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Και τέλος …



Πλεονεκτήματα του διαδικτύου

Εύκολη και γρήγορη 
πρόσβαση σε πληροφορίες
Ψυχαγωγία και αξιοποίηση 
ελεύθερου χρόνου
Χρήση στην εκπαιδευτική 
διαδικασία
Καλλιέργεια κρίσης και 
αξιολόγηση του όγκου των 
πληροφοριών
Επικοινωνία και ανάπτυξη 
σχέσεων μεταξύ ανθρώπων 
διαφορετικού φύλου, 
εθνικότητας, κουλτούρας, κ.ά.



Μειονεκτήματα του διαδικτύου

Δυσκολία στη δημιουργία και 
διατήρηση υγιών 
διαπροσωπικών σχέσεων
Κίνδυνος εξαπάτησης και 
διαφθοράς των παιδιών
Παραμέληση προσωπικών, 
οικογενειακών, σχολικών 
υποχρεώσεων
Ανικανότητα ελέγχου της 
εγκυρότητας και αξιοπιστίας 
της πληροφορίας
Σωματικά προβλήματα (μάτια, 
σπονδυλική στήλη, 
κεφαλαλγίες, ανορεξία)



Κίνδυνοι από το διαδίκτυο

❖ Προκαλεί εθισμό

❖ Μπορεί να δημιουργήσει συμπτώματα 
απομόνωσης και συναισθηματικές διαταραχές

❖ Διακοπή υγιών κοινωνικών σχέσεων



❖ Έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο

❖ Αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

❖ Επαφή με αγνώστους

❖ Κυβερνοεκφοβισμός

❖ Ψευδείς ειδήσεις

❖ Ρητορική του μίσους

❖ Διαμόρφωση κακής διαδικτυακής φήμης

❖ Sexting



Όταν έχουν προβλήματα στην πραγματική τους ζωή
(π.χ. δυσκολίες στις κοινωνικές σχέσεις, άγχος,
κατάθλιψη) τείνουν να ξοδεύουν περισσότερο χρόνο
στο διαδίκτυο



Οδηγίες προς τους γονείς

 Τοποθετείστε τον Η/Υ σε 
κοινόχρηστο χώρο

 Πλοηγηθείτε μαζί με το παιδί 
σας στο διαδίκτυο

 Ελέγξτε τη δραστηριότητά 
του στο διαδίκτυο

 Θέστε του χρονικά όρια

 Συζητείστε για τους κανόνες 
χρήσης



 Ελέγξτε τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται και με 
ποιους συνομιλεί

 Χρησιμοποιείστε φίλτρα για επιβλαβείς 
ιστοσελίδες

 Εξερευνώ τις διαδικτυακές μου συνήθειες καθώς 
αποτελώ πρότυπο

 Δεν χρησιμοποιώ τον υπολογιστή ως ανταμοιβή 
μιας καλής συμπεριφοράς ή ως τιμωρία



 Ενθαρρύνεται το παιδί να σας μιλήσει αν κάτι δει
στο διαδίκτυο που το αναστατώσει. Σιγουρευτείτε
ότι μπορεί να σας εμπιστευτεί ακόμα και αν 
αισθάνεται φόβο ή ντροπή

 Δημιουργήστε λίστα από εναλλακτικές 
δραστηριότητες αντί του διαδικτύου (π.χ. παιχνίδι 
στην αυλή, ποδήλατο, επιτραπέζια παιχνίδια)

 Ενθαρρύνετε κοινές δραστηριότητες γονέα -
παιδιού (π.χ. μαγείρεμα, τακτοποίηση σπιτιού, 
περπάτημα στη φύση, διάβασμα βιβλίου)



 Συζητήστε μαζί του για τους 
κινδύνους και τα συμπτώματα 
του εθισμού

 Ενημερωτικό σεμινάριο:
https://saferinternet4kids.gr/w
ebinars-all/addiction-3/

https://saferinternet4kids.gr/webinars-all/addiction-3/


Τι μπορώ να κάνω με το πρόβλημα της 
υπερβολικής ενασχόλησης;



Σύστημα PEGI



Περιγραφικές ενδείξεις περιεχομένου 
PEGI







Παραμύθια ευαισθητοποίησης 
για μικρά παιδιά



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


