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Περίληψη 
Η εισήγηση εστιάζει στην παρουσίαση των κυριότερων συµπερασµάτων από την εκπόνηση µιας on line έρευνας 
σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που υπηρετούν στο Νοµό Σερρών, πάνω σε θέµατα ασφαλούς χρήσης 
του υπολογιστή και του Διαδικτύου από τα παιδιά. Στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων τους, 
προκειµένου να εξαχθούν συµπεράσµατα αναφορικά µε την ευαισθητοποίησή τους σε αυτό το τόσο σοβαρό θέµα 
για την εκπαιδευτική κοινότητα. Τα δεδοµένα της έρευνας πρόκειται να φωτίσουν θέµατα που αφορούν την 
γνώση από τους εκπαιδευτικούς αναφορικά µε τη χρήση του υπολογιστή και του διαδικτύου από τους ανήλικους 
χρήστες. Συγκεκριµένα εστιάζει σε θέµατα όπως: πρόσβαση στο Διαδίκτυο, χρήση ως µέσου συλλογής 
πληροφορίας, διδακτική αξιοποίηση, γνώση για τις δραστηριότητες των παιδιών στο Διαδίκτυο και τα κοινωνικά 
δίκτυα, για τους ενδεχόµενους κινδύνους ασφάλειας που προκύπτουν από τη χρήση, παραβίαση προσωπικών 
δεδοµένων, πιθανότητα εµπλοκής σε παραβατικές συµπεριφορές. Διερευνάται επίσης ο βαθµός ευαισθητοποίησης 
των εκπαιδευτικών για τα συγκεκριµένα θέµατα και η γνώµη τους για την ανάγκη ενηµέρωσης και διαρκούς 
επιµόρφωσης σε τεχνικά και άλλα θέµατα ασφάλειας Διαδικτύου.  

Λέξεις κλειδιά: ασφάλεια στο Διαδίκτυο, κοινωνικά δίκτυα, κίνδυνοι, ενηµέρωση, επιµόρφωση.  

Εισαγωγή 

Ο Συµβουλευτικός Σταθµός Σερρών της Δ.Δ.Ε. Σερρών σε συνεργασία µε το Θεµατικό Δίκτυο 
«Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» (http://isecurenet.sch.gr/portal), ένα Διαπεριφερειακό Δίκτυο 
Περιφερειακών Διευθύνσεων Π/θµιας και Δ/θµιας και συγκεκριµένα το Παράρτηµα Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΑΔΑ: 73ΟΨ9-ΦΔΠ), συνέταξε ένα online ερωτηµατολόγιο που απευθύνθηκε σε 
εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Σερρών, 
για θέµατα σχετικά µε την ασφαλή χρήση του υπολογιστή και του Διαδικτύου από τα παιδιά. 
Οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου συνιστούν µια διερεύνηση του επίπεδου των γνώσεων των 

εκπαιδευτικών σε θέµατα ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου. Ο σκοπός τους είναι να αποκτηθεί µια 
εκτίµηση για το επίπεδο της γνώσης τους και να χρησιµεύσουν ενδεχοµένως ως µία αποτίµηση που 
θα ευαισθητοποιήσει περαιτέρω το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για τους κινδύνους που πιθανώς 
να αντιµετωπίσουν τα παιδιά όταν χρησιµοποιούν το Διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα. 
Το ερωτηµατολόγιο αυτό βασίστηκε και στο αντίστοιχο Κουίζ Επίγνωσης που δηµιούργησε o 

ENISA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών 
(https://www.enisa.europa.eu/?came_from=https%253A//www.enisa.europa.eu/activities/awareness-
raising-old/deliverables/2008/ar-quizzes-templates-en).  
Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε προαιρετικά από εκπαιδευτικούς και είναι ανώνυµο. 

