
ΒΟΥΛΗ ΕΦΗΒΩΝ 
«Ψηφιακός κόσμος και δημοκρατία»

έρευνα 

Κοινωνικοποίηση-Κοινωνικές 
σχέσεις   



• Στα πλαίσια του προγράμματος «ΒΟΥΛΗ
ΕΦΗΒΩΝ» με το θέμα «Ψηφιακός κόσμος
και Δημοκρατία» διεξήγαμε μια έρευνα στα
κορίτσια και τα αγόρια της Α΄ και της Β΄ τάξης
του ΓΕΛ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ. Σύμφωνα με τις
απαντήσεις τους, βγάλαμε τα παρακάτω
αποτελέσματα.



ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΕΧΕΙ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ;
ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΝΑΙ 83%

ΤΟ 
ΑΝΤΙΘΕΤΟ 
17%

ΑΓΟΡΙΑ

ΝΑΙ 64%

ΤΟ 
ΑΝΤΙΘΕΤΟ 
36%



ΝΙΩΘΕΙΣ ΠΩΣ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 

ΑΠΌ ΤΑ SOSIAL MEDIA ;

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

ΝΑΙ 83%

ΌΧΙ 17%

ΑΓΟΡΙΑ

ΝΑΙ 7%

ΌΧΙ 93%



ΕΙΣΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΡΩΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; 
ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΝΑΙ 
17%

ΌΧΙ 
50%

ΚΑΠΩΣ 
33%

ΑΓΟΡΙΑ

ΝΑΙ Ο%

ΌΧΙ 
57%

ΚΑΠΩΣ 
43%



ΣΟΥ ΕΊΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ Η 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ :
ΑΓΟΡΙΑ

Πρόσω
πο με 
πρόσω
πο 89%

Μέσω 
διαδικτ
ύου 
11%

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Πρόσωπο 
με 
πρόσωπο 
100%

Μέσω 
διαδικτύου 
0%



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

• Έχοντας εμβαθύνει στα αποτελέσματα της 
έρευνας τα συμπεράσματα μας είναι τα εξής :

• Η πλειοψηφία δηλώνει πως το διαδικτύου 
προωθεί τις πραγματικές και μη εικονικές 
σχέσεις και δεν διστάζουν να συμφωνήσουν με 
την διαδικασία του φλερτ μέσα από τα 
κοινωνικά δίκτυα. Παρ’ ολαυτά περισσότερο 
από το μισό εκφράζει  την προτίμηση του για 
άμεση επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο. 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΥΟ 

ΦΥΛΑ 
• Όσον αφορά τα αποτελέσματα μεταξύ των δύο 

φύλων συμπεραίνουμε πως : 

• Οι προτιμήσεις αλλά και οι απόψεις τους 
ταυτίζονται σε αρκετά σημεία.

• Ωστόσο δεν παραλείπουμε το γεγονός πως 
παρότι όλα σχεδόν τα κορίτσια πιστεύουν πως οι 
σχέσεις τους καθορίζονται αποκλειστικά από τα 
social media το ίδιο ποσοστό αγοριών απαντούν 
το αντίθετο.



ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

• Όλοι ξέρουμε πως οι κοινωνικές σχέσεις μας 
βασίζονται στο διαδίκτυο που είναι πλέον μέρος 
της καθημερινότητας μας .Όμως αυτό που 
πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι παρόλο το 
όφελος που έχουμε από αυτό το είδος σχέσεων 
δημιουργούνται και κίνδυνοι . Το διαδίκτυο 
ωραιοποιεί και δείχνει τις ανθρώπινες σχέσεις 
πιο εύκολες και απλές χωρίς να είναι.



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

• Οι κοινωνικές σχέσεις μέσω διαδικτύου 
θεωρούνται μια απρόσωπη μορφή επικοινωνίας. 
Λόγω αυτού  πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη 
έμφαση στον συνομιλητή μας στην άλλη πλευρά 
του διαδικτύου διότι μπορεί να είναι ένα 
άγνωστο προς τα εμάς πρόσωπο. Ο καθένας μας 
πρέπει να δίνει περισσότερη σημασία στην 
κοινωνικοποίηση του στην πραγματική ζωή και 
όχι στην ηλεκτρονική 



ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΕ ΧΤΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΌ 

ΚΑΜΙΑ ΟΘΟΝΗ 



Οι Μαθητές της Ομάδας ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΝ 

ΔΡΑΣΗ (Μαρία-Αθηνά, Λευτέρης, Ζέτα, 

Θοδωρής, Παναγιώτα


