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1Ο ΓΥΜΝΆΣΙΟ ΤΡΙΚΆΛΩΝ  



ΕΙΣΑΓΩΓΉ  

•Όλοι χρησιμοποιούμε τo ίντερνετ 

•Πώς όμως το κάνουμε; 

•Πόσο συχνά; 

•Τηρούμε κανόνες ασφαλείας; 

•Προσέχουμε; 

 



ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

•Αποφασίσαμε την έρευνα με αφορμή την 

ημερίδα στο πλαίσιο της θεματικής 

εβδομάδας  

•Είχαμε την περιέργεια να δούμε πως 

χρησιμοποιούμε το Ίντερνετ εμείς, οι 

μαθητές του σχολείου μας 

•Ήταν ευκαιρία να εμπλακούμε όλοι σε μια 

ερευνητική εργασία 



ΠΩς ΤΟ ΚΆΝΑΜΕ 

• Ο κ. Θεοχάρης έφτιαξε ένα ηλεκτρονικό 

ερωτηματολόγιο 

• Οι κ. Παπαδούλης και Ζαφείρη στην ώρα της 

πληροφορικής, διέθεσαν λίγα λεπτά από το 

μάθημα για να το συμπληρώσουμε 

• Και μετά την επεξεργασία από τον μαθηματικό 

μας & την βοήθεια με το Power Point από την κ. 

Αδάμου έχουμε απαντήσεις που σας τις 

παρουσιάζουμε οι μαθήτριες 

• Κατσαρού Αριάδνη, Αναγνωστοπούλου Μαρία, Λάσκου 

Άννα και Γκόνη Ελένη 



ΟΙ ΜΑΘΗΤΈς ΤΟ ΣΥΜΠΛΉΡΩΣΑΝ 
 •Συνολικά  

•242 μαθητές 

 

 

Αγόρια  
•125 

κορίτσια •117 

Από όλες τις τάξεις 



ΠΌΣΟ ΣΥΧΝΆ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊς ΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

• Σχεδόν όλοι χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο σε εβδομαδιαία βάση 

(96,7%) 

• Και οι περισσότεροι καθημερινά 



• Οι μισοί τα χρησιμοποιούν 

σε τακτική βάση  

• Το ένα τρίτο καθόλου! 

 



• Τα δύο τρίτα τα χρησιμοποιούν σε 

τακτική βάση  

• Πάνω από τους μισούς καθημερινά! 

• Μόνο το 11,2% δεν τα χρησιμοποιεί 



• Οι μισοί παίζουν παιχνίδια  on 

line σε τακτική βάση  

 



• Σχεδόν όλοι ακούνε μουσική 

από το ίντερνετ 

 





• Σχεδόν όλοι δηλώνουν ότι 

συνδέονται από το σπίτι τους ! 

 



• Μόνο το ένα τρίτο συνδέετε από 

ελεγχόμενο σημείο στο σπίτι!  

• Το 70% συνδέετε από μέρος που 

είναι μόνοι τους 

 



• Το messenger  είναι το 

τηλέφωνο του σήμερα.  

• Μόνο το 19,4% επικοινωνεί με 

το κινητό.  



• Ένα 12,8% δηλώνει ότι κάποιος 

τον ενόχλησε διαδικτυακά 



• Πάνω από το ένα τρίτο έκανε 

γνωριμία μέσα από το διαδίκτυο. 

 



 

• Και το ένα τρίτο δεν το είπε 

σε κανένα 

 



• Το 16,1% έχει δώσει 

προσωπικά στοιχεία σε κάποιον 

που γνώρισε στο διαδίκτυο ! 





ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ   

• Το διαδίκτυο είναι καθημερινότητα 

• Οι μαθητές χρησιμοποιούν τις περισσότερες δυνατότητες του διαδικτύου 

με κυρίαρχα τα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης  

• Συνδέονται από το σπίτι αλλά από σημεία που δεν ελέγχονται από τους 

γονείς 

• Έχουν κάνει γνωριμίες και έχουν δώσει προσωπικά στοιχεία σε άτομα 

που γνώρισαν διαδικτυακά 

• Το σχολείο οι φίλοι τα ΜΜΕ και το ίδιο το διαδίκτυο είναι οι πηγές 

ενημέρωσης για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. 

 



Σίγουρα πλοηγούματε 

 
 …ας το κάνουμε με ασφάλεια 

 

Ευχαριστούμε για την προσοχή 

σας   


