγεπκαηηλέο 100
(58,14%), ηηο βξαδηλέο 55(31,98%) θαη 3(1,74%) ηηο κεηακεζνλύθηηεο ώξεο.
ηνλ πίλ. 3 θαίλνληαη νη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ ην παηδί ηνπο
ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν.
Πίνακας 3: Καηαλνκή ζπρλνηήηωλ ωο πξνο ηνπο ιόγνπο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ
Γειώζεθε
f
(%)
λα 118 (68,60)
λ’

Γηα λα δηαζθεδάδεη (π.ρ.
βιέπεη/θαηεβάδεη
ηαηλίεο,
αθνύεη/θαηεβάδεη ηξαγνύδηα),
Γηα λα βξίζθεη πιεξνθνξίεο γηα
ζρνιηθέο εξγαζίεο/ γηα βνήζεηα ζηα
καζήκαηα
Γηα λα γξάθεη ζε ηζηνιόγηα
(blogs)/γηα
λα
ρξεζηκνπνηεί
πεξηβάιινλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο
(πρ. facebook)
Γηα λα ζηέιλεη κελύκαηα κέζσ
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (email), λα ζπλνκηιεί ζε chat rooms
Γηα λα παίδεη παηρλίδηα ζην
δηαδίθηπν
Γηα λα ελεκεξώλεηαη ζε δηάθνξα
ζέκαηα (εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά,
πνδόζθαηξν, θηλεκαηνγξάθν θ.ιπ.)

Γελ δειώζεθε
f (%)
54 (31,40)

ύλνιν
f
(%)
172 (100)

112 (65,12)

60 (34,88)

172 (100)

101 (58,72)

71 (41,28)

172 (100)

77

(44,77)

95 (55,23)

172 (100)

73 (42,44)

99 (57,56)

172 (100)

42 (24,42)

130 (75,58)

172 (100)

3.2 Δπίβιεςε ηνπ παηδηνύ από ηνπο γνλείο - θίλδπλνη ηνπ δηαδηθηύνπ πνπ
ην απεηινύλ
Οη γνλείο ζπδεηάλε κε ην παηδί ηνπο ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ ζην δηαδίθηπν, θαζόινπ
21(12,21%), ιίγν 36(20,93%), αξθεηά 45(26,16%), πνιύ 34(19,77%) θαη πάξα πνιύ
36(20,93%). (Πηλ. 4).
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Πίνακας 4: Καηαλνκή ζπρλνηήηωλ γηα ηε ζπδήηεζε ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ ηνπ παηδηνύ
ζην δηαδίθηπν κε ηνπο γνλείο
πδήηεζε ησλ γνληώλ κε ην παηδί γηα
ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ ζην δηαδίθηπν
Καζόινπ
Λίγν
Αξθεηά
Πνιύ
Πάξα πνιύ
ύλνιν

πρλόηεηα (%)
21 (12,21)
36 (20,93)
45 (26,16)
34 (19,77)
36 (20,93)
172 (100)

Πνζνζηό 84,88% ησλ γνλέσλ (146 γνλείο) απάληεζαλ όηη ηα παηδηά ηνπο δελ ηνπο
έρνπλ ελεκεξώζεη γηα θηλδύλνπο πνπ αληηκεηώπηζαλ ζην δηαδίθηπν, ελώ 26 γνλείο
(15,12%) απάληεζαλ όηη ηνπο έρνπλ ελεκεξώζεη.
Σα παηδηά αλέθεξαλ ζηνπο γνλείο ηνπο όηη αληηκεηώπηζαλ ηνπο παξαθάησ
δηαδηθηπαθνύο θηλδύλνπο (ζε παξέλζεζε ην αξηζκόο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ην
θύιν):
«Παξελόριεζε από άγλωζην» (3Γ) / «Κάπνηνο ελήιηθαο αξθεηά ρξόληα κεγαιύηεξόο
ηεο, ηεο δήηεζε λα ζπλαληεζνύλ» (9Α) / «Απεηιέο από άγλωζην» (150Γ) / «Μία
άγλωζηε γπλαίθα ηνπ είπε λα αλνίμεη ηελ θάκεξα» (139Γ) / «Τνπ έζηεηιαλ αίηεκα γηα
νκαδηθό ζάλαην» (125Γ) / «Παξαπιαλεηηθά κελύκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε
θαηά ηε ρξήζε ή αλαδήηεζε πξνϊόληωλ, ηα νπνία παξαπέκπνπλ ζε άιια ζέκαηα» (33Γ)
Πνζνζηό 34,88% ησλ γνλέσλ (60 γνλείο) απάληεζαλ όηη βξίζθνληαη θνληά ζην παηδί
όηαλ απηό ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν, ελώ 112(65,12%) δελ βξίζθνληαη θνληά ηνπ.
Δπίζεο, 89 γνλείο (51,74%) απάληεζαλ πσο ν ππνινγηζηήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην παηδί
γηα λα κπαίλεη ζην δηαδίθηπν βξίζθεηαη ζην δσκάηηό ηνπ, 10 γνλείο (5,82%) πσο
βξίζθεηαη ζην δσκάηην ηνπο θαη 73 γνλείο (42,44%) πσο βξίζθεηαη ζε θνηλόρξεζην
ρώξν (π.ρ. ζην ζαιόλη).
Οη ζεκαληηθόηεξνη θίλδπλνη πνπ απεηινύλ ην παηδί όηαλ ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν,
θαηά ηελ άπνςε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα, θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ
αθνινπζεί (Πηλ. 5).
Πίνακας 5: Καηαλνκή απαληήζεωλ γηα ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο θηλδύλνπο πνπ κπνξεί λα
απεηινύλ ην παηδί όηαλ ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν

Να κπιέμεη ζε
θπθιώκαηα λαξθσηηθώλ,
παηδεξαζηίαο,
δηαδηθηπαθέο απάηεο
θ.α.

1*
f (%)
87
(50,58)

2*
f (%)
28
(16,28)

3*
f (%)
9
(5,23)
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4*
f (%)
48
(27,91)

ύλνιν
f (%)
172
(100)
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Να ιακβάλεη
αλεπηζύκεηα κελύκαηα
Καθή επίδνζε ζην
ζρνιείν / απνκάθξπλζε
από ηελ νηθνγέλεηα θαη
ηνπο θίινπο / λα
θηλδπλεύεη ε πγεία ηνπ
ιόγσ ππεξβνιηθήο
ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ
Να δηαβάδεη θείκελα θαη
λα βιέπεη εηθόλεο θαη
βίληεν κε παξάλνκν θαη
αλήζηθν πεξηερόκελν
Να
επηθνηλσλεί
κε
αγλώζηνπο
Να δεκνζηεύεη
πξνζσπηθά δεδνκέλα/λα
δίλεη πξνζσπ. δεδνκέλα
ζε αγλώζηνπο
Να δηαβάδεη θαη
ρξεζηκνπνηεί
πιεξνθνξίεο πνπ δελ
είλαη αμηόπηζηεο.
Να παίδεη παηρλίδηα
Να παξαβηάδεη ην λόκν
ησλ πλεπκαηηθώλ
δηθαησκάησλ
Να πξνβαίλεη ζε
νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο
πνπ δελ έρνπλ θακία
αζθάιεηα
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33
(19,19)
16
(9,30)

59
(34,30)
21
(12,21)

19
(11,04)
28
(16,28)

61
(35,47)
107
(62,21)

172
(100)
172
(100)

15
(8,72)

24
(13,95)

24
(13,95)

109
(63,38)

172
(100)

13
(7,56)
5
(2,91)

12
(6,98)
10
(5,81)

33
(19,18)
24
(13,95)

114
(66,28)
133
(77,33)

172
(100)
172
(100)

3
(1,74)

2
(1,16)

5
(2,91)

162
(94,19)

172
(100)

2
(1,16)
0
(0)

6
(3,49)
4
(2,32)

11
(6,40)
13
(7,56)

153
(88,95)
155
(90,12)

172
(100)
172
(100)

0
(0)

6
(3,49)

5
(2,91)

161
(93,60)

172
(100)

*

1=ζεκαληηθόηεξνο ιόγνο, 2=κέηξηα ζεκαληηθόο, 3=ειάρηζηα ζεκαληηθόο, 4=δελ δειώζεθε

