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ΕΝ Ο ΤΗ ΤΑ 4
ΠΕΡΙΓΡΑΦ Η
Αυτή η ενότητα έχεισκοπό να σας παρέχειστρατηγικές που θα σας βοηθήσουν να
επανακτήσετε μια ισορροπημένη ζω ή. Ο στόχος είναιη εξερεύνηση πρακτικώ ν τρόπω ν
καταπ ολέμησης του εθισμού στο διαδίκτυο καιη βελτίω ση της συναισθηματικής και
σω ματικής σας ευεξίας. Ω στόσο, θυμηθείτε ότιδεν υπάρχειμια λύση π ου κάνειγια
όλους σ’ένα τέτοιο θέμα. Αυτή η ενότητα θα σας βοηθήσεινα καταλάβετε την π ροσω π ική
σας σχέση με το Internet καιθα σας καθοδηγήσειστην ανάπτυξη τω ν δικώ ν σας
στρατηγικώ ν για τη μείω ση της χρήσης του διαδικτύου καιτην επ ανάκτηση μιας
ισορροπ ημένης ζω ής.
Ενώ αυτές οιστρατηγικές μπορείνα είναιπολύ χρήσιμες, τα αποτελέσματα μπορείνα
ποικίλουν. Αν τις εξασκείτε συνεχόμενα για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα π λεονεκτήματα
θα εμφ ανιστούν σίγουρα.

ΕΝ Ο ΤΗ ΤΑ 4
Μ ΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ
Ό ταν ολοκληρώ σετε αυτή την ενότητα,θα μπορείτε να:

• Αναπτύξετε αποτελεσματικές προσεγγίσεις για να κατανοήσετε τον εθισμό σας, τις ανάγκες
του καιτιτον πυροδοτεί.
• Κατανοήσετε πώ ς η εθιστική συμπεριφορά επηρεάζειτη ζω ή σας.
• Π ροσεγγίσετε το internet ω ς ένα εργαλείο καινα αξιοποιήσετε στο έπακρο το χρόνο σας
online.
• Αναπτύξετε στρατηγικές για να επανακτήσετε μια ισορροπημένη ζω ή.
• Ενδυναμώ σετε τις σχέσεις με τα κοντινά σας πρόσω πα καινα δημιουργήσετε νέες
κοινω νικές σχέσεις.
• Αμφισβητήσετε τα αρνητικά αισθήματα που τρέφουν τον εθισμό σας.

ΕΝ Ο ΤΗ ΤΑ 4
ΛΙΣΤΑ ΘΕΜ ΑΤΩΝ

Θ ΕΜ Α 1 Επίγνω ση τω ν media καιτου εαυτού
Θ ΕΜ Α 2 Υιοθέτηση ποιοτικής χρήσης τω ν media
Θ ΕΜ Α 3 Επιλεκτικό single-tasking
Θ ΕΜ Α 4 Διαμόρφω ση χρόνω ν καιτόπω ν για αποσύνδεση
Θ ΕΜ Α 5 Καλλιέργεια σχέσεω ν καισυζητήσεω ν πρόσω πο με πρόσω πο
Θ ΕΜ Α 6 Τεχνικές γνω στικής αναδιάρθρω σης
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Επ ίγνω ση τω ν media καιτου εαυτού

Μ ΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ

Δ εν μπ ορείτε να αλλάξετε αυτό π ου δεν αντιλαμβάνεστε. Η κατανόηση τω ν πράξεω ν και
τω ν επιθυμιώ ν σας καιτιτις προκαλείμπορείνα είναιτο πρώ το βήμα προς την
αντιμετώ πιση του προβλήματος.
Αφού ακολουθήσετε αυτή την ενότητα, θα μπορείτε να:

• Χαρτογραφείτε το χρόνο που περνάτε online.
• Αντιλαμβάνεστε πώ ς ο εθισμός επηρεάζειτη συναισθηματική σας ευεξία.
• Κατανοήσετε τα ερεθίσματα που σας οδηγούν να μπείτε στο διαδίκτυο.
• Κατανοήσετε τις ανάγκες σας ώ στε να τις αντιμετω πίσετε αποτελεσματικά.
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Επ ίγνω ση τω ν media καιτου εαυτού

Κ αταγράψ τε το χρόνο π ου π ερνάτε online

Το πρώ το βήμα για την επανάκτηση μιας ισορροπημένης
ζω ής είναιη συνειδητοποίηση του π όσο σοβαρό είναι
το π ρόβλημα. Ενώ περνάτε το συνηθισμένο σας χρόνο
online, προσπαθήστε να καταγράψ ετε π όσο χρόνο
περνάτε καισε π οιες δραστηριότητες, σελίδες,
εφαρμογές κ.λπ. Αν διαβάζετε/εργάζεστε online αυτό θα
είναιλίγο πιο περίπλοκο,αλλά προσπαθήστε να
επιμείνετε σ’αυτό για λίγες μέρες.
Πηγή: www.pixabay.com
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Επ ίγνω ση τω ν media καιτου εαυτού

Κ αταγράψ τε το χρόνο π ου π ερνάτε online

Ίσω ς μερικές ώ ρες περιήγησης στο διαδίκτυο φαίνονται
ακίνδυνες,αλλά αθροιστικά η ποσότητα του χρόνου θα
μπορούσε να οδηγήσεισε μεγάλα νούμερα τω ν οποίω ν
δεν έχετε επίγνω ση.
Για να καταγράψ ετε το χρόνο που περνάτε στο διαδίκτυο
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα χρονόμετρο ή μια
εφ αρμογή, όπω ς τα QualityTime, addictOmeter, toggl.

Πηγή: www.pixabay.com
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Επ ίγνω ση τω ν media καιτου εαυτού

Π αρατηρήστε το χρόνο π ου π ερνάτε online
Εκτός της καταγραφής του χρόνου που περνάτε online, παρατηρήστε επίσης π ώ ς τον
π ερνάτε. Για παράδειγμα,περνάτε περισσότερο χρόνο στα social media ή παίζετε κυρίω ς
online games; Επίσης,περνάτε συνεχόμενες ώ ρες στο Facebook ή πηγαίνετε στο twitter
κάθε 15 λεπ τά να δείτε αν υπάρχεικάποια ενημέρω ση;
Μ ’αυτόν τον τρόπο θα μπορούσατε να παρατηρήσετε τα πιθανά μοτίβα στη χρήση του
Internet.

Πηγή: www.pixabay.com
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Επ ίγνω ση τω ν media καιτου εαυτού

Καταγράψτε τα αισθήματά σας
• Π ώ ς νιώ θετε όταν χρησιμοποιείτε το internet;
• Π ώ ς νιώ θετε όταν δεν είστε online, αλλά το λαχταράτε;
• Ν ιώ θετε εξυπνότεροιή με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση online σε σχέση με την πραγματική
ζω ή;
• Ν ιώ θετε απομονω μένοι, αγχω μένοιή ακόμα καιθλιμμένοιόταν δεν είστε online;
• Π ώ ς νιώ θετε αφού περάσετε μερικές ώ ρες online; Κουρασμένοι;Ανικανοποίητοι;
Η καταγραφ ή του πώ ς νιώ θετε μπορείνα σας δώ σειμια εικόνα του πώ ς η χρήση του
internet επηρεάζειτη συναισθηματική σας υγεία.
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Επ ίγνω ση τω ν media καιτου εαυτού

