
Δράση 2 

Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη 

συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή!  

Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο, διαδραστικές ιστορίες 

,κινούμενα σχέδια για τον εθισμό στο διαδίκτυο στις ακόλουθες 

διευθύνσεις(www.pi.ac.cy/internetsafety/primary video.html,υλικο-παρουσιάσεις Power Point 

από την ιστοσελίδα του Slide Share)με σκοπό στα πλαίσια της μουσικής να δημιουργήσουν δικό 

τους τραγούδι για τον εθισμό στο διαδίκτυο, καθώς και στα πλαίσια της θεατρικής αγωγής να 

γράψουν, να δραματοποιήσουν και να παρουσιάσουν ένα μικρό θεατρικό δρώμενο. Παρακάτω 

παραθέτω τα ποιήματα κα τους θεατρικούς διαλόγους των παιδιών. 

 



Η ζωή είναι αλλού 

 

Το διαδίκτυο είναι γλυκό  

Προκαλεί όμως εθισμό 

Γι΄ αυτό πρέπει τα παιδιά  

Να το χρησιμοποιούν σωστά  

 

Μία ώρα την ημέρα είναι αρκετή 

Τα παιδιά πρέπει να παίξουν στην αυλή 

Να τρέχουν, να χαίρονται, να γελούν 

Κοντά σε φίλους που αγαπούν 

 

Το διαδίκτυο είναι μοναξιά  

Η ζωή είναι στα απλά καθημερινά 

Γι΄αυτό παιδιά μη χάνετε καιρό 

Όλοι χορέψτε στης πραγματικής ζωής το ρυθμό 

       < <Ηλέκτρα>> 

          

  



ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΘΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ!! 

 Έχω μάθημα έχω διάβασμα και παιδεία όχι βλακεία. Με τον 

υπολογιστή δεν παίζω τώρα πια. Το λάπτοπ και το τάμπλετ χαζοκούτια 

είναι μπροστά στην φιλία και στη χαρά. Γειά σας τώρα πρέπει να φύγω 

τα λέμε άλλη φορά. 

 

 

Δεν πρέπει να βρίσκομαι στον υπολογιστή όλη την ώρα για πολλούς 

λόγους τους οποίους αναφέρω στο ποίημα. 

 

 
  
 

 

 



Ο εθισμός στον υπολογιστή. 

Ο Γιώργος ήταν ένα παιδί που του άρεσε να παίζει με τους φίλους 

του μέχρι που μια μέρα βρήκε τον υπολογιστή και άρχησε να 

παίζει ασταμάτητα μαζί του. 

Μαμά =Γιώργο τράβα να παίξεις με τους φίλους σου. 

Γιώργος =Παίζω με τον υπολογιστή. 

 Μαμά =Έφτασε για φαγητό, έλα στο τραπέζι. 

Γιώργος =Δεν μπορώ παίζω με τον υπολογιστή. 

Μαμά =Γιώργο έλα να κοιμηθούμε. 

Γιώργος= Σε λίγο. Τώρα παίζω με τον υπολογιστή. 

                       Επόμενη μέρα 

Ο Γιώργος έκανε μια επίσκεψη στον γιατρό του. 

Γιατρός =Γιώργο έχεις πάθει εθισμό στο διαδίκτυο. 

Μαμά =Άκουσες τη είπε ο γιατρός πρέπει να παίζεις ποιο πολύ με 

τους φίλους σου. 

Γιώργος= Εντάξει μαμά. 

Και έτσι από εκείνη τη στιγμή ο Γιώργος έπαιζε με τους φίλους 

του για όλη του τη ζωή. 

 

 

 



 

ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 Ο Βαγγέλης σήμερα το απόγευμα δεν άνοιξε βιβλίο και 

προτίμησε να παίξει με τον υπολογιστή: 

Βαγγέλης: Τι ώρα είναι Μαμά; 

Μαμά: Ώρα για διάβασμα! 

Βαγγέλης: Μα δεν σου ΄πα ότι δεν είχαμε τίποτα για διάβασμα. 

Μαμά: Όλο τα ίδια και τα ίδια μου λες. Γιατί μου λες συνέχεια ψέματα; 

Βαγγέλης: Μα δεν σου είπα ψέματα. Τέλος πάντων. Φέρε μου το φαί 

στον καναπέ. 

Μαμά: Όχι δεν σου φέρνω! 

Βαγγέλης: Καλά θα μιλήσουμε μετά εμείς η δύο! 

             Μετά  από λίγο η μητέρα του Βαγγέλη  έκλεισε το ίντερνετ για 

να  σταματήσει ο Βαγγέλης να παίζει με τον υπολογιστή. 

Βαγγέλης: Μαμά τι έπαθε το ίντερνετ; 

Μαμά: Δεν ξέρω αγόρι μου μα το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα 

ακουμπήσεις  ξανά  τον υπολογιστή!  

Βαγγέλης: Μαμά τι είναι αυτά που λες; 

Μαμά: Αυτό που άκουσες. 

Βαγγέλης: Καλάάά εντάξει.   



 Από τότε ο Βαγγέλης διάβαζε  τα μαθήματά του και δεν 

καθόταν στον υπολογιστή εκτός από το Σάββατο αλλά και τότε λίγο. 

 

Μαμά: Καλημέρα Αγόρι μου. 

Κώστας: Καλημέρα μαμά. 

