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Μήνυμα :

• Δημιούργησε,

• επικοινώνησε και 

• μοιράσου με σεβασμό!• μοιράσου με σεβασμό!

ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ!

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε1
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥΣ 
ΚΟΝΤΟΠΑΥΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ



ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΙΝΤΕΡΝΕΤ)



Εθισμός < εθίζω/-ομαι = εξάρτηση

Ο εθισμός στο διαδίκτυο
είναι μια σχετικά νέα μορφή εξάρτησης

Αίτια : Ίσως η μη κάλυψη συγκεκριμένων
ψυχολογικών αναγκών, π.χ. η ανάγκη αποδοχής σε μια ομάδα 



* Ακολουθεί ερωτηματολόγιο...
Συμπληρώνω δίπλα στις 

ερωτήσεις με √, εάν συμφωνώ…*ερωτήσεις με √, εάν συμφωνώ…*



Μήπως δαπανώ υπερβολικά πολλές ώρες στο 
διαδίκτυο; Πώς το καταλαβαίνω;

Θέλεις να περνάς συνεχώς όλο και περισσότερο 
χρόνο στο διαδίκτυο;

Έχεις παραμελήσει την οικογένεια ή/και τους φίλους 
σου επειδή θέλεις να δαπανάς συνεχώς όλο και 
περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο;περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο;

Έχεις παραμελήσει τις δραστηριότητές σου (π.χ. 
χόµπυ) για χάρη του διαδικτύου;

Έχεις αλλάξει τις συνήθειες διατροφής και ύπνου 
λόγω της ενασχόλησης µε το διαδίκτυο;

Έχει µειωθεί η επίδοσή σου στο σχολείο εξαιτίας των 
ωρών που δαπανάς στο διαδίκτυο;



Τσακώνεσαι συχνά µε τους γονείς σου εξαιτίας των 
πολλών ωρών που ασχολείσαι µε το διαδίκτυο;

Νιώθεις κενό, ανησυχία, άσχηµη διάθεση ή και 
επιθετικότητα όταν δεν είσαι συνδεδεµένος ή όταν 
οι γονείς σου προσπαθούν να σου περιορίσουν τη 
χρήση του διαδικτύου;

Νιώθεις ενθουσιασµό, χαρά, ικανοποίηση µόνο όταν Νιώθεις ενθουσιασµό, χαρά, ικανοποίηση µόνο όταν 
είσαι στο διαδίκτυο;

Όταν δεν είσαι συνδεδεµένος σκέφτεσαι συνεχώς τις 
διαδικτυακές σου δραστηριότητες (π.χ. παιχνίδια);

Λες συνήθως ψέµατα προς τα µέλη της οικογένειας 
και τους φίλους σου για το χρόνο παραµονής σου 
στο διαδίκτυο;



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Από τους 19 παρόντες μαθητές :
*δεν υπήρξε κανείς που να έχει πάνω από 7 √

*10 είχαν 3 √
*4 είχαν 2 √

Αν έχεις πάνω από 7 √, τότε σίγουρα σε 
ενδιαφέρουν οι επόμενες διαφάνειες….

*4 είχαν 2 √
*5 δεν είχαν κανένα √



Ο εθισμός φαίνεται κι από συμπτώματα, 
όπως :

• Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα.
• Ξηροφθαλμία.
• Ημικρανίες και σοβαροί πονοκέφαλοι.
• Προβλήματα και πόνοι στη μέση.
• Διατροφικές ατασθαλίες, όπως, για παράδειγμα, • Διατροφικές ατασθαλίες, όπως, για παράδειγμα, 

η παράλειψη γευμάτων.
• Παραμέληση της προσωπικής υγιεινής.
• Διαταραχές του ύπνου και αλλαγές στις ώρες του 

ύπνου, όπως υπνηλία τις πρωινές ώρες εξαιτίας 
της χρήσης του Διαδικτύου τη νύχτα.



Τι μπορώ να κάνω για να περιορίσω τη 
χρήση του διαδικτύου;

• Μήπως τον τελευταίο καιρό αντιμετωπίζεις κάποιο πρόβλημα 
που σου δημιουργεί άγχος, ένταση, αρνητικά 
συναισθήματα, µοναξιά κλπ., γι’ αυτό είσαι όλη την ώρα στο 
διαδίκτυο; Συζήτησέ το με τους γονείς σου!

