
Ο αντίκτυπος στη σωματική, γνωστική, κοινωνική 
και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών
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engagement and OFFline alternatives

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΑΠΟ : ASOCIATIA DIRECT



Αυτή η ενότητα έχεισκοπό να σας προμηθεύσειμε στρατηγικές που θα σας βοηθήσουν να

καταλάβετε πω ς το διαδίκτυο παρέχειπιθανά πλεονεκτήματα στους χρήστες όσον αφορά

την ακαδημαϊκή υποστήριξη, το διαμοιρασμό ιδεών καισυναισθημάτων καιτην ελευθερία

έκφρασης, αλλά έχειεπίσης καιαρνητικές συνέπειες,όπως το χάσιμο χρόνου, η εμφάνιση

αντικοινωνικών συμπεριφορών, η πρόκληση προβλημάτων στιςσχέσεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



✓ Το Internet αποτελείένα αναπτυξιακό πλαίσιο επιμόρφωσης καιαπόκτησης κοινω νικο-

συναισθηματικών δεξιοτήτω ν για τους σημερινούς εφήβους. Πολλοί άνθρωποι δεν

μπορούν να φανταστούν μια πιο χαρούμενη μέρα χωρίς τη χρήση του internet στην

καθημερινότητά τους.

✓ Στο Internet, κάθε πληροφορία φαίνεταισημαντική. Η υπερβολική χρήση των πηγών

πληροφόρησης στο internet, χωρίς βασική γνώση της καλύτερης μεθόδου χρήσης

τεχνολογιών, καθιστά τις κοινωνίες φυσικά και νοητικά ακατάλληλες. Αυτή είναι η

μεγαλύτερη αρνητική συνέπεια του internet στην κοινω νία μας καιειδικά για τις νέες

γενιές.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



Θα καταστρέψειη τεχνολογία την ανάπτυξη τω ν παιδιώ ν;

➢ Η τεχνολογία είναι σχετικά καινούρια και μακροχρόνιες έρευνες για τις συνέπειες στην

ανάπτυξη των παιδιώ ν στην ψηφιακή εποχή δεν είναιδιαθέσιμες ακόμα. Αν καιο χρόνος που

περνούν οιάνθρωποιγενικά online μπορείνα είναιπολύ παραγωγικός, η κατ’εξακολούθηση

χρήση του Internet μπορείν’αποτελέσεικακή επιρροή στη ζω ή, την εργασία καιτις σχέσεις

εντόςτηςοικογένειας.

➢ Η τεχνολογία παρέχειπολλά πλεονεκτήματα για τη μάθηση, όμω ς μπορείκαινα έχειμερικές

αρνητικέςσυνέπειεςστην ανάπτυξη τω νπαιδιώ ν καιτηνποιότητα ζω ήςτους.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



✓ Πολυάριθμες έρευνες έχουν υποδείξεισυσχετίσεις μεταξύ του εθισμού στο διαδίκτυο και

προβλημάτων ψυχικής υγείας, όπως κατάθλιψη καιψυχιατρικά συμπτώματα, μεταξύ

τω ν εφήβω ν. Ωστόσο, οιπληροφορίες για τις συνέπειες του εθισμού στο διαδίκτυο στη

διατροφική συμπεριφορά τω ν έφηβωνείναιπεριορισμένες.

✓ Ο εθισμός στο διαδίκτυο, ειδικά στους εφήβους, έχειαναγνωριστείω ς ένα σημαντικό

κοινωνικό ζήτημα σε διάφορες χώρες λόγω του υψηλού επιπολασμού κατάθλιψης,

επιθετικών συμπεριφορών, ψυχιατρικών συμπτωμάτων και διαπροσωπικών

προβλημάτων που συνδέονταιμεαυτόν τον εθισμό.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



Οιέφηβοιείναιπιο ευάλωτοιστον εθισμό στο διαδίκτυο απ’τους ενήλικες, καιη κοινωνική

τους επίδοση, η ψυχολογία καιο τρόπος ζωής τω ν εθισμένων μπορείνα επηρεαστείαπ’

αυτή την εξάρτηση. Πολυάριθμές διατομεακές έρευνες υποδεικνύουν ότιο εθισμός στο

διαδίκτυο έχειαρνητικές συνέπειες σε αρκετούς παράγοντες σχετιζόμενους με τον τρόπο

ζωής στους εφήβους̇ μπορεί να καταλήξει σε ακανόνιστες διατροφικές συνήθειες,

εκτεταμένες περιόδους χρόνου στο Internet, σωματική αδράνεια, μειωμένη διάρκεια ύπνου

και αυξημένη χρήση αλκοόλ και καπνού.

