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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το Διαδίκτυο είναι ένα μέσο, που χρησιμοποιείται κυρίως για την μόρφωση,
την επικοινωνία, την ψυχαγωγία, την ενημέρωση πολλών ανθρώπων.
Ενήλικη και ανήλικη μπορούν όποια στιγμή θέλουν να βρεθούν σε ένα
εικονικό χώρο γεμάτο πληροφορίες. Αυτός ο εικονικός χώρος δεν είναι όμως
πάντα και τόσο ασφαλής. Ο ενήλικας έχοντας την κάποια γνώση είναι σε
θέση να αποφύγει τους κινδύνους που θα συναντήσει αρκεί να τους
αναγνωρίσει. Για ένα παιδί όμως τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά
χρειάζεται τη γνώση για το πώς θα προστατευτεί. Παρακάτω θα δούμε
έρευνα που έγινε σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχολείο της
Ορεστιάδας, καθώς και τα αποτελέσματα της έρευνας. Στη συνέχεια θα δούμε
τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος , συμβουλές προς τους γονείς.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Από τότε που δημιουργήθηκε το διαδίκτυο μέχρι και σήμερα η εξέλιξή του
είναι ραγδαία και εντυπωσιακή. Είναι ένα απαραίτητο εργαλείο σε κάθε πτυχή
της ανθρώπινης δραστηριότητας με χρήστες από πολύ μικρά παιδιά μέχρι και
άνθρωποι της τρίτης ηλικίας που έχει εισβάλει δυναμικά στην επαγγελματικά ,
κοινωνική και οικονομική ζωή. Είναι ένα εργαλείο που εκμηδενίζει τις
αποστάσεις , είναι μία ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών και γνώσεων.
Στο χώρο της εκπαίδευσης οι χρήσεις του διαδικτύου είναι σημαντικές και
συνεχώς αυξανόμενες. Ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών έχει πρόσβαση στο
διαδίκτυο για λόγους διασκέδασης, επικοινωνίας, ενημέρωσης και για της
σχολικές εργασίες. Η εκπαιδευτική αξιοποίηση του διαδικτύου απασχολεί
ερευνητές, εκπαιδευτικούς και ιδρύματα όλων των βαθμίδων.
Ωστόσο, το διαδίκτυο πρέπει να χρησιμοποιείται σωστά και υπεύθυνα. Είναι
ανοιχτό για όλους, ακόμη και σε αυτούς που θέλουν να βλάψουν άλλους με
διάφορους τρόπους. Οι εκπαιδευτικοί σε σχολεία έχουν βρει τεχνικές λύσεις
όπως το φιλτράρισμα και τη φραγή σε ιστοσελίδες, παρόλα αυτά όταν οι
μαθητές δουλεύουν σπίτι, συνήθως δεν υπάρχει προστασία ούτε κάποιος
τρόπος ελέγχου των ενεργειών τους. Υπάρχει πάντα η ανησυχία για την
πληροφορία που μπορούν να αντλήσουν είτε σκόπιμα είτε κατά τύχη, η λύση
λοιπόν βρίσκεται στη σωστή γνώση των πιθανών κινδύνων που μπορεί να
έχει η χρήση του διαδικτύου και στη ασφαλή χρήση του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
1.1 Εισαγωγή στην έννοια του διαδικτύου
Το διαδίκτυο (ΙπίθΓΠθί) είναι ένα επικοινωνιακό δίκτυο ηλεκτρονικών
υπολογιστών που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ οπουδήποτε
διασυνδεδεμένου υπολογιστή.
Το διαδίκτυο είναι ένας μεγάλος εικονικός χώρος όπου υπάρχουν
εκατομμύρια πληροφορίες όπου μικροί και μεγάλοι μπορούν να βρεθούν,
μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες ,να αλληλογραφήσουν, να
ασχοληθούν με παιχνίδια , να συνομιλήσουν και να βρουν αρχεία κάθε
είδους. Όλα αυτά οι ανήλικοι τα κάνουν συνήθως χωρίς επίβλεψη, με μια
ελευθερία που στην πραγματική τους ζωή δεν υπάρχει.
Για τους κινδύνους που υπάρχουν στο διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια έχουν
γραφεί πολλά άρθρα. Κανένας όμως δεν γνωρίζει που σταματάει η αλήθεια
και που ξεκινάει η υπερβολή. Έτσι λοιπόν ένας χρήστης μπορεί να πάρει από
το διαδίκτυο πολλές πληροφορίες, αυτό όμως κρύβει και τις σκοτεινές
πλευρές του. Αναμφίβολα ένας ενήλικας μπορεί να αποφύγει και να κρίνει
τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο, αντιθέτως για έναν ανήλικα τα
πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Ο ενήλικας εκπαιδευτικός ή γονιός έχει
μεγάλη ευθύνη στο να προστατέψει το παιδί, και η ευθύνη αυτή επεκτείνεται
σε όλη την κοινωνία. Αυτή η προστασία δεν είναι μια απλή υπόθεση, λύση
δεν είναι ούτε η απαγόρευση στο διαδίκτυο ούτε η απουσία οποιασδήποτε
επιτήρησης.
1.2 Το διαδίκτυο στην καθημερινότητα της κρίσης
Όσο βαθαίνει η κρίση στη σύγχρονη κοινωνία, διαμορφώνεται το πλαίσιο
μέσα στο οποίο εμφανίζονται τα «νέα συμπτώματα» και αναπτύσσονται οι
«προβληματικές» της εξάρτησης. Σε αυτό το πλαίσιο η χρήση του διαδικτύου
από μία πολύπλευρη δυνατότητα εξελίσσεται ενδεχομένως σε κατάχρηση. Οι
εξαρτήσεις, τροποποιούν όχι μόνο τις νευροφυσιολογικές λειτουργίες, αλλά
και την ψυχική οικονομία του ατόμου. Με τη συμπεριφορική αυτή εξάρτηση
επιχειρείται να καλύψει το εσωτερικό κενό, να αναπληρωθεί μέσα από τις
έντονες αισθήσεις που γεννιέται, η απουσία1.
Μέσα από αυτό αντιλαμβανόμαστε γιατί ίσως οι εξαρτήσεις αποτελούν μια
μορφή «παράδοξης αυτοσυντήρησης» 2 .

1 Άρθρο Μάτσα Κ.(1997), ημερίδα «διαδίκτυο και νέοι»,30/01/2012
2Καυίώοη Walter(1980), Γερμανός-Αμερικανός φιλόσοφος, μεταφραστής, ποιητής
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1.3 Θετικά διαδικτύου
Τα κύρια πλεονεκτήματα της χρήσης διαδικτύου μπορούν να μπούνε στης
εξής κατηγορίες:
>

>

>
>

Πληροφορίες, είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα γιατί είναι ένας εικονικός
θησαυρός πληροφοριών. Οτιδήποτε πληροφορία για ότι θέμα χρειαστείς
είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.
Επικοινωνία, είναι ένα από τα σημαντικότερα θετικά του διαδικτύου
στόχος του διαδικτύου είναι η επικοινωνία στο οποίο έχει ξεπεράσει τις
προσδοκίες του. Η επικοινωνία πλέον μέσω διαδικτύου γίνεται μέσα σε
ένα κλάσμα του δευτερολέπτου με ένα άτομο το οποίο βρίσκεται στην
άλλη άκρη του κόσμου.
Ψυχαγωγία,
Υπηρεσίες, υπάρχουν οι υπηρεσίες όπως η αναζήτηση εργασίας,
αγορές εισιτηρίων για διάφορα μέρη διασκέδασης , αναζήτηση για
διάφορες λύσεις για κάθε πτυχή της ζωής, κρατήσεις σε δωμάτια ,
αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Αρκεί βέβαια ο χρήστης να είναι
συνδεδεμένος έτσι ώστε οι υπηρεσίες να είναι διαθέσιμες, ειδάλλως σε
ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να κοστίσουν.

1.4 Αρνητικά διαδικτύου
Τα μειονεκτήματα της χρήσης διαδικτύου είναι:
>

>
>
>
>

Κλοπή προσωπικών στοιχείων, Όταν κάποιος χρήστης είναι στο
διαδίκτυο μπορεί να αντιμετωπίσει των κίνδυνο να του κλέψουν όνομα,
διεύθυνση, προσωπικές πληροφορίες, αριθμό πιστωτικών καρτών και
αριθμό ταυτότητας.
Απειλή ιών,
Spamming
Πορνογραφία
Εθισμός στο διαδίκτυο

1.5 Παιδί και διαδίκτυο
Η υπερβολική ενασχόληση με το διαδίκτυο
μπορεί να εκδηλωθεί σε
διάφορους τομείς αλλά ο πιο σημαντικός είναι η εφηβική και η παιδική ηλικία.
Θα αναλύσουμε 2 κατηγορίες. Το παιδί κατά την προ εφηβεία, από την μία
έχει μεγαλύτερη επίβλεψη από τους γονείς τους, από την άλλη όμως
δυσκολεύεται να συμμετάσχει σε πολύ απαιτητικά και πιθανόν εθιστικά
παιχνίδια, μπορεί όμως να παίζει με τις ώρες play βίαίΙοπ.Η πολύωρη
ενασχόληση του παιδιού έχει σαν αποτέλεσμα να χαμηλώσει την απόδοσή
του στο σχολείο και στις διάφορες υποχρεώσεις του. Θα πρέπει να λάβουμε
υπόψη μας τα μηνύματα που προσφέρουν αυτά τα παιχνίδια που
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εμπεριέχουν σαν βασικό στοιχείο την βία που μπορεί να το επηρεάσει
ψυχολογικά.
Από 14-15 και μετά ο έφηβος μπορεί να βγαίνει και μόνος με συνέπεια να
ελέγχεται δυσκολότερα από τους γονείς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την
ευκολότερη πρόσβαση των παιδιών σε ιντερνέτ καφέ με τους φίλους του και
φυσικά ο γονιός δεν μπορεί να γνωρίζει τι κάνει το παιδί του στο διαδίκτυο και
ποιες ιστοσελίδες επισκέπτεται .Μπορεί να αρχίσει να εμπλέκεται και με το
σεξ στο διαδίκτυο. Ένας σοβαρός κίνδυνος για τον έφηβο είναι να εμπλακεί
και σε παιχνίδια ενσάρκωσης ρόλων. Τα παιχνίδια αυτά παίζονται συγχρόνως
σε διάφορες χώρες από πολλούς νέους και νέες που ενσαρκώνουν ρόλους
τις επιλογής τους. Πολλές φορές ταυτίζονται με αυτούς τους ρόλους και
χάνουν την δικιά τους ταυτότητα που μπορεί να μην του αρέσει και νιώθει
ισχυρός και ελκυστικός. Τα παιχνίδια αυτά είναι αρκετά περίπλοκα με
αποτέλεσμα να μην μπορείς να παίξεις λίγη ώρα.
Μέσα στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλοί κακόβουλοι χρήστες. Η ανωνυμία του
διαδικτύου ευνοεί τη γρήγορη ανάπτυξη πίστης και οικειότητας. Οι
περισσότερη εκμεταλλεύονται αυτή την ανωνυμία για να δημιουργήσουν
διαδικτυακές σχέσεις με τα άπειρα και νεαρά άτομα. Οι κακόβουλοι χρήστες
είναι άγνωστα άτομα με κακές προθέσεις που έρχονται σε επαφή με τα
παιδιά μέσω συζητήσεων σε δωμάτια συνομιλίας, μέσω άμεσων μηνυμάτων
και ομάδων επαφής. Πολλοί έφηβοι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά φόρουμ
υποστήριξης από συνομήλικους για να αντιμετωπίσουν προβλήματα.
Κακόβουλοι χρήστες συχνά επισκέπτονται αυτές τις διαδικτυακές περιοχές
προς αναζήτηση ευάλωτων θυμάτων. Εκεί προσπαθούν να παρασύρουν τα
θύματά τους μέσω της προσοχής και της στοργής που δείχνουν στα θύματά
τους.
Ακόμα γνωρίζουν τη μουσική και τα χόμπι που ενδιαφέρουν τα παιδιά, ακούν
δείχνουν και κατανοούν τα προβλήματά τους. Για να κάμψουν τις αναστολές
των νεαρών ατόμων σταδιακά εισάγουν σεξουαλικό περιεχόμενο στις
συζητήσεις τους. Μερικοί από αυτοί μπορεί να εισέλθουν κατευθείαν σε
τέτοιου είδους θέματα σεξουαλικού αντικειμένου. Τα παιδιά και οι νεαροί
έφηβοι κινδυνεύουν πιο πολύ γιατί είναι πιο εύκολο να πέσουν θύματα
κακόβουλων χρηστών. Οι νεαροί έφηβοι συνήθως εξερευνούν
την
σεξουαλικότητά τους, απομακρύνονται από τον γονικό έλεγχο και αναζητούν
νέες σχέσεις εκτός από την οικογένειά τους. Τα παιδιά που είναι πιο ευάλωτα
είναι:
> Νέα στο χώρο του διαδικτύου και άπειρα στους τρόπους επικοινωνίας.
> Μοναχικά άτομα.
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>
>
>
>
>

Άτομα με αυξημένη την περιέργεια.
Άτομα που παρασύρονται εύκολα από ενήλικες.
Τύποι που δοκιμάζουν νέες εμπειρίες στη ζωή.
«Ε π αναστάτες»
Άτομα που αναζητούν προσοχή και στοργή.

