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Ειςαγωγικζσ πλθροφορίεσ για τθν ζρευνά μασ 

το μάκθμα τθσ τεχνολογίασ Γ τάξθσ Γυμναςίου  με αφορμι τθν 28θ 

Ιανουαρίου 2020 – θμζρα προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων 

αποφαςίςαμε να πραγματοποιιςουμε μια διακεματικι δραςτθριότθτα. 

υγκεκριμζνα, να αξιοποιιςουμε το εγκεκριμζνο από το ΤΠΑΙΘ υλικό 

του Ελλθνικοφ Κζντρου Αςφαλοφσ Διαδικτφου και παράλλθλα να 

πραγματοποιιςουμε μια ζρευνα δθμοςκόπθςθσ. 

 Ερευνθτικζσ ομάδεσ και τρόποσ εργαςίασ:  υμμετείχαν οι μακθτζσ και 

οι μακιτριεσ των Γ1α και Γ2α ομάδων. Ο κάκε ζνασ/μια απαντοφςε 

ατομικά και ανϊνυμα ςτισ ερωτιςεισ των 2 κουίη του Ελλθνικοφ 

Κζντρου Αςφαλοφσ Διαδικτφου για τθν προςταςία των προςωπικϊν 

δεδομζνων. Δόκθκαν οι ςωςτζσ απαντιςεισ και ακολοφκθςε ςυηιτθςθ 

ςτθν ομάδα. τθ ςυνζχεια χρθςιμοποιιςαμε τισ απαντιςεισ, ςυλλζξαμε 

τα δεδομζνα και παρουςιάηουμε τα αποτελζςματα.        

Λόγω του μικροφ πλικουσ των μακθτϊν και μακθτριϊν γνωρίηουμε ότι 

δεν μποροφν τα αποτελζςματα να γενικευκοφν ςτον ευρφτερο μακθτικό 

πλθκυςμό. Για το λόγο αυτό και ονομάςαμε εξ αρχισ τθν 

δραςτθριότθτά μασ ωσ μελζτθ περίπτωςθσ και κεωροφμε ότι 

περιςςότερο μασ δίνει τθν ευκαιρία να αςχολθκοφμε με τα ςτάδια τθσ 

ζρευνασ, τθσ γραπτισ εργαςίασ και του κζματοσ που μασ απαςχόλθςε 

παρά για τα αποτελζςματα αυτά κακαυτά.                                                 

Η τελικι γραπτι εργαςία και θ παρουςίαςι τθσ προζκυψε με τθ 

ςυμβολι όλων. 

Λόγοι επιλογισ αυτισ τθσ ζρευνασ:   

1. Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ τθσ Γ τάξθσ βρίςκονται ςτθν οριακι 

θλικία των 15 ετϊν που είναι θλικία ψθφιακισ ςυναίνεςθσ για τθ 

χϊρα μασ, δθλαδι από αυτι τθν θλικία για τθ χριςθ των 

κοινωνικϊν δικτφων δεν απαιτείται θ ςυγκατάκεςθ των γονζων. 

2. Είναι όλοι/εσ χριςτεσ των νζων τεχνολογιϊν και δαπανοφν χρόνο 

ςε αυτζσ. 
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3. Διαβάηουμε ςτον τφπο για περιςτατικά ςτα οποία εμπλζκονται 

ζφθβοι που δεν είχαν τθν παιδεία να διαχειριςκοφν τισ νζεσ 

τεχνολογίεσ και να προςτατζψουν τα προςωπικά τουσ δεδομζνα.  

4. Θεωροφμε ότι το χολείο πρζπει να υπενκυμίηει τουσ κανόνεσ και 

να ενδυναμϊνει τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ με καλζσ 

ςυμπεριφορζσ ςτθ διαχείριςθ των νζων τεχνολογιϊν και φυςικά 

ςε κζματα προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων. 

κοπόσ τθσ ζρευνασ 

Να καταγράψει τισ γνϊςεισ και τισ πρακτικζσ των εφιβων ςε κζματα 

προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων, να εμβακφνει τισ γνϊςεισ 

τουσ και να υπενκυμίςει τθ ςθμαντικότθτα τθσ προςταςίασ των 

προςωπικϊν δεδομζνων. 

Σίτλοσ τθσ ζρευνασ 

Απόψεισ εφιβων μακθτϊν και μακθτριϊν για κζματα προςταςίασ 

προςωπικϊν δεδομζνων. 