4. Σπδήηεζε
4.1 Οη καζεηέο πινεγνύληαη ζην δηαδίθηπν
Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο καζεηέο έρνπλ δηθό ηνπο ππνινγηζηή θαη ε
πξόζβαζή ηνπο ζην δηαδίθηπν γίλεηαη από ην ζπίηη ηνπο. Έλα πνιύ κεγάιν πνζνζηό
γνλέσλ όκσο δελ γλσξίδεη λα ρεηξίδεηαη ηνλ ππνινγηζηή θαη αθόκε πεξηζζόηεξνη δελ
γλσξίδνπλ λα πινεγνύληαη ζην δηαδίθηπν. Οη γνλείο (ην 56,97% απάληεζε «πνιύ»
θαη «πάξα πνιύ») ζεσξνύλ όηη ηα παηδηά ηνπο ζπλήζσο θάλνπλ ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ
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από ηνλ ππνινγηζηή ηνπ ζπηηηνύ ηνπο θαη όρη από ηα ζπίηηα ησλ θίισλ ηνπο, από
internet café, από ηα ζπίηηα ζπγγελώλ θαη από ηα θηλεηά ηνπο ηειέθσλα. Δπίζεο,
πηζηεύνπλ (90,12%) πσο ηα παηδηά θάλνπλ ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ, σο επί ην πιείζηνλ,
απνγεπκαηηλέο θαη βξαδηλέο ώξεο θαη ηα πεξηζζόηεξα αθηεξώλνπλ 1-2 ώξεο ηελ
εκέξα (βι. θαη ηελ έξεπλα ησλ Σδηκόπνπινπ, Πόξπνδα & Πξνβειέγγηνπ, 2010, ε
νπνία έγηλε ζε καζεηέο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηε ύξν).
Η ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ, ζύκθσλα κε ηνπο γνλείο, γίλεηαη θπξίσο γηα δηαζθέδαζε
θαη αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ. Πηζηεύνπλ (68,60%) πσο νη καζεηέο αθνύλε ηξαγνύδηα
θαη βιέπνπλ ηαηλίεο, επίζεο (65,12%) όηη αλαδεηνύλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζρνιηθέο
ηνπο εξγαζίεο θαη γεληθόηεξα ιακβάλνπλ βνήζεηα ζηα ζρνιηθά ηνπο καζήκαηα.
Δπηπξνζζέησο, ζεσξνύλ (58,72%) πσο νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ ην δηαδίθηπν γηα λα
γξάθνπλ ζε ηζηνιόγηα, ζε πεξηβάιινληα θνηλσληθήο δηθηύσζεο (βι. θαη ηελ έξεπλα
ησλ Λακπξνπνύινπ & Κνιεΐδε, 2010, ε νπνία έγηλε ζε καζεηέο Γπκλαζίνπ), γηα λα
επηθνηλσλνύλ κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε chat rooms
(44,77%), γηα λα παίδνπλ δηαδηθηπαθά παηρλίδηα (42,44%), ελώ απάληεζαλ (24,42%)
πσο, θαηά ηε γλώκε ηνπο, ιηγόηεξνη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ ην δηαδίθηπν γηα λα
ελεκεξώλνληαη ζε ζέκαηα ηεο επηθαηξόηεηαο.