Αναγνωρίστε τα προκλητικά ερεθίσματα

Πηγές: www.pixabay.com

Η υπερβολική χρήση του internet πιθανόν πυροδοτείται
από αισθήματα ανίας, μοναξιάς ή άγχους. Το να
«τσεκάρετε’το κινητό σας θα μπορούσε να είναιμια
αυτόματη απ όκριση για άμβλυνση του άγχους, για
παράδειγμα. Σε κάθε περίπτω ση, χρειάζεταινα
γνω ρίζετε τιπυροδοτείτην υπερβολική χρήση του
διαδικτύου. Αυτός είναιο μόνος τρόπος συνέλθετε από
αυτή.
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Επ ίγνω ση τω ν media καιτου εαυτού

Αναγνωρίστε τα προκλητικά ερεθίσματα

Μ πορείτε να το επιτύχετε αυτό δίνοντας
προσοχή στον εαυτό σας κάθε φορά που είστε
online. Π ροσπαθήστε να αντιλαμβάνεστε
διαρκώ ς τις π αρορμήσεις σας να
χρησιμοποιήσετε το internet όπω ς προκύπτουν
καιπώ ς καιγιατίανταποκρίνεστε σ’αυτές.

Πηγή: www.pixabay.com
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Επ ίγνω ση τω ν media καιτου εαυτού

ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ
Η κατανόηση της διαδικτυακής σας
συμπεριφοράς καιτω ν συναισθηματικώ ν σας
αντιδράσεω ν προς το Internet είναιτο πρώ το
βήμα για μια υγιή καιισορροπημένη χρήση.
Ξεκινήστε κρατώ ντας ένα ημερολόγιο για
μερικές μέρες με τα προαναφερθέντα στοιχεία:
χρόνος, τρόπ οι, αισθήματα, ερεθίσματα. Αυτό
μπορείνα είναιένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για
εσάς όσο καιγια εκείνους που σας στηρίζουν σ’
αυτό το «ταξίδι».
Πηγή: www.pixabay.com
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Επ ίγνω ση τω ν media καιτου εαυτού
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Επ ίγνω ση τω ν media καιτου εαυτού

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ
1. QualityTime καιaddictOmeter: εφαρμογές για παρακολούθηση της ποσότητας του
χρόνου που περνάτε στο κινητό σας
2. Toggl: μια εφαρμογή καταγραφής χρόνου που βοηθάεινα χαρτογραφήσετε τις
δραστηριότητές σας στο διαδίκτυο
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Επ ίγνω ση τω ν media καιτου εαυτού

QUIZ

1. Δεν είναισημαντικό το γιατίκαιτο πότε συνδέεστε στο διαδίκτυο.
α. Σω στό
β. Λάθος

2. Αισθήματα ανίας ή μοναξιάς ίσω ς συνδέονταιμε την υπερβολική χρήση του Internet.
α. Σω στό
β. Λάθος
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Υιοθέτηση π οιοτικής χρήσης τω ν media

Μ ΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ
Το Internet είναιένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο καιένα σημαντικό κομμάτιτης
σύγχρονης ζω ής. Ο σκοπός δεν είναιη ολοκληρω τική αποχή απ’αυτό,αλλά η ανάπ τυξη
μιας υγιούς συμπ εριφ οράς στο διαδίκτυο καιμιας ποιοτικής χρήσης της τεχνολογίας.
Αντίνα προσπαθήσετε να το «κόψ ετε μαχαίρι», φτιάξτε ένα πλάνο για να μειώ σετε
σταδιακά το χρόνο που περνάτε online απερίσκεπτα χω ρίς να χάσετε τα πλεονεκτήματα της
τεχνολογίας.