Τπόκεςθ τθσ ζρευνασ 

Ζχουν οι ζφθβοι μακθτζσ και μακιτριεσ τισ γνϊςεισ για κζματα 

προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων ϊςτε να ςυνεχίςουν να 

χρθςιμοποιοφν τισ νζεσ τεχνολογίεσ παραμζνοντασ όμωσ αςφαλείσ; 
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Μεταβλθτζσ τθσ ζρευνασ 

Ανεξάρτθτθ μεταβλθτι: Μακθτζσ και μακιτριεσ Γ τάξθσ Γυμναςίου, 

θλικίασ 15 ετϊν. 

Εξαρτθμζνθ μεταβλθτι : Οι απόψεισ των ερωτθκζντων ςτα κζματα που 

ζκεταν τα 2 κουίη. 

τακερζσ μεταβλθτζσ:  

 Κδια κουίη ςε όλουσ/εσ. 

 Κδιοσ χρόνοσ μζχρι να απαντθκεί θ κάκε ερϊτθςθ. 

 Κδιεσ ειςαγωγικζσ πλθροφορίεσ. 

 Κδια θμζρα πραγματοποίθςθσ τθσ ζρευνασ - μελζτθσ περίπτωςθσ 
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Διαδικαςία τθσ ζρευνασ και τθσ δραςτθριότθτάσ μασ 

φντομθ αναφορά ςτθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων. 

Προβολι πρϊτου κουίη – ατομικι απάντθςθ κάκε ερϊτθςθσ ςτο φφλλο 

απάντθςθσ – ςυηιτθςθ ςτθν ομάδα για τθ ςωςτι απάντθςθ. 

Προβολι δεφτερου κουίη – ατομικι απάντθςθ κάκε ερϊτθςθσ ςτο 

φφλλο απάντθςθσ – ςυηιτθςθ ςτθν ομάδα για τθ ςωςτι απάντθςθ. 

υγκζντρωςθ – επεξεργαςία των απαντιςεων. 

Παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων. 

Περιιγθςθ ςτο υλικό του Ελλθνικοφ Κζντρου Αςφαλοφσ  Διαδικτφου για 

γνωριμία και μελλοντικι χριςθ. 

Επίδοςθ φυλλαδίων για τουσ γονείσ. 
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Κατάλογοσ πόρων που απαιτήθηκαν για τη διεξαγωγή τησ 

ζρευνασ και τησ δραςτηριότητασ 

Ηλεκτρονικόσ υπολογιςτισ – 

προβολζασ – πρόςβαςθ ςτο 

διαδίκτυο ςτθ ςελίδα του 

Ελλθνικοφ Κζντρου Αςφαλοφσ 

Διαδικτφου 

Τπάρχουν ςτο εργαςτιριο 

τεχνολογίασ 

Φωτοτυπίεσ – φφλλα 

απαντιςεων  

Συπϊκθκαν ςε φωτοτυπικό 

μθχάνθμα του ςχολείου. 

Ζντυπο ενθμερωτικό υλικό  τάλκθκε μετά από αίτθμά μασ 

από το Ελλθνικό Κζντρο 

Αςφαλοφσ Διαδικτφου. 
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Ανάλυςθ αποτελεςμάτων 

Για να παρουςιάςουμε τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ μασ, επιλζγουμε 

ωσ απλοφςτερο τρόπο παρουςίαςθσ να αναφζρουμε τθν αναλογία των 

ςωςτϊν ι λανκαςμζνων απαντιςεων ςτο ςφνολο των απαντιςεων που 

δόκθκαν. 

 υμμετείχαν ςυνολικά 20 μακθτζσ/μακιτριεσ που ζχουν γεννθκεί το 

2005 

11 αγόρια / 9 κορίτςια 

 

το ςφνολο των απαντιςεων που δόκθκαν βρζκθκαν 215 ςωςτζσ 

απαντιςεισ. 

 



 

9 

 

Οι  50 λανκαςμζνεσ ερωτιςεισ δόκθκαν από τα αγόρια και οι 35 από τα 

κορίτςια.  

 

Ακολουκοφν τα αποτελζςματα – ςωςτζσ/λανκαςμζνεσ απαντιςεισ – για 

κάκε ερϊτθςθ. 

