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Ομάδα Συνεργατικής Δράσης ΓΕ.Λ. Βυρώνειας

• Β’ Λυκείου

Καραγιάννη Γεωργία

Κουγιουμτζίδου Σωτηρία

Κουρουτζόγλου Λουλουδάνα

Κωνσταντινίδου Μαρία

Μαυρομάτη Θένια

Μόκκα Αποστολία

Τζουκμάνη Νεφέλη

• Α’ Λυκείου

Αθανασιάδου Στέλλα

Κεσισικλή Ευγενία

Κώτσου Αγγελική

Μπιτζανέρη Αναστασία

Τρομπούκη Δήμητρα

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί  

Λαζαρίδου Παναγιώτα - Παραλίδου Μαρία 



Μελετώντας τη Ψηφιακή Δημοκρατία 

Δράσεις ομάδας

Περιεχόμενα

1. Ενημέρωση-Περίγραμμα-Βάσεις συνεργασίας

2. Δημοκρατική συνείδηση

3. Ευκαιρίες κοινωνικής δράσης και συμμετοχής στην 
ψηφιακή εποχή

4. Εορτασμός ημέρας ασφαλούς διαδικτύου (κίνδυνοι και 
ασπίδες στον ψηφιακό κόσμο)

5. Δυνατότητες και προκλήσεις στην ψηφιακή δημοκρατία/ 
κατάρτιση ερωτηματολογίου

6. Ερωτηματολόγια: συγκέντρωση και αποδελτίωση υλικού 
προς διερεύνηση

7. Ερωτηματολόγια: τεκμηρίωση και συμπεράσματα

8. Παραγωγή/σύνθεση/παρουσίαση υλικού



Ενημέρωση-Περίγραμμα-Βάσεις 
συνεργασίας

• Παρουσίαση έφηβου βουλευτή Γ. Ζιαντάρη

• Γενική ενημέρωση πάνω στο περιεχόμενο και τους άξονες 
του προγράμματος

• Γνωριμία ομάδας συμμετοχικής δράσης και εργασίας

• Άσκηση: ρίψη μπάλας σε κάθε μέλος του κύκλου για 
προσδοκίες από το πρόγραμμα

• Αποτίμηση: ενίσχυση βάσεων και εμπλουτισμός οριζόντων 
επικοινωνίας και συνεργασίας της ομάδας πάνω σε άξονες 
δημοκρατίας στην πράξη



Δημοκρατική συνείδηση

• Σχηματισμός σχεδίων και εννοιών με τα σώματα στον χώρο 
(π.χ. : τρίγωνο, σήμα ειρήνης, διαδίκτυο κ.τ.λ.)

• Χωρισμός σε ομάδες για εργασία πάνω στους άξονες που 
τίθενται στο ηλεκτρονικό βιβλίο "...δημοκρατία κέκληται¨ , 
παραδοτέο του προγράμματος Me-You-Us 2020-2021 από 
την ομάδα εργασίας του 3ου ΓΕ.Λ. Σερρών υπ' ευθύνη της 
εκπαιδευτικού Παραλίδου Μαρίας [θεματικές: πολίτης-
πολιτεία, θεμελιωδέστερες αρχές, δημοκρατία στην πράξη]

• Παρουσίαση

• Αποτίμηση: οριοθέτηση δημοκρατικής συνείδησης σε 
κοινό φύλλο εργασίας



Ευκαιρίες κοινωνικής δράσης και 
συμμετοχής στην ψηφιακή εποχή

• Άσκηση τυφλού-κωφού

• Συμπλήρωση νοητικών χαρτών ανά ομάδες για το 
ποια είναι τα ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και ποια 
τα οφέλη τους

• Παρακολούθηση βίντεο και συζήτηση

• Παιχνίδι ρόλων-μελέτη περίπτωσης

• Συλλογισμοί: συσχετισμός με τη Δημοκρατία



Κίνδυνοι και ασπίδες στον ψηφιακό κόσμο
Εορτασμός ημέρας ασφαλούς διαδικτύου

• Εισαγωγή - χωρισμός κοινών ομάδων Π.Σ.Δ. Έμφυλης
Βίας και Ψηφιακής Δημοκρατίας

• Διαδικτυακό σεμινάριο για τις συνηθέστερες περιπτώσεις 
παράνομου περιεχομένου ή παράνομης δραστηριότητας 
στο διαδίκτυo

• Εφαρμογές αναγνώρισης τεχνικών παραπληροφόρησης και 
παράνομης δραστηριότητας σε εικόνα και βίντεο-
Ερωτήσεις

• Προβολή παρουσίασης-Συνεργασία και συζήτηση (ψευδείς 
ειδήσεις, δύναμη εικόνας και διαδικτυακή έμφυλη βία)

• Κοινό έργο για απειλές και άμυνες στον ψηφιακό κόσμο



Δυνατότητες και προκλήσεις στην 
ψηφιακή δημοκρατία

• Προβολή βίντεο και συζήτηση:

-Ψηφιακή δημοκρατία στην ΕΕ: δυνατότητες και προκλήσεις

-Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών σε βίντεο

-Το κίνημα των 5 αστέρων

• Περιοδικό "Δημοψήφισμα"

• Εργασία σε ομάδες για παραγωγή ερωτηματολογίου 
σχετικά με την ψηφιακή ψηφοφορία

• Ερωτηματολόγιο προς διανομή



Ερωτηματολόγια: Συγκέντρωση 
υλικού/Δημιουργία παρουσίασης
• Συγκέντρωση υλικού από την ΟΣΔ

• Χωρισμός σε ομάδες για:

-Καταμέτρηση αποτελεσμάτων

-Καταγραφή σε λογισμικό παρουσίασης

-Δημιουργία στατιστικών πιτών



Ε-περιήγηση/Ερωτηματολόγια: 
Συμπεράσματα

• Συγκέντρωση ΟΣΔ για:

-Εικονική περιήγηση στη Βουλή των Ελλήνων

-Συζήτηση πάνω στα αποτελέσματα των       

ερωτηματολογίων

-Συμπεράσματα

-Συνέχιση προετοιμασίας αποδελτιωμένου υλικού σε  

λογισμικό παρουσίασης



Ολοκλήρωση εργασιών

• Ορισμός εκπροσώπησης σχολείου στη Βουλή των 
Εφήβων

• Ολοκλήρωση τελικής παρουσίασης 

• Συντονισμός εκδήλωσης λήξης παρουσία όλης της 
σχολικής κοινότητας



61%55%

3%

Φύλο

Άντρας

Γυναίκα

Άλλο

Παρουσίαση αποτελεσμάτων από την 
επεξεργασία των ερωτηματολογίων



31%

16%
9%

23%

20%

Ηλικία σε έτη
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51 και άνω



33%

33%

19%

13%

1) Σε ποιο βαθμό γνωρίζετε τι είναι το σύστημα 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις εκλογές (e-voting); 

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ



85%

15%

2) Πιστεύετε ότι εξοικονομείται χρόνος στην 
εκλογική ψηφοφορία εφαρμόζοντας το σύστημα 

της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (e-voting);

Ναι

Όχι



36%

64%

3) Κατά τη γνώμη σας είναι ασφαλής ως προς την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων των 

ψηφοφόρων η διαδικτυακή ψηφοφορία;

Ναι

Όχι



10%

90%

4) Πιστεύετε πως αν εφαρμοστεί το σύστημα του e-
voting  στη χώρα μας θα υπάρχει προσβασιμότητα 

από όλους τους πολίτες;

Ναι

Όχι



8%
12%

37%

43%

5) Πόσο εύκολο θα είναι για εσάς να συμμετέχετε 
σε μια ηλεκτρονική ψηφοφορία;

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ



35%

32%

11%

22%

6) Ποιους από τους παρακάτω κινδύνους θεωρείτε 
πως είναι σημαντικότερος για την ηλεκτρονική 

ψηφοφορία; Κυκλώστε αυτόν που θεωρείτε 
σημαντικότερο.

Υποκλοπή προσωπικών 
στοιχείων 

Αναξιοπιστία 
αποτελεσμάτων

Απερίσκεπτη ψήφος 
πολιτών 

δ)Ανισότητα στην 
πρόσβαση 



48%

52%

7) Πιστεύετε ότι τέτοιου είδους ψηφοφορίες 
οδηγούν στην επιρροή από ιδεολογικούς 

μηχανισμούς;

NAI

ΌΧΙ



48%

52%

8) Θα ήταν θεμιτή η μεταβολή της 
αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας σε άμεση μέσω 

του διαδικτύου;  

ΝΑΙ

ΌΧΙ



17%

24%

46%

13%

9) Σε τι βαθμό θα μπορούσε το σύστημα e-voting να 
εκσυγχρονίσει την δημοκρατία; 

Καθόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολύ



24%

76%

10) Με τα δεδομένα της χώρας μας θεωρείτε ότι 
αυτό το σύστημα θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην 

Ελλάδα;

ΝΑΙ

ΌΧΙ



Αποτελέσματα-Συμπεράσματα

• Γυναίκες → 42%
• Άντρες → 54%
• Άλλο → 4%

• 15-20 → 31%   
• 21-30 → 16%
• 31-40 → 9%
• 41-50 → 23%
• 50+    → 20% 

Ως προς το φύλο και την ηλικία το δείγμα μας ήταν 
αντιπροσωπευτικό.



• Συμψηφίζοντας τις απαντήσεις «καθόλου» με «λίγο» στο ερώτημα 1 
προκύπτει ένα μεγάλο ποσοστό (66%) που δεν γνωρίζει ή δεν έχει 
επαρκείς πληροφορίες για την διαδικασία της ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας.