Προωθήθηκε στα email των σχολικών µονάδων µέσω της Διεύθυνσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Σερρών, µε την παράκληση να προωθηθεί από τους/τις διευθυντές/-τριες των σχολικών µονάδων στα 
προσωπικά email των εκπαιδευτικών, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουµε αν γνωστοποιήθηκε στο σύνολο 
των υπηρετούντων εκπαιδευτικών του νοµού. Ωστόσο, συνολικά συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο 
111 εκπαιδευτικοί από το Νοµό Σερρών, όλων των ειδικοτήτων, δείγµα που θεωρείται 
αντιπροσωπευτικό για την εγκυρότητα των στατιστικών στοιχείων που προέκυψαν.  
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Στόχος της διερεύνησης αποτέλεσε η προσπάθεια αποτίµησης των γνώσεων και των απόψεων που 
έχουν οι εκπαιδευτικοί για τη χρήση του Διαδικτύου από τους ανήλικους χρήστες. Οι εκπαιδευτικοί 
κατά την άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου, συχνά προτρέπουν τους µαθητές και τις µαθήτριες 
τους στη χρήση του Η/Υ και στην αξιοποίηση του Διαδικτύου. Η επικέντρωση του ενδιαφέροντος 
τους ωστόσο στη χρήση του Η/Υ ως µέσου απόκτησης γνώσης και δεξιοτήτων, δηλαδή αποκλειστικά 
ως εργαλείο διδακτικής τεχνικής, δεν αφήνει περιθώρια συζήτησης και διερεύνησης των στάσεων 
των παιδιών απέναντι στη χρήση του Η/Υ και την πλοήγησή τους στο Διαδίκτυο.  
Στις επιµορφωτικές δράσεις (Ηµερίδες, οµιλίες, βιωµατικά εργαστήρια) για θέµατα σχετικά µε 

την ασφάλεια στο Διαδίκτυο, τη χρήση των κοινωνικών δικτύων από τους µαθητές και τις µαθήτριες, 
διαπιστώνεται ότι το κυρίαρχο συναίσθηµα των εκπαιδευτικών, είναι η έκπληξη και συνακόλουθα η 
ανησυχία για το συνολικό χρόνο χρήσης του Διαδικτύου σε καθηµερινή βάση από τα παιδιά, το είδος 
της διαδικτυακής τους πλοήγησης και τα φαινόµενα ψηφιακού εθισµού (Eurydice 2009; Τζιµόπουλος 
κ.α., 2010; Tsitsika et al. 2011). Σε ορισµένες περιπτώσεις η σχολική κοινότητα βρίσκεται στη 
δυσάρεστη θέση να αντιµετωπίσει περιστατικά που συνιστούν παράβαση των κανόνων σωστής 
συµπεριφοράς (netiquette) στη χρήση κυρίως των κοινωνικών δικτύων (facebook, Instagram). Η 
λεκτική βία, η ρητορική µίσους µέσω των κοινωνικών δικτύων ξεκινά πολλές φορές από το 
περιβάλλον των συνοµήλικων στο σχολείο, εκδηλώνεται σε χρόνο συνήθως εκτός λειτουργίας του 
σχολείου και «επιστρέφει» µε συνακόλουθη λεκτική συµπεριφορά ή και σωµατική βία, εντός 
σχολικού ωραρίου στο χώρο του σχολείου (κυρίως το προαύλιο) (Ασλανίδου & Οικονόµου 2006; 
Τσίτσικα, 2011).  
 
Δηµογραφικά στοιχεία της έρευνας  
 
Στο δείγµα των εκπαιδευτικών της έρευνας συµµετείχαν 111 εκπαιδευτικοί της Δ.Δ.Ε Σερρών, εκ των 
οποίων το 62,3% είναι γυναίκες και το 37,7%% άνδρες.  
Η πλειοψηφία, το 48,1% είναι στην ηλικιακή οµάδα 45-54 χρονών και ακολουθούν το 32,1% 

στην ηλικιακή οµάδα 35-44 χρονών. Ένα µικρότερο ποσοστό 17,9% είναι στην ηλικιακή οµάδα 55+.  
 

 
Σχήµα 1: Ηλικιακή οµάδα εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στην έρευνα 

Ως προς τη διδακτική εµπειρία το µεγαλύτερο ποσοστό 43,4% έχει εµπειρία 12-19 έτη, 
ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί που έχουν εµπειρία πάνω από 20 έτη και µικρότερο είναι το ποσοστό 
αυτών που έχουν εµπειρία από 4 έως 11 έτη.  
Το εύρος των ειδικοτήτων αποτελεί ένα στοιχείο για τη αποτελεσµατική διάχυση του 

ερωτηµατολογίου, καθώς αντιπροσωπεύονται 13 ειδικότητες, µε 4 ωστόσο από αυτές να έχουν τα 
µεγαλύτερα ποσοστά, δηλ. το 22,9% ήταν από τις ειδικότητες ΠΕ19 και ΠΕ20, το 21% από την 
ειδικότητα ΠΕ02 και ακολουθεί η ειδικότητα ΠΕ03 µε 10,5% και οι ειδικότητες ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 
µε 9,5%.  
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Πρόσβαση και χρήση του Διαδικτύου 

 
Το 79,4% των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στην έρευνα πλοηγούνται στο Διαδίκτυο καθηµερινά, 
µε το επόµενο ποσοστό του 13,1% να πλοηγείται 3-4 ηµέρες την εβδοµάδα. Κανένας εκπαιδευτικός 
δεν δήλωσε ότι δεν πλοηγείται καθόλου.  
Η πλειοψηφία τους (42,1%) πλοηγείται 1-2 ώρες την ηµέρα, το 25,7% απασχολείται από 2-4 

ώρες, το 21,1% έως µια ώρα, ενώ υπάρχει και ένα σηµαντικό ποσοστό (11,2%) που πλοηγείται 
περισσότερες από 4 ώρες κάθε ηµέρα.  

