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Εθισμός στα κοινωνικά δίκτυα



Ζούμε σ’ έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα
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Το διαδίκτυο βρίσκεται παντού



Η Τεχνολογία προσφέρει στους νέους 
απεριόριστες δυνατότητες εκπαίδευσης, 

δημιουργίας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας
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Η εξέλιξη σε αριθμούς

50 εκατομμύρια χρήστες σε…

•38 χρόνια

•13 χρόνια

•2 χρόνια

(Vafopoulos, 2012)
4























Πρόσβαση στο διαδίκτυο









Πρόσβαση στο διαδίκτυο στο άμεσο μέλλον



Εξοπλισμός του χρήστη:

Τώρα: Υπολογιστής ή Smartphone

Σύντομα: Μικροσκοπικές συσκευές για 

διεπαφή

π.χ. A/R Γυαλιά, Φακοί επαφής

Εξελίξεις στο άμεσο μέλλον







Διαμόρφωση ισχυρής σχέσης





Όταν δεν βάλεις όρια από νωρίς, είναι δύσκολο 
να πειθαρχήσουν μετά τα παιδιά. Οι γονείς δεν 

βάζουν όριο στα παιδιά γιατί νιώθουν ενοχές. Σε 
κάθε ηλικία υπάρχει διαφορετικό όριο, αν μιλάμε 
για ηλικίες 4-5 ετών, που χρησιμοποιεί το tablet 

του γονιού του.



Τα όρια κάνουν τα 
παιδιά πιο 

ευτυχισμένα και πιο 
υγιή



Ερώτηση: είναι το διαδίκτυο κακό;

Απάντηση: Εξαρτάται από το πώς το χρησιμοποιείς

Κρατήστε την ισορροπία





Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω 

το διαδίκτυο;



Το κίνημα των... MOOCs «σαρώνει» την Ελλάδα 

Η ΝΕΑ ΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Μπροστάρηδες στο «κίνημα των MOOCs» -των Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών 
Μαθημάτων- είναι οι Έλληνες. Περισσότερους από 23.000 φοιτητές αριθμεί το Κέντρο 
Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων - Mathesis των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης 
του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Ερευνας στον ένα χρόνο λειτουργίας του, ενώ εκτιμάται 
ότι, μετά το πέρας των τρεχόντων μαθημάτων, ο αριθμός όσων θα έχουν λάβει βεβαίωση 
επιτυχούς παρακολούθησης θα ανέλθει στις 12.000. 

MOOCs (Massive Open Online Courses)

http://content-mcdn.imerisia.gr/filesystem/images/20161203/low/assets_LARGE_t_942_44841117.JPG
http://content-mcdn.imerisia.gr/filesystem/images/20161203/low/assets_LARGE_t_942_44841117.JPG


Απλά αναρωτήσου







Αλλά

Το βασικό ερώτημα

Το βασικό ερώτημα για τους γονείς δεν είναι…. 

Πώς κρατώ την οικογένειά μου ασφαλή στο χώρο του 
διαδικτύου;

Πώς εκπαιδεύω  σωστά τα παιδιά μου ώστε 
να αποκτήσουν μια διαδικτυακή κουλτούρα; 



Τεχνολογικό χάσμα γενεών

Βρίσκονται όμως σε αδυναμία να ασκήσουν
τον εποπτικό και εκπαιδευτικό τους ρόλο.

Οι γονείς στις 
περισσότερες έρευνες 
είναι γενικά θετικοί 

στη λογική χρήση των 
νέων τεχνολογιών,
καθώς θεωρούν τη 
Πληροφορική ως 

απαραίτητη γνώση. 







Ο Κανόνας



Καθόλου τηλεόραση πριν
τα 3 του χρόνια



Καθόλου παιχνίδια κονσόλας 
πριν τα 6 του χρόνια



Mόλις το παιδί γίνει ιδιοκτήτης 
των συσκευών αυτών, η χρήση 
τους γίνεται ανεξέλεγκτη

Τα βιντεοπαιχνίδια είναι 
πραγματικά «ψηφιακά γλυκά» 
για τον εγκέφαλο













Καθόλου διαδίκτυο πριν τα 9 του 
χρόνια

Από την ηλικία των εννιά και μετά, η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι ένα δικαίωμα. 
Αλλά είναι προτιμότερο τα παιδιά να παίρνουν συμβουλές και υποστήριξη.

•Ό,τι τοποθετείς εκεί μπορεί να γίνει «δημόσιο»
•Ό,τι τοποθετείς εκεί θα μείνει για πάντα
•Δεν πρέπει να πιστεύεις όλα όσα βρίσκεις

Είναι προτιμότερο να σχεδιάζουμε τη χρήση του σε εβδομαδιαία βάση παρά σε 
καθημερινή











Καθόλου μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης πριν τα 12 του χρόνια



Ασφάλεια στο διαδίκτυο - Cyber bullying- Τηλεοπτικό Σποτ.mp4
Ασφάλεια στο διαδίκτυο - Cyber bullying- Τηλεοπτικό Σποτ.mp4






Στους πιο φανατικούς χρήστες του Facebook στην 

Ευρώπη συγκαταλέγονται οι Έλληνες με 9 στους 10 

χρήστες του διαδικτύου να διατηρούν 

λογαριασμούς.συγκεκρ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ.

Αναλυτικά τα ποσοστά:

Γερμανία και Γαλλία εμφανίζουν από τα 

χαμηλότερα ποσοστά χρήσης του 

Facebook και περιορίζονται στο 60%, ενώ σε 

επίπεδο Ε.Ε. τρεις στους τέσσερις χρήστες 

του διαδικτύου έχουν λογαριασμό στο 

Facebook.

88%

https://www.cnn.gr/eidhseis/tag/94/facebook?start=60
https://www.cnn.gr/eidhseis/tag/694/eyropi


Αναλυτικά τα ποσοστά:

*Τo Smartphone μου έχει προκαλέσει ανικανότητα 

ανάγνωσης βιβλίων, αδυναμία παρακολούθησης 

κινηματογραφικών και θεατρικών έργων και έλλειψη 

αυτοσυγκέντρωσης!!

*New York Times 

Μάρτιος 2019



Αναλυτικά τα ποσοστά:

Ναρκισσισμός και social media



Αναλυτικά τα ποσοστά:

Πώς να διακόψετε τη σχέση με 

το τηλέφωνό σας!!

5 ώρες 

και 37 

Λεπτά!







Σε ποιες Διαδικτυακές δραστηριότητες εθίζονται οι χρήστες;

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ  ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ON-LINE GAMES (MMORPG)

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΣΩ INTERNET 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ    





ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.

ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ- H ΕΠΙΔΟΣΗ.

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ.

ΤΑ ΧΟΜΠΥ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

( ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ, ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ).

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΝΟΥ



Δύο ερωτήματα που απασχολούν την επιστημονική κοινότητα 
ζητούν απάντηση

ΘΑ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙ Ο ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ Η 
ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ;

Dimitris Christakis (2010)

ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΩΣ ΝΕΑ ΨΥΧΙΚΗ  ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ;

J Block (2008)



Αναγνώριση του εθισμού στο Διαδίκτυο σε άλλες χώρες-
Στάση των Ψυχιατρικών επιστημονικών κοινοτήτων

Η πρώτη χώρα που επίσημα αναγνώρισε την διαταραχή είναι 
η Κίνα (Νοέμβριος 2008).

Αποτελεί  ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα δημόσιας 
υγείας για την Ν. Κορέα

Πρόβλημα με τα ασφαλιστικά ταμεία στη Γερμανία.

Ο εθισμός στο Διαδίκτυο (Internet addiction disorder) θα 
συμπεριληφθεί στο DSM-V το 2013 στην ενότητα των 
Συμπεριφορικών Εθισμών (O’ Brian 2010).



Έρευνα 227 εφήβων 
(197 αγοριών και 30 κοριτσιών) 

Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο 

Παίδων Α. Κυριακού κατά την τριετία 
2014-2016 

Αιτία η υπερβολική χρήση του διαδικτύου

http://content-mcdn.imerisia.gr/filesystem/images/20170303/low/assets_LARGE_t_942_45039939.JPG
http://content-mcdn.imerisia.gr/filesystem/images/20170303/low/assets_LARGE_t_942_45039939.JPG


Αποτελέσματα

•Εκδήλωση μελαγχολίας στους εφήβους που κάνουν 
υπερβολική χρήση του διαδικτύου 

•Υψηλό ποσοστό απουσίας φίλων και 
δραστηριοτήτων, 

•Αισθήματα του θυμού και της επιθετικότητας, όπως 
και η σχολική άρνηση, αποδίδονται στην απουσία 
καλών σχέσεων με τους γονείς και τα αδέλφια

•Παραμελούν τα μαθήματά τους, οι βαθμολογίες τους 
«πέφτουν» απότομα, ενώ μπορεί ακόμη και να 
εγκαταλείψουν το σχολείο.



Θύματα bullying ήταν το 18,4% των εφήβων, 
22,1% ανέφερε αντικοινωνική συμπεριφορά. 

Αίσθημα θυμού ανέφερε το 50%, 
το 32,5% των εφήβων ανέφερε τις καλές σχέσεις με τους γονείς.
Αυτοκτονικό ιδεασμό παρουσίασε το 11,6% των εφήβων (36% 

των κοριτσιών σε σύγκριση με 7,5% των αγοριών), 
άγχος το 53,6% και μελαγχολία το 33,9%.

http://content-mcdn.imerisia.gr/filesystem/images/20170303/low/assets_LARGE_t_942_45039939.JPG
http://content-mcdn.imerisia.gr/filesystem/images/20170303/low/assets_LARGE_t_942_45039939.JPG


«Άρρωστα» με την οθόνη: 500 Ελληνόπουλα έχουν 
νοσηλευτεί στο Παίδων λόγω εθισμού σε ηλεκτρονικές 
συσκευές 



•Ο Μανώλης Παπασάββας, διοικητής του Παίδων 
Αγία Σοφία-Αγλαΐα Κυριακού, μίλησε στο OPEN για 
το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται σε ειδική μονάδα 
του νοσοκομείου και ανέδειξε τα συγκλονιστικά 
ποσοστά που αποδεικνύουν ότι τα Ελλήνοπουλα 
έχουν άμεση σχέση εξάρτησης με τις οθόνες.

•«Από το 2007 ξεκίνησε η μονάδα. Πάνω από 500 
έφηβοι έχουν προσέλθει στην μονάδα. Γίνεται 
εξατομικευμένη προσέγγιση σχετικά με την 
προβληματική χρήση του διαδικτύου. Μας έρχονται 
παιδιά από 3-4 ετών μέχρι την ηλικία των 16 ετών.

https://www.infokids.gr/?s=%CE%BF%CE%B8%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82








Πολλαπλή νοημοσύνης



Πολλαπλή νοημοσύνη

• γλωσσική

• λογικομαθηματική

• οπτική-χωρική

• κιναισθητική

• ενδοπροσωπική

• διαπροσωπική

• μουσική

• νατουραλιστική

• υπαρξιακή

συναισθηματική









Ο αχανής κόσμος του διαδικτύου έχει 

τις σκοτεινές του πλευρές.

Η ευθύνη της προστασίας του 

παιδιού όπως και στον φυσικό κόσμο 

βρίσκεται στα χέρια των γονέων του

0   SaveMitsos gr.mp4
0   SaveMitsos gr.mp4






Εφηβεία
Μια γενικά δύσκολη περίοδος στη ζωή κάθε 

ανθρώπου όπου συντελείται πολύπλευρη 

ανάπτυξη σ’ όλα τα επίπεδα: βιολογικό, 

συναισθηματικό, νοητικό και κοινωνικό

Το παιδί επιδιώκει να κατακτήσει τη δική του 

ταυτότητα και να ανεξαρτητοποιηθεί από 

την οικογένεια

Από το οικογενειακό εμείς στο δικό του εγώ



Χαρακτηριστικά της εφηβείας

• Πειραματισμός – Περιέργεια

• Σχετική έλλειψη ορθής κρίσης

• Προσκόλληση στον παρόντα χρόνο

• Συμπεριφορές υψηλού κινδύνου

• Πρόκληση γονεϊκής εξουσίας

• Βαρύνουσα σημασία έχει η ομάδα των 

συνομηλίκων



Οικογένεια: ένα ατέλειωτο 

συναισθηματικό «πάρε δώσε»!

ΤΟ ΠΑΙΔΙ 

ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ

Και μαθαίνει από αυτούς

• ΤΙΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ

• ΤΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

• ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥΣ

• ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ



ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 

(ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) 

Ενδορφίνη

Κορτιζόλη



Χρήσιμες συμβουλές

• Τα παιδιά χρειάζονται εκτός από τη σταθερότητα των γονιών, 

αγάπη, ενθάρρυνση και φροντίδα, ιδιαίτερα όταν περνούν τη 

δύσκολη φάση της εφηβείας όπου προσπαθούν να καταλάβουν 

τον εαυτό τους

• Προσπαθήστε να είστε σαφείς και απλοί, όταν απευθύνεστε στα 

παιδιά. Αποφεύγετε να λέτε άλλα και να εννοείτε άλλα

• Αν θέλετε να αλλάξει το παιδί σας μια λαθεμένη συμπεριφορά, 

προσπαθήστε να κάνετε εσείς πρώτα ορισμένες αλλαγές στη ζωή 

σας

• Δημιουργήστε σαφείς κανόνες στην οικογένεια και τηρήστε τους! 

Τα παιδιά σας θα πρέπει να γνωρίζουν από πριν τις θέσεις σας 

και τις συνέπειες των πράξεών τους





Γονιός

1. Αγάπη

2. Ενθάρρυνση

3. Μοίρασμα-εξισορρόπηση ρόλων

4. Οριοθέτηση

5. Ικανότητα ν’ ακούμε

6. Συνέπεια

7. Εξηγήσεις







Από τα ‘πεντόβολα’ στα social media
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Πόσα ‘like’ έκανες σήμερα;

 1 δις ενεργοί χρήστες του Facebook κάθε μήνα, 2.5 δις ‘Likes’ κάθε μέρα

 77% των μαθητών ηλικίας 13-16 ετών διατηρούν προφίλ σε μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης

 38% των παιδιών ηλικίας 9-12 ετών χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης
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Social media: Είναι πάντα ασφαλή;

 Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ασφαλή

 …οι χρήστες τους όχι πάντα

 Οφέλη: άμεση επικοινωνία, μεγάλο δίκτυο ατόμων που συνδέονται μεταξύ τους, 

κοινωνία και κοινότητα του δικτύου

 Κίνδυνοι: μη-ασφαλής χρήση

 Διαδικτυακός εκφοβισμός (cyberbullying)
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Διαδικτυακός εκφοβισμός (Cyberbullying)

Επιθετική συμπεριφορά που εκδηλώνεται από ένα άτομο 

ή μια ομάδα ατόμων με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων 

κατ’ επανάληψη εναντίον ενός θύματος που δε μπορεί να 

προστατευτεί εύκολα

)
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Bullying vs. Cyberbullying 

Φυσική Δύναμη

Ταυτότητα

Περιορισμένο κοινό

Χρονικά και τοπικά όρια

Ανωνυμία

Ευρύτερο κοινό

Χωρίς χρονικά και τοπικά όρια

Δύσκολο να ενοπιστεί
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(Hinduja & Patchin, 2010; Menesini & Spiel, 2012)



Μορφές διαδικτυακού εκφοβισμού

• Αποστολή υβριστικών η/και απειλητικών 

μηνυμάτων

• Παραβίαση και δημοσιοποίηση προσωπικών 

δεδομένων

• Δυσφήμηση και διασυρμός μέσω διαδικτύου

• Παραποίηση προσωπικών στοιχείων και της 

ταυτότητας των χρηστών μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης

(Beran & Li, 2007; Pyzalksi, 2011)
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.mp4
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.mp4
















Κατά βάση τα social media και τα 

παιχνίδια είναι αυτά που προκαλούν 

εθισμό, γιατί υπάρχει η άμεση 

ικανοποίηση, όπως π.χ. τα likes.



Χαρακτηριστικά σύγχρονης κοινωνίας

• Κρίση του θεσμού της οικογένειας

• Πρότυπα από τα media που δεσμεύουν και επικρατούν

• Ανεργία- υπεραπασχόληση γονέων

• Ενίσχυση του χάσματος των γενεών λόγω του 

τεχνολογικού αναλφαβητισμού

• Έλλειψη χώρων φυσικής δραστηριότητας στις μεγάλες 

πόλεις

• Έλλειψη ενδιαφερόντων- δραστηριοτήτων σε περιοχές 

της επαρχίας

• Μικρή ως ελάχιστη κοινωνική συνεκτικότητα



Ασφαλές διαδίκτυο συμβουλές για γονείς (1) 

1. Μην αποτρέπετε το παιδί σας από το να χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο. 

2. Ενημερώστε το για τους κινδύνους που κρύβει και μάθετε το να 

προστατεύεται από αυτούς.

3.   Τοποθετήστε τον υπολογιστή σας σε επιβλέψιμο μέρος του σπιτιού 

όπως το σαλόνι και όχι σε απομονωμένους χώρους όπως το υπνοδωμάτιο 

του παιδιού σας.

4.  Αγκαλιάστε τον κόσμο των παιδιών σας και δείξτε τους εμπιστοσύνη.



Ασφαλές διαδίκτυο συμβουλές για γονείς (2) 

5. Ενθαρρύνετε την ισορροπημένη χρήση

6.Μην αφήνετε το παιδί σας να συναντήσει κάποιον που γνώρισε μέσα 

από το Διαδίκτυο.

7. Προτείνετε στο παιδί σας τη χρήση ιστοσελίδων με επιμορφωτικό και 

ψυχαγωγικό περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία του.

8  Εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας ένα λογισμικό φίλτρο που 

απαγορεύει την προσπέλαση σε ανάρμοστες ιστοσελίδες του 

Διαδικτύου.



















Τηλέφωνο : 11188

- Fax: 210-6476462

- Email: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

- Facebook: www.facebook.com/cyberkid.gov.gr

- Twitter: @cyberalertGR

- Ιστότοπος : www.cyberkid.gr

- Μέσω της εφαρμογής CYBERKID για φορητές συσκευές 

και 

- Ταχυδρομική διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 173, Τ.Κ. 11522, 

Αθήνα 

mailto:ccu@cybercrimeunit.gov.gr
http://www.facebook.com/cyberkid.gov.gr
http://www.cyberkid.gr/


Εκπαίδευση μαθητών & μαθητριών

•Να κατανοήσουν τη χρησιμότητα του 

Διαδικτύου.

•Ηθικοί και νομικοί κανόνες

•Κίνδυνοι



Χρησιμοποιώ το 
Διαδίκτυο σωστά



Τι είναι το διαδίκτυο; 





http://www.noesis.edu.gr/
http://www.noesis.edu.gr/


Ταξίδι στη γνώση-Κινούμενα σχέδια



Κινούμενα σχέδια-Επιστήμες

ΑΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΠΤΗΣΗ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ 
ΕΠΟΧΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ
ΜΑΖΑ

Μάζα Noesis.avi
Μάζα Noesis.avi


Κινούμενα σχέδια-Εφευρέσεις

ΠΥΞΙΔΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤ
Α

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

GPS
ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΑ



http://isecurenet.sch.gr/portal/

http://isecurenet.sch.gr/portal/
http://isecurenet.sch.gr/portal/


http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/cartoons.html
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/cartoons.html




https://livewithoutbullying.com/
https://livewithoutbullying.com/


http://www.hamogelo.gr/
http://www.hamogelo.gr/




Εν κατακλείδι 

1 Μαθαίνουμε στα παιδιά να μην εμπιστεύονται 
οποιαδήποτε πληροφορία στο διαδίκτυο και να την 
διασταυρώνουν.

2 Περιηγούμαστε συχνά μαζί τους στο διαδίκτυο 
(παράλληλη χρήση). Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας -
πέρα από επίβλεψη.

3 Με τη δική μας συνετή χρήση της τεχνολογίας 
παρέχουμε στα παιδιά μας ένα υγιές πρότυπο χρήσης.



4 Αποφεύγουμε να «δαιμονοποιούμε» την τεχνολογία, 
αντιθέτως συμμετέχουμε στις διαδικτυακές εφαρμογές των 
παιδιών μαζί με τα παιδιά και μαθαίνουμε τι τα ελκύει. 

5 Παραμένουμε ενημερωμένοι για τις τεχνολογικές εξελίξεις, 
ώστε να μπορούμε ενεργά να «ακολουθούμε» τα διαδικτυακά 
ενδιαφέροντα των παιδιών μας.

6 Παρέχουμε ευκαιρίες για εξωσχολικές δραστηριότητες και 
ειδικά αθλητικές δραστηριότητες, ώστε το διαδίκτυο να είναι 
μέρος της ρουτίνας των παιδιών και να μην υποκαθιστά εξω-
διαδικτυακές δραστηριότητες.




