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Περίληψη εργασίας 
Η εργασία μας είχε ως σκοπό να κατακτήσουμε γνώσεις σε θέματα που αφορούν τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης: την εξέλιξή τους, τα θετικά και αρνητικά στοιχεία τους, τον πιθανό εθισμό και την 
επίδρασή τους στους νέους. 
 
Αρχικά μελετήσαμε τη σχετική βιβλιογραφία για να βρούμε πληροφορίες. 
 
Τα ερευνητικά μας ερωτήματα ήταν: ποια είναι η διαφορά της διαδικτυακής παρακολούθησης και 
παρενόχλησης από τον διαδικτυακό εκφοβισμό, τι είναι το σύμφωνο αυτοκτονίας (CYBERSUICIDE 
PACT), υπάρχουν οικονομικές απάτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πως γίνεται το bullying μέσω 
διαδικτύου, τι είναι το ηλεκτρονικό έγκλημα, υπάρχει διάκριση εθισμού από την ενθουσιώδη χρήση, 
ποιες ηλικιακές ομάδες εμφανίζουν συχνότερα εξάρτηση, ποιος είναι ο ρόλος των γονέων. 
 
Στη συνέχεια σχεδιάσαμε ένα ερωτηματολόγιο και το μοιράσαμε σε 46 μαθητές της Α’ τάξης του 
σχολείου μας, ώστε να διερευνήσουμε τι πιστεύουν σχετικά με το θέμα μας.  
 
Μετά από ανάλυση αυτών των ερωτηματολογίων, προέκυψαν διάφορα συμπεράσματα. Τα 
σημαντικότερα συμπεράσματα είναι τα εξής: 
 

 Το 9,3% των μαθητών έχουν δεχτεί διαδικτυακό εκφοβισμό-bullying. 

 Το 18,6% των μαθητών είναι πάνω από 6 ώρες την ημέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 Το 55,8% των μαθητών έχουν χάσει τον ύπνο τους μιλώντας με κάποιον στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. 

 Το 11,6% των μαθητών δηλώνουν ότι τους δημιούργησαν κάποιο σοβαρό πρόβλημα τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. 

 Το 88,4% των μαθητών θεωρούν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι πάντα ασφαλή.  

 Το 32,6% των μαθητών έχουν συναντηθεί με κάποιον άγνωστο στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. 

 Το 20,9% των μαθητών έχουν ανεβάσει φωτογραφίες ή άλλα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. 

 Το 37,2% των μαθητών αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από 
ότι στα μαθήματά τους. 

 Το 46,5% των μαθητών δεν θα μπορούσαν να διαγράψουν με ευκολία το προφίλ τους. 