 

 
Σχήµα 2: Χρόνος καθηµερινής απασχόλησης στο Διαδίκτυο 

Τα στοιχεία του χρόνου χρήσης συνδυάζονται και ως προς το επόµενο ερώτηµα για την εγγραφή 
στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα σηµαντικό ποσοστό 68,2% των εκπαιδευτικών είναι 
εγγεγραµµένοι στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, µε ένα σηµαντικό ποσοστό της τάξης του 35,2% 
να πλοηγείται καθηµερινά, ενώ από την άλλη πλευρά το αµέσως επόµενο ποσοστό της τάξης του 
33,3% δεν ασχολείται καθόλου.  
Η πρόσβαση στη χρήση υπολογιστή στο σπίτι είναι καθολική και ένα µεγάλο ποσοστό (48,1%), 

χειρίζεται πολύ καλά τον Η/Υ. Αντίθετα ένα πολύ µικρό ποσοστό (7,4%) έχει λίγες γνώσεις 
χειρισµού. Το συντριπτικό ποσοστό του 99,1% έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο από το σπίτι. Το 50,9 % 
έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και από το τηλέφωνο µέσω Wi-Fi και ένα σηµαντικό ποσοστό (30,6%) 
έχει πρόσβαση µέσω δικτύου 3G/4G.  
Για τους εκπαιδευτικούς που συµµετείχαν στην έρευνα, το Διαδίκτυο χρησιµοποιείται: 
• για ψυχαγωγία (για να ακούσουν µουσική, να δουν video) (63,3%) 
• για να παίξουν διαδικτυακά παιχνίδια (7,3%) 
• για ενηµέρωση (95,4%) 
• για αγορά προϊόντων – υπηρεσιών (51,4%) 
• για επικοινωνία µέσω e-mail (87,2%) 
• για απευθείας συνοµιλία (chat) (26,6%).  
Οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στην έρευνα χρησιµοποιούν το Διαδίκτυο στα µαθήµατά τους 

αρκετά συχνά (37,6%) ή πολύ συχνά (40,4%), ενώ µόλις ένα (6,4%) δεν το αξιοποιεί καθόλου.  
Σε θέµατα δραστηριοποίησης στο Διαδίκτυο ένα µεγάλο ποσοστό (83,5%) δεν ανεβάζει 

φωτογραφίες στο Διαδίκτυο και µόλις ένα µικρό ποσοστό (12,8%) ενηµερώνει τους φίλους 
αναφορικά µε την πρόθεση «ανεβάσµατος» µιας φωτογραφίας που τους απεικονίζει. Ενώ από την 
άλλη το συντριπτικό ποσοστό των συµµετεχόντων στην έρευνα (83,5%) δεν έχει συνοµιλήσει στο 
Διαδίκτυο µε κάποιον που δεν γνωρίζει, υπάρχει ωστόσο και ένα ποσοστό (16,5%) που το έχει 
πράξει. Η ίδια στατιστική εικόνα υπάρχει και στο ερώτηµα «αν έχουν σκεφτεί να συναντήσουν από 
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κοντά κάποιον που γνώρισαν αποκλειστικά στο Διαδίκτυο». Η συντριπτική πλειοψηφία απαντά 
αρνητικά (89,9%), µε ένα µικρό αλλά σηµαντικό ποσοστό ωστόσο να απαντά καταφατικά (10,1%).  

 

  
Σχήµα 3: Συνοµιλία – Συνάντηση µε αγνώστους στο Διαδίκτυο 

Δραστηριότητες παιδιών στο Διαδίκτυο 
 
Κατά τη γνώµη των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στην έρευνα, οι δραστηριότητες ενός παιδιού 
στο Διαδίκτυο συνίστανται στα παρακάτω: 

• συνοµιλεί σε chat rooms ή στέλνει email (16,7%) 
• γράφει σε ιστολόγιο (blog) ή/και χρησιµοποιεί ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (23,1%) 
• παίζει παιχνίδια στο Διαδίκτυο (37 %) 
• ψάχνει πληροφορίες για σχολικές εργασίες (24,1%) 
• πάνω κάτω όλα τα παραπάνω (61,1%) 
• δεν γνωρίζω (2,8%) 
Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών συζητούν µε τα παιδιά τους για τις δραστηριότητές 