Μαμά: Παναγία μου. Τα μάτια σου είναι κόκκινα σαν της κουκουβάγιας! Γιατί; 

Κώστας: Όταν με έβαλες για ύπνο άρχισα να παίζω στον υπολογιστή. 

Μαμά: Κώστα, δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό! Έχω θυμώσει πάρα πολύ μαζί σου. 

Δεν θα ξαναπαίξεις στον υπολογιστή για δύο εβδομάδες. 

Κώστας: Έλα ρε μάνα! 

Μαμά: Πρόσεχε την γλώσσα σου νεαρέ μου! Ι δύο έγιναν τέσσερις. 

Κώστας: Οοοοχ!!! 

 

Αφηγητής: Μέσα σ’ αυτές τις εβδομάδες ο Κώστας δεν έβρισκε την ψυχραιμία 

του και ούρλιαζε. Τότε η Μαμά του κατάλαβε ότι έχει εθιστεί και τον πήγε σε 

έναν ψυχολόγο. Εκεί ο Κώστας πήρε ένα μάθημα ζωής. 

Ψυχολόγος: Κώστα, πόσες ώρες παίζεις στον υπολογιστή τη μέρα; 

Κώστας: Δώδεκα με δεκατρείς. 

Ψυχολόγος: Κυρία Μαρία, κάνει εξωσχολικές δραστηριότητες; Έχει καλή επίδοση 

στο σχολείο; 

Μαμά: Κάποτε πήγαινε Αγγλικά, Μπάσκετ και Ποδόσφαιρο αλλά τα σταμάτησε 

και άρχισε να παίζει με το χαζοκούτι. Ήταν πρώτος στα μαθήματα αλλά πριν ένα 

μήνα οι επιδόσεις του άρχισαν να κατεβαίνουν. 



Ψυχολόγος: Κώστα δεν κάνει να παίζεις τόσο πολύ και να μην διαβάζεις. Γι’ αυτό 

θα σου πω την ιστορία του Νικόλα. 

 

Αφηγητής: Ο Ψυχολόγος είπε στον Κώστα για την ιστορία του Νίκου. Ο Νίκος 

ήταν ένα παιδί πολύ όμορφο και έξυπνο όμως κάποια στιγμή εθίστηκε και έπαιζε 

όλη την ώρα βίαια παιχνίδια. Κάποια στιγμή φόρεσε γυαλιά και έβλεπε εφιάλτες 

κάθε βράδυ. Μετά απ’ αυτή την Ιστορία ο Κώστας ξανάρχισε τις εξωσχολικές του 

δραστηριότητες και μείωσε τις ώρες του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σε δύο την 

εβδομάδα. 

 

 

 

 

Διάλογος 

Δ- Μαμά θα ήθελα να παίξω ένα παιχνίδι στον Η/Υ και μετά θα κάτσω να διαβάσω. 

Μ-Πολλές φορές  μου έχεις ζητήσει κάτι τέτοιο αλλά δεν είσαι συνεπής. 

Δ-Σου υπόσχομαι ότι θα είμαι εντάξει αυτή τη φορά. 

Μ-Έλα όμως που εμένα κάτι  μου λέει ότι θα συμβεί το ίδιο! 

Δ-Σε παρακαλώ μαμά! 

Μ-Κάνε πρώτα τα μαθήματά σου και μετά θα παίξεις. 

Δ-Όχι, δεν κάνω τίποτα! 

Μ- Καλά θα σου κάνω το χατίρι για ένα παιχνίδι μόνο. 

Δ-Έφυγα….. 

Μετά από ώρα 



Μ- Δημήτρη τι κάνεις τόση ώρα στον Η/Υ; 

Δ-Ένα  παιχνίδι ακόμη μαμά. 

Μ-Καλά. 

Δ-Τι έγινε. Γιατί  έκλεισε ο Η/Υ; Μη μου πεις ότι έχουμε διακοπή ρεύματος. Θα 

τρελαθώ. 

Μ-Γιατί κάνεις έτσι παιδί μου. Διακοπή ρεύματος έχουμε. Ευκαιρία να ξεκολλήσεις. 

Δ- Δεν πάω πουθενά 

Μ-Βγες έξω να παίξεις με τους φίλους σου; 

Δ-Δεν θέλω κανέναν τους .Θέλω να τελειώσω το παιχνίδι μου 

Μ-Δημήτρη δεν είναι σωστό αυτό που λες. Δεν ασχολείσαι με κάτι άλλο; 

Δ- Όχι ,σου λέω ,δεν θέλω τίποτα. Πότε θα έρθει αυτό το ρεύμα; 



 



 

 



 

Επίσης παρουσιάσαμε στα παιδιά της τετάρτης (Δ΄) τάξης τη δουλειά μας (συνθήματα, 

ζωγραφιές, αφίσες, θεατρικά δρώμενα) αφού πρώτα τους διάβασε ένα παιδί δυο λόγια για τον 

εθισμό και παρακολούθησαν μια ταινία μικρού μήκους ¨Παγιδευμένος στο 2δίκτυο¨στο internet 

από τα παιδιά του 2
ου

 Γυμνασίου Καρύστου. Τα παιδιά έδειξαν τεράστιο ενδιαφέρον, 

προβληματίστηκαν, έγραψαν τα δικά τους σχόλια! Παραθέτω ορισμένα από αυτά. 
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