Μέσα στο διαδίκτυο τα παιδιά μπορούν και να προστατευτούν μόνα
τους αρκεί να γνωρίζουν τις παρακάτω οδηγίες:
1. Δεν πρέπει να αναφέρουν ποτέ σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα το όνομά ,
την διεύθυνσή , τον αριθμό τηλεφώνου , των κωδικό και ονόματα των
γονιών. Ο κανόνας αυτός πρέπει να τηρείται πάντα όταν είναι
συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο.
2. Δεν πρέπει να συμπληρώνουν ποτέ ερωτηματολόγιο ή οποιαδήποτε
άλλη αίτηση χωρίς την άδεια των γονιών.
3. Δεν θα πρέπει να αναφέρουν ποτέ σε κάποιο άτομο που βρίσκονται
χωρίς την άδεια των γονιών.
4. Δεν πρέπει να εισέρχονται ποτέ σε chat room.
5. Δεν θα πρέπει να συναντήσουν προσωπικά ποτέ κανέναν από αυτούς
που γνωρίζουν στο διαδίκτυο εκτός εάν οι γονείς συμφωνούν και δέχονται
να συνοδεύσουν στη συνάντηση η οποία πρέπει να γίνει σε δημόσιο
χώρο.
6. Θα πρέπει να υπάρχει αλληλογραφία μέσω άμεσων μηνυμάτων μόνο με
πρόσωπα που βρίσκονται στον κατάλογο των φίλων που έχουν γίνει
δεκτοί από τους γονείς.
7. Θα πρέπει να υπάρχει σωστή μεταχείριση σε άλλους στο διαδίκτυο όπως
θα θέλαμε να μεταχειρίζονται αυτοί εμάς.
8. Δεν πρέπει να αποστέλλονται ποτέ απειλητικά μηνύματα σε άλλους και
ούτε να απαντιούνται σε παρόμοια.
9. Η παραμονή στο διαδίκτυο πρέπει να είναι στο χρόνο που έχει οριστεί με
τους γονείς.
10. Δε πρέπει να ανοίγονται ποτέ ιστοσελίδες που θα κοστίσουν επί πλέον
χρήματα στους γονείς εκτός αν υπάρχει άδεια από τους γονείς.
11. Δεν πρέπει να ανοίγονται ποτέ μηνύματα ούτε άλλες πληροφορία από
άτομα ξένα.
12. Δεν χρησιμοποιείται το διαδίκτυο σε σπίτι φίλου χωρίς την άδεια των
γονιών.
13. Τα οικογενειακά θέματα δεν πρέπει να γίνονται θέμα συζήτησης μέσα
στο διαδίκτυο αλλά να συζητιούνται με κάποιον ενήλικα που άξιος
εμπιστοσύνης.
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1.6 Γονείς και διαδίκτυο
Οι γονείς είναι από τους βασικούς συντελεστές της διαπαιδαγώγησης των
παιδιών για θέματα του διαδικτύου, ιδιαίτερα για το ζήτημα της ασφάλειας στο
διαδίκτυο. Βασικά με τον ίδιο τρόπο που λένε στα παιδιά τους ότι χρειάζεται
να είναι προσεκτικοί όταν πηγαίνουν κάπου, ότι πρέπει να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί με αγνώστους, ότι δεν πρέπει να πηγαίνουν σε επικίνδυνες
περιοχές, με το ίδιο πνεύμα χρειάζεται να τα συμβουλεύουν για την ασφάλεια
στο διαδίκτυο.
Οι γονείς μπορούν να προσαρμόζουν τις συμβουλές που δίνουν γενικότερα
στα παιδία και στον κόσμο του διαδικτύου. Σημασία έχει να είναι
ευαισθητοποιημένοι για τους κινδύνους που υπάρχουν στο διαδίκτυο και να
έχουν μια συνεχή εποικοδομητική επικοινωνία για τα ζητήματα αυτά από
νωρίς στη ζωή του παιδιού.
1.6.1 Βασικά βήματα του γονέα :
>

>

>

>

>

Να διαπαιδαγωγηθούν για το διαδίκτυο , είναι απαραίτητο να
αφιερώσουν χρόνο για να μάθουν περισσότερα για το διαδίκτυο. Εάν
το παιδί τους έχει δημιουργήσει το προφίλ του σε ιστοσελίδα
κοινωνικής δικτύωσης είναι καλό να κάνουν το ίδιο και οι γονείς, έτσι
θα εξοικειωθούν με το συγκεκριμένο περιβάλλον και θα μπορούν να
παρακολουθούν το τι συμβαίνει, τους κανόνες ασφαλείας, να
βλέπουν το είδος του περιεχομένου και ποιοι συχνάζουν στις
συγκεκριμένες ιστοσελίδες.
Να πληροφορηθούν για τα είδη περιεχομένου στο διαδίκτυο , να
μιλούν με τα παιδεία τους σχετικά με το τι αυτά έχουν διαβάσει και δει
στο διαδίκτυο. Αυτό πρέπει να γίνεται τακτικά όπως επίσης και η
αξιολόγηση της εμπειρίας. Τόσο οι γονείς όσο και τα παιδία πρέπει
μαζί να εξετάζουν εάν αυτά που διαβάζουν στο διαδίκτυο τους
προσφέρουν πραγματικά πληροφορίες, γνώσεις και ψυχαγωγία.
Να γνωρίζουν με ποιόν μιλούν ή βλέπουν τα παιδία στο διαδίκτυο,
όπως οι γονείς σκέφτονται και προσέχουν με ποιόν μιλά ή ποιόν
βλέπει το παιδί στην καθημερινή ζωή στο σχολείο και οπουδήποτε
αλλού πηγαίνει, έτσι και στο διαδίκτυο με ανάλογο τρόπο πρέπει να
προσέχουν να γνωρίζουν με ποιους συναναστρέφεται.
Μέριμνα για την υγεία των παιδιών, είναι σημαντικό να υπάρχει στη
ζωή των παιδιών μια καλή ισορροπία μεταξύ του χρόνου καθιστικής
ζωής και δραστηριοτήτων άσκησης, παιχνιδιών και αθλημάτων.
Ανάλογα με την περίπτωση και την ηλικία του παιδιού η τοποθέτηση
ορίων για τη χρήση διαδικτύου είναι απαραίτητη.
Προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, τα
παιδιά πρέπει από πολύ νωρίς, με τις πρώτες εμπειρίες στο
Σελίδα 10 από 58

Πτυχιακή Εργασία Βακαλοπούλου Δέσποινα

>

>

διαδίκτυο να διδάσκονται ότι δεν πρέπει ποτέ να δίνουν προσωπικές
πληροφορίες, να μην εκθέτουν καθόλου ή όσο το δυνατό πιο
περιορισμένα προσωπικά ή οικογενειακά δεδομένα εάν επιβάλλεται
σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, προτού κάνουν κάτι τέτοιο προτιμότερο
είναι να το συζητούν με τους γονείς τους. Δεν πρέπει να ξεχνούν ότι
οποιαδήποτε πληροφορία βάζουν σε ιστοσελίδες είναι δυνατόν να τις
βλέπει όλος ο κόσμος για πολλά χρόνια ίσως και για πάντα.
Η τοποθέτηση στο σπίτι του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο
ηλεκτρονικός υπολογιστής που χρησιμοποιούν τα παιδία πρέπει να
είναι τοποθετημένος σε κοινό χώρο στο σπίτι. Έτσι οι γονείς θα
μπορούν ευκολότερα να παρακολουθούν το χρόνο που ξοδεύουν τα
παιδία στο διαδίκτυο και το τι επισκέπτονται, επίσης είναι πιο εύκολο
έτσι ένα παιδί να έχει κοινές εμπειρίες απόκτησης γνώσεων,
επιμόρφωσης αλλά και ψυχαγωγίας με τα αδέλφια και με τους γονείς
του σε διάφορες ιστοσελίδες.
Να δίνουν το καλό παράδειγμα, οι γονείς πρέπει να δίνουν το καλό
παράδειγμα προς τα παιδιά τους όσον αφορά στο διαδίκτυο όπως
πρέπει να το κάνουν και σε άλλους τομείς, ο χρόνος που ξοδεύουν
στο διαδίκτυο, οι ιστοσελίδες που επισκέπτονται είναι καλό να έχουν
τα ίδια πρότυπα αξίας όπως με τις ιστοσελίδες που συστήνουν στα
παιδία τους.

Οι γονείς λοιπόν έχουν την ευθύνη από πολύ νωρίς στη ζωή των παιδιών
τους να συμβάλλουν στη διαπαιδαγώγησή τους για την ορθή και ασφαλή
χρήση του. *3
1.7 Σημάδια κινδύνου για το παιδί
Υπάρχουν διάφορα σημάδια που μπορούν να επισημάνουν ένα πρόβλημα
που μπορεί να έχει το παιδί σας, σε σχέση με την δραστηριότητά του στο
Διαδίκτυο ή τη χρήση δωματίων συνομιλίας .
> Μπαίνετε ξαφνικά στο δωμάτιο και το παιδί ελαχιστοποιεί την οθόνη
του προγράμματος που παρακολουθεί ή κλείνει τελείως την οθόνη του
υπολογιστή θέλοντας να κρύψει κάτι που βλέπει και δεν θέλει να το
δουν άλλοι. Επίσης προσπαθεί να κρύψει κάποιο CD ή DVD.
Μπορείτε ήρεμα να του ζητήσετε να σας δείξει τι παρακολουθούσε.