τους στο Διαδίκτυο (72,5%) και µόνο ένα µικρό ποσοστό (8,3%) δεν συζητά καθόλου. Επίσης 
αναφορικά µε το χρόνο ενασχόλησης των παιδιών τους στο Διαδίκτυο, ένα µεγάλο ποσοστό (28,4%) 
τον εκτιµά στην κατηγορία «λιγότερο από µία ώρα», ενώ ένα παρόµοιο ποσοστό (26,5%) τον εκτιµά 
στην κατηγορία «1-2 ώρες». Σηµαντικό είναι επίσης το δεδοµένο ότι µόλις ένα µικρό ποσοστό 
(3,9%), εκτιµά ότι τα παιδιά ασχολούνται περισσότερο από 3 ώρες την ηµέρα.  
Αναφορικά µε την επικινδυνότητα στο Διαδίκτυο, ένα συντριπτικό ποσοστό (86,2%) εκτιµά ότι 

«υπάρχουν κίνδυνοι αλλά και χρήσιµες πληροφορίες, λειτουργίες και εργαλεία επικοινωνίας», ένα 
µικρό ποσοστό (11%) εκτιµά ότι «είναι πάρα πολύ επικίνδυνο», ενώ ένα ελάχιστο ποσοστό «δεν 
γνωρίζει» (0,9%).  
Οι εκπαιδευτικοί ως γονείς, εκτιµούν ότι γνωρίζουν να χρησιµοποιούν το Διαδίκτυο σε σχέση µε 

το παιδί τους: 
• Καλύτερα από το παιδί (44,7%) 
• Τόσο καλά όσο το παιδί (22,3%) 
• Λιγότερο από το παιδί (26,2%).  
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Σχήµα 4: Γνώση χρήσης του Διαδικτύου του γονέα σε σχέση µε το παιδί του 

Προσωπικά δεδοµένα και σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 
 
Κατά τη γνώµη των εκπαιδευτικών της έρευνας, τα προσωπικά δεδοµένα τα οποία µπορεί ένα παιδί 
να αποκαλύψει σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να εκτίθεται σε κίνδυνο, είναι τα 
παρακάτω: 

• το µικρό του όνοµα και το αρχικό γράµµα του επιθέτου του (31,1%) 
• το όνοµα του σχολείου (12,6%) 
• το αγαπηµένο του χρώµα (56,3%) 
• τα αληθινά ονόµατα των γονέων του αλλά όχι το δικό του (8,7%) 
• την ηµεροµηνία γέννησης του αλλά όχι το όνοµα του (19,4%) 
• ονόµατα φίλων ή συγγενών (10,7%) 
• το ψευδώνυµό του (82,5%).  
Ως προς την εντύπωση αναφορικά µε τη δηµιουργία ασφαλούς προφίλ στην ιστοσελίδα 

κοινωνικής δικτύωσης που χρησιµοποιεί το παιδί τους, η πλειοψηφία των συµµετεχόντων 
εκπαιδευτικών (38,8%) θεωρεί πως «είναι ασφαλές», ένα ποσοστό (28,2%) θεωρεί ότι «το παιδί του 
δεν χρησιµοποιεί ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης» και ένα µικρότερο ποσοστό (20,4%) απαντά 
αρνητικά ως προς την ασφάλεια του προφίλ.  
Ως προς την ερώτηση ποιες πληροφορίες µπορεί κανείς να συµπεριλάβει ένα παιδί σε ένα 

ασφαλές προφίλ σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, οι απόψεις των εκπαιδευτικών 
καταγράφονται ως εξής µε τα ακόλουθα ποσοστά: 

• µπορώ να συµπεριλάβω τον αριθµό τηλεφώνου µου αλλά όχι το email µου (8%) 
• µπορώ να συµπεριλάβω την ταχυδροµική µου διεύθυνση αλλά όχι τον αριθµό τηλεφώνου µου 

(20%) 
• µπορώ να πω στους ανθρώπους που συναντώ online που δουλεύω ή σε ποιο σχολείο πάω 

(16%) 
• µπορώ να αποκαλύψω οποιαδήποτε προσωπική µου πληροφορία σε ανθρώπους που 
εµπιστεύοµαι (29,3%) 

• µπορώ να ανεβάσω φωτογραφίες µου, εφόσον δεν αποκαλύπτω καµία άλλη προσωπική 
πληροφορία για µένα (38,7%) 

 
Καταγγελία παράνοµου περιεχοµένου στο Διαδίκτυο 
 
Στο ερώτηµα αν γνωρίζουν σε ποιον να απευθυνθούν για να καταγγείλουν παράνοµο υλικό στο 
Διαδίκτυο, οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στην έρευνα απαντούν: 

