
ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Βουλή των εφήβων 
« Ψηφιακός κόσμος και 

δημοκρατία»



Στο πλαίσιο του προγράμματος «Βουλή των εφήβων» με θέμα
«Ψηφιακός κόσμος και Δημοκρατία» διεξήγαμε έρευνα για την
ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο. Θέσαμε ερωτήσεις στους μαθητές
του ΓΕΛ Ξυλοκάστρου για τις συνήθειες που έχουν στο
διαδίκτυο και βγάλαμε συμπεράσματα με βάση τις απαντήσεις
τους. Επιλέξαμε επίσης να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα των
αγοριών σε σχέση με των κοριτσιών καθώς θεωρήσαμε πως
είναι αναγκαίο να ερευνήσουμε και τις συνήθειες που έχει το
κάθε φύλο στο διαδίκτυο και έτσι να ανακαλύψουμε ποιο φύλο
είναι πιο προσεκτικό ή πιο επιρρεπής στον ψηφιακό κόσμο.
Ελπίζουμε να βρείτε τα αποτελέσματα της έρευνάς μας όσο
ενδιαφέροντα τα βρήκαμε και εμείς.

Η ομάδα «Μαθητές εν δράσει»
Του ΓΕΛ Ξυλοκάστρου
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Όταν θέλω να ακούσω τραγούδια
Ή να πληροφορηθώ
Πάντα ελπίζω στο ιντερνέτ μου
Τα έχω πάντα οδηγό
Δικαίωμά μου είναι η ασφάλεια
Προστατεύομαι από το κακόβουλο λογισμικό
Γιατί η ιδιωτικότητά μου
Είναι κάτι άκρως σημαντικό
Και όταν πέφτω στην παγίδα
Των χάκερ την ύπουλη και τρομερή
Επιζητώ την προστασία για τα προσωπικά μου δεδομένα
Για να μην διαρρέεται η προσωπική μου ζωή



87%

13%

αγόρια

ναι

όχι
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κορίτσια

ναι

όχι

Στην ερώτηση: «Έχεις φτιάξει λογαριασμό σε 
κάποιο από τα κοινωνικά δίκτυα;» απαντήσατε:
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Στην ερώτηση «Ανεβάζεις φωτογραφίες σου στα 
κοινωνικά δίκτυα;» απαντήσατε:



6%

94%

αγόρια

ναι

όχι
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κορίτσια

ναι

όχι
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Στο ερώτημα «Έχεις δημοσιεύσει ποτέ 
φωτογραφίες ενός φίλου σου χωρίς την έγκρισή 
του;» απαντήσατε:
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ναι
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ναι

όχι
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Στην ερώτηση «Έχεις δώσει πρόσβαση στον 
λογαριασμό σου ή στους κωδικούς σου σε κάποιον 
φίλο σου;» απαντήσατε:
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Στην ερώτηση «Πόσο σίγουρος/η είσαι ότι οι 
κωδικοί σου πληρούν όλες τις προϋποθέσεις 
ασφαλείας;» απαντήσατε:



25%

75%

αγόρια

ναι

όχι

20%

80%

κορίτσια

ναι

όχι
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Στο ερώτημα «Έχεις δώσει ποτέ τα προσωπικά 
σου στοιχεία σε κάποιον άγνωστο στο 
διαδίκτυο;» απαντήσατε:



19%

81%

αγόρια

ναι

όχι

20%

80%

κορίτσια

ναι

όχι
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Στην ερώτηση «Διαβάζεις τους όρους και προϋποθέσεις 
όταν επισκέπτεσαι μια καινούργια ιστοσελίδα ή 
κατεβάζεις μια εφαρμογή;» απαντήσατε:
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Στο ερώτημα «Έχεις κατεβάσει ποτέ παιχνίδια, 
προγράμματα ή ταινίες από άγνωστες πηγές ;» 
απαντήσατε:



75%

25%

αγόρια

ναι
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ναι

όχι
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Στην ερώτηση «Έχεις εγκαταστήσει 
κάποιο πρόγραμμα Antivirus στην 
συσκευή σου;» απαντήσατε:



Συμπεράσματα της έρευνας 
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Έπειτα από την επεξεργασία των δεδομένων της 
έρευνας καταλήξαμε ότι γενικά οι μαθητές:

➢Είναι σχετικά προσεκτικοί στο διαδίκτυο αφού η
πλειοψηφία τους έχει πάρει μέτρα για την πρόληψη των
κινδύνων του διαδικτύου είτε με την εγκατάσταση
προγραμμάτων προστασίας, είτε με την προστασία των
προσωπικών τους δεδομένων

➢Ωστόσο ένα σημαντικό ποσοστό εξομολογείται πως έχει
κάποιες επικίνδυνες συνήθειες κατά την χρήση του
διαδικτύου όπως η πρόσβαση φίλων στον λογαριασμό
και στους κωδικούς τους και η εγκατάσταση
προγραμμάτων και αρχείων από άγνωστες πηγές.