3
3 www.express.gr (ΠΗΓΗ ΑΠΕ 9/2/09)

Σελίδα 11 από 58

Πτυχιακή Εργασία Βακαλοπούλου Δέσποινα

> Εάν το παιδί σας δέχεται ξαφνικά περίεργα τηλεφωνήματα από τους
παράξενους ενηλίκους (ή ακόμα και άλλα παιδιά) θα πρέπει να
καταλάβετε ότι μπορεί να έχει ένα πρόβλημα. Μπορείτε να
εγκαταστήσετε ένα μηχανισμό αναγνώρισης κλήσεων για να βρείτε την
προέλευση της κλήσης και να ζητήσετε τι ακριβώς επιθυμούν από το
παιδί σας.
> Αργά τη νύχτα το παιδί δακτυλογραφεί μπροστά στον υπολογιστή.
Μπορεί το παιδί να έχει συνδεθεί στο Internet και να συνομιλεί σε
κάποιο δωμάτιο απευθείας συζητήσεων
(chat room) .
Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να γίνει σε χρόνους και τόπους που
εποπτεύονται από τους γονείς.
> Ξαφνικά το παιδί έχει στην κατοχή του πολλά χρήματα καινούργια
ρούχα ή δώρα που δεν μπορείτε να εξηγήσετε την προέλευσή τους. Οι
παιδόφιλοι ξοδεύουν συχνά πολλά χρήματα καλλιεργώντας μια σχέση
με ένα παιδί.
> Απομάκρυνση από την οικογένεια ή τους φίλους. Οι παιδόφιλοι
δουλεύουν πολύ σκληρά για να απομακρύνουν τα παιδιά από τα
άτομα της οικογενείας ή γενικότερα τα άτομα που τα υποστηρίζουν και
τα φροντίζουν δημιουργώντας ένα χάσμα. Όσο μεγαλύτερο το χάσμα
μεταξύ του παιδιού και της οικογένειάς του, τόσο ευκολότερο είναι για
ένα αρπακτικό σαν και αυτούς, να δημιουργήσουν μια σχέση.
> Αλλαγές στη συμπεριφορά, παραδείγματος χάριν: μυστικοπάθεια ,
ασυμβίβαστη σεξουαλική γνώση, αναφορά ενηλίκων που δεν ξέρετε,
και προβλήματα ύπνου. Παραμελεί τις σχολικές του ασχολίες,
αποφεύγοντας τις κανονικές κοινωνικές δραστηριότητες ή
απομάκρυνση από την οικογένεια. Ασυνήθιστος εκνευρισμός σε μια
διακοπή του Internet. Δεν είναι λογικό να εκνευρίζεται και να φωνάζει
όταν η σύνδεση του Internet διακόπηκε για μια ή δύο ώρες.
> Το Ιστορικό (history) browser του ειδικού προγράμματος που
σερφάρει το παιδί στο διαδίκτυο είναι κενό. Μπορεί να περιπλανήθηκε
σε ιστοσελίδες ακατάλληλου περιεχομένου και για να εξαφανίσει τα
ίχνη του διέγραψε το ιστορικό του browser.

> Εύρεση
κάποιας
πορνογραφικής
αποθηκευμένη
στο
υπολογιστή
(κωδικοποιημένων) αρχείων.4

4

http://www.policenet.gr/portal/ext/prostasia-paidion.html
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1.8 Συμβουλές για γονείς
Μέσα στο διαδίκτυο μπορεί ο καθένας να δημοσιεύσει πληροφορίες ή σχόλια
που θα πρέπει οι χρήστες να καταλάβουν αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Αυτό
ισχύει πιο πολύ για τα παιδιά που πιστεύουν ότι όλες οι πληροφορίες είναι
αληθινές μέσα στο διαδίκτυο. Γι αυτό εμείς οι γονείς θα πρέπει να
προστατέψουμε τα παιδιά μας από την παραπληροφόρηση και να τους
μάθουμε πως λειτουργεί το διαδίκτυο. Θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι ο
καθένας μπορεί να δημιουργήσει μια διαδικτυακή τοποθεσία χωρίς να το
ελέγχει κανείς.
1.8.1 Ερωτήσεις που μπορούν να γίνουν στα παιδιά για να καταλάβετε τι
κάνουν μέσα στο χώρο του διαδικτύου.
1) Τι κάνουν οι φίλοι σας μέσα στο διαδίκτυο; Αυτή η ερώτηση είναι ένας
καλός τρόπος να ξεκινήσετε την συζήτηση σχετικά ουδέτερη και γενική.
Φυσικά θέλετε τα παιδιά σας να σας δώσουν ειλικρινείς απαντήσεις και γι
αυτό πρέπει να τους δώσετε να καταλάβουν ότι δεν θα τους τιμωρήσετε
για τις απαντήσεις τους.
2) Ποιες είναι οι καλύτερες ή πιο δημοφιλείς ιστοσελίδες; Από εδώ θα
καταλάβετε ποιες ιστοσελίδες έχει προτίμηση το παιδί σας. Μπορείτε
επίσης να ρωτήσετε για τις ιστοσελίδες που δεν είναι πλέον δημοφιλή και
γιατί.
3) Δείξε μου τις αγαπημένες ιστοσελίδες.
4) Ρωτήστε το για την παρενόχληση. Μιλήστε στα παιδιά σας για τις ιστορίες
που διαβάσατε ή είδατε στις ειδήσεις για άσχημα μηνύματα, ενοχλητικές
φωτογραφίες που προκαλούν αμηχανία και διάφορες πληροφορίες που
έχετε ακούσει από άλλα παιδιά .Μάθετε αν το παιδί σας έχει ακούσει να
συμβαίνουν τέτοια πράγματα και αν του έχει συμβεί. Σιγουρευτείτε ότι θα
ξέρει πως θα αντιδράσει εάν του συμβεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή θα πρέπει να
μην απαντήσει, να το αποθηκεύσει και να το αναφέρει αμέσως στους
γονείς του.
5) Όταν είσαι συνδεμένος στο διαδίκτυο, έχεις δει ποτέ κάτι περίεργο ή κάτι
που να σε κάνει να νιώσεις άβολα?5
ίΓ

5

Τρυφιάτης Ι., Στιβακτάκη Μ. (2009), Οι κίνδυνοι στο διαδίκτυο: Μια συνεργατική δραστηριότητα
στο πλαίσιο της δράσης «SaferIntemet», 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Ένταξη
και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία», Βόλος
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1.8.2 Ερωτήσεις για γονείς με μεγαλύτερα παιδιά.
1) Γνωρίζεις πραγματικά όλους τους φίλους σου στη λίστα που έχεις?
2) Λαμβάνεις ποτέ μηνύματα από αγνώστους? Αν ναι πως τα χειρίζεσαι?
3) Ξέρεις κάποιον που πήγε να συναντήσει κάποιον άγνωστο που γνώρισε
μέσα στο διαδίκτυο?
4) Κάποιες φορές τα παιδιά τραβούν γυμνές ή σέξι φωτογραφίες και τις
στέλνουν στους άλλου . Έχει συμβεί ποτέ αυτό στο σχολείο σου?
5) Είναι οι άνθρωποι στο γκρουπ των φίλων σου ποτέ κακοί ο ένας στον
άλλον στο διαδίκτυο ή στο τηλέφωνο? Τι λένε? Είναι ποτέ κακοί με
σένα? Θα μου το έλεγες αν ήταν?
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
2.1 Τι είναι τα φίλτρα
Τα φίλτρα προστασίας είναι φίλτρα που μπορούν να εγκατασταθούν στον
υπολογιστή του χρήστη και μπορούν να προειδοποιήσουν
για
προβληματικές ιστοσελίδες, να καταγράψουν λεπτομερώς τις κινήσεις ενός
χρήστη, να μπλοκάρουν ύποπτες σελίδες ακόμα και να κλείσουν τελείως
τον υπολογιστή. Ο βασικός στόχος ενός φίλτρου είναι η παροχή ενός
αξιόπιστου φράγματος που αποτρέπει την πρόσβαση σε μη αποδεκτό
περιεχόμενο που θεωρείται επικίνδυνο ή μπορεί να προκαλέσει ηθικές
βλάβες στη ανάπτυξη των παιδιών .Τα φίλτρα ασχολούνται και με τα
δεδομένα που εξέρχονται από τον υπολογιστή για την αποφυγή
δημοσίευσης προσωπικών στοιχείων. Μέσα στο διαδίκτυο μπορούμε να
βρούμε πολλά λογισμικά προγράμματα που διατίθενται δωρεάν.
Ένα δωρεάν λογισμικό φίλτρο για την προστασία των παιδιών στο
διαδίκτυο παρέχεται από τη Blue Coat System s.^ πρόγραμμα αυτό
ονομάζεται Κ9 WEB PROTECTION και σύμφωνα με τον κατασκευαστή
είναι σχεδιασμένο για γονείς και οικογένειες αλλά και για επιχειρήσεις.

Εικόνα 1
Το πρόγραμμα δίνει στους γονείς την δυνατότητα να μπλοκάρουν τις
κατηγορίες στις οποίες επιθυμούν να απαγορεύεται η πρόσβαση των
παιδιών σε αυτές και να ρυθμίζουν τις ώρες πρόσβασης των παιδιών στο
διαδίκτυο.
2.2 Άλλα διάφορα φίλτρα προστασίας
❖

Ένα από αυτά ονομάζεται περιφραγμένες τοποθεσίες .Οι λεγόμενες
περιφραγμένες τοποθεσίες ή λευκές λίστες είναι λίστες από
ιστοσελίδες που είναι κατάλληλες για ανηλίκους και επιτρέπουν στον
χρήστη να έχει πρόσβαση αποκλειστικά σε αυτές.
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❖

❖

❖

❖

Υπάρχουν οι Λίστες <<ΌΧΙ>>. Συντάσσεται μία λίστα <<ΟΧΙ>> από
ιστοσελίδες που πρέπει να μην δουν τα παιδιά και αν το παιδί σας
προσπαθήσει να μπει σε μία από αυτές, τότε να μπλοκαριστεί
αυτόματα. Ορισμένα προγράμματα λειτουργούν και με λίστες
απαγορευμένων λέξεων. Μόλις βρεθεί κάποια από αυτές τις λέξεις σε
κάποια ηλεκτρονική διεύθυνση ή στην ίδια ιστοσελίδα, τότε
μπλοκάρεται η πρόσβαση. Το πρόβλημα με αυτές τις λίστες <<ΟΧΙ>>
είναι ότι πρέπει να αναβαθμίζονται συνέχεια.
Το τρίτο φίλτρο είναι το μπλοκάρισμα ιστοσελίδων με απαγορευμένες
λέξεις. Αυτά είναι τα πιο απλά φίλτρα της αγοράς που μπλοκάρουν
περιεχόμενο χρησιμοποιώντας λίστα με απαγορευμένες λέξεις. Το
πλεονέκτημα είναι ότι αυτές οι λέξεις μπορούν να ανανεώνονται
συνέχεια.
Ένα άλλο φίλτρο είναι το φιλτράρισμα βάσει αυτόματης ταξινόμησης
του περιεχομένου. Το σύστημα αυτό αξιολογεί ολόκληρο το κείμενο
που υπάρχει σε μια ιστοσελίδα.
Ένα σημαντικό φίλτρο είναι η αυτό αξιολόγηση ιστοσελίδων. Οι
πάροχοι της διαδικτυακής πληροφορίας τοποθετούν εθελοντικά στον
αντίστοιχο ιστόχωρο μια ετικέτα η οποία δείχνει αν και σε ποιο βαθμό
η ιστοσελίδα αυτή περιέχει συγκεκριμένο ακατάλληλο υλικό. Οι ετικέτες
και οι κατηγορίες έχουν δημιουργηθεί από την Ένωση Αξιολόγησης
Περιεχομένου του Διαδικτύου ίΟΠΔ.Το φίλτρο αυτό διαβάζει αυτές τις
ετικέτες και αποφασίζει αν θα επιτρέψει την πρόσβαση σύμφωνα με
αυτά που επέλεξαν οι γονείς για να δουν τα παιδιά τους .Το μεγάλο
μειονέκτημα αυτού του φίλτρου είναι ότι εξαρτάται από το αν οι
ιδιοκτήτες των ιστοσελίδων θα αξιολογήσουν εθελοντικά τις
ιστοσελίδες τους και μέχρι στιγμής δεν είναι πολλοί αυτοί που το
κάνουν.

2.3 Βασικός στόχος ενός φίλτρου
Ο βασικός στόχος των φίλτρων για την προστασία των ανηλίκων είναι η
παροχή ενός αξιόπιστου φράγματος που αποτρέπει την πρόσβαση σε μη
αποδεκτό περιεχόμενο, σε περιεχόμενο που θεωρείται επικίνδυνο ή σε
περιεχόμενο που μπορεί να προκαλέσει ηθικές βλάβες στην ανάπτυξη των
παιδιών. Ταυτόχρονα, το κατάλληλο για παιδιά και για νέους περιεχόμενο δεν
θα πρέπει να μπλοκάρεται.
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2.4 Τρόποι για την προστασία των παιδιών
Υπάρχουν 2 τρόποι που μπορεί κάποιος να κάνει πιο ασφαλές το διαδίκτυο
για τα παιδιά του. Η σύνδεση με το διαδίκτυο στο σπίτι γίνεται μέσω των
παροχών οι οποίοι δεν προσφέρουν την επιλογή φιλτραρίσματος του
ακατάλληλου υλικού στους συνδρομητές τους. Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι
γονείς να φροντίσουν από μόνοι τους τη προστασία του υπολογιστή τους.
Ο πρώτος τρόπος να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές του Internet Explorer
Tools να επιλέξουμε Internet options και στην συνέχεια Content.
Μετά Enable και μετά settings.Από εδώ μπορούμε να κάνουμε διάφορες
ρυθμίσεις αλλά πρέπει να θυμόμαστε το κωδικό.