• Ναι, στην Αστυνοµία (47,7%) 
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• Ναι, στον πάροχο Δικτύου (8,4%) 
• Ναι, στη Safeline, µια οµάδα αρµόδια για την λήψη και διεκπεραίωση περιστατικών 
παράνοµου περιεχοµένου του Διαδικτύου (60,7%) 

• Όχι, δεν καταγγέλλω ποτέ. Απλά κλείνω τη σελίδα (19, 6%).  
Στο ερώτηµα αν γνωρίζουν αν έχει έρθει ποτέ κάποιο παιδί αντιµέτωπο µε επιβλαβές ή παράνοµο 

υλικό στο Διαδίκτυο, οι εκπαιδευτικοί στην συντριπτική τους πλειοψηφία (48,6%) απαντούν ότι δεν 
γνωρίζουν, ένα µεγάλο ωστόσο ποσοστό (33,6%) απαντούν καταφατικά και µάλιστα ότι κάποιο παιδί 
έχει έρθει αντιµέτωπο µε επιβλαβές ή παράνοµο υλικό στο Διαδίκτυο, πολλές φορές. Μόνο ένα µικρό 
ποσοστό (11,2%) απαντά ότι ποτέ δεν έπεσε στην αντίληψή του κάτι τέτοιο.  
Σε µια πιο ειδική ερώτηση που αφορά τη γνώση των παιδιών για τη χρήση προγραµµάτων 

διαµοιρασµού αρχείων (P2P = peer-to-peer) όπως για παράδειγµα το µtorrent, οι εκπαιδευτικοί 
απαντούν: 

• είναι πρακτικά αδύνατο να κολλήσει ιό ένας υπολογιστής (0,9%) 
• είναι παράνοµο να κατεβάσει κανείς ορισµένα αρχεία (λ.χ. µουσική, ταινίες) (52,8%) 
• µπορεί να περιλαµβάνει παράνοµο ή επιβλαβές υλικό (51,9%) 
• η ανταλλαγή αρχείων είναι πιο ασφαλής όταν χρησιµοποιείται τοίχος ασφαλείας (firewall) 

(31,5%) 
• δεν γνωρίζω καθόλου τι είναι τα προγράµµατα διαµοιρασµού αρχείων (32,4%).  
Στο σηµαντικό θέµα που αφορά το παιδί και την ηλεκτρονική παρενόχληση και στο συγκεκριµένο 

ερώτηµα για το «τι πρέπει να κάνω ως εκπαιδευτικός ή ως γονέας εάν κάποιος/-α µαθητής/-τρια ή το 
δικό µου παιδί, παρενοχλείται ηλεκτρονικά κατά την διάρκεια συνοµιλιών του στο Διαδίκτυο», οι 
εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στην έρευνα προκρίνουν τις ακόλουθες λύσεις µε την ακόλουθη 
ιεράρχηση: 

• παρακινήστε το παιδί να µην ανταποκρίνεται σε ηλεκτρονικές παρενοχλήσεις (cyberbulling) 
(63,9%) 

• διαγράψτε αµέσως οποιαδήποτε µηνύµατα ή εικόνες έχουν σταλθεί µέσω email και 
αναστατώνουν το παιδί (35,2%) 

• σιγουρευτείτε ότι το παιδί χρησιµοποιεί µόνο δωµάτια συνοµιλιών που έχουν µηχανισµούς 
επίβλεψης (moderated) (30,6%) 

• ενθαρρύνετε το παιδί να συζητάει για αυτές τις καταστάσεις (74,1%) 
• πείτε στο παιδί να σταµατήσει να συνοµιλεί και να στέλνει email για να αποφύγει µε τον τρόπο 
αυτό τους επιτήδειους (16,7%) 

• επικοινωνήστε µε τη Μονάδα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας ή 
το τοπικό κατάστηµα της Αστυνοµίας (90,7%).  

