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Διαδίκτυο - Διασύνδεση 
Δικτύων ώστε να μπορούν να 

επικοινωνούν

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - INTERNET

Η μεγαλύτερη πηγή πληροφοριών 
για τον σύγχρονο άνθρωπο

Η υπερβολική χρήση του Διαδικτύου 
κρύβει εθισμό για τον χρήστη 



Τι είναι ο Εθισμός στο Διαδίκτυο;

Είναι η υπερβολική χρήση του 
διαδικτύου που παρεμβαίνει 
στην προσωπική ζωή. Όταν 
δηλαδή, το διαδίκτυο, αποκτά 
μεγαλύτερη σημασία και 
προτεραιότητα στη ζωή του 
χρήστη από τους φίλους, την 
οικογένεια και την εργασία 
του και κυριαρχεί στη 
καθημερινότητα του. 



Νομίζεις ότι δεν είσαι εξαρτημένος από 
το Διαδίκτυο; Πόσο σίγουρος είσαι;

● Μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης ( facebook, 
twitter, skype, Viber, κ.α)

● Καθημερινή συνήθεια 
ακόμη και στο σχολείο

● Από πολύ μικρή ηλικία!



Ηλικιακές ομάδες Εθισμού

● Πρώιμη εφηβεία (10-14 
ετών) ή σε μικρότερη 
ακόμη ηλικία.

● Μέση εφηβεία (15-17 
ετών)

●  Όψιμη εφηβεία ( 17 
ετών)



Συμπτώματα του εθισμού στο διαδίκτυο

➢ Αδιαφορούμε για πράγματα που πριν μας έδιναν ευχαρίστηση, όπως για 

παράδειγμα, να πάμε σινεμά με την παρέα μας, να ασχοληθούμε με κάποιο άθλημα 

που μας αρέσει κλπ.

➢ Η συμπεριφορά μας αρχίζει και αλλάζει. Γινόμαστε νευρικοί και απότομοι, 

νευριάζουμε με όλους και με όλα και κυρίως τσακωνόμαστε με την οικογένεια μας 

και με τα άτομα που βρίσκονται στο άμεσο κοινωνικό και φιλικό μας περιβάλλον.

➢ Ασχολούμαστε πολύ ώρα με τον υπολογιστή μας.

➢ Αρχίζουμε να παραμελούμε τα μαθήματά μας 

και τις εξωσχολικές μας δραστηριότητες.

➢ Προτιμάμε να μείνουμε στο σπίτι μας και να 

ασχοληθούμε με το διαδίκτυο από το να πάμε 

μια βόλτα με τους φίλους μας.



➢ Ξεχνάμε να φάμε.

➢ Παραμελούμε την προσωπική μας υγιεινή, 

πχ. Δεν μας νοιάζει αν θα κάνουμε μπάνιο κλπ.

➢ Υπάρχουν διαταραχές στον ύπνο μας, ο οποίος 

πλέον είναι ελάχιστος ή όποτε υπάρξει είναι 

ανήσυχος. 

➢ Οι πονοκέφαλοι είναι έντονοι, ενώ τα μάτια μας 

ξηραίνονται και κοκκινίζουν από την πολύωρη 

ενασχόληση μας με τον υπολογιστή.

Σωματικές επιπτώσεις από τον εθισμό στο 
διαδίκτυο

➢ Παθαίνουμε μυοσκελετικές παθήσεις καθώς

βρισκόμαστε διαρκώς σε μια καρέκλα ακινητοποιημένοι και οι πόνοι στη μέση και 

στη πλάτη μας κάνουν την εμφάνιση τους.



➢Εφαρμογή ορίων χρήσης του υπολογιστή

➢Τοποθέτηση του υπολογιστή σε κοινόχρηστο 
χώρο

➢Συζήτηση γονέων-παιδιών για τις διαδικτυακές 
διαδρομές του παιδιού τους

Πρόληψη και Αντιμετώπιση του εθισμού 
στο διαδίκτυο
➢Ενημέρωση των παιδιών με 

απλά λόγια από μικρή ηλικία



➢Πληροφόρηση μαθητών 
και γονέων σχετικά μ' αυτό 
το θέμα από το σχολικό 
περιβάλλον 

Πρόληψη και Αντιμετώπιση του εθισμού 
στο διαδίκτυο (συνέχεια)

➢Ενημέρωση από τα 
Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης (ΜΜΕ) 
σχετικά με το θέμα 
του εθισμού στο 
διαδίκτυο



Αντιμετώπιση και Θεραπεία του εθισμού 
στο διαδίκτυο ➢Συμβουλευτική 

παρέμβαση στον έφηβο 
και στην οικογένεια

➢Ειδικό εξατομικευμένο 
πρόγραμμα περιορισμού 
της υπερβολικής χρήσης

➢Ψυχοθεραπευτική 
παρέμβαση

➢Φαρμακοθεραπεία και 
σε πολύ σοβαρές 
περιπτώσεις 
νοσοκομειακή νοσηλεία 
σε παιδοψυχιατρική 
κλινική



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!
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