Εικόνα2

Εικόνα 3
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Εικόνα 4
Ο δεύτερος τρόπος είναι να κάνουμε εγκατάσταση ενός ειδικού για το σκοπό
αυτό λογισμικού. Υπάρχουν πολλές επιλογές όπως τα Cyber Patrol,Cyber
Sitter,Family Connect,Net Nanny,Safe Surf,™ Web-Blocker που είναι δωρεάν
και πολλά άλλα. Αυτά τα εμπορικά προγράμματα προσφέρουν και πολλά
άλλα χαρακτηριστικά εκτός από το απλό φιλτράρισμα των διαφόρων
ιστοσελίδων.
2.5 Ασφάλεια παιδιών σε 4 βήματα
Αν και καμία τεχνολογία δεν μπορεί να υποκαταστήσει το ενδιαφέρον των
γονέων, υπάρχουν, ωστόσο, τρόποι χρήσης του λογισμικού της Microsoft
που βοηθούν στην προστασία των παιδιών σας από ακατάλληλο
περιεχόμενο.
Παρακάτω δίνονται ορισμένες συμβουλές για την προστασία του απόρρητου
των παιδιών σας όταν χρησιμοποιούν τον υπολογιστή.
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Βήμα 1: Αποφασίστε τι μπορεί και τι δεν μπορεί να επισκεφθεί το παιδί σας
στο Internet. Καλό θα ήταν να ελέγξετε ορισμένες τοποθεσίες για παιδιά.
Προσέξτε ιδιαίτερα διαδικτυακές τοποθεσίες που συλλέγουν προσωπικά
δεδομένα.
Εάν δεν συμφωνείτε με τη δήλωση απορρήτου μιας συγκεκριμένης
τοποθεσίας ή εάν δεν θέλετε να δώσετε προσωπικά δεδομένα των παιδιών
σας, αναζητήστε και σίγουρα θα βρείτε κάποια παρόμοια τοποθεσία που δεν
ζητά κανένα προσωπικό στοιχείο. Αποκλείστε το ακατάλληλο περιεχόμενο, η
καλύτερη άμυνα απέναντι στο ακατάλληλο περιεχόμενο είναι να το
αποκλείσετε προτού φτάσει σε εσάς. Με το λογισμικό της Microsoft υπάρχουν
μερικοί τρόποι για να το επιτύχετε αυτό.
Γονικός έλεγχος των Windows Vista. Ως γονέας έχετε την προσωπική σας
άποψη σχετικά με το περιεχόμενο που είναι κατάλληλο για το παιδία σας,
ανάλογα με την ηλικία του, την ωριμότητά του και τα προσωπικά σας
πιστεύω. Στα Windows Vista ενσωματώνεται για πρώτη φορά μια συλλογή
από ισχυρές δυνατότητες γονικού ελέγχου για να βοηθήσει τους γονείς να
παρακολουθούν και να διαχειρίζονται τη χρήση του υπολογιστή από τα
παιδιά τους έτσι ώστε να προστατεύονται.
Windows Live Family Safety. Πρόκειται για λογισμικό που σας βοηθά να
φιλτράρετε πληροφορίες ανάλογα με την ηλικία κάθε παιδιού ώστε να τα
προστατέψετε από περιεχόμενο στο οποίο δεν επιθυμείτε να εκτεθούν.
Μπορείτε επίσης να περιορίσετε τις αναζητήσεις τους, να αποκλείσετε ή να
επιτρέψετε την πρόσβαση σε συγκεκριμένες τοποθεσίες Web και να
παρακολουθείτε τη δραστηριότητα των παιδιών σας όσο βρίσκονται
συνδεδεμένα. Θα αποκτήσετε επίσης πρόσβαση σε κατευθυντήριες οδηγίες
για το πώς μπορείτε να βοηθήσετε ένα παιδί να αξιοποιεί με ασφάλεια τις
διαδικτυακές επικοινωνίες ή για το πώς οι γονείς θα πρέπει να συζητούν με τα
παιδιά τους για το θέμα της περιήγησης σε ακατάλληλες τοποθεσίες Web.
Γονικός έλεγχος στο Xbox. Το βιντεοπαιχνιδιών Xbox σύστημα επιτρέπει να
περιορίσετε την δυνατότητα του παιδιού σας να περιλαμβάνει παρόμοιο
γονικό έλεγχο που σας παίζει ακατάλληλα παιχνίδια και να παρακολουθεί
ακατάλληλες ταινίες DVD.
Βήμα 2: Αυξήστε την ασφάλεια και την προστασία του απορρήτου. Εκτός
από τον αποκλεισμό του ακατάλληλου περιεχομένου, καλό θα ήταν να
αποκλείσετε τις διαδικτυακές τοποθεσίες και τα αρχεία λήψης που ενδέχεται
να αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλειά σας και το απόρρητό σας.
Δημιουργήστε διαφορετικούς λογαριασμούς χρήστη. Με τα Windows Vista και
τα Windows XP, μπορείτε να δημιουργήσετε πολλαπλούς λογαριασμούς
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χρηστών του υπολογιστή σας. Ο κάθε χρήστης μπορεί να συνδεθεί
ξεχωριστά και διαθέτει ένα προσωπικό προφίλ με δική του επιφάνεια
εργασίας και φάκελο Τα έγγραφά μου.
Ως γονέας, μπορείτε να δώσετε στον εαυτό σας έναν λογαριασμό Διαχειριστή
με πλήρη έλεγχο του υπολογιστή και να δώσετε στα παιδιά σας
λογαριασμούς χρήστη περιορισμένων δικαιωμάτων, με περιορισμένες
δυνατότητες.
Οι χρήστες περιορισμένων δικαιωμάτων δεν μπορούν να αλλάξουν τις
ρυθμίσεις του συστήματος ή να εγκαταστήσουν νέο υλικό ή λογισμικό,
συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων παιχνιδιών, προγραμμάτων
αναπαραγωγής πολυμέσων και προγραμμάτων συνομιλίας.
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ασφαλείας του προγράμματος περιήγησης του
Ιστού. Μπορείτε ακόμη να προστατέψετε το παιδιά σας μέσω του
προγράμματος περιήγησης Web. Ο Internet Explorer σάς βοηθά να ελέγχετε
τις ρυθμίσεις ασφάλειας και απορρήτου, επιτρέποντάς σας να εκχωρείτε
επίπεδα ασφάλειας στις διαδικτυακές τοποθεσίες.
Ο Internet Explorer βοηθά επίσης στην προστασία του απορρήτου σας όταν
βρίσκεστε στο Web, παρέχοντας λειτουργίες που ελέγχουν τον τρόπο που οι
τοποθεσίες παρακολουθούν τις ενέργειές σας.

Βήμα 3: Παρακολουθήστε τις τοποθεσίες που επισκέπτονται τα παιδιά σας,
μπορεί να είναι αδύνατον να είστε παρόντες όταν τα παιδιά σας περιηγούνται
στο Web. Αλλά, μπορείτε αργότερα να ελέγξετε πως πέρασαν την ώρα τους
τα παιδιά στο Internet.
Ελέγχοντας το Ιστορικό του Internet Explorer, μπορείτε να δείτε όλες τις
τοποθεσίες που επισκέπτονται τα παιδιά σας στο Web. Για να δείτε το
Ιστορικό του Internet, κάντε κλικ στο κουμπί του Ιστορικού στην γραμμή
εργαλείων του προγράμματος περιήγησης.
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Εικόνα 5
Κάντε κλικ σε έναν φάκελο για να τον ανοίξετε και να προβάλλετε τις
διάφορες σελίδες που επισκέφθηκε το παιδί σας.
Με το γονικό έλεγχο του MSN 9 μπορείτε να λαμβάνετε μια εβδομαδιαία
αναφορά, σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που θα αναλύει τις
πρόσφατες ενέργειες των παιδιών σας στο Internet, συμπεριλαμβανομένου
του συνολικού χρόνου σύνδεσης, των διαδικτυακών τοποθεσιών που
επισκέφθηκαν ή προσπάθησαν να επισκεφθούν, των διευθύνσεων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των αναγνωριστικών MSN Messenger των
προσώπων με τα οποία συνομίλησαν και των αρχείων που μεταφόρτωσαν.
Βήμα 4: Υπενθυμίστε στα παιδιά να μην μιλούν σε ξένους στο Internet, οι
συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο και τα άμεσα μηνύματα είναι ένας πολύ
καλός τρόπος για να συζητήσουν τα παιδιά τα ενδιαφέροντά τους και να
αναπτύξουν φιλίες. Αλλά, η ανωνυμία που προσφέρει το Internet μπορεί να
εκθέσει τα παιδιά στον κίνδυνο να πέσουν θύματα απατεώνων και
εκμεταλλευτών. Για να είναι τα παιδιά σας λιγότερο ευάλωτα, μάθετέ τα να
παίρνουν μέτρα, όπως:
• Να χρησιμοποιούν μόνον το μικρό τους όνομα ή ένα ψευδώνυμο ως
αναγνωριστικό.
• Ποτέ να μην κοινοποιούν αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση.
• Ποτέ να μην στέλνουν φωτογραφίες τους.
• Ποτέ να μην συμφωνούν να συναντήσουν κάποιον που γνώρισαν στο
Internet, χωρίς επιτήρηση.
Προκειμένου να προστατέψετε τα παιδιά σας από επαφές με ξένους κατά την
ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, ρυθμίστε το λογισμικό, ώστε να επιτρέπει
μόνο τις εγκεκριμένες επαφές.
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Για να αποκλείσετε άγνωστες επαφές στο Windows Messenger:
1.
2.
3.
4.

Κάντε κλικ στο Εργαλεία.
Επιλέξτε Επιλογές.
Επιλέξτε την καρτέλα Απόρρητο.
Προσθέστε άτομα που γνωρίζετε στη λίστα Επιτρεπόμενοι χρήστες και
αποκλείστε όλους τους άλλους χρήστες.