 
Ενηµέρωση σε τεχνικά θέµατα ασφάλειας στο Διαδίκτυο 
 
Σε θέµατα τεχνικής ασφάλειας αναφορικά µε την απόκτηση τεχνικών γνώσεων (λ.χ. γνώση 
προστασίας του Η/Υ από ιούς, επεξεργασία εικόνας) για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων 
των παιδιών, (λ.χ. ρυθµίσεις ασφάλειας, απορρήτου κτλ.) στην αίσθηση ασφάλειας στο Διαδίκτυο, οι 
εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στην έρευνα απαντούν ότι είναι ένα «θέµα πάρα πολύ σηµαντικό» 
(54,6%) έως «πολύ σηµαντικό» (32,4%), µε µόνο ένα εξαιρετικά µικρό ποσοστό (2,8%) να θεωρεί 
ότι δεν είναι «καθόλου σηµαντικό»,  
Σε θέµατα τεχνικής ασφάλειας αναφορικά µε την ανάγκη ενηµέρωσης εκπαιδευτικών, γονέων και 

µαθητών για τη χρήση του Διαδικτύου και ειδικά των κοινωνικών δικτύων στο σχολείο από ειδικούς, 
οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στην έρευνα απαντούν ότι είναι ένα «θέµα πάρα πολύ σηµαντικό» 
(72,9%) έως «πολύ σηµαντικό» (22,4%), µε µόνο ένα εξαιρετικά µικρό ποσοστό (1,9%) να θεωρεί 
ότι δεν είναι «καθόλου σηµαντικό».  
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Συµπεράσµατα 
Η έρευνα που διενεργήθηκε σε εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων στο νοµό Σερρών, 
χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία αναφορικά µε την εστίαση στη διερεύνηση απόψεων των ανθρώπων 
που έρχονται σε καθηµερινή επικοινωνία και διάδραση µέσω της διδασκαλίας, εντός της 
εκπαιδευτικής κοινότητας µε τους µαθητές που αποτελούν τους ανήλικους χρήστες τόσο του 
Διαδικτύου, όσο και των κοινωνικών δικτύων. Η ενασχόληση µε αυτό το θέµα σπανίως αποτελεί 
αντικείµενο συζήτησης στο πλαίσιο της άσκησης του διδακτικού έργου, παρά µόνο στις περιπτώσεις 
των καθηγητών Πληροφορικής και πάντοτε στον άξονα που επιβάλλει το αναλυτικό πρόγραµµα 
σπουδών (Κόµης, 2004; Ρετάλης, 2005; Πανσεληνάς, 2010). 
Το κίνητρο διενέργειας αυτής της έρευνας, αφορούσε τη διερεύνηση των απόψεων των 

εκπαιδευτικών σε θέµατα ασφάλειας των παιδιών στην ενασχόλησή τους µε το Διαδίκτυο και τα 
κοινωνικά δίκτυα, που αποτελεί µία δραστηριότητα που διέπει καθολικά την καθηµερινότητά τους, 
καταλαµβάνει σηµαντικό χρόνο στη ζωή τους και καθορίζει και σε µεγάλο βαθµό τη σχέση µε τους 
συνοµήλικούς τους. Ευθύνεται συνεπώς καθοριστικά και για τη δηµιουργία σχέσεων επικοινωνίας 
τόσο µεταξύ των εκπαιδευτικών και µαθητών/-τριών, αλλά και των µαθητών µεταξύ τους 
(Τζιµόπουλος κ.α., 2010; Σοφός, 2011). Η οποιαδήποτε προβληµατική συµπεριφορά των παιδιών, ως 
χρηστών του Διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων, επηρεάζει σηµαντικά την ψυχολογική τους 
κατάσταση και διαταράσσει την σχολική καθηµερινότητα, επηρεάζοντας τη σχολική απόδοση, το 
κλίµα της σχολικής τάξης, τις σχέσεις των συµµαθητών κ.άλ. (Τρυφιάτης & Στιβακτάκη, 2009; 
Σαµαρά & Κορµάς, 2011). Συνακόλουθα συνεπώς αντανακλάται και στο σχολικό «µικροκλίµα», 
καθώς οτιδήποτε προκύπτει εντός πλαισίου της ψηφιακής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, 
µεταφέρεται και στο σχολικό περιβάλλον, διαδίδεται και πολλαπλασιάζεται εντός της εκπαιδευτικής 
κοινότητας, του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος αλλά και εντός ενός ευρύτερου κοινωνικού 
περιβάλλοντος των παιδιών (φροντιστήρια, χώροι διασκέδασης, άλλες σχολικές µονάδες).  
Κατά συνέπεια θεωρήθηκε σηµαντική η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για αυτά τα 

θέµατα προκειµένου να εξεταστεί ο βαθµός γνώσης και ευαισθητοποίησής τους.  
Το δείγµα της έρευνας - δεδοµένων των συνθηκών συµπλήρωσης (ψηφιακή έρευνα, αποστολή 

µέσω email του σχολείου, µη υποχρεωτική συµπλήρωση) - θεωρείται ικανοποιητικά 
αντιπροσωπευτικό. Η ίδια εικόνα υπάρχει αναφορικά µε την αντιπροσώπευση µε βάση το φύλλο, την 
ειδικότητα και τη διδακτική εµπειρία των εκπαιδευτικών.  
Πρόκειται για ψηφιακά επαρκείς ενήλικες, µε ενεργή συµµετοχή στα κοινωνικά δίκτυα, µε 

