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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται στην δημοσιότητα από την 
σελίδα Internet World Stats, στην Ελλάδα οι χρήστες διαδικτύου 
ανέρχονται περίπου σε 5.043.550 άτομα ενώ οι χρήστες τουFacebook σε 
3.718.340 άτομα.

 Αν και στα στοιχεία που δημοσιοποιούνται δεν διαχωρίζεται ο αριθμός 
των ανήλικων χρηστών, μπορεί κάποιος να αντιληφθεί ότι πρόκειται για 
μια αρκετά μεγάλη ομάδα.

 Η μεγάλη ανησυχία των γονέων, όπως εκφράζεται στην Εθνική 
Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 αλλά και στις ομιλίες που 
πραγματοποιεί το επιστημονικό προσωπικό του οργανισμού μας σε 
συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, είναι ο φόβος της κακοποίησης μέσω 
διαδικτύου, το είδος των πληροφοριών που λαμβάνουν τα παιδιά αλλά και 
ο κίνδυνος του εθισμού.

 Και ενώ το διαδίκτυο γίνεται όλο και πιο δημοφιλές στα παιδιά, στα 
νοσοκομεία Παίδων λειτουργούν κλινικές για άτομα που έχουν εθιστεί.

(πηγή: Χαμόγελο του Παιδιού)



Το πρόβλημα του εθισμού στο διαδίκτυο είναι πολύ 

μεγάλο, γι’ αυτό οι γονείς θα πρέπει να ανησυχούν 

όταν:

Η χρήση του διαδικτύου αναδεικνύεται ως η σημαντικότερη 
δραστηριότητα στην καθημερινότητα του παιδιού

Η διάθεση του παιδιού σας αυτόματα αλλάζει με την χρήση του 
διαδικτύου (γίνεται χαρούμενο, ευδιάθετο)

Το παιδί στην πάροδο του χρόνου χρησιμοποιεί πολλές ώρες το 
διαδίκτυο προκειμένου να αλλάξει η διάθεση του

Η διακοπή του διαδικτύου προκαλεί δυσφορία, θυμό, ένταση και 
γενικότερα επιθετική συμπεριφορά

Το παιδί μετά την παρατεταμένη χρήση του διαδικτύου εκδηλώνει 
συναισθήματα ενοχής



Σε όλες τις περιπτώσεις οι γονείς:

 Θέτουν συγκεκριμένο πρόγραμμα χρήσης του διαδικτύου στο 
οποίο παραμένουν σταθεροί

 Ορίζουν –για παράδειγμα- μια μέρα το μήνα που η χρήση του 
διαδικτύου αντικαθιστά μία οικογενειακή δραστηριότητα

 Παρακολουθούν διακριτικά την συμπεριφορά του παιδιού τους 
πριν, κατά την διάρκεια και μετά την χρήση

 Συμβουλεύονται την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα 
Παιδιά SOS 1056 για οποιαδήποτε ανησυχία η προβληματισμό 
τους και επιθυμούν να πάρουν κατεύθυνση από κάποιον 
ψυχολόγο.

(πηγή: Χαμόγελο του Παιδιού)



ΑΦΟΡΜΗ

Όπως γνωρίζετε συμμετέχουμε για δεύτερη συνεχή 

χρονιά στο δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο».

Το συνεχώς αυξανόμενο πρόβλημα εθισμού των 

εφήβων και νέων στο διαδίκτυο μάς έδωσε την 

αφορμή, μετά από διαλογική συζήτηση στην τάξη, να 

ασχοληθούμε πιο διεξοδικά με το θέμα.    

Πράγματι μετά τις πρώτες διερευνητικές προσπάθειες 

φτάσαμε στον προγραμματισμό των πρώτων 

δράσεων μέσα στο χώρο του σχολείου.



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

 Υπεύθυνος του σχολείου στο Δίκτυο είναι ο Κωτάκης 
Αναστάσιος δάσκαλος της Ε΄- Στ’ τάξης του σχολείου. Το 
πρόγραμμα λοιπόν  θα υλοποιηθεί από την 
προαναφερθείσα τάξη.

 Έγινε μια πρώτη έρευνα και διαπιστώσαμε ότι οι μαθητές 
ήταν αρκετά πληροφορημένοι για το τι είναι διαδίκτυο, το 
χρησιμοποιούν πολύ συχνά, όλοι σχεδόν έχουν Η/Υ, tablet
ή smartphone, έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, γνωρίζουν 
για όλα σχεδόν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 
συμμετέχουν σε κάποιο απ’ αυτά.



Συγκεντρώσαμε πληροφορίες και 

είδαμε βίντεο σχετικά με τον εθισμό.



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η 

ομαδοσυνεργατική.



ΣΤΟΧΟΙ

 Ενημέρωση (μέγεθος του προβλήματος, συμπτώματα, τρόποι 
διάγνωσης και αντιμετώπισης)

 Διεξαγωγή έρευνας και επεξεργασία αποτελεσμάτων

 Δημιουργία θετικών θέσεων και στάσεων σχετικών με το θέμα. 