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2830415/)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2830415/


Αφού θα έχετε ακολουθήσει αυτή την ενότητα, θα μπορείτε να:

• ευαισθητοποιήσετε τον κόσμο για τα πλεονεκτήματα καιτους κινδύνους της χρήσης

του Internet, να τροποποιήσετε δυσπροσαρμοστικές με υγιείς συμπεριφορές χρήσης

του υπολογιστή.

• εμψυχώσετε μαθητές, εκπαιδευτικούς καιγονείς ν’αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά

καταστάσεις σχετικές με την υπερβολική ενασχόληση με το Internet ή την κατάχρηση

οθονών, εφοδιάζοντάςτουςμεδεξιότητεςκαι μεθοδολογικά εργαλεία.

• προσφέρετε προσωποποιημένα πλάνα απόσυρσης απ’το Internet ή μείωσης της

χρήσηςοθόνης

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Μ ΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ



ΘΕΜ Α 1 Ευμενείςή δυσμενείςσυνέπειες του υπερβολικού internet

ΘΕΜ Α 2 Πώςο εθισμός στο διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει τη σωματική υγεία

ΘΕΜ Α 3 Ψ υχολογικές συνέπειες της χρήσης του Internet

ΘΕΜ Α 4 Οι συνέπειες του εθισμού στο διαδίκτυο στην κοινωνική ζωή

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΛΙΣΤΑ ΘΕΜ ΑΤΩΝ



1

Όταν ολοκληρώσετε αυτή την ενότητα, θα μπορείτε να:

• Ταυτοποιήσετε τον θετικό καιαρνητικό αντίκτυπο του internet στην κοινωνία καιτις

συνέπειες

• Μ ειώσετετο χρόνο που περνάτεστο διαδίκτυο
• Διαχειρίζεστετο ημερήσιο πρόγραμμα καλυτερα
• Εμπλέκετετουςμαθητέςσεεπιμορφωτικέςδραστηριότητες
• Εφαρμόζετεανεξάρτητα ψηφιακά εργαλεία καιπόρους

ΘΕΜ Α Ευμενείς ή δυσμενείς συνέπειες του υπερβολικού internet 

Μ ΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ



1

Το Internet απομακρύνει τα γεωγραφικά σύνορα μεταξύ των ατόμων. Οι κοινωνίες

εμπνέουν η μία την άλλη. Το Internet έχει ενώσει κοινωνίες και κουλτούρες στην

καθημερινή επικοινωνία καιπλέον δημιουργούνταισχέσεις στο internet. Όλοιθέλουν να

συνδεθούν στο διαδίκτυο.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι κάποια απ’ τα χαρακτηριστικά όπω ς τα ‘likes’ και ‘shares’

ενεργοποιούν το κέντρο ανταμοιβής του εγκεφάλου. Αυτό το κύκλωμα ανταμοιβής είναι

πολύ ευαίσθητο στην εφηβεία καιμπορείμερικώς να εξηγείγιατίπερισσότεροιέφηβοι

αρέσκονταιστα social media παρά ενήλικες.

ΘΕΜ Α Ευμενείς ή δυσμενείς συνέπειες του υπερβολικού internet 



1

Ο αντίκτυπος του Internet στην κοινωνία φέρνει πλέον οικονομικές, κοινωνικές και

πολιτικές αλλαγές ανά την υφήλιο. Αυτό είναιπροφανές καθώς δισεκατομμύρια χρήστες,

κοινότητες,κουλτούρες το χρησιμοποιούν καθημερινά. Καιοιπράξεις μας,οισκέψεις καιοι

επικοινωνιακέςμαςδεξιότητεςστο internet επιδρούνστην κοινωνία θετικά ή αρνητικά.

ΘΕΜ Α Ευμενείς ή δυσμενείς συνέπειες του υπερβολικού internet 



1 ΘΕΜ Α Ευμενείς ή δυσμενείς συνέπειες του υπερβολικού internet 

Η θετική επίδραση του internet στην κοινω νία

➢ Η μεγαλύτερη θετική επίδραση του internet στην κοινωνία είναιη δημοτικότητα των

κοινωνικώνδικτύωνκαιτων social media.

➢ Η online επικοινωνία βοηθά στην οικοδόμηση κοινωνικών σχέσεω ν σ’όλο τον κόσμο.
Εκτός αυτού,οιαγορές online, η εργασία online, το online marketing, το online banking,
καιτα mobile wallets συμβάλλουν επίσηςπροςαυτή την κατεύθυνση.

➢ Όλα τα παραπάνω βοηθούν τις κοινωνίες να εξερευνήσουν νέα ύψη μετη χρήση του

internet, ενώ το βιοτικό τουςεπίπεδο αυξάνεται.