καθηµερινή χρήση του Διαδικτύου σε σηµαντικό χρόνο χρήσης (1-2 ώρες), µε παρουσία στα 
κοινωνικά δίκτυα και µάλιστα καθηµερινά. 
Πρόκειται επίσης για εκπαιδευτικούς που εκτιµώντας τη χρησιµότητα του Η/Υ κατέχουν 

προσωπικό υπολογιστή στο σπίτι τους, τον οποίο χειρίζονται πολύ καλά. Διαθέτουν σύνδεση στο 
Διαδίκτυο είτε µέσω Η/Υ, είτε µέσω κινητού τηλεφώνου (Wi-Fi, 3G/4G). Χρησιµοποιούν το 
Διαδίκτυο για πολλούς λόγους, µε κυριότερους την ενηµέρωση (Βοσνιάδου, 2006), την επικοινωνία 
µέσω email, αλλά και για ψυχαγωγία και απευθείας συνοµιλία (chat µέσω των κοινωνικών δικτύων). 
Συνολικά το 80% των εκπαιδευτικών χρησιµοποιούν πολύ συχνά έως αρκετά συχνά το Διαδίκτυο, για 
να εµπλουτίσουν τη διδασκαλία τους (Ρετάλης, 2005; Ασλανίδου & Οικονόµου, 2006).  
Εντύπωση αποτελούν τα στατιστικά δεδοµένα της έρευνας σύµφωνα µε τα οποία ένα ποσοστό 

των εκπαιδευτικών της έρευνας, όχι µόνο έχουν συνοµιλήσει στο Διαδίκτυο µε κάποιον που δεν 
γνωρίζουν (16,5%) αλλά και αντιµετωπίζουν θετικά το ενδεχόµενο να συναντήσουν από κοντά 
κάποιον που γνώρισαν στο Διαδίκτυο (10,1%).  
Είναι ενήµεροι για τις δραστηριότητες των παιδιών στο Διαδίκτυο (ηλεκτρονικά παιχνίδια, 

σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, συνοµιλίες) και φαίνεται πως τα θέµατα αυτά αποτελούν αντικείµενο 
συζήτησης τουλάχιστον στο επίπεδο της δικής τους οικογένειας. Αναφορικά µε το χρόνο που 
αφιερώνουν τα παιδιά σε καθηµερινή βάση στη χρήση του Διαδικτύου, η πλειοψηφία εκτιµά ότι είναι 
κάτω από µία ώρα, δεδοµένο που αντιβαίνει µε την καταγραφή που προκύπτει από τα ίδια τα παιδιά 
(µέσω προσωπικής εµπειρίας σε συνοµιλίες µαζί τους) αλλά και από τα δεδοµένα της σύγχρονης 
βιβλιογραφίας και δικτυογραφίας (Eurydice, 2009; Τσίτσικα, 2011).  
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Σε θέµατα έκθεσης προσωπικών δεδοµένων που είναι δυνατό να εµφανίσει ένα παιδί σε ένα 
προφίλ στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειµένου αυτό να θεωρείται ασφαλές, οι απαντήσεις 
καλύπτουν µια µεγάλη γκάµα, πράγµα το οποίο αποτυπώνει την ασάφεια που υπάρχει αναφορικά µε 
το ποια δεδοµένα είναι ασφαλή ή πως ο συνδυασµός δεδοµένων που αποκαλύπτουν τα παιδιά στα 
κοινωνικά δίκτυα είναι δυνατό τελικά να αποδειχθούν επιζήµια για κάποιον που θα επιχειρήσει να τα 
στοχοποιήσει ή να τα βλάψει (Cho & Cheon, 2005; Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, 2009).  
Εντύπωση προκαλεί επίσης το δεδοµένο της έρευνας ότι το 40% των εκπαιδευτικών της έρευνας 

απαντούν ότι γνωρίζουν πολλές περιπτώσεις (ή έστω µία περίπτωση) κατά την οποία κάποιο παιδί 
βρέθηκε αντιµέτωπο µε επιβλαβές ή παράνοµο υλικό στο Διαδίκτυο. Παρήγορο επίσης είναι το 
δεδοµένο της έρευνας ότι οι εκπαιδευτικοί είναι ενήµεροι για τη δυνατότητα καταγγελίας παράνοµου 
περιεχοµένου στη γραµµή Safeline, µια οµάδα αρµόδια για την λήψη και διεκπεραίωση περιστατικών 
παράνοµου περιεχοµένου του Διαδικτύου ή στην Αστυνοµία.  
Υπάρχει ωστόσο και ένα µεγάλο ποσοστό (19,6%) που όταν διαπιστώνει επιβλαβές ή παράνοµο 