Αφού ολοκληρώσετε αυτή την ενότητα,θα μπορείτε να:

• Αντιμετω πίσετε το internet ω ς εργαλείο καινα επω φεληθείτε στο έπακρο από το χρόνο
σας online.
• Απολαύσετε διασκεδαστικές δραστηριότητες εντός ενός υγιούς καιισορροπημένου ορίου.
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Υιοθέτηση π οιοτικής χρήσης τω ν media

Αντιμετωπίστε το διαδίκτυο ως εργαλείο

Το Internet είναιένα μέσο επ ίτευξης ενός
σκοπ ού. Θ υμηθείτε το αυτό! Π ρογραμματίστε το
χρόνο σας online με το στόχο στο μυαλό σας κι
αυτό θα σας γλιτώ σειπολύτιμο χρόνο. Είτε πρέπει
να εργαστείτε είτε απλώ ς χρησιμοποιείτε το
Internet για ψ υχαγω γία είτε για να κρατήσετε
επαφή με φίλους,μην ξεχνάτε γιατίείστε online.
Πηγή: www.pixabay.com
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Υιοθέτηση π οιοτικής χρήσης τω ν media

Προγραμματίστε το χρόνο σας στο διαδίκτυο

Πηγή: www.pixabay.com

Αντίνα συνδέεστε “οποτεδήποτε,” μπορείτε να
φτιάξετε ένα π ρόγραμμα για τον εαυτό σας.
Κρατώ ντας στο μυαλό σας το ημερολόγιο του θέματος
1, προγραμματίστε ένα χρονοδιάγραμμα στο Internet
βάσειτω ν αναγκώ ν καιτω ν π ροτιμήσεώ ν σας. Για
παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε 1 ώ ρα μετά το τέλος
τω ν μαθημάτω ν σας για να παίξετε online games και
30 λεπτά πριν το βραδινό για να περιηγηθείτε στα
social media. Αν χρειάζεται, μπορείτε να βάλετε ένα
χρονοδιακόπ τη για να σας υπενθυμίσειπότε να βγείτε
από το internet. Ό ταν τελειώ σειο χρόνος, βρείτε μια
άλλη δραστηριότητα να απασχολήσετε το μυαλό σας.
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Υιοθέτηση π οιοτικής χρήσης τω ν media

ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ

Το Internet είναιένα εργαλείο καικατέχειμια σημαντική θέση στη ζω ή μας. Δε χρειάζετε να
εγκαταλείψ ετε εντελώ ς τον υπολογιστή ή το smartphone σας.Θ έτοντας όρια καιυιοθετώ ντας
μια ποιοτική χρήση τω ν media θα αποκτήσετε π ερισσότερο έλεγχο πάνω στο χρόνο που
περνάτε στο διαδίκτυο.
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APA style
reference system
ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΕΣ
Cosslett, R. L. (2014, January 09). Five ways to curb your internet use and get your life back |
Rhiannon Lucy Cosslett. Retrieved from
https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jan/09/5-ways-internet-use-webaddiction
Serban, A. (2013, February 13). How to Fight Internet Addiction. Retrieved from
https://techpp.com/2013/02/13/fight-internet-addiction/
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QUIZ
1. Για την καταπολέμηση του εθισμού στο διαδίκτυο θα πρέπεινα απέχετε εντελώ ς από την
περιήγηση στο Internet.
α. Σω στό
β. Λάθος

2. Έ να πρόγραμμα του χρόνου online θα έπρεπε να είναιτο ίδιο για όλους.
α. Σω στό
β. Λάθος
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Επιλεκτικό single-tasking

Μ ΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ
“Το Multitasking είναιμια «αποστράγγιση» του εγκεφάλου που εξαντλείτο μυαλό, «καίει» τους
γνω στικούς πόρους και,αν παραμείνειανεξέλεγκτο, μας καταδικάζεισε πρώ ιμη νοητική έκπτω ση
καιμειω μένη οξύτητα.”
Dr. Sandra Bond Chapman

Η τεχνολογία ενθαρρύνειτην εργασία σε πολλαπλές πηγές δεδομένω ν την ίδια στιγμή. Ω στόσο,
καθώ ς παρέχειπερισσότερους περισπασμούς, η π ροσοχή μας μοιράζεταιανάμεσα στις
διάφ ορες εργασίες π ιο ανεπ αρκώ