Συμπεράσματα σε σχέση με τα δύο φύλα(1)
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Σε ό,τι αφορά τα συμπεράσματα με βάση το φύλο 
ανακαλύψαμε ότι:

➢ Στην πραγματικότητα τα δύο φύλα έχουν παρόμοιες
συμπεριφορές στο διαδίκτυο. Πράγματι οι απαντήσεις
τους δεν διαφέρουν ιδιαίτερα αφού στις περισσότερες
ερωτήσεις διαφέρουν μόνο λίγες μονάδες.

➢Βέβαια διαπιστώνουμε πως τα αγόρια δείχνουν
περισσότερη σιγουριά για την προστασία τους στο
διαδίκτυο, θεωρώντας πως οι κωδικοί τους είναι απόλυτα
ασφαλείς. Τα κορίτσια σε αυτή την κατηγορία
βρίσκονται κυρίως στην μέση της κλίμακας



Συμπεράσματα σε σχέση με τα δύο φύλα(2)
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➢Τα κορίτσια επίσης φαίνεται πως σε σχέση με τα 
αγόρια, δεν προσέχουν την προέλευση των 
ιστοσελίδων που χρησιμοποιούν για να 
«κατεβάσουν» αρχεία.

➢Ωστόσο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, 
τα περισσότερα κορίτσια  έχουν μια βασική 
προστασία στην συσκευή τους, σε αντίθεση με τα 
αγόρια που το ποσοστό τους είναι σχετικά 
μικρότερο.



Μέτρα διαφύλαξης της ιδιωτικότητας(1)
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Τι μπορείτε να κάνετε εσείς όμως για να 
χρησιμοποιείτε με ασφάλεια το διαδίκτυο;

➢Χρησιμοποιείστε ισχυρούς κωδικούς ασφαλείας που δεν
είναι εύκολα αναγνωρίσιμοι και τους γνωρίζετε μόνο
εσείς.

➢Μην δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα (όνομα, ηλικία,
διεύθυνση κλπ) σε αγνώστους στο διαδίκτυο.

➢ Σε χρηματικές συναλλαγές προτιμήστε να πληρώσετε με
αντικαταβολή ή με χρήση κάρτας PayPal παρά με
πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.



Μέτρα διαφύλαξης της ιδιωτικότητας(2)
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➢ Αν ανεβάζετε φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα,
φροντίστε να μην αποκαλύπτεται η τοποθεσία του
σπιτιού ή του σχολείου σας στην εικόνα.

➢Φροντίστε να εγκαταστήσετε στο κινητό ή στον
υπολογιστή σας μια καλή εφαρμογή προστασίας για να
σας προστατεύει από κακόβουλο λογισμικό και
διαδικτυακές απειλές.

➢Μην κατεβάζετε προγράμματα από ιστοσελίδες που δεν
γνωρίζετε ή δεν εμπιστεύεστε.

➢Ελέγξτε αν οι ιστοσελίδες που επισκέπτεστε τηρούν τους
κανόνες ασφαλείας και διαβάστε τους όρους και
προϋποθέσεις τους.
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Εδώ ολοκληρώνεται η παρουσίαση των ευρημάτων μας. Ελπίζουμε
πως η παρουσίασή μας σας βοήθησε να αντιληφθείτε το γεγονός ότι
σχεδόν όλοι οι χρήστες ρισκάρουμε καθημερινά την ιδιωτικότητά μας
στο διαδίκτυο, είτε από απροσεξία, είτε επειδή δεν είμαστε
ενημερωμένοι για τους κινδύνους που κρύβει. Ευχόμαστε πως με
αφορμή αυτή την έρευνα, θα αρχίσουμε να συμπεριφερόμαστε ως
υπεύθυνοι χρήστες και δεν θα διακινδυνεύουμε την διαρροή των
προσωπικών μας δεδομένων και την καταπάτηση της ιδιωτικότητάς
μας. Θα θέλαμε, τέλος ,να σας ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή
σας καθώς όλα αυτή η έρευνα δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την
συνεργασία των υπόλοιπων μαθητών του σχολείου.

Η ομάδα «Μαθητές εν δράσει»
Του ΓΕΛ Ξυλοκάστρου