• Το ξέρεις ότι το ποδόσφαιρο, µπάσκετ, χορός, ζωγραφική, 
γυµναστική, µουσική είναι µερικές µόνο ασχολίες που θα σε γυµναστική, µουσική είναι µερικές µόνο ασχολίες που θα σε 
βοηθήσουν να ξοδεύεις λιγότερο χρόνο στο διαδίκτυο αλλά 
και να αποκτήσεις καινούργιους φίλους;

• Μήπως νιώθεις απομονωμένος από φίλους και 
συνομηλίκους και γι’ αυτό σπαταλάς περισσότερες ώρες στο 
διαδίκτυο; Σκέψου ότι όσο πιο πολλές κοινωνικές σχέσεις
έχεις στην πραγματική ζωή, τόσο λιγότερο θα χρειάζεσαι το 
διαδίκτυο!



Ένα ξυπνητήρι θα σε βοηθούσε πολύ να καταλαβαίνεις πότε 
τελειώνει ο χρόνος σερφαρίσματός σου στο διαδίκτυο! 



«Πειραγμένα» παραμύθια… 

Αν μερικοί ήρωες από τα γνωστά μας 
παραμύθια είχαν εθιστεί στο 
διαδίκτυο….. άραγε πώς θα είχαν διαδίκτυο….. άραγε πώς θα είχαν 
συμπεριφερθεί;

(ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)



Ξέρετε γιατί η Ραπουνζέλ ήταν
κλειδωμένη στον πύργο τόσα
χρόνια;

Γιατί ήταν εθισμένη στο διαδίκτυο. Ήταν

ΟΜΑΔΑ ΚΟΚΚΙΝΗ

Γιατί ήταν εθισμένη στο διαδίκτυο. Ήταν
κολλημένη με τον πρίγκιπα του
παραμυθιού στο διαδίκτυο. Περίμενε τον
πρίγκιπα του διαδικτύου για να ζήσουν
ευτυχισμένοι!



Τι ρωτούσε η ζηλιάρα κακιά μητριά της 
Χιονάτης τον μαγικό της καθρέφτη; 

ΟΜΑΔΑ ΜΠΛΕ

Δεν είμαι όμορφη στη 

φωτογραφία;

Δεν είμαι όμορφη στη 
φωτογραφία του facebook και 
δεν έχω πολλούς φίλους. Να με 
βοηθήσεις να κάνω καλύτερη 
φωτογραφία;



Γιατί η Σταχτοπούτα δεν πήγε 
τελικά στον χορό του Πρίγκιπα; 

ΟΜΑΔΑ ΚΙΤΡΙΝΗ

Η Σταχτοπούτα δεν πήγε στον 
Πρίγκιπα, γιατί έπαιζε παιχνίδια 
για παιδιά 18+ στο διαδίκτυο!



Γιατί ο Τζακ ανέβηκε στη 
φασολιά, για να κλέψει τη χήνα 
με τα χρυσά αυγά; 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΑΣΙΝΗ

Ο Τζακ ανέβηκε στη φασολιά για 
να κλέψει τη χήνα με τα χρυσά 
αυγά, γιατί έχασε τα λεφτά του 
στον ηλεκτρονικό τζόγο!



Πώς έμαθε ο Λύκος ότι η 
Κοκκινοσκουφίτσα θα πήγαινε 
στη γιαγιά της;  

ΟΜΑΔΑ ΜΟΒ

Η Κοκκινοσκουφίτσα έστειλε στο
προφίλ του «κλόουν» στο
facebook, που ήταν ο λύκος, ένα
αυτοκόλλητο που έλεγε «Πάω στη
γιαγιά μου»!



Ακούστε ένα κείμενο κι 
αναστοχαστείτε…



Κείμενο αναστοχασμού…



Να θυμάσαι εσύ είσαι υπεύθυνος για τη 
συμπεριφορά σου και μόνο εσύ μπορείς να 

την ελέγξεις!













ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

• www.saferinternet4kids.gr/

• http://internet-safety.sch.gr/

• http://blogs.sch.gr/?get_group_doc=20/1454844515-• http://blogs.sch.gr/?get_group_doc=20/1454844515-
ScenarioIA6hatsDeBono.pdf

• http://slideplayer.gr/slide/2558230/

(ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 
ΚΟΣΜΟ)
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