Η "λίστα εγκεκριμένων” είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό του MSN 9 που βοηθά
τους γονείς να περιορίσουν τις ανταλλαγές μηνυμάτων ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου των παιδιών.
Ορίστε οικογενειακούς κανόνες για τη χρήση του Διαδικτύου
Αν και το λογισμικό μπορεί να σας βοηθήσει να προστατέψετε την οικογένειά
σας από ακατάλληλο περιεχόμενο του Web, τίποτα δεν μπορεί να
αντικαταστήσει το να διδάξετε τα παιδιά σας ορισμένους βασικούς κανόνες.
Μιλήστε τα παιδιά σας για τους κινδύνους του Internet και μάθετέ τα πως να
χειρίζονται δύσκολες καταστάσεις. Και τέλος, θέστε όρια και συζητήστε τα με
τα παιδιά σας. Μαζί, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ασφαλέστερο και πιο
ευχάριστο περιβάλλον για τα παιδιά σας στο Internet.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
3.1 Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα
Τα προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που σε χαρακτηρίζει,
δηλαδή το τηλέφωνό σου, το ονοματεπώνυμο σου, η διεύθυνσή σου, οι
φωτογραφίες σου , διάφορα προσωπικά σου στοιχεία.
Τα προσωπικά σου στοιχεία κάποιες φορές αφορούν ευαίσθητα στοιχεία της
ιδιωτικής σου ζωής όπως την προσωπική σου κατάσταση, το θρήσκευμά σου
την κατάσταση υγείας σου.
3.2 Πότε τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν
εναντίον σου
Αν δεν είσαι προσεκτικός για το πού και πώς τα δημοσιοποιείς ή αν πέσουν
σε λάθος χέρια τότε τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν
από κάποιους έτσι ώστε να σε δυσφημίσουν και να σε φέρουν σε δύσκολη
θέση αποκαλύπτοντας ιδιωτικές σου στιγμές . Οι πληροφορίες αυτές
μπορούν να δυσκολέψουν τη ζωή σου στο μέλλον αν δηλαδή θα θες να
πάρεις μία δουλειά ή κάποιο δάνειο ,σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να
πέσεις και θύμα υποκλοπής ταυτότητας ή εξαπάτησης.
3.3 Προσπάθησε να διατηρείς τον έλεγχο των προσωπικών σου
δεδομένων
> Ρώτα γιατί είναι απαραίτητα τα δεδομένα σου. Μάθε ποιος τα
ζητάει, υπάρχει εμπιστοσύνη, για ποιο λόγο τα χρειάζεται, θα τα
αποστείλει και σε άλλους . Αν δεν γνωρίζεις όλα τα στοιχεία ,ρώτα πριν
διαθέσεις της πληροφορίες που σε αφορούν.
> Πριν αποκαλύψεις δεδομένα σκέψου. Αν λαμβάνεις μηνύματα στο
face book ή στο κινητό που ζητάνε πληροφορίες μην δίνεις απαντήσει
αν δεν γνωρίζεις τον αποστολέα.
> Διάβαζε προσεκτικά τα «ψιλά γράμματα». Πολλές εταιρίες γράφουν
εκεί όρους για την χρησιμοποιήσει των δεδομένων σου, πρέπει πάντα
να δίνεις τη συγκατάθεσή σου εκεί.
> Εμπιστεύσου τον εαυτό σου. Αν δεν είσαι σίγουρος για την ασφάλεια
μιας ιστοσελίδας ή δεν νιώθεις άνετα με τον τρόπο που χρησιμοποιούν
τα στοιχεία σου προτίμησε κάποια άλλη.
Σελίδα 23 από 58

Πτυχιακή Εργασία Βακαλοπούλου Δέσποινα

> Πρόσεχε τις αγορές από το διαδίκτυο. Άνοιξε ασφαλείς ιστοσελίδες
στις οποίες φαίνονται καθαρά τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρίας και
διαθέτουν πολιτική ιδιωτικότητας.
> Πάντα αποσύνδεση από τις ιστοσελίδες, στις οποίες έχεις συνδεθεί
ή εισέλθει με στοιχεία σου για κάποιες αγορές .
> Κράτα τον υπολογιστή σου ασφαλή. Χρησιμοποίησε προγράμματα
προστασίας από ιούς και τείχους ασφαλείας ,τα οποία να είναι πάντα
ενημερωμένα.
3.4 Πρόληψη των προσωπικών δεδομένων
■ Το διαδίκτυο είναι αντανάκλαση του πραγματικού κόσμου. Ισχύει ότι
ισχύει στις καθημερινές μας επαφές και συναλλαγές:
1. Δεν δίνουμε στοιχεία μας σε αγνώστους, δεν απαντούμε σε
αγνώστους, δεν δίνουμε φωτογραφίες μας.
2.

Δεν περιγράφουμε ασχολίες, χώρους που κινούμαστε, συνήθειεςδικτυωνόμαστε μόνο με φίλους από την κανονική ζωή.

3. Αφήνουμε «έξω» όσους μας χαρίζουν χρήματα και δώρα εις
αντάλλαγμα στοιχείων μας.
4.

η ηλεκτρονική κλοπή προϊόντων, δεν διαφέρει από την κλοπή στο
φυσικό κόσμο.

■ Βάζουμε λογικά όρια στη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά, όπως
και σε πολλά άλλα πράγματα, όπως ώρες, χώρος κλπ. Τα όρια δεν
είναι καταπιεστικά, αλλά πρέπει να κατευθύνουν με ασφάλεια.
■ Ο σεβασμός της προσωπικότητας του παιδιού από μικρή ηλικία,
σημαντικός για την εφαρμογή πειθαρχίας. 6
3.5 Βοήθεια αρχής
Σε περίπτωση που θέλεις να σβηστεί κάποια πληροφορία για σένα στο
διαδίκτυο , πρώτα προσπάθησε να απευθυνθείς στο πρόσωπο που
δημοσίευσε την πληροφορία , αν δεν ικανοποιηθείς τότε προσπάθησε να
απευθυνθείς στον πάροχο της υπηρεσίας μέσω της οποίας έγινε η
δημοσίευση. Αν και πάλι δεν γίνει δεκτό τότε επικοινώνησε με την Αρχή
Προστασίας Δεδομένων για σωστή ενημέρωση.

6 Άρθρο Μάτσα Κ.(1997), ημερίδα «διαδίκτυο και νέοι»,30/01/2012
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΘΙΣΜΟΣ
4.1 Εθισμός Ο εθισμός στο διαδίκτυο είναι μια σχετικά νέα μορφή εξάρτησης,
η οποία βρίσκεται υπό εξέταση από την επιστημονική κοινότητα προκειμένου
να οριοθετηθεί, αφού η εξάρτηση από το διαδίκτυο δεν είναι ακόμη μια κλινική
οντότητα που συναντάμε σε εγχειρίδια ψυχιατρικά. Αυτή η μορφή εθισμού
ορίζεται ως την «ενασχόληση με το διαδίκτυο για άντληση αισθήματος
ικανοποίησης που συνοδεύεται μα αύξηση του χρόνου που καταναλώνεται
για την άντληση αυτού του αισθήματος.7
Οτιδήποτε ξεπερνά τα όρια του φυσιολογικού δεν απέχει πολύ από το να γίνει
πρόβλημα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της υπερβολικής χρήσης του
διαδικτύου από τα παιδιά.

Πρώτος ο ψυχίατρος Ιβάν Γκόλντμπεργκ

περιέγραψε τον «διαδικτυακό ιό» που προσβάλει τον άνθρωπο. Από το 1995,
δύο χρόνια πριν τη δημοσιοποίηση του πρώτου

περιστατικού στις ΗΠΑ,

λειτούργησε το πρώτο κέντρο απεξάρτησης, ενώ η ηλικιακή ομάδα που
επηρεάστηκε περισσότερο ήταν τα παιδιά και οι έφηβοι χρήστες του
διαδικτύου. Το πρόβλημα αυτό που σήμερα ελληνικά και επιστημονικά
λέγεται

Σύνδρομο Διαδικτυακού

αποτελέσματα

όπως

αποτελέσματα

της

κάθε
Μονάδας

Εθισμού,

άλλη

έχει αίτια συμπτώματα

διαταραχή

Εφηβικής

της

Υγείας

συμπεριφοράς.

της

και
Τα

Πανεπιστημιακής

Παιδιατρικής Κλινικής στο Παίδων κατατάσσουν τη συγκεκριμένη διαταραχή
σαν φαινόμενο με επιπτώσεις ναρκωτικής ουσίας και εθισμού. Μετά από
πολλά χρόνια ερευνών, οι επιστήμονες μπορούν και είναι σε θέση να
γνωρίζουν πως το φάσμα των διαδικτυακών ιών ηλικιών αποτελούν τα παιδιά
και οι έφηβοι έως και 14 ετών, ενώ συχνότερα περιστατικά συναντιόνται σε
ηλικίες παιδιών από 15 μέχρι 17 χρονών καθώς και σε όσους έχουν
ξεπεράσει την όψιμη εφηβεία. Δυστυχώς οι γονείς και οι καθηγητές δεν
μπορούν να κατανοήσουν το πρόβλημα πριν αυτό γίνει σοβαρό. Αυτό
συμβαίνει γιατί ότι γίνεται στο διαδίκτυο είναι εύκολο να κρυφτεί και γιατί ο
εθισμός στο διαδίκτυο δεν μπορεί να είναι κατευθείαν αναγνωρισμένος από
την ιατρική κοινότητα. Μέχρι σήμερα οι ψυχίατροι συνεχίζουν να διαφωνούν
για το αν αυτή η συμπεριφορά μπορεί να χαρακτηριστεί ως εθισμός ή
καταναγκαστική συμπεριφορά .
7

ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ “Σύνδρομο διαδικτυακού εθισμού - Πλήγει τα παιδιά και εφήβους” Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2008
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Γενικά τα παιδιά και γενικότερα οι νέοι μπορούν πιο εύκολα να κολλήσουν
στο διαδίκτυο με δραστηριότητες όπως παιχνίδια με πολλούς χρήστες, άμεσα
μηνύματα, πορνογραφία και chat rooms. Τα παιδιά που μπορεί να είναι
ευάλωτα με τις μελέτες που έχει να κάνει η ιατρική σχολή Χάρβαρντ που
ασχολείται με τις Υπηρεσίες Εξάρτησης στον υπολογιστή, είναι αυτά που είναι
μοναχικά και βαριούνται ή από οικογένειες όπου κανείς δεν είναι στο σπίτι
για να μιλήσουν τα παιδιά τα οποία δεν είναι δημοφιλή ή είναι ντροπαλά,
έλκονται από τις ευκαιρίες δημιουργίας μιας νέας ταυτότητας σε ηλεκτρονικές
κοινότητες. Σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα ένας έφηβος αφού βρεθεί
σε κατάσταση πλήρους εθισμού έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι πλέον σε
θέση να αναγνωρίσει το πρόβλημα του με συνέπεια να μην θέλει να
συνεργαστεί και να μην θέλει να επισκεφτεί κάποιο ειδικό για να
αντιμετωπίσει το πρόβλημα που έχει. Υπάρχουν και άλλες συνέπειες , ο
εθισμός μπορεί να σε κάνει να λες ψέματα και να εξαπατάς τους γονείς σου
και γενικά να έχει συμπεριφορά εξαρτημένου από ουσίες ατόμου. Μπορεί να
φτάσει και σε σημείο να κλέψει χρήματα από τους γονείς προκειμένου να
εισέλθει στον κόσμο του διαδικτύου.

4.2 Αίτια εθισμού
Το διαδίκτυο έχει την ικανότητα να καλύψει συγκεκριμένες ψυχολογικές
ανάγκες ενός ατόμου. Ένα από τα χαρακτηριστικά του μέσου που προκύπτει
από τη φύση του είναι ότι μπορεί να δημιουργήσει μια «ιδανική κατάσταση
εαυτού», όπου το άτομο μπορεί να εξερευνήσει διάφορες πτυχές της
προσωπικότητας του χωρίς να έχει περιορισμούς και συνέπειες.

Στο

διαδίκτυο δεν υπάρχουν άμεσες συνέπειες των πράξεων, ο χρήστης μπορεί
να μπει και να βγει όποτε θέλει, ενώ μπορεί να καλύψει την όποια εξωτερική
εμφάνιση, αφού δεν υπάρχει, πολλές φορές, οπτική επαφή. Ταυτόχρονα, ο
έφηβος μπορεί να ενσαρκώσει διαφορετικούς ρόλους, ή να υιοθετήσει
διαφορετικές ταυτότητες ανάλογα με την εκάστοτε
εξαιτίας της ανωνυμίας,

που συνιστά

διαδικτυακή εμπειρία,

κατεξοχήν χαρακτηριστικό του

διαδικτύου. Συνήθως, τα παιδιά που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του
εθισμού στο διαδίκτυο είναι αγόρια και μεγαλώνουν σε δύσκολες καταστάσεις.
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4.3 Συμπτώματα εθισμού
Παρακάτω θα δούμε κάποια συμπτώματα σχετικά με το σύνδρομο εθισμού
στο διαδίκτυο που πρέπει να χτυπούν το καμπανάκι στους γονείς και στους
δασκάλους των παιδιών πως κάτι δεν είναι φυσιολογικό. Τα συμπτώματα των
παιδιών που έχουν περάσει μέσα στη δίνη του εθισμού είναι ποικιλότροπα
και διαφορετικά. Επίσης επηρεάζουν πολλούς τομείς στη ζωή των παιδιών.
Τα σημαντικότερα από αυτά είναι τα ψυχολογικά:
❖

Αίσθηση ευφορίας όση ώρα βρίσκονται τα παιδιά στο διαδίκτυο.

❖

Δεν μπορούμε να διακόψουμε τη δραστηριότητα αυτή.