 Να γίνουν οι μαθητές, στο μέτρο του δυνατού, πρεσβευτές της 
ορθής χρήσης του διαδικτύου.( Μετάδοση μηνυμάτων μέσα από 
εικαστικές δημιουργίες.)



ΔΡΑΣΕΙΣ

Υλοποίηση σχεδίου μαθησιακής εισήγησης του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου «Εθισμός στο 

Διαδίκτυο»

«Έρευνα με google forms, εξαγωγή συμπερασμάτων»

«Διοργάνωση ομιλίας για τους γονείς»

«Δημιουργία βίντεο για τον εθισμό»



Υλοποίηση σχεδίου μαθησιακής 

εισήγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

Κύπρου «Εθισμός στο Διαδίκτυο»



Χωριστήκαμε σε ομάδες



Είδαμε περιπτώσεις εθισμού συζητήσαμε 

και προτείναμε λύσεις



Δώσαμε συμβουλές σαν να 

είμαστε ψυχολόγοι



Ο  Παναγιώτης παίζει ηλεκτρονικά 

παιχνίδια στο face book



Η Άννα μιλάει όλη μέρα στο chat



Η Σοφία αγοράζει από το διαδίκτυο 

πολλά πράγματα που δεν χρειάζεται



Ο Μάριος παίζει τυχερά παιχνίδια 

στο διαδίκτυο (τζόγος)



«Έρευνα με θέμα Εθισμός στο 

Διαδίκτυο»



Σύνταξη ερωτηματολογίου

 Φτιάξαμε ένα ερωτηματολόγιο στο google forms, 

και αφού συγκεντρώσαμε ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις το στείλαμε για να το απαντήσουν. 



φύλο ηλικία

Συγκεντρώσαμε τις απαντήσεις και διατυπώσαμε συμπεράσματα.

(Αν και το δείγμα δεν ήταν πολύ μεγάλο, γιατί μας απάντησαν 

λίγοι, βγάλαμε αρκετά χρήσιμα συμπεράσματα. )









Οι φίλοι σου παραπονιούνται 

ότι δεν σε βλέπουν πλέον;

όχι

Είναι οι περισσότεροι σου φίλοι 

αποκλειστικά διαδικτυακοί;

όχι



«Διοργάνωση ομιλίας για τους 

γονείς»

Εισηγητές: Παρασκευάς Απόστολος

Παπαδόπουλος Πάρις



Δημιουργία αφίσας







ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 Συμπερασματικά, όσον αφορά την αξιολόγηση των
δράσεων θα μπορούσε να αναφερθεί ότι αρχικά αντιμετωπίσαμε
αρκετές δυσκολίες που είχαν να κάνουν με την έλλειψη χρόνου
μιας και ήδη τρέχαμε προγράμματα στα πλαίσια της Ευέλικτης
Ζώνης. Παρόλα αυτά, λόγω της επικαιρότητας του θέματος τα
παιδιά έδειξαν αρκετό ενδιαφέρον. Είχαν πολλές ερωτήσεις να
κάνουν και φάνηκε ότι είναι υποψιασμένα με το θέμα. Είναι
αξιοθαύμαστο το πόσο εύκολα εξοικειώνονται με τις συσκευές
τεχνολογίας κάτι που καθιστά επιτακτικό και το να αποκτήσουν
δεξιότητες πλοήγησης στο διαδίκτυο με κριτική σκέψη και
ασφάλεια.. Θετική επίσης κρίνουμε τη συμμετοχή και το
ενδιαφέρον των γονέων. Πιστεύουμε ότι έγινε το πρώτο βήμα Θα
πρέπει να συνεχίσουμε μήπως και καταφέρουμε να
προωθήσουμε τις θετικές πλευρές και τα οφέλη ενός ασφαλούς
διαδικτύου.



Εθισμένος στις αγορές μέσω 

διαδικτύου



Εθισμός στο τζόγο



Κολλημένος στα παιχνίδια στο 

face book



Εθισμός στα video games



Ονομαστικός κατάλογος των μαθητών που συμμετέχουν στο 

Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο διαδίκτυο»

του σχολείου «Δημοτικό Σχολείο Βαρβάρας Χαλκιδικής»

 Γαβανά Ελένη                        Ε΄

 Μιχαηλίδης Δημήτριος          Ε΄

 Ξεφτέρη Αικατερίνη               Ε΄

 Παπαστέργιου Ιωάννης         Ε΄

 Παπαστερίου Λεμονιά            Ε΄

 Κατσιάνος Στυλιανός             Στ΄

 Παπαευσταθίου Ασπασία      Στ΄

 Παπαστέριος Κων/νος           Στ΄

 Πολύχρου Μαρία                    Στ΄

 Στεφανής Δημήτριος              Στ΄

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Κωτάκης Αναστάσιος 

Τάξη Ε΄- Στ΄