4.2 Οη θίλδπλνη ηνπ δηαδηθηύνπ γηα ηα παηδηά θαη ε επίβιεςε από ηνπο
γνλείο
Οη γνλείο ζεσξνύλ πσο ν ζεκαληηθόηεξνο θίλδπλνο γηα ηα παηδηά ηνπο είλαη ην
ελδερόκελν λα πέζνπλ ζύκαηα ζε θπθιώκαηα λαξθσηηθώλ, παηδεξαζηίαο θαη ζε
θπθιώκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε δηαδηθηπαθέο απάηεο (ην 50,58% ηεξάξρεζε σο
ζεκαληηθόηεξν ην ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν). ηε ζπλέρεηα, σο ζεκαληηθνύο θηλδύλνπο
ηεξαξρνύλ ηε ιήςε αλεπηζύκεησλ κελπκάησλ (π.ρ. ζεμνπαιηθήο παξελόριεζεο,
εθθνβηζηηθά, δηαθήκηζεο ή/θαη πώιεζεο απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ θ.ά.) θαζώο θαη
ηελ αλάγλσζε θεηκέλσλ θαη ηε ζέαζε εηθόλσλ κε παξάλνκν θαη αλήζηθν πεξηερόκελν
(π.ρ. ξαηζηζηηθό, ζεμνπαιηθό/πνξλνγξαθηθό θ.ά.). Δπίζεο, ζεσξνύλ όηη, ιόγσ
ππεξβνιηθήο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ, ην παηδί ηνπο θηλδπλεύεη λα έρεη θαθή επίδνζε
ζην ζρνιείν, λα απνκαθξύλεηαη από ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο, λα παξνπζηάζεη
πξνβιήκαηα πγείαο. Μηθξόηεξν θίλδπλν ζε ζρέζε κε ηνπο πξνεγνύκελνπο ζεσξνύλ
ηε δεκνζίεπζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ (π.ρ. αξηζκό πηζησηηθήο θάξηαο, ηαπηόηεηαο
θ.ά). Γελ ζεσξνύλ σο ζεκαληηθνύο θηλδύλνπο ηελ παξαβίαζε ηνπ λόκνπ πεξί
πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ, ηηο αλαζθαιείο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, ηε ρξήζε κε
αμηόπηζησλ πιεξνθνξηώλ θαη ηα δηαδηθηπαθά παηρλίδηα. Απηνύο ηνπο θηλδύλνπο, είλαη
πηζαλόλ λα ηνπο ζεσξνύλ πεξηζζόηεξν αληηκεησπίζηκνπο.
Ωζηόζν, έλα κεγάιν πνζνζηό γνλέσλ (ην 33,14% απάληεζε «θαζόινπ» ή «ιίγν») δελ
ζπδεηά κε ηα παηδηά ηνπο ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο ζην δηαδίθηπν, θάηη πνπ
ραξαθηεξίδεηαη σο αλεζπρεηηθό ηε ζηηγκή πνπ είλαη άθξσο απαξαίηεηε ε ελεκέξσζε
ησλ γνλέσλ γηα ηηο ελέξγεηεο ησλ παηδηώλ ηνπο, θαζώο πινεγνύληαη ζην δηαδίθηπν
(Λακπξνπνύινπ & Κνιεΐδεο, 2010). Δπίζεο νη πεξηζζόηεξνη γνλείο, δελ βξίζθνληαη
θνληά ζηα παηδηά ηνπο όηαλ θάλνπλ ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη επηπιένλ ν
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ππνινγηζηήο βξίζθεηαη ζην ππλνδσκάηην ησλ παηδηώλ θαη όρη ζε θνηλόρξεζην ρώξν,
γεγνλόο πνπ δπζρεξαίλεη αθόκε πεξηζζόηεξν ηελ επίβιεςε ησλ γνλέσλ.

5. Σπκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο
Σε ζηηγκή πνπ ηα πεξηζζόηεξα ειιεληθά ζπίηηα δηαζέηνπλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή
κε ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν θαη ηα παηδηά είλαη πιήξσο εμνηθεησκέλα κε ηε
δηαδηθηπαθή πινήγεζε, ε πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ εκθαλίδεηαη ειιηπώο
ελεκεξσκέλε. Οη γνλείο ζεσξνύλ όηη ηα παηδηά ηνπο αθηεξώλνπλ πνιιέο ώξεο ζην
δηαδίθηπν γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ θαη δηαζθέδαζε θαζώο θαη γηα επηθνηλσλία
θαη αλεζπρνύλ γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ ηα απεηινύλ, ηδηαίηεξα όζνλ αθνξά ην
ελδερόκελν λα πέζνπλ ζύκαηα ζε δηάθνξα θπθιώκαηα (π.ρ. λαξθσηηθώλ,
παηδεξαζηίαο θ.ά.).
Ωζηόζν, νη γνλείο, αθελόο έρνπλ ιηγόηεξεο γλώζεηο από ηα παηδηά ηνπο όζνλ αθνξά
ηελ πινήγεζε ζην δηαδίθηπν, αθεηέξνπ δελ ζπδεηνύλ κε ηα παηδηά ηνπο ζέκαηα πνπ
αθνξνύλ ηηο δηαδηθηπαθέο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο. Καζίζηαηαη επνκέλσο απαξαίηεηε ε
ελεκέξσζε ησλ παηδηώλ, ε νπνία ζα πξέπεη λα γίλεηαη θπξίσο εληόο ηνπ ζρνιείνπ, ζε
ζπλδπαζκό κε ηελ αληίζηνηρε επηκόξθσζε ησλ γνλέσλ (π.ρ. κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο
«ρνιέο Γνλέσλ») ώζηε λα κπνξνύλ θαη ηα παηδηά λα πξνθπιάζζνληαη αιιά θαη νη
γνλείο λα πξνθπιάζζνπλ ηα παηδηά ηνπο όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξν, από ηνπο
θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ζην δηαδίθηπν.
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