❖

Παραμελούμε την οικογένεια και τους φίλους.

❖

Αντιμετωπίζουμε προβλήματα με την δουλειά και το σχολείο.

❖

Αναζητάμε όλο και περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο.

❖

Λέμε ψέματα στην οικογένεια και τους φίλους για τις δραστηριότητές
μας.

❖

Νιώθουμε κενοί και θλιμμένοι όταν δεν βρισκόμαστε μέσα στον κόσμο
του διαδικτύου.

Ένας άλλος τομέας που επηρεάζεται είναι ο σωματικός. Αυτά είναι:
❖

Διατροφικές διαταραχές.

❖

Ημικρανίες.

❖

Παραμέληση προσωπικής υγιεινής.

❖

Ξηρά μάτια.

❖

Μειωμένη αθλητική δραστηριότητα.

❖

Διαταραχές του ύπνου.

❖

Αλλαγή στις συνήθειες.

❖

Σκελετικές παθήσεις όπως σκολίωση.

Αυτά είναι τα συμπτώματα τα οποία πρέπει να προσέξουμε και όταν
εντοπίσουμε περισσότερα από ένα καλό θα είναι να ήμαστε έτοιμη γιατί
μπορεί το παιδί να είναι στα πρόθυρα του εθισμού στο διαδίκτυο. Στην
Ελλάδα τα νέα είναι συγκλονιστικά. Έχουμε μια μονάδα Εφηβικής Υγείας του
Παίδων που λειτουργεί για να μπορέσουν να θεραπεύσουν τα συμπτώματα
του εθισμού στο διαδίκτυο. Αυτή η μονάδα έχει υπό παρακολούθηση 17
παιδιά με αυτά τα συμπτώματα που αναφερθήκαμε πριν. Από μία έρευνα η
χώρα μας δείχνει ότι έχει μπει σε ρυθμούς διαδικτυακού εθισμού με 1 στα 100
Ελληνόπουλα να βρίσκεται σε προχωρημένη κατάσταση του φαινομένου.

Σελίδα 27 από 58

Πτυχιακή Εργασία Βακαλοπούλου Δέσποινα

4.4 Αντιμετώπιση εθισμού
Ο εθισμός από το διαδίκτυο αναγνωρίζεται πια από την ψυχιατρική κοινότητα
ως ξεχωριστή διαταραχή για αυτό χρήζει ειδικής θεραπείας. Στην Ελλάδα
υπάρχουν πολλά κέντρα που βοηθούν τους εφήβους να ξεφύγουν από τον
εθισμό τους στο διαδίκτυο. Η παρακολούθηση κάθε περίπτωσης γίνεται από
τετραμελή ομάδα στην οποία συμμετέχουν παιδίατρος, παιδοψυχολόγος,
παιδοψυχίατρος και οικογενειακός σύμβουλος.

Κατά τη διάρκεια της

θεραπείας δε διακόπτεται η χρήση, αλλά ο έφηβος μαθαίνει να θέτει όρια στη
χρήση και να αρχίσει και πάλι την ενασχόληση με άλλες δραστηριότητες. Παρ’
όλα αυτά, σε περίπτωση που κάποιο από τα παιδιά αντιμετωπίζει και άλλα
προβλήματα

πέρα

από

τον

εθισμό

του,

υπάρχει

και

κατάλληλη

φαρμακολογία. Σύμφωνα με μελέτες το 1/3 από τα παιδιά ανταποκρίνεται
πολύ θετικά , ειδικά όταν η εξάρτηση βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΡΕΥΝΑ
5.1Περιγραφή του ερωτηματολογίου
Το ερωτηματολόγιο είναι ένα σύνολο γραπτών (ή σε ηλεκτρονική μορφή)
ερωτήσεων σχετικών με ένα πρόβλημα , τις οποίες ο ερευνητής απευθύνει
ομοιόμορφα στα υποκείμενα του δείγματος με σκοπό να συγκεντρώσει τις
αναγκαίες πληροφορίες.
Οι ερωτήσεις αναφέρονται σε γνώμες, απόψεις, αντιλήψεις, στάσεις, αξίες,
συμπεριφορές,

γνώσεις,

ενδιαφέροντα,

προτιμήσεις,

προσδοκίες,

συναισθήματα, κ.λπ.
Η έρευνα αποτελείται από 28 ερωτήσεις, και διεξήγαγε από τους μαθητές το
έτος 2008-2009. Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από 187 μαθητές, και
ηλικίες από 12 μέχρι 15 ετών. Οι πρώτες ερωτήσεις αφορούν τα προσωπικά
στοιχεία των φοιτητών όπως, ηλικία ,φύλλο. Στη συνέχεια υπάρχουν
ερωτήσεις για τον τρόπο πρόσβασης που έχουν οι μαθητές στο διαδίκτυο και
το χρόνο, έπειτα οι επόμενες ερωτήσεις αποσκοπούν στους λόγους για τους
οποίου οι μαθητές χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Στις τελευταίες ερωτήσεις
έχουμε ερωτήσεις όπως ποιες ιστοσελίδες επισκέπτονται και ερώτηση για τον
κυριότερο λόγω που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο.

5.2 Στόχος έρευνας
Στόχος της έρευνας είναι η εκτίμηση παραγόντων που επηρεάζουν την
ασφαλή χρήση του διαδικτύου από παιδιά του γυμνασίου.

5.3 Αποτελέσματα και συμπεράσματα έρευνας
Εδώ παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας

Σελίδα 29 από 58

Πτυχιακή Εργασία Βακαλοπούλου Δέσποινα

1.ΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΧΕΤΕ

Διάγραμμα 1
Με βάση το παραπάνω διάγραμμα μπορούμε να δούμε πρώτα πόσα είναι τα
αγόρια που έλαβαν μέρος στο ερωτηματολόγιο και πόσα τα κορίτσια.
Βλέπουμε ότι
12 χρονών είχαμε : 35 αγόρια και 19 κορίτσια
13 χρονών είχαμε : 60 αγόρια και 37 κορίτσια
14 χρονών είχαμε : 77 αγόρια και 33 κορίτσια
15 χρονών είχαμε : 13 αγόρια και 4 κορίτσια
Άρα τα αγόρια που πήραν μέρος στο ερωτηματολόγιο ήταν 94 (16+38+37+3),
και τα κορίτσια 93 (19+37+33+4) .Επίσης με βάση τα αποτελέσματα
μπορούμε να διακρίνουμε ότι τα περισσότερα παιδεία ήταν γύρω στα 13 με14
χρονών.
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2.ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΑΣ
ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ

ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

Διάγραμμα 2
Βλέπουμε ότι:
Στο πατέρα έχουμε 8% απόφοιτους δημοτικού ,18 % απόφοιτους γυμνασίου ,
35% απόφοιτους λυκείου και τέλος το 39% πτυχιούχους ΑΕΙ.
Στη μητέρα έχουμε 6% απόφοιτες δημοτικού ,11% απόφοιτες γυμνασίου
,45% απόφοιτες λυκείου, 38% πτυχιούχους ΑΕΙ.
Μπορούμε να καταλάβουμε ότι οι γονείς που είναι απόφοιτοι δημοτικού είναι
σχεδόν ελάχιστοι , και οι περισσότεροι είναι τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου.
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3. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΑΠΟ
□ το σχολείο;
□ το σπίτι σας;
□ το σπίτι φίλων σας;
□ τον επαγγελματικό
χώρο των γονιών σας;
□ άλλους δημόσιους
χώρους;
□ αλλού;

Διάγραμμα 3
Εδώ λοιπόν μπορούμε να δούμε από πού χρησιμοποιούν περισσότερο τα
παιδιά το διαδίκτυο βλέπουμε ότι το
12% στο σχολείο
21 % στο σπίτι
17% στο σπίτι φίλων
29% στον επαγγελματικό χώρο των γονιών
16% άλλους δημόσιους χώρους
Και ένα 5% από άλλους χώρους
Βλέπουμε ότι οι ποιο συχνοί χώροι από τους οποίους εισέρχονται στο
διαδίκτυο τα παιδιά είναι ο επαγγελματικός χώρος των γονέων το σπίτι τους
και το σπίτι φίλων. Είναι μέρη στα οποία οι γονείς έχουν πρόσβαση και από
τα οποία μπορούν στα παιδιά τους να έχουν κάποια παρακολούθηση.
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4. ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
1%

Κ0/_

□ Καθόλου
□ Λίγες φορές το
μήνα
□ 1-2 φορές την
εβδομάδα
□ Καθημερινά

Διάγραμμα 4
Στην ερώτηση για το πόσο συχνά χρησιμοποιείται το διαδίκτυο βλέπουμε με
διαφορά ότι τα μισά και περισσότερα παιδιά χρησιμοποιούν επί καθημερινής
βάσης το διαδίκτυο έτσι λοιπόν έχουμε:
Καθόλου μόλις το 1%
Λίγες φορές το μήνα το 5%
1-2 φορές την βδομάδα το 29%
Και τέλος καθημερινά το 65%
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5. ΟΙ ΩΡΕΣ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΘΕ
ΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ

□Αγόρια/Κορίτ
σια

ώρα

Διάγραμμα 5
Στη συνέχεια βλέπουμε πόση ώρα διαρκεί μια σύνδεση στο διαδίκτυο κάθε
παιδιού, βλέπουμε ότι ένα μόλις 17% χρησιμοποιεί το διαδίκτυο μόνο μια ώρα
περίπου, έπειτα ένα 37% το οποίο είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό είναι
συνδεδεμένοι για περίπου 1-2 ώρες, έπειτα έχουμε ένα 27% το αμέσως
επόμενο ποσό που είναι γύρω στις 2-4 ώρες και έχουμε ένα 12% που μένουν
συνδεδεμένα πάνω από 4 ώρες.

6.ΈΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ
ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΣΑΣ

□ Ναι
□Ό χι

Διάγραμμα 6
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Είναι εντυπωσιακά τα αποτελέσματα αυτής της ερώτησης που το 72% έχουν
πρόσβαση στο διαδίκτυο από το δωμάτιο τους και μόλις το 28%, ένα πολύ
μικρό ποσό βέβαια, δεν έχει. Αυτό σημαίνει ότι οι γονείς πρέπει να έχουν
καλά φίλτρα προστασίας και σωστή επικοινωνία με το παιδί ,διότι η χρήση
γίνεται από το δωμάτιο τους στο οποίο οι γονείς δεν μπορούν να έχουν
πλήρη επαφή και έλεγχο σωστό με το παιδί.

7.ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΓΙΑ ON-LINE ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

30

28

25
20

□ Ποτέ

15

□Σπάνια

10

□ Μέτρια
□Συχνά

5
0

Ποτέ

Σπάνια

Μέτρια

Συχνά

Πολύ
συχνά

Διάγραμμα 7
Εδώ μπορούμε να δούμε κατά πόσο χρησιμοποιούν τα παιδιά για οπ-ΙΙπθ
παιχνίδια βλέπουμε ότι αρκετά παιδιά το χρησιμοποιούν πολύ συχνά και
συχνά, ποτέ είναι πολύ λίγα τα οποία δεν το χρησιμοποιούν
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8.ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΓΙΑ:
Α)εκπαίδευση

Β)αναζήτηση/ κατέβασμα

30

30

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

0

Ποτέ

Σπάνια

Μέτρια

Συχνά

Πολύ
συχνά

Ποτέ

Σπάνια Μέτρια

Συχνά

Πολύ
συχνά

Διάγραμμα 8
Σε αυτήν την ερώτηση βλέπουμε αν το παιδί χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για να
την εκπαίδευση ,να αντλεί πληροφορίες, για να φτιάχνει εργασίες, για να
βρίσκει διάφορα βοηθήματα για το μάθημα. Το ποσοστό όμως, όπως θα
δούμε δεν είναι τόσο ικανοποιητικό γιατί μας δείχνει ότι το παιδί δεν
χρησιμοποιεί το διαδίκτυο τόσο πολύ για να τον εξυπηρετεί για την
εκπαίδευση, έχουμε λοιπόν:
Εκπαίδευση

Αναζήτηση/ κατέβασμα

Ποτέ

17%

7%

Σπάνια

29%

14%

Μέτρια

23%

16%

Συχνά

20%

19%

Πολύ συχνά

11%

29%

Ενώ αντιθέτως μπορούμε να δούμε ότι το διαδίκτυο χρησιμοποιείτε από τα
παιδιά πολύ περισσότερο για κατέβασμα και αναζήτηση μουσικής ή βίντεο.
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9.ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΜΟΔΑ

□ Ποτέ
□ Σπάνια
□ Μέτρια
□ Συχνά
□ Πολύ συχνά

Διάγραμμα 9
Στην ερώτηση σχετικά με τη μόδα έχουμε, ένα 80% που δήλωσε ότι δεν
χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για να ενημερώνεται για τη μόδα ποτέ που είναι και
το μεγαλύτερο ποσοστό , έπειτα ένα 4% δήλωσε σπάνια, ένα 5% μέτρια, ένα
3% συχνά και τέλος πολύ συχνά μόλις ένα 8%.