• Παρόλα αυτά, το 85% των ανθρώπων που ρωτήθηκαν πιστεύουν πως 
εξοικονομείται χρόνος με αυτό τον τρόπο ψηφοφορίας (ερώτημα 2).

• Το 64% δεν θεωρεί ασφαλή την διαδικτυακή ψηφοφορία έναντι του 
36% που τη θεωρεί ασφαλή. Παρατηρούμε πως η ποσοστιαία 
διαφορά υπέρ του «όχι» είναι μεγάλη. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
66% δεν έχει επαρκή γνώση του συστήματος της ψηφιακής 
ψηφοφορίας, η εμφάνιση του ποσοστού αυτού είναι ίσως
αναμενόμενη (ερώτημα 3). 

• Παρατηρούμε πως στο ερώτημα 4 «αν το σύστημα του e-voting είναι 
προσβάσιμο για όλους τους πολίτες» η αρνητική απάντηση 
υπερτερεί συντριπτικά της θετικής απάντησης 90% έναντι 10%.



• Απαντώντας στο ερώτημα 5 «πόσο εύκολο θα είναι για εσάς να 
συμμετέχετε σε μία ηλεκτρονική ψηφοφορία»,  παρατηρούμε ότι το 8% 
έχει απαντήσει «καθόλου», το 12% έχει απαντήσει «λίγο», το 37% έχει 
απαντήσει «αρκετά» και το 43% «πολύ». Διαπιστώνουμε πως η εκτίμηση 
της δυνατότητας συμμετοχής στην ηλεκτρονική ψηφοφορία σε ατομικό 
επίπεδο, ως προς το δείγμα μας, υπερβαίνει κατά πολύ την εκτίμηση για 
την προσβασιμότητα στην ηλεκτρονική ψηφοφορία από το σύνολο των 
πολιτών.

• Ο πιο σημαντικός κίνδυνος για την ηλεκτρονική ψηφοφορία κρίθηκε η 
υποκλοπή προσωπικών στοιχείων με 35% , η αναξιοπιστία των 
αποτελεσμάτων με 32% , η ανισότητα στην πρόσβαση με 22% και η 
απερίσκεπτη ψήφος πολιτών με 11% . Συμπέρασμα: Η υποκλοπή 
προσωπικών στοιχείων και η αναξιοπιστία αποτελεσμάτων αποτελούν 
τους επικρατέστερους κινδύνους έναντι της ανισότητας στη πρόσβαση και 
της απερίσκεπτης ψήφου των πολιτών. Ζητούμενο αποτελεί η διερεύνηση 
του κατά πόσο οι κίνδυνοι αυτοί μπορούν να αντιμετωπιστούν με 
ικανοποιητικό τρόπο από την πλευρά της πολιτείας.    



• Στην ερώτηση 7 «αν τέτοιου είδους ψηφοφορίες 
οδηγούν στην επιρροή από ιδεολογικούς μηχανισμούς» 
το 52% απάντησε αρνητικά σε αντίθεση με το 48% το 
οποίο απάντησε θετικά. Παρατηρούμε ότι οι απόψεις 
διίστανται.

• Στο ερώτημα 8 «αν θα ήταν θεμιτή η μεταβολή της 
αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας σε άμεση μέσω του 
διαδικτύου» παρατηρούμε πως το 52% ψήφισε 
αρνητικά, ενώ το 48% θετικά. Συμπέρασμα: Είναι 
αξιοσημείωτο το ποσοστό του 48% το οποίο θέλει την 
άμεση δημοκρατία, ενώ έχει ζήσει μόνο την 
αντιπροσωπευτική.  



• Το 46% θεωρεί ότι το σύστημα e-voting θα εκσυγχρονίσει 
αρκετά την δημοκρατία, το 24% απάντησε λίγο, το 17% 
καθόλου, ενώ το 13% πολύ (ερώτημα 9). Παρατηρούμε ότι 
σχεδόν το 50% υποστηρίζει τη χρήση ψηφιακών μέσων για τον 
εκσυγχρονισμό της δημοκρατίας. Υπάρχει, λοιπόν, μια θετική 
τάση ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στην εκλογική διαδικασία. 

• Στο τελευταίο ερώτημα (10) το 76% απάντησε ότι με βάση τα 
δεδομένα της χώρας μας το σύστημα e-voting δεν θα 
μπορούσε να εφαρμοστεί στην Ελλάδα, ενώ το 24% θεωρεί ότι 
θα μπορούσε. Συμπέρασμα: αν λάβουμε υπόψη μας ότι 
σχεδόν το 50% θεωρεί ότι το σύστημα αυτό θα εκσυγχρονίσει 
τη δημοκρατία, διακρίνουμε μια επιφύλαξη των πολιτών ως 
προς την ικανότητα των πολιτών και της πολιτείας να το 
πετύχουν.