1. τθν ερϊτθςθ «Γιατί είναι ςθμαντικι θ προςταςία των 

προςωπικϊν δεδομζνων;»  3 μακθτζσ/τριεσ ζδωςαν λανκαςμζνθ 

απάντθςθ. 
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2. τθν ερϊτθςθ «Σι από τα παρακάτω είναι προςωπικό δεδομζνο;» 

12 μακθτζσ/τριεσ ζδωςαν λανκαςμζνθ απάντθςθ. 

 

 

3. τθν ερϊτθςθ «Σι είναι το phising;» 2 μακθτζσ/τριεσ  ζδωςαν 

λανκαςμζνθ απάντθςθ. 
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4. τθν ερϊτθςθ «Σι είναι το δικαίωμα ςτθ λικθ;» 6 μακθτζσ/τριεσ 

ζδωςαν λανκαςμζνθ απάντθςθ. 

 

 

 

5. τθν ερϊτθςθ «Σι από τα παρακάτω δεν είναι προςωπικά 

δεδομζνα;» 2 μακθτζσ/τριεσ ζδωςαν λανκαςμζνθ απάντθςθ. 
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6. τθν ερϊτθςθ «ου ζρχεται ζνα email από ζναν δάςκαλο ςε άλλο 

ςχολείο για τον οποίο ακοφσ πρϊτθ φορά, μζςω του οποίου ςου 

ηθτάει τα ςτοιχεία ςου. Σι κάνεισ;» 20 μακθτζσ/τριεσ ζδωςαν 

λανκαςμζνθ απάντθςθ. 

 

 

7. τθν ερϊτθςθ «Θζλεισ να κατεβάςεισ μια εφαρμογι φακοφ ςτο 

κινθτό και ςου ηθτάει άδεια για να ζχει πρόςβαςθ ςτισ 

φωτογραφίεσ ςου. Σι κάνεισ;» 2μακθτζσ/τριεσ ζδωςαν 

λανκαςμζνθ απάντθςθ. 
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8. τθν ερϊτθςθ «Σι πρζπει να κάνεισ πριν κοινοποιιςεισ μια 

φωτογραφία από το πάρτυ ςου ςτο διαδίκτυο;» 3 μακθτζσ/τριεσ 

ζδωςαν λανκαςμζνθ απάντθςθ. 

 

 

 

9. τθν ερϊτθςθ «Αν κοινοποιιςω μια φωτογραφία ςτο δθμόςιο 

προφίλ μου ποιοσ κα τθ δει;» 12 μακθτζσ/τριεσ ζδωςαν 

λανκαςμζνθ απάντθςθ. 
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10. τθν ερϊτθςθ «Πϊσ  μπορϊ να αποκαλφψω προςωπικά μου 

δεδομζνα χωρίσ να το ςυνειδθτοποιιςω;» 3 μακθτζσ/τριεσ 

ζδωςαν λανκαςμζνθ απάντθςθ. 

 

 

 

11. τθν ερϊτθςθ «Όταν κοινοποιείσ κάτι ςτο διαδίκτυο…» θ οποία 

περιλαμβάνονταν ςτο 1ο κουίη 8 μακθτζσ/τριεσ ζδωςαν  

λανκαςμζνθ  απάντθςθ. 
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12. τθν ερϊτθςθ «Όταν κοινοποιείσ κάτι ςτο διαδίκτυο…» θ οποία 

περιλαμβάνονταν ςτο 2ο κουίη δόκθκαν ςυνολικά 8 λανκαςμζνεσ 

απαντιςεισ. 

 

 

 

13. τθν ερϊτθςθ «Ποιεσ φωτογραφίεσ είναι ςωςτό να αναρτάσ ςτο 

διαδίκτυο;» 5 μακθτζσ/τριεσ ζδωςαν λανκαςμζνθ  απάντθςθ. 
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14. τθν ερϊτθςθ «Σι πρζπει να κάνεισ αν κάποιοσ άγνωςτοσ ςου 

ηθτιςει να του ςτείλεισ τα προςωπικά ςου ςτοιχεία (όνομα, 

θλικία, φψοσ, κλπ) 5 μακθτζσ/τριεσ ζδωςαν λανκαςμζνθ 

απάντθςθ. 

 

 

 

15. τθν ερϊτθςθ «Σράβθξεσ μια φωτογραφία τθσ τάξθσ ςου ςτθ 

ςχολικι εκδρομι. Είναι ςωςτό να τθν ανεβάςεισ ςτο  διαδίκτυο;» 

3 μακθτζσ/τριεσ ζδωςαν λανκαςμζνθ απάντθςθ. 
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υμπεράςματα 

Από τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων φαίνεται ότι ςτο ςφνολο τουσ οι 

μακθτζσ και οι μακιτριεσ ζχουν γνϊςθ των παραμζτρων που ςυνιςτοφν 

προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων. 