10.ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Εδώ, στην ερώτηση κατά πόσο χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να
ενημερώνονται σχετικά με τον αθλητισμό βλέπουμε ότι τα μεγαλύτερα
ποσοστά τα έχουμε στο συχνά, και πολύ συχνά ενώ, λίγα είναι τα παιδιά που
απάντησαν μέτρια, σπάνια και ποτέ.

Σελίδα 37 από 58

Πτυχιακή Εργασία Βακαλοπούλου Δέσποινα

11.ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (e-mail, msn,
Skype , face book)

8%'
6%

□ Ποτέ

9%

y 63%'

14%

□ Σπάνια

'

□ Μέτρια
□ Συχνά

Διάγραμμα 11
Σε αυτήν την ερώτηση βλέπουμε πόσο χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για
ενημέρωση ,όπως είναι το face book, msn, Skype, e-mail όπου έχουμε:
63% πολύ συχνά
14% συχνά
9% μέτρια
6% σπάνια
8% ποτέ
Συνοψίζοντας λοιπόν, και βλέποντας τα γραφήματα από την ερώτηση 7 μέχρι
11 μπορούμε να πούμε ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν το διαδίκτυο πιο πολύ
για να παίζουν on-line παιχνίδια, αναζήτηση και κατέβασμα τραγουδιών,
ενημέρωση για αθλητικά και για επικοινωνία ,όπως e-mail. Ενώ αντίθετα το
χρησιμοποιούν σπάνια για να ενημερωθούν για τη μόδα και για την
εκπαίδευση.
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12.ΕΧΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΙ ΤΟ
ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΑΠΟ

Διάγραμμα 12
Στην ερώτηση 12, βλέπουμε κατά πόσο τα παιδιά ενημερώνονται για τους
κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο από διάφορους φορείς, έτσι λοιπό έχουμε:
Από τους γονείς, πολύ συχνά 24%, συχνά 29%, μέτρια 14%, σπάνια
15%,ποτέ 14%
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Από το σχολείο ή καθηγητές, πολύ συχνά 15%, συχνά 20%, μέτρια 18%,
σπάνια 17%, ποτέ 19%
Από την τηλεόραση ή έντυπα μέσα, πολύ συχνά 8%, συχνά 18%, μέτρια
22%, σπάνια 26%,ποτέ 17%
Από άλλες πηγές, πολύ συχνά 3%, συχνά 6%, μέτρια 9%, σπάνια 10%,
ποτέ 55%
Επομένως, μπορούμε να δούμε ότι η ενημέρωση που γίνεται από τους γονείς
είναι αρκετά καλή γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό δήλωσε ότι ενημερώνεται από
τους γονείς.

13.ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΣΑΣ Η/Υ

□ Ποτέ
□ Σπάνια
□ Μέτρια
□ Συχνά
□ Πολύ
συχνά

Διάγραμμα 13
Στο διάγραμμα 13 θα δούμε κατά πόσο οι γονείς των παιδιών χρησιμοποιούν
το διαδίκτυο, μπορούμε να πούμε ότι είναι μικρό το ποσοστό το οποίο
χρησιμοποιούν το ν ηλεκτρονικό υπολογιστή πολύ συχνά, δηλαδή έχουμε ένα
17% ποτέ, 31% σπάνια, 26% μέτρια, 14% συχνά και 14% πολύ συχνά.
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14.Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΙ ΤΙ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
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Διάγραμμα 14
Εδώ βλέπουμε κατά πόσο τα παιδιά ενημερώνονται επαρκή για τους
κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο , σχεδόν το μισό ποσοστό των
ερωτηθέντων απάντησαν ότι η ενημέρωσή τους είναι πλήρη και πολύ
επαρκής, κάτι που είναι πολύ θετικό γιατί τα παιδιά γνωρίζουν τους
περισσότερους κινδύνους και δεν μπορούν να πέσουν θύματα τόσο εύκολα,
έχουμε και ένα πολύ μικρό ποσοστό το οποίο δεν είναι καθόλου ενημερωμένο
το οποίο καλό θα ήταν να μειωθεί. Έτσι λοιπόν, τα ποσοστά στο πόσο είναι
επαρκή η ενημέρωση για τους κινδύνους είναι:
Καθόλου 5%
Λίγο 19%
Μέτρια 15%
Πολύ 28%
Πλήρης 24%
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15.ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΣΑΣ, ΣΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Διάγραμμα 15
Ένα 43% δήλωσε ότι οι γονείς τους δεν τους επιβλέπουν ποτέ τη διάρκεια
που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, το 23% είπε σπάνια , το 15% μέτρια , το
11 % συχνά και μόλις ένα 8% είπε πολύ συχνά.

16.ΜΙΛΑΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΟΤΑΝ ΜΠΑΙΝΕΤΕ
ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Πολύ
συχνά

15%

□ Ποτέ

-

□ Σπάνια

13%
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□ Μέτρια
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□ Συχνά
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21%

Σπάνια

□ Πολύ
συχνά
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Ποτέ
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Διάγραμμα 16
Στο διάγραμμα 16 θα αναλύσουμε κατά πόσο τα παιδία μιλάνε με τους γονείς
τους για το τι κάνουν όταν μπαίνουν στο διαδίκτυο, το μισό ποσοστό δήλωσε
ότι σχεδόν ποτέ ή σπάνια μιλάνε για το τι κάνουν , κάτι το οποίο δεν είναι
πολύ ικανοποιητικό. Οι γονείς θα πρέπει να έχουν μια καλή επικοινωνία με τα
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παιδιά να τους προσεγγίζουν ,να τους ρωτάνε, να δείχνουν ενδιαφέρον για να
μπορούν και τα παιδιά να μιλάνε και να τους λένε τι κάνουν στο διαδίκτυο,
έτσι να έχουν κάποιο έλεγχο οι γονείς.
Τα ποσοστά είναι 30% είπαν ποτέ, 21% σπάνια, 14% μέτρια, συχνά 13% και
τέλος πολύ συχνά 15%.

17.ΑΝ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΤΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΘΩΣ ΣΕΡΦΑΡΑΤΤΕ ΣΤΟ
ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΘΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΑΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΑΣ
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Συχνά Πολύ συχνά

Διάγραμμα 17
Ποτέ 26%
Σπάνια 16%
Μέτρια 17%
Συχνά 17%
Πολύ συχνά 13%
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18.ΔΕΧΕΣΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΝ
ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

□Αγόρια/Κορί
τσια

Διάγραμμα 18
Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε ότι το ποσοστό που δέχεται συμβουλές
από τους γονείς τους για την ορθή χρήση του διαδικτύου το οποίο είναι μικρό
,έτσι οι γονείς θα πρέπει να ασκούν μεγαλύτερη επιρροή στα παιδία τους στο
να ακούν τις συμβουλές τους ,πολύ συχνά απάντησε μόνο ένα 14%, συχνά
15% μέτρια 21%, σπάνια 15% και το 26% είπε ποτέ.

19.ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΣΑΣ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΣΑΣ
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Εδώ τα αποτελέσματα είναι αρκετά ικανοποιητικά αφού βλέπουμε ότι ένα
μεγάλο ποσοστό δεν επισκέπτεται σελίδες που απαγορεύουν οι γονείς τους,
από το οποίο μπορούμε να καταλάβουμε ότι υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσα
παιδιών και γονέων.
35% δεν επισκέπτεται ποτέ απαγορευμένες σελίδες
32% σπάνια επισκέπτονται
8% μέτρια
9% συχνά και τέλος
16% πολύ συχνά

20.ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΤΟΝ Η/Υ ΣΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

□Ναι
□Όχι

Διάγραμμα 20
Φίλτρα προστασίας στον υπολογιστή τους έχει ένα 82%, ενώ μόλις ένα 18%
δεν έχει φίλτρα προστασίας στον υπολογιστή τους.
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21.ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ

□Αγόρια
/Κορίτ
σια

Διάγραμμα 21
Στο αν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο χωρίς κανέναν περιορισμό απάντησαν
ναι το 58% ενώ το 42% απάντησαν όχι, δηλαδή ότι έχουν περιορισμούς.

22.ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α
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Διάγραμμα 22
Στο αν υπάρχουν κανόνες στο σπίτι για τη χρήση διαδικτύου το 55% είπε όχι
και το 44 % είπε ναι. Τα στοιχεία εδώ θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερα στο ναι
έτσι ώστε να υπάρχουν κανόνες στο σπίτι για τη σωστή χρήση έτσι ώστε τα
παιδία να είναι ποιο ασφαλείς και φυσικά και οι γονείς. Έτσι ώστε η ασφάλεια
των παιδιών για όση ώρα είναι στο διαδίκτυο να είναι ασφαλέστερη.
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23.ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
(E-MAIL)

□ Ποτέ
□ Σπάνια
□ Μέτρια
□ Συχνά
□ Πολύ
συχνά

Διάγραμμα 23
Βλέπουμε ότι η πλειοψηφία χρησιμοποιεί αρκετά συχνά το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.
27% πολύ συχνά
21% συχνά
15% μέτρια
19% σπάνια
18% ποτέ

24.ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ ΜΕΣΩ MSN,
CHAT ROOMS, SKYPE, FACEBOOK

□Αγόρια/Κορί
τσια

συχνά
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Διάγραμμα 24
Φαίνεται στο διάγραμμα το παραπάνω ότι το διαδίκτυο το χρησιμοποιούν
πολύ συχνά έτσι ώστε να επικοινωνούν με τους φίλους τους μέσω msn, face
book, Skype και chat rooms. Συγκεκριμένα το 58% το χρησιμοποιεί πολύ
συχνά, το 11% συχνά, το 9% μέτρια, το 4% σπάνια και το 8% ποτέ.
Βλέπουμε ότι είναι ένα μέσω που χρησιμοποιείται πολύ συχνά για την
επικοινωνία μεταξύ φίλων.

25.ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΑΝΕΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΑΣ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Η ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διάγραμμα 25
Τα αποτελέσματα της ερώτησης για το πόσο συχνά ανεβάζουν προσωπικές ή
οικογενειακές φωτογραφίες ή βίντεο στο διαδίκτυο είναι , το 40% είπε ποτέ,
ένα 20% είπε σπάνια, το 11% είπε μέτρια ,17% συχνά και τέλος το 12% είπαν
πολύ συχνά.
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26.ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΔΙΝΕΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
□ ΣΥΓΚΕΝΩΝ Η ΦΙΛΩΝ
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Διάγραμμα 26
Στην ερώτηση 26 βλέπουμε κατά πόσο συχνά τα παιδιά δίνουν προσωπικά
στοιχεία είτε δικά τους ή συγγενών/ φίλων τους στο διαδίκτυο. Τα
αποτελέσματα είναι πολύ θετικά καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησαν
ότι δεν δίνουν ποτέ δικά τους όπως, όνομα, επίθετο, διεύθυνση, τηλέφωνο,
αλλά ούτε των συγγενών ή των φίλων τους.
Έχουμε λοιπόν για τα δικά τους στοιχεία απάντησαν:
Ποτέ 51%
Σπάνια 16%
Μέτρια 13%
Συχνά 9%
Πολύ συχνά 9%
Και για στοιχεία των συγγενών τους ή φίλων είπαν:
Ποτέ 74%
Σπάνια 4%
Μέτρια 6%
Συχνά 4%
Πολύ συχνά 5%
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27.ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΑΤΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΑΣ ΑΝ ΛΑΜΒΑΝΑΤΕ ΚΑΠΟΙΟ
ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΕΚΑΝΕ ΝΑ ΝΙΩΣΕΤΕ ΑΠΕΙΛΗ
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Όχι
Διάγραμμα 27

Τα αποτελέσματα της ερώτησης 27 είναι πολύ ικανοποιητικά αφού το
μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών δήλωσε ότι θα ενημέρωνε τους γονείς τους
αν λάμβαναν κάποιο μήνυμα το οποίο θα τους έκανε να νιώσουν απειλή, το
οποίο δείχνει ότι δεν φοβούνται να μιλήσουν στους γονείς τους και έτσι
δύσκολα θα πέσουν θύματα σε κάποιες απειλές. Συγκεκριμένα το 73% είπαν
ότι θα το έλεγαν και μόλις ένα 27% δεν θα μιλούσε στους γονείς τους.

