
Ασφαλώς πλοηγούμαι 
στο διαδίκτυο

52ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

Σχ. Έτος 2022-2023

Αποτελέσματα έρευνας στα πλαίσια του 

Β΄σχεδίου δράσης 



Στοιχεία Έρευνας

• Σας παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε 

με αποστολή ερωτηματολογίου προς τους γονείς, στα πλαίσια της δράσης 

για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. 

• Στόχος μας να ανιχνεύσουμε κατά πόσο είναι ενήμεροι για τους κινδύνους 

του διαδικτύου, τη δραστηριότητα των παιδιών τους σε αυτό, καθώς και 

τρόπους για να τα προστατέψουν από πιθανούς κινδύνους.

• Μας απάντησαν συνολικά 21 γονείς.



Έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι;



Αν ναι, μπαίνετε στο διαδίκτυο κυρίως από



Αν υπάρχει σταθερός υπολογιστής στο σπίτι, 
πού βρίσκεται;



Πώς έχετε μάθει να χειρίζεστε τον υπολογιστή;



Έχετε φτιάξει προφίλ σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο 
(π.χ. Instagram, Facebook, Messenger, Snapchat, 
Viber, Skype κ.ά)



Πόση ώρα ασχολείστε με το διαδίκτυο;



Το παιδί σας μπαίνει συνήθως στο διαδίκτυο 
από:



Στο διαδίκτυο συνήθως ο μαθητής/τρια



Ελέγχετε τις σελίδες τις οποίες επισκέπτεται 
κατά την περιήγηση του στο διαδίκτυο;



Αν ναι, με ποιους τρόπους ελέγχετε τις σελίδες;
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Ελέγχω το ιστορικό

Είμαι διαρκώς δίπλα του - Μπαίνουμε μαζί

Έχω εγκαταστήσει λογισμικό γονικού ελέγχου

Με κωδικό πρόσβασης (γονική συναίνεση)

Αιφνίδιες επισκέψεις

Ενημέρωση με ail στο κινητό μας.

Πλοηγούνται με το δικό μου κινητό



Γνωρίζετε τι μπορείτε να κάνετε για να πλοηγούνται 
τα παιδιά στο διαδίκτυο με μεγαλύτερη ασφάλεια;
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Όχι δεν γνωρίζω

Δεν είμαι σίγουρος ότι γνωρίζω

Γνωρίζω αρκετά

Θα ήθελα περισσότερη ενημέρωση

Νομίζω ότι ξέρω

Ναι - Κλιδώνω τις ιστοσελίδες

Ναι - Κλιδώνω τις ιστοσελίδες με ακατάλληλο 
περιεχόμενο. Επτρέπω μόνο παιδικές.=1

Ναι γνωρίζω πολύ καλά



Νιώθετε ότι το παιδί σας παραμελεί τις 
δραστηριότητές του για χάρη του διαδικτύου;



Έχετε επιβάλει στο παιδί σας περιορισμούς 
στη χρήση του διαδικτύου;



Αν ναι, τι είδους περιορισμούς;



Γνωρίζετε με ποια άτομα συναναστρέφονται 
τα παιδιά σας στο διαδίκτυο;



Γνωρίζετε αν τα παιδιά σας δημοσιεύουν 
προσωπικό υλικό στο διαδίκτυο;



Αν ναι, τι υλικό δημοσιεύουν;



Έχει πέσει ποτέ το παιδί σας θύμα 
διαδικτυακού εκφοβισμού;



Υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ σας για την χρήση του 
διαδικτύου; Αν ναι, για ποιους λόγους;
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Όχι, δεν υπάρχουν.

Ναι, για τον χρόνο που ασχπλείται.

Ναι για το πλήθος των παιχνιδιών που παίζουν

Ναι, για το περιεχόμενο των παιχνιδιών που παίζουν.

Ναι, για τη δημιουργία λογαριασμού σε κοινωνικά 
δίκτυα

Νσι, για την ανάγκη να αφιερώνουν περισσότερο 
χρόνο για εκπαιδευτικά προγράμματα.



Σας ευχαριστούμε!
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