Θεωροφμε ότι οι πρϊτεσ 5 ερωτιςεισ αναφζρονται ςε κζματα 

κατανόθςθσ των εννοιϊν και γνϊςθσ τθσ ορολογίασ που 

χρθςιμοποιείται.  

υνολικά καταγράφθκαν εδϊ 25 λανκαςμζνεσ απαντιςεισ ςτο ςφνολο 

των 300 που πιραμε από τθ ςυνολικι ςυμμετοχι ςτα 2 κουίη. 

Θεωροφμε ότι οι υπόλοιπεσ 10 ερωτιςεισ αναφζρονται ςε κζματα 

αντιμετϊπιςθσ τζτοιων κεμάτων ςτθν κακθμερινότθτα των μακθτϊν και 

μακθτριϊν που χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο. 

υνολικά καταγράφθκαν εδϊ 60 λανκαςμζνεσ απαντιςεισ ςτο ςφνολο 

των 300 που πιραμε από τθ ςυνολικι ςυμμετοχι ςτα 2 κουίη. 

Από τθ ςυηιτθςθ που ακολουκοφςε μετά από κάκε ερϊτθςθ οι μακθτζσ 

και οι μακιτριεσ ζδειξαν ότι γνωρίηουν μεν τουσ κανόνεσ και τα όρια ςε 

κζματα προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων ςτα οποία πρζπει να 

κινοφνται όταν χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο αλλά πολλζσ φορζσ τα 

κεωροφν υπερβολικά και περιττά για να τα εφαρμόηουν. 

Αξίηει να τονίςουμε ότι θ ςυηιτθςθ μετά από κάκε ερϊτθςθ βοικθςε 

τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ να αντιλθφκοφν καλφτερα τθν 

προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων και να ανακεωριςουν τθ 

ςτάςθ τουσ ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ. 

Η ερϊτθςθ «ου ζρχεται ζνα email από ζναν δάςκαλο ςε άλλο ςχολείο 

για τον οποίο ακοφσ πρϊτθ φορά, μζςω του οποίου ςου ηθτάει τα 

ςτοιχεία ςου. Σι κάνεισ;» ιταν θ πρϊτθ του τζκθκε κι ζτςι ίςωσ 

εξθγείται θ κακολικι λανκαςμζνθ απάντθςθ που δόκθκε κάτι που δεν 

υπιρξε ςτθ ςυνζχεια. 
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Κοινωνικζσ προεκτάςεισ τθσ ζρευνασ 

Η μικρι ζρευνα που πραγματοποιιςαμε δίνει τθν ευκαιρία ςτουσ 

μακθτζσ και τισ μακιτριεσ να επικαιροποιιςουν τισ γνϊςεισ που ζχουν 

και περαιτζρω να τισ εμβακφνουν. Επίςθσ να ευαιςκθτοποιθκοφν ςε 

κζματα προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων και ςτθ ςυνζχεια να 

πολλαπλαςιάςουν αυτζσ τισ γνϊςεισ ςτο οικογενειακό τουσ περιβάλλον. 

ΟΙ μακθτζσ και οι μακιτριεσ μζςα από τθν ιςτοςελίδα του Ελλθνικοφ 

Κζντρου Αςφαλοφσ Διαδικτφου και με τθ χριςθ του ζντυπου υλικοφ 

που ζχει διανεμθκεί κα ενθμερωκοφν και για άλλα κζματα που 

άπτονται τθσ χριςθσ του διαδικτφου ϊςτε αςφαλείσ να μποροφν να 

κάνουν χριςθ τθσ κετικισ πλευράσ του όπωσ για παράδειγμα ςτθν 

αναηιτθςθ πλθροφοριϊν, ςτθ ςυγγραφι εργαςιϊν, κ.α. αλλά και τθσ 

κοινωνικισ δικτφωςθσ και τθσ αλλθλεπίδραςθσ με ςυνομιλικουσ. 
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Προτάςεισ για ςυμπλθρωματικι ζρευνα ςτο μζλλον από άλλουσ 

ερευνθτζσ:  

Απόψεισ εφιβων μακθτϊν και μακθτριϊν για κζματα προςταςίασ 

προςωπικϊν δεδομζνων. 

Απόψεισ εφιβων μακθτϊν και μακθτριϊν για κζματα πνευματικισ 

ιδιοκτθςίασ. 

Απόψεισ εφιβων μακθτϊν και μακθτριϊν για τθ χριςθ των κοινωνικϊν 

δικτφων. 

Και πολλζσ προτάςεισ ακόμθ μποροφμε να κατακζςουμε τονίηοντασ 

όμωσ τθν ανάγκθ να είναι μεγάλο το πλικοσ των μακθτϊν και 

μακθτριϊν που κα πάρουν μζροσ ϊςτε να είναι το δυνατόν πιο 

αξιόπιςτθ θ ζρευνα. 
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Λεξικό όρων 

Προςωπικά δεδομζνα:  Προςωπικά δεδομζνα είναι κάκε πλθροφορία 

που μασ χαρακτθρίηει, όπωσ για παράδειγμα το όνομα, θ διεφκυνςθ, το 

τθλζφωνο, τα ενδιαφζροντα, οι επιδόςεισ ςτο ςχολείο, οι φωτογραφίεσ, 

οι απόψεισ, κ.α. 

Μερικζσ φορζσ τα προςωπικά δεδομζνα αφοροφν ιδιαίτερα ευαίςκθτα 

ςτοιχεία τθσ ιδιωτικισ ηωισ, όπωσ ςτο κριςκευμά, ςτισ πολιτικζσ 

πεποικιςεισ, ςτθν κατάςταςθ τθσ υγείασ ι ςτθν ερωτικι ηωι. 

Ιδιωτικότθτα:  το δικαίωμα ενόσ ατόμου ι μιασ ομάδασ, να 

αποφαςίηουν από μόνοι τουσ για το πότε, πωσ και μζχρι ποιο ςθμείο οι 

πλθροφορίεσ που αφοροφν αυτοφσ κα διαβιβάηονται ςε άλλουσ. Είναι 

τα δικαιϊματα τθσ προςταςίασ τθσ προςωπικότθτασ και του ιδιωτικοφ 

βίου, που ορίηεται ωσ το δικαίωμα του ατόμου «να μθν ενοχλείται από 

άλλουσ και να αφινεται μόνο ςτθν θρεμία του».  

Η ιδιωτικότθτα ζχει αναγνωριςτεί ωσ κεμελιϊδεσ ανκρϊπινο δικαίωμα 

και ςε μία δθμοκρατικι κοινωνία πρζπει να προςτατεφεται. 

Δικαίωμα ςτθ λικθ: Σο δικαίωμα διαγραφισ - δικαίωμα ςτθ λικθ είναι 

το δικαίωμα να ηθτά το υποκείμενο των δεδομζνων τθ διαγραφι των 

δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα που το αφοροφν, εφόςον δεν 

επικυμεί πια αυτά τα δεδομζνα να αποτελοφν αντικείμενο 

επεξεργαςίασ, και εφόςον δεν υφίςταται νόμιμοσ λόγοσ να τα κατζχει ο 

υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ  

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B6%CF%89%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B6%CF%89%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B6%CF%89%CE%AE


 

21 

 

Πθγζσ πλθροφόρθςθσ 

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου 

https://saferinternet4kids.gr/ 

https://saferinternet4kids.gr/wp-content/uploads/2017/03/helpline-

Brochure_%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdf 

https://saferinternet4kids.gr/quiz-saferinternet4kids/quiz2-back-to-

school-2018/ 

https://saferinternet4kids.gr/quiz-saferinternet4kids/quiz-proswpika-

dedomena/ 

Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα 

https://www.dpa.gr/ 

Βικιπαίδεια 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84

%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1 

https://saferinternet4kids.gr/
https://saferinternet4kids.gr/wp-content/uploads/2017/03/helpline-Brochure_%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdf
https://saferinternet4kids.gr/wp-content/uploads/2017/03/helpline-Brochure_%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdf
https://saferinternet4kids.gr/quiz-saferinternet4kids/quiz2-back-to-school-2018/
https://saferinternet4kids.gr/quiz-saferinternet4kids/quiz2-back-to-school-2018/
https://saferinternet4kids.gr/quiz-saferinternet4kids/quiz-proswpika-dedomena/
https://saferinternet4kids.gr/quiz-saferinternet4kids/quiz-proswpika-dedomena/
https://www.dpa.gr/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1