28.ΕΧΕΙ ΤΥΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΦΟΡΑ ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΘΗΚΑΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

□ Ναι

□Ό χι

Διάγραμμα 28
Στο παραπάνω γράφημα απεικονίζονται οι απαντήσεις των μαθητών όσον
αφορά το αν έχουν αισθανθεί κάποια στιγμή κίνδυνο χρησιμοποιώντας το
διαδίκτυο. Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών απάντησαν αρνητικά
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συγκεκριμένα το 68%, ενώ το 32% δηλώνει ότι έχει αισθανθεί κίνδυνο
χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο.

29.ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΝΑ ΜΕΣΟ
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Διάγραμμα 29

Στο τελευταίο διάγραμμα τα παιδιά ρωτήθηκαν για ποιο λόγο χρησιμοποιούν
περισσότερο το διαδίκτυο, για επικοινωνία, για διασκέδαση ή ψυχαγωγία, για
ενημέρωση, η τέλος για εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα όπως και βλέπουμε
είναι το μεγαλύτερο ποσοστό για διασκέδαση και ψυχαγωγία, συγκεκριμένα
το 56% έπειτα για επικοινωνία ένα 16%, για ενημέρωση το 18% και τέλος για
εκπαίδευση μόλις το 10%.

5.4 Συμπεράσματα
Η χρήση του διαδικτύου στους μαθητές του γυμνασίου είναι ιδιαίτερα
διαδεδομένη. Η μεγάλη πλειοψηφία έχει πρόσβαση από το σπίτι , ενώ η
χρήση στο σχολείο είναι σημαντικά μικρότερη. Οι μαθητές συνήθως
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για διασκέδαση όπως, παιχνίδια, μουσική.
Οι χώροι κοινωνικής δικτύωσης είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς, όπως επίσης και η
επικοινωνία σε chat rooms και e-mail. Εκεί αντιμετωπίζουν και τους
σημαντικότερους κινδύνους μιας και επικοινωνούν με ανθρώπους που δεν
γνωρίζουν ή έχουν προσεγγιστεί από αγνώστους για την ανάπτυξη
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ηλεκτρονικής επαφής. Οι μαθητές θεωρούν ως μεγαλύτερο κίνδυνο την
ύπαρξη ιών.
Φαίνεται να είναι καλά πληροφορημένοι για τους κινδύνους από τη χρήση του
διαδικτύου αφού γνωρίζουν πως δεν πρέπει να γίνεται δημοσιοποίηση των
προσωπικών τους στοιχείων ή να επισκέπτονται σελίδες ανάρμοστου
περιεχομένου, το ηλεκτρονικό έγκλημα καθώς και τον κίνδυνο για εθισμό.
Το σχολείο φαίνεται πως παίζει σημαντικό ρόλο στην πληροφόρηση των
μαθητών για τους κινδύνους, όπως επίσης οι γονείς και οι φίλοι.
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5.5 Ερωτηματολόγιο
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Στόχος της έρευνας είναι η εκτίμηση παραγόντων που επηρεάζουν την ασφαλή χρήση του
διαδικτύου από παιδιά του Γυμνασίου. Η έρευνα διεξάγεται με την βοήθεια φοιτητών του
Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. Καβάλας. Παρακαλούμε απαντήστε με
ειλικρίνεια στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Α. Προσωπικά Στοιχεία
1) Τι ηλικία έχετε; □
2) Τι τάξη πηγαίνετε; Π
3) Είστε
□ αγόρι ή
□ κορίτσι;
4) Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης... (επιλέξτε μία απάντηση σε κάθε στήλη)
.το υ πατέρα σας;
... της μητέρας σας;
□

□
απόφοιτος δημοτικού

απόφοιτος δημοτικού

□

□
απόφοιτος γυμνασίου

απόφοιτος γυμνασίου

□

□
απόφοιτος λυκείου

απόφοιτος λυκείου

□

□
πτυχιούχος ΑΕΙ

πτυχιούχος ΑΕΙ

□

(πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.)

Β. Πρόσβαση
5) Χρησιμοποιείτε το Μ

θγπθΙ

από.

□

(πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.)

(επιλέξτε μία απάντηση σε κάθε γραμμή)

ΝΑΙ
1
1
1
1
1
1
6) Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το ΜβΓΠβ^ (επιλέξτε μία απάντηση)
□ Καθόλου □ Λίγες φορές το μήνα □ 1-2 φορές την εβδομάδα
7) Οι ώρες κατά μέσο όρο που επισκέπτεστε το Μ
□ Μέχρι 1 ώρα □ 1-2 ώρες
□ 2-4 ώρες

θ γπ θ

κάθε φορά είναι:
Π>4 ώρες
Ι

□ Καθημερινά
(επιλέξτε μία απάντηση)

8) Έχετε πρόσβαση στο ΜεΓπεΙ από υπολογιστή που έχετε στο δωμάτιό σας;
απάντηση)
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ΟΧΙ
2
2
2
2
2
2

(επιλέξτε μία
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□

Ναι

□ Όχι

Γ. Χρήση
9) Χρησιμοποιείτε το Internet για...

(επιλέξτε μία απάντηση σε κάθε γραμμή)

Ποτέ
.on-line παιχνίδια;
.εκπαίδευση; (εύρεση πληροφοριών, εργασίες, . )
.αναζήτηση/ κατέβασμα (download) παιχνιδιών;
.αναζήτηση/ κατέβασμα (download) μουσικής ή video;
.αναζήτηση/ κατέβασμα (download) λογισμικού εκτός
των ανωτέρων κατηγοριών;
.ενημέρωση σχετικά με μόδα;
.ενημέρωση σχετικά με αθλητισμό;
.ενημέρωση γενικότερα;
.επικοινωνία; (e-mail, msn, Skype, face book, . )

□
□
□
□

Σπάνια
□
□
□
□

Μέτρια
□
□
□
□

Συχνά
□
□
□
□

Πολύ συχνά
□
□
□
□

□

□

□

□

□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

Δ. Ενημέρωση
10) Έχετε ενημερωθεί για τους κινδύνους που κρύβει το M em et από.. .(επιλέξτε μία απάντηση σε κάθε γραμμή)
Ποτέ
Σπάνια
Μέτρια
Συχνά
Πολύ συχνά
□
.το υ ς γονείς σας;
□
□
□
□
□
. τ ο σχολείο ή τους καθηγητές σας;
□
□
□
□
.τ η ν τηλεόραση ή από έντυπα μέσα; (εφημερίδες□
□
□
□
περιοδικά)
.άλλες πηγές; (περιγράψτε:...............................................)
□
□
□
□
□

Ποτέ
11) Πόσο συχνά χρησιμοποιούν οι γονείς σας Η/Υ;

Σπάνια
□

Μέτρια
□

Συχνά
□

Πολύ συχνά
□

Λίγο
□

Μέτρια
□

Πολύ
□

Πλήρης
□

Ποτέ
□

Σπάνια
□

Μέτρια
□

Συχνά
□

Πολύ συχνά
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

(επιλέξτε

μία απάντηση)

12) Η ενημέρωσή σας είναι επαρκής σχετικά με τους
κινδύνους που κρύβει το Intemet; (επιλέξτε μία απάντηση)

Καθόλου
□

Ε. Επαφή με γονείς
13) Οι γονείς σας, σας επιβλέπουν κατά τη διάρκεια που
χρησιμοποιείτε το Intemet; (επιλέξτε μία απάντηση)
14) Μιλάτε με τους γονείς σας για το τι κάνετε όταν
μπαίνετε στο Internet; (επιλέξτε μία απάντηση)
15) Αν βρείτε κάτι ενδιαφέρον καθώς σερφάρετε στο
Intemet θα το σχολιάσετε με τους γονείς σας; (επιλέξτε μία
απάντηση)

16) Δέχεστε συμβουλές από τους γονείς σας σχετικά με
την ορθή χρήση του Intemet; (επιλέξτε μία απάντηση)
17) Πόσο συχνά επισκέπτεστε σελίδες που γνωρίζετε ότι
θα σας απαγόρευαν οι γονείς σας; (επιλέξτε μία απάντηση)
18) Όταν βλέπετε κάτι το οποίο σας στέλνουν με
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ηλεκτρονική επικοινωνία ή βρίσκετε στο Μ θγ^ και σας
κάνει να αισθανθείτε άβολα, απευθύνεστε στους γονείς
σας; (επιλέξτε μία απάντηση)
ΣΤ. Προστασία

19) Υπάρχουν εγκατεστημένα στον Η/Υ σας φίλτρα προστασίας;

20) Έχετε πρόσβαση στο

χωρίς κανέναν περιορισμό;

(επιλέξτε μία απάντηση)

ΟΧΙ

□

□

□

□

□

□

□

□

(επιλέξτε μία απάντηση)

21) Υπάρχουν σελίδες στο
στις οποίες αν και προσπαθήσατε αρκετές φορές δεν
μπορέσατε να μπείτε; (επιλέξτε μία απάντηση)

22) Υπάρχουν κανόνες στο σπίτι για τη χρήση του ΜβΓηεΙ:;

ΝΑΙ

(επιλέξτε μία απάντηση)

Ζ. Ηλεκτρονική επικοινωνία
23) Πόσο συχνά... (επιλέξτε μία απάντηση σε κάθε γραμμή)

...χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail);
...επικοινωνείτε με τους φίλους σας μέσω MSN, chat
rooms, skype ή facebook ;
.ανεβάζετε προσωπικές σας ή οικογενειακές σας
φωτογραφίες ή βίντεο στο διαδίκτυο;
...δίνετε προσωπικά σας στοιχεία όπως τηλέφωνο,
ονοματεπώνυμο, ηλικία ή διεύθυνση στο διαδίκτυο;
.δ ίνετε προσωπικά στοιχεία συγγενών ή φίλων στο
διαδίκτυο;

Ποτέ

Σπάνια

Μέτρια

Συχνά

Πολύ συχνά

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Η. Ασφάλεια
ΝΑΙ

ΟΧΙ

24) Θα ενημερώνατε τους γονείς σας αν λαμβάνατε κάποιο μήνυμα που θα σας έκανε να
νιώσετε απειλή; (επιλέξτε μία απάντηση)

□

□

25) Έχει τύχει κάποια φορά να αισθανθήκατε κίνδυνο χρησιμοποιώντας το ΜβΓηεΙ:;

□

□

□

□

(επιλέξτε

μία απάντηση)

26) Έχει τύχει κάποια φορά να αισθανθήκατε φόβο χρησιμοποιώντας το ΜβΓηεΙ:;
μία απάντηση)

Θ. Άποψη
27) Ποιες ιστοσελίδες επισκέπτεστε πιο συχνά;

(συμπληρώστε)

(επιλέξτε
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28) Το Μ

θ γπ

□ Επικοινωνίας

Φ κατά τη γνώμη σας είναι περισσότερο ένα μέσο:
□ Διασκέδασης /Ψυχαγωγίας

(επιλέξτε μία απάντηση)

□ Ενημέρωσης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ
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