υλικό στο Διαδίκτυο, απλώς κλείνει τη σελίδα και δεν προβαίνει σε καµία καταγγελία περιεχοµένου. 
Η πρώτη ενέργεια που σκέφτεται να κάνει ως εκπαιδευτικός ή ως γονέας εάν κάποιος/-α 

µαθητής/-τρια ή το δικό του παιδί, παρενοχλείται ηλεκτρονικά κατά την διάρκεια συνοµιλιών του στο 
Διαδίκτυο, είναι για τη συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγµατος, η καταγγελία στη 
Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος ή στο τοπικό κατάστηµα της Αστυνοµίας. Σε δεύτερο βαθµό 
προκρίνονται οι ενέργειες της ενθάρρυνσης του παιδιού να συζητήσει για το πρόβληµα που 
αντιµετώπισε και η συµβουλή της µη ανταπόκρισης σε ηλεκτρονικές παρενοχλήσεις (cyberbulling). 
Τέλος στα θέµατα ενηµέρωσης και επιµόρφωσης, καθολική είναι η εκτίµηση των εκπαιδευτικών 

ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντική, τόσο η απόκτηση τεχνικών γνώσεων για να προστατευθούν τα 
προσωπικά δεδοµένα των παιδιών (λ.χ. ρυθµίσεις ασφάλειας, απορρήτου κτλ.), όσο και η συνεχής 
ενηµέρωση και επιµόρφωση εκπαιδευτικών, γονέων και µαθητών για τη χρήση του Διαδικτύου και 
ειδικά των κοινωνικών δικτύων στο σχολείο από ειδικούς (Κέκκερης & Δέλλας 2005; Ελληνικό 
Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, 2009; Τρυφιάτης & Στιβακτάκη, 2009).  
Στην παρούσα εισήγηση επιχειρείται µια παρουσίαση των κυριότερων συµπερασµάτων της 

έρευνας. Η αξία της παρούσας έρευνας συνίσταται στο ότι επιχειρεί να προσεγγίσει ένα θέµα, το 
οποίο ενώ αποτελεί σηµαντικό δεδοµένο της καθηµερινότητας και αντικείµενο ενασχόλησης των 
παιδιών όλων των ηλικιών (µε τους έφηβους µαθητές και µαθήτριες της Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης να εκδηλώνουν συχνά µέχρι και φαινόµενα εθισµού), δεν έχει επιχειρηθεί να 
αντιµετωπιστεί συστηµατικά µε κάποια οργανωµένη προσπάθεια ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και 
επιµόρφωσης της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, παιδιά, γονείς) (Σαµαρά & Κορµάς, 2011; 
Tsitsika et al., 2011; Ράπτης & Ράπτη, 2014; Ansip, 2015). Μένουν να γίνουν περαιτέρω αναλύσεις 
των δεδοµένων µε συνδυασµό των στοιχείων της έρευνας, προκειµένου σε περαιτέρω ανάλυση να 
αναδειχθούν και άλλοι συσχετισµοί. Ενδεικτικά: η ειδικότητα των εκπαιδευτικών ή το είδος χρήσης 
και αξιοποίησης του Διαδικτύου από ορισµένη οµάδα των υποκειµένων της έρευνας, κατά πόσο 
επηρεάζει τη στάση τους σε θέµατα αντιµετώπισης της ασφάλειας ή των προσωπικών δεδοµένων ή 
τρόπου προσωπικής χρήσης του Διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων (Cho & Cheon, 2005; 
Βοσνιάδου, 2006; Σοφός, 2011).  
Τα φαινόµενα πάντως της γενικευµένης χρήσης από τους/τις µαθητές/-τριες, καθώς και των 

παραβατικών συµπεριφορών από ανήλικους αλλά και ενήλικους χρήστες της εκπαιδευτικής 
κοινότητας που προκύπτουν από άγνοια, παρορµητισµό ή λανθασµένη χρήση του µέσου, καθιστούν 
αδήριτη την ανάγκη να αξιοποιηθούν ερευνητικά δεδοµένα όπως αυτά της συγκεκριµένης έρευνας 
και να υπάρχει συστηµατική και υπεύθυνη ανάληψη ενηµερωτικής δράσης ευαισθητοποίησης και 
έγκυρης ενηµέρωσης και συστηµατικής επιµόρφωσης στη σχολική κοινότητα (Κόµης, 2004; 
Πανσεληνάς, 2010; Ράπτης & Ράπτη, 2014; Ansip, 2015).  
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