1 ΘΕΜ Α Ευμενείς ή δυσμενείς συνέπειες του υπερβολικού internet 

Δυσμενείς συνέπειες του υπερβολικού internet

➢ Πολλά απ’τα παιδιά μπορείνα έχουν χρησιμοποιήσειτο Internet χωρίς καθοδήγηση
καιεπίβλεψη από τους γονείς καιτους δασκάλους τους. Αυτό τα καθιστά ευάλωτα στις

αρνητικές συνέπειες του Internet. Η συμμετοχή των γονέων στην παρακολούθηση της

συμπεριφοράς καιτω ν σχέσεων τω ν παιδιών τους καιη εξασφάλιση μιας ασφαλέστερης

χρήσηςτου Internet είναιπολύ σημαντικές.

https://shop.stockphotosecrets.com/stock-photo-preview/98499196/1000/iss_17053_00703.jpg


❖ Το Internet είναιένα online δίκτυο συνδεδεμένων servers, Η/Υ, laptop καικινητών

τηλεφώνων,ενώ καιοικοινωνίεςείναιπλέον μέσα σ’αυτό το δίκτυο. Αν καιο εθισμός

στο διαδίκτυο δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί ω ς γενικευμένη διαταραχή από το

Διαγνωστικό καιΣτατιστικό Εγχειρίδιο για τιςΨ υχικέςΔιαταραχέςαπό την Αμερικάνικη

Ψ υχιατρική Έ νωση(DSM 5), ένας αυξανόμενος αριθμός ερευνών αναγνωρίζει τα

προβλήματα που ανακύπτουν από αυτόν τον τύπο διαταραχής εξάρτησης (Young,

2010).

❖ Όλοιθέλουν να ‘βγουν έξω ’απ’το internet για να μπορέσουν να περάσουν χρόνο με

τις οικογένειες, τους φίλους, τους συγγενείς τους. Όμως οι περισσότεροι είναι

εθισμένοισ’αυτό. Οινέοιφαίνεταινα είναιο πληθυσμός σε μεγαλύτερο κίνδυνο για

ανάπτυξη εθισμού με το διαδίκτυο, λόγω προβλημάτων στην ανάπτυξη του

γνωστικού τους ελέγχου (Casey, Tottenham, Liston, & Durston, 2005) και της

έλλειψηςδεξιοτήτων οριοθέτησης (Liu & Potenza, 2007).

1 ΘΕΜ Α Ευμενείς ή δυσμενείς συνέπειες του υπερβολικού internet 

ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ



Η κοινωνία μας ζειμια ψηφιακή ζωή. Το Internet έχειθαμπώσειτα μάτια της καικαθιστά

πολύ δύσκολη τη διάκριση μεταξύ σωστού και λάθους εντός του. Ωστόσο, με τη

διαθεσιμότητα και την κινητικότητα τω ν νέων μέσων ω ς αναπόσπαστου μέρους της

καθημερινής μας ζωής, ο εθισμός στο διαδίκτυο (Internet addiction - IA) έχειαναδυθείω ς

πιθανό πρόβλημα για τουςνέους.

1 ΘΕΜ Α Ευμενείς ή δυσμενείς συνέπειες του υπερβολικού internet 

ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ

https://shop.stockphotosecrets.com/stock-photo-preview/103351473/1000/ist_12903_21181.jpg
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1. https://www.addictions.com/internet/dangerous-effects-internet-addiction/
2. https://www.researchgate.net/publication/282422102_Purposes_Causes_and_Conseque

nces_of_Excessive_Internet_Use_among_Turkish_Adolescents
3. https://www.redalyc.org/html/549/54932488004/
4. https://phys.org/news/2012-10-negative-effects-internet.html
5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2830415/

1 ΘΕΜ Α Ευμενείς ή δυσμενείς συνέπειες του υπερβολικού internet 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΑΠΟΜ ΠΕΣ

https://www.addictions.com/internet/dangerous-effects-internet-addiction/
https://www.researchgate.net/publication/282422102_Purposes_Causes_and_Consequences_of_Excessive_Internet_Use_among_Turkish_Adolescents
https://www.redalyc.org/html/549/54932488004/
https://phys.org/news/2012-10-negative-effects-internet.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2830415/


1. Χρησιμοποιεί ένας εθισμένος έφηβος το διαδίκτυο για να μάθει και ν’ αναζητήσει 

πληροφορίες;

α. Ναι

β. Όχι

γ. Δενξέρω

2. Χρησιμοποιείέναςεθισμένοςέφηβοςτο Internet για τα social media?

α. Σπάνια

β. Συχνά

γ. Πάντα

δ. Δεν ξέρω

1 ΘΕΜ Α Ευμενείς ή δυσμενείς συνέπειες του υπερβολικού internet 

QUIZ



3. Αντιστοιχίστετιςέννοιεςμετουςορισμούςτους:

α. όταν τα άτομα ακολουθούν καλές συνήθειες μετά 

το internet

β. όταν τα άτομα έχουν έλλειψη γνώσεων

1. Η αρνητική χρήση του internet είναι..

2. Η θετική χρήση του internet είναι…

Σωστέςαπαντήσεις: 2-α, 1-β.

1 ΘΕΜ Α Ευμενείς ή δυσμενείς συνέπειες του υπερβολικού internet 

QUIZ



2

Όταν θα έχετε ολοκληρώσει αυτή την ενότητα, θα μπορείτε να:

• Ταυτοποιήσετε τις συνέπειες του εθισμού στο διαδίκτυο, σημαντικές σωματικές

συνέπειεςστον νεανικό πληθυσμό

• Εμπλέκετετουςμαθητέςσεεπιμορφωτικέςδραστηριότητες
• Εφαρμόζετεανεξάρτητα ψηφιακά εργαλεία καιπόρους

ΘΕΜ Α Πώ ς ο εθισμός στο διαδίκτυο επηρεάζει τη σω ματική 

υγεία

Μ ΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ



2

Υπάρχειμια στατιστικά σημαντική συσχέτιση στο σκορ της Κλίμακας Διαδικτυακού Εθισμού

μεταξύ του εθισμού στο internet καισωματικών παραπόνων,όπω ς πονοκέφαλος, αίσθημα

πιασίματος, πόνος στην πλάτη καιτον αυχένα,αϋπνία. Το σκορ στην Κλίμακα Διαδικτυακού

Εθισμού καιο χρόνοςστο internet έδειξανμια στατιστικά σημαντική συσχέτιση.

Η έρευνα για τη χρήση online κοινωνικών δικτύων για παρεμβάσεις στην υγεία είναιακόμα

σεπρώιμο στάδιο.

ΘΕΜ Α Πώ ς ο εθισμός στο διαδίκτυο επηρεάζει τη 
σω ματική υγεία



2

Η χρήση υπολογιστώ ν από παιδιά έχειαυξηθείσταθερά στο πέρασμα του χρόνου και

μαζίμ’αυτή καιη ανησυχία για τις αρνητικές της συνέπειες στην κοινωνική ανάπτυξη.

Υπάρχειμια αυξανόμενη εξάρτηση απ’τη χρήση του Internet, που δημιουργείσοβαρές

προκλήσεις στην υγεία. Τα δεδομένα των ερευνών δείχνουν ότιτα πιο συχνές σωματικές

ενοχλήσειςπεριελάμβανανξηρά μάτια, μειωμένη όραση καιπόνουςστη λεκάνη.

Υπάρχουν ενδείξεις απώλειας ύπνου λόγω της πολύωρης χρήσης του Internet.

(https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7551188)

Είναιαναγκαίος ο έλεγχος της ποσότητας του χρόνου χρήσης του Internet ή η υιοθέτηση

βημάτων προς τη φροντίδα της υγείας,ώστε ν’αποφευχθούν σωματικές ενοχλήσεις,

μέσω ειδικώνσυμβουλευτικών πλατφορμώ ν. Όλο καιπερισσότερη προσοχή χρειάζεταινα
δοθείστον αντίκτυπο τηςχρήσηςτου Internet στη σωματική μαςυγεία.

ΘΕΜ Α Πώ ς ο εθισμός στο διαδίκτυο επηρεάζει τη 
σω ματική υγεία

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7551188


2
ΘΕΜ Α Πώ ς ο εθισμός στο διαδίκτυο επηρεάζει τη 
σω ματική υγεία

ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ

Σύμφωνα με τους Shao et al., ο πιο σημαντικός στόχος θα έπρεπε να είναιη βοήθεια στα

άτομα,ώ στε να κατανοήσουν ικανοποιητικά τον εθισμό στο διαδίκτυο καινα αλλάξουν τον

ανθυγιεινό τρόπο ζωής.

Δεδομένου του ότιη χρήση του internet μπορείνα οδηγήσεισε εθισμό, είναιαναγκαίο να

παρθούν μέτρα για τον έλεγχο της χρήσης του internet, ώστε ν’ αποφευχθούν τα

προβλήματα υγείαςπου ενδέχεταινα προκύψουν.

Η ποσότητα του χρόνου στο Internet επηρεάζειπολύ τους χρήστες,αποτελώντας έναν

παράγοντα που συμβάλλει στην καθιστική συμπεριφορά που συνδέεται με την

παχυσαρκία. Είναι απαραίτητο όχι μόνο ν’ αυξηθεί η συμμετοχή σε σωματικές

δραστηριότητες, αλλά καινα καμφθείο χρόνος μπροστά στις οθόνες καινα μειω θείη

καθιστική ζωή για τον έλεγχο του βάρους.



APA style reference system

2
ΘΕΜ Α Πώ ς ο εθισμός στο διαδίκτυο επηρεάζει τη 
σω ματική υγεία
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PHYSICAL_HEALTH.

• https://www.psychguides.com/behavioral-disorders/computer-internet-addiction/

• https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7551188

• https://pixabay.com/images/search/user:free-photos/?cat=science
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https://www.psychguides.com/behavioral-disorders/computer-internet-addiction/
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7551188
https://pixabay.com/images/search/user:free-photos/?cat=science


1. Καθώ ς τα παιδιά περνούν περισσότερο χρόνο μπροστά στις οθόνες υπολογιστώ ν, 

τυπικά περνούν λιγότερο χρόνο σε σω ματικές δραστηριότητες.

α. Ναι

β. Όχι

γ. Δενξέρω

2. Τα παιδιά που έχουν εύκολη πρόσβαση στο Internet μπορείνα καταστούν λιγότερο

ικανά να διαχω ρίσουν το πραγματικό απ’το φανταστικό.

α. Συχνά

β. Πάντα

γ. Δενξέρω

2
ΘΕΜ Α Πώ ς ο εθισμός στο διαδίκτυο επηρεάζει τη 
σω ματική υγεία

QUIZ



3. Αντιστοιχίστετιςέννοιεςμετουςορισμούςτους:

α. αποκτούν γνώσεις ή να κάνουν άλλες σημαντικές 

δραστηριότητες

β. το σώμα δεν έχει αρκετό χρόνο να ξεκουραστεί.

1. Ο αργοπορημένος ύπνος δεν είναι καλός για την υγεία 

επειδή ..

2. Πολλοί έφηβοι περνούν τον περισσότερο χρόνο τους απλώς 

βλέποντας ταινίες, στο Facebook και παίζοντας αντί να …

Σωστέςαπαντήσεις: 2-α, 1-β.

2
ΘΕΜ Α Πώ ς ο εθισμός στο διαδίκτυο επηρεάζει τη 
σω ματική υγεία

QUIZ



3

Όταν ολοκληρώσετε αυτή την ενότητα, θα μπορείτε να:

• Παρέχετεπληροφορίεςγια τιςΨ υχολογικέςΣυνέπειεςτηςΧρήσηςτουΔιαδικτύου
• Συμπεριλάβετετουςμαθητέςσεεπιμορφωτικέςδραστηριότητες
• Εφαρμόσετεανεξάρτητα ψηφιακά εργαλεία καιπόρους

ΘΕΜ ΑΨ υχολογικές συνέπειες της χρήσης του Internet

Μ ΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ



3

Όποτεοιεθισμένοιστο διαδίκτυο νιώθουν καταβεβλημένοι, αγχωμένοι, μελαγχολικοί, μόνοι

ή νευρικοί, χρησιμοποιούν το Internet για να παρηγορηθούν καινα ξεφύγουν. Έ ρευνες του

Πανεπιστημίου της Άιοβα δείχνουν ότιο εθισμός στο διαδίκτυο είναιαρκετά συχνός στους

άνδρεςηλικιών 20 με30 χρονών,οιοποίοιπάσχουν από κατάθλιψη.

ΘΕΜ ΑΨ υχολογικές συνέπειες της χρήσης του Internet

https://shop.stockphotosecrets.com/stock-photo-preview/99141114/1000/ing_19043_204495.jpg


3

➢ Ορισμένα άτομα έχουν προδιάθεση για εθισμό στο διαδίκτυο ή τον υπολογιστή, π .χ. όσοι

πάσχουν από άγχος καικατάθλιψη. Η έλλειψη συναισθηματικής υποστήριξης τους κάνεινα

στρέφονταιστο Internet για να καλύψουν αυτή την ανάγκη. Υπάρχουν επίσης εκείνοιπου

έχουν ιστορικό άλλων τύπων εξαρτήσεων,όπως στο αλκοόλ, τα ναρκωτικά, το σεξ καιτον

τζόγο.

➢ Ακόμα και το αίσθημα άγχους ή στενοχώριας μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην

ανάπτυξη ενός εθισμού στον υπολογιστή ή το Internet. Άτομα που είναιιδιαίτερα ντροπαλά

καιδενμπορούν να σχετιστούνμεευκολία μετουςσυνομηλίκουςτουςβρίσκονταιεπίσηςσε

υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξηςενόςτέτοιου εθισμού.

ΘΕΜ Α Ψ υχολογικές συνέπειες της χρήσης του Internet



3 ΘΕΜ ΑΨ υχολογικές συνέπειες της χρήσης του Internet

Καταστρεπτικέςσυνέπειες

Η χρήση του Internet συνεχίζεταιπαρά την επίγνωση της ύπαρξης ενός επίμονου ή

επαναλαμβανόμενου σω ματικού, κοινωνικού, εργασιακού ή ψυχολογικού προβλήματος,

που πιθανόν έχειπροκληθείή επιδεινωθείμετη χρήση του Internet.
➢ Απώλεια ύπνου, συζυγικές δυσκολίες, καθυστέρηση σε πρωινές συναντήσεις, 

παραμέληση εργασιακών καθηκόντων ή αισθήματα εγκατάλειψης στους 

σημαντικούς άλλους.
➢ Απομόνωση

➢ Απώλεια εργασίας



3 ΘΕΜ ΑΨ υχολογικές συνέπειες της χρήσης του Internet

ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ

Πώ ς θα απελευθερω θείτε;

• Αλλάξτε τη ρουτίνα σας ώστε να περνάτε λιγότερο χρόνο στο. Για παράδειγμα,αν 

συνήθωςσυνδέεστε στο διαδίκτυο με το που ξυπνάτε, αρχίστε να κάνετε μπάνιο και 

να τρώτε πρωινό πριν μπείτε στο Internet.

• Περάστε περισσότερο χρόνο κάνοντας διασκεδαστικές δραστηριότητες με τους φίλους 

σας εκτός διαδικτύου.

• Για τη δική σας ευημερία, ορίστε ένα χρονικό όριο όταν ξεκινήσετε να κάνετε 

δραστηριότητες online.

• Τη νύχτα, αφήστε τις ηλεκτρονικές σας συσκευές εκτός της κρεβατοκάμαρας.

Η τεχνολογία έχει πλάκα, αλλά πρέπει να ξέρετε πώ ς να τη χρησιμοποιείτε σοφά!



3 ΘΕΜ ΑΨ υχολογικές συνέπειες της χρήσης του Internet

ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ

Η επιρροή τωνmedia στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη τω ν παιδιών είναιβαθειά. Γι’αυτό,

είναισημαντικό οιειδικοίνα συζητήσουν με τους γονείς την έκθεση των παιδιών τους

στα media καινα παρέχουν καθοδήγηση στην κατάλληλη με την ηλικία χρήση τους,

συμπεριλαμβανομένης της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, της μουσικής, τω ν video

games καιτου Internet.

Βοηθήστε τα παιδιά να εφαρμόσουν έξυπνες συνήθειες στο διαδίκτυο και να είναι ασφαλή

online!

https://shop.stockphotosecrets.com/stock-photo-preview/99896096/1000/ing_33594_242595.jpg


APA style reference system

3 ΘΕΜ ΑΨ υχολογικές συνέπειες της χρήσης του Internet

ΠΑΡΑΠΟΜ ΠΕΣ

• Casey, B. J., Tottenham, N., Liston, C., & Durston, S. (2005). Imaging the developing brain: What have

we learned about cognitive development? Trends in Cognitive Sciences, 9, 104–110.

• Griffiths, M.D. (1999). Internet addiction: Internet fuels other addictions. Student British Medical

Journal, 7, 428–429.

• Griffiths, M.D. (2000). Internet addiction-time to be taken seriously? Addiction Research and Theory,

8(5), 413–418. http://dx.doi.org/10.3109/16066350009005587

• Griffiths, M. D. (2005). A "components" model of addiction within a biopsychosocial framework. Journal

of Substance Use, 10, 191-197.

• Kuss, D. J. and Lopez-Fernandez, O. (2016). Internet addiction and problematic Internet use: A

systematic review of clinical research. World Journal of Psychiatry, 6 (1), pp. 143-176. ISSN 2220-3206

http://dx.doi.org/10.3109/16066350009005587


1. Έ χει παρατηρηθεί ότι τα social media κάνουν τους ανθρώ πους πιο συμπονετικούς, 

ευγενικούς και προσανατολισμένους στις σχέσεις. 

α. Ναι

β. Όχι

γ. Δενξέρω

2. Κάποια παιδιά συνειδητοποιούν ότι σπαταλούν πολύ χρόνο στα social media και αυτό

επηρεάζειαρνητικά τηδιάθεσή τους,ενώ επίσηςτουςδημιουργείμια ηττοπαθή στάση.
α. Σπάνια
β. Συχνά
γ. Πάντα
δ. Δενξέρω

3 ΘΕΜ ΑΨ υχολογικές συνέπειες της χρήσης του Internet

QUIZ



3. Αντιστοιχίστετιςέννοιεςμετουςορισμούςτους:

α.έχοντας περάσει πάρα πολύ χρόνο σ’ αυτό ή σε άλλες 

σελίδες κοινωνικών δικτύων.

β. γίνονται αγχώδη.

1. Τα παιδιά που περνούν περισσότερες από 3

ώ ρες τη μέρα στα social media.. 

2. Έ χει παρατηρηθείότι έφηβοι επίσης 
υποφέρουν από την “κατάθλιψη του Facebook” …

Σωστέςαπαντήσεις: 2-α, 1-β.

3 ΘΕΜ ΑΨ υχολογικές συνέπειες της χρήσης του Internet

QUIZ



4

Όταν ολοκληρώσετε αυτή την ενότητα, θα μπορείτε να:

• Ταυτοποιήσετετιςσυνέπειεςτου internet στην κοινωνική ζωή

• Συμπεριλάβετετουςμαθητέςσεεπιμορφωτικέςδραστηριότητες
• Εφαρμόσετεανεξάρτητα ψηφιακά εργαλεία καιπόρους

ΘΕΜ Α Οι συνέπειες του εθισμού στο διαδίκτυο στην 
κοινω νική ζω ή

Μ ΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ



4

✓ Οι εθισμένοι στο διαδίκτυο συνειδητοποιούν ότι εγκαταλείπουν αξίες που

έχουνυπάρξεισημαντικέςγι’αυτούς:
❑ Σεβασμός στον συνάνθρωπο.
❑ Αποτροπιασμός με τη βία καιτον καταναγκασμό. 
❑ Χριστιανικέςαξίες όπω ς ακεραιότητα, αγνότητα καιαυτοπειθαρχία.

✓ Επανερμήνευση καιΕλαχιστοποίηση:
❑ Είναι μόνο φωτογραφίες! Είναι μόνο ένα παιχνίδι!
❑ Έ χω  τόσο πολύ άγχος! Αυτό με βοηθά να χαλαρώσω ! Το αξίζω  αυτό.
❑ Οι άλλοι το κάνουν, γιατί όχι εγώ ;

ΘΕΜ Α Οι συνέπειες του εθισμού στο διαδίκτυο στην 
κοινω νική ζω ή



4
ΘΕΜ Α Οι συνέπειες του εθισμού στο διαδίκτυο στην 
κοινω νική ζω ή

Συμπτώ ματα

✓ Αυξανόμενη ενασχόληση και επένδυση πόρων (π.χ. 

χρόνος, χρήματα, ενέργεια) σε δραστηριότητες σχετικές 

με το Internet

✓ Δυσάρεστα συναισθήματα (π.χ.κατάθλιψη, άγχος, 

μοναξιά, κενότητα) όταν δεν είναι online

✓ Αρνητικός αντίκτυπος στην επίδοση στη δουλειά/στο 

σχολείο

✓ Ανάπτυξη προβλημάτων στις υπάρχουσες σχέσεις

✓ Δυσκολία στη σύναψη νέων σχέσεων offline

✓ Μ πορεί να αναπτυχθεί η ανοχή

✓ Άρνηση



4
ΘΕΜ Α Οι συνέπειες του εθισμού στο διαδίκτυο στην 
κοινω νική ζω ή

Μ ειονεκτήματα της υπερβολικής χρήσης του 

Internet:

✓προβλήματα σχέσεων

✓αίσθηση μοναξιάς και απομόνωσης

✓κατάθλιψη ή γενικευμένη στενοχώρια

✓ανάγκη παρουσίασης του εαυτού με τον καλύτερο 

τρόπο

✓μετατροπή σεεσωστρεφείς

✓Παραμέληση οικογενειακών δραστηριοτήτων, 

κοινωνικών εκδηλώσεων, δουλειάς, σχολείου.



4
ΘΕΜ Α Οι συνέπειες του εθισμού στο διαδίκτυο στην 
κοινω νική ζω ή

ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ

Επιπροσθέτως, ο χρόνος που ξοδεύεται ‘σερφάροντας’στο διαδίκτυο και τις σελίδες

κοινωνικών δικτύων, ή παίζοντας computer games είναι εξ ορισμού χρόνος που δεν

μπορείνα κατανεμηθείσεαθλήματα, λέσχεςή άλλεςεξωσχολικέςδραστηριότητες.

Η συμμετοχή σε εξωσχολικές δραστηριότητες θεωρείταιχώρος-κλειδίγια τη συντήρηση

υπαρχουσώ ν φιλιών καιτην ανάπτυξη νέων. Στο έπακρό της, η κοινωνική απομόνωση

μπορείν’αυξήσειτην αποφυγή του σχολείου από τα παιδιά μέσω απουσιών ή χρόνιας

αργοπορίας.

Η θεραπεία που στοχεύειστην αλλαγή συμπεριφοράς μπορείεπίσης να χρησιμοποιηθεί

στη θεραπεία του εθισμού στο διαδίκτυο. Αν ξεκινήσετε θεραπεία για τον εθισμό αυτό, ο

στόχος δε θα έπρεπε να είναιη εξάλειψη της χρήσης του Internet, αλλά η μείωσή της σε

φυσιολογικά επίπεδα που επιτρέπουν τη λειτουργικότητα καιτη διατήρηση προσωπικών

σχέσεων.



4
ΘΕΜ Α Οι συνέπειες του εθισμού στο διαδίκτυο στην 
κοινω νική ζω ή

ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ

Προτάσεις αυτοβοήθειας

Αν πιστεύετε ότι ίσως είστε εθισμένοι στο Internet και θέλετε ν’ αλλάξετε τη συμπεριφορά 

σας, θα μπορούσατε να δοκιμάσετε τις ακόλουθες στρατηγικές: 
➢Δώστε βάση στα συμπτώματά σας– καταγράψτε τη συμπεριφορά, τις σκέψεις και τα 

συναισθήματά σας.

➢Σκεφτείτε γιατί χρησιμοποιείτε το Internet τόσο πολύ. Τι σας κάνει να είστεonline; Υπάρχει

κάποιο πραγματικό πρόβλημα που δεν αντιμετωπίζετε;

➢Σκεφτείτε (brainstorm) άλλους τρόπους διαχείρισης του προβλήματός σας που να μην 

περιλαμβάνει το Internet. Επιλέξτε κάτι που θα λειτουργήσει καιεφαρμόστε το.

➢Χρησιμοποιήστε χαλαρωτικές μεθόδους, όπως βαθιές αναπνοές ή διαλογισμό για να 

διαχειριστείτε τα συμπτώματα του άγχους.

➢Ανακαλύψτε ξανά παραμελημένα κομμάτια της ζωής σας – π.χ.κοινωνικοποιηθείτε με 

φίλους, βγείτε έξω  και γίνετε δραστήριοι.

➢Αναζητήστε τη βοήθεια ενός ειδικού αν είναι απαραίτητο.



APA style reference system

4
ΘΕΜ Α Οι συνέπειες του εθισμού στο διαδίκτυο στην 
κοινω νική ζω ή

ΠΑΡΑΠΟΜ ΠΕΣ

• Casey, B. J., Tottenham, N., Liston, C., & Durston, S. (2005). Imaging the developing brain: What have

we learned about cognitive development? Trends in Cognitive Sciences, 9, 104–110.

• Griffiths, M.D. (1999). Internet addiction: Internet fuels other addictions. Student British Medical

Journal, 7, 428–429.

• Griffiths, M.D. (2000). Internet addiction-time to be taken seriously? Addiction Research and Theory,

8(5), 413–418. http://dx.doi.org/10.3109/16066350009005587

• Griffiths, M. D. (2005). A "components" model of addiction within a biopsychosocial framework. Journal

of Substance Use, 10, 191-197.

• Kuss, D. J. and Lopez-Fernandez, O. (2016). Internet addiction and problematic Internet use: A

systematic review of clinical research. World Journal of Psychiatry, 6 (1), pp. 143-176. ISSN 2220-3206.

• Young K. (1998). Caught in the net. New York: Wiley.

• https://www.everydayhealth.com/internet-addiction/guide/
• https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/HealthyLiving/internet-addiction

http://dx.doi.org/10.3109/16066350009005587
https://www.everydayhealth.com/internet-addiction/guide/
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/HealthyLiving/internet-addiction


1. Οι εθισμένοι στα social media νέοι σπαταλούν ένα σημαντικό ποσοστό χρόνου 

καθημερινά, με αποτέλεσμα τους κακούς βαθμούς στο σχολείο. 

α. Ναι

β. Όχι

γ. Δενξέρω

2. Οι εθισμένοι στα social media νέοι καταλήγουν να περνούν ώ ρες καθημερινά

βλέποντας βίντεο, φω τογραφίες κιάλλο περιεχόμενο ανεβασμένο απ’τους φίλους

τους καιτους λογαριασμούς που ακολουθούν. Αυτός ο εθισμός διαταράσσειάλλες

δραστηριότητες, όπω ς τις εργασίες του σχολείου, αθλήματα, διάβασμα κι άλλες

παραγω γικές συνήθειες.

α. Σπάνια

β. Συχνά

γ. Πάντα

δ. Δεν ξέρω

4
ΘΕΜ Α Οι συνέπειες του εθισμού στο διαδίκτυο στην 
κοινω νική ζω ή

QUIZ



3. Αντιστοιχίστετιςέννοιεςμετουςορισμούςτους:

α. μια εθιστική συνήθεια.

β. ίσως επίσης ‘φτωχά’ στη λεκτική και τη μη-λεκτική 
επικοινωνία.

1.Τα παιδιά που μεγαλώ νουν αλληλεπιδρώ ντας 
κυρίω ς μέσω  τω ν social media ίσω ς γίνουν μη 

συμπονετικά και..

2. Ο συνεχής έλεγχος της ροής νέω ν τω ν 

διαφορετικώ ν social media γίνεται…

Σωστέςαπαντήσεις: 2-α, 1-β.

4
ΘΕΜ Α Οι συνέπειες του εθισμού στο διαδίκτυο στην 
κοινω νική ζω ή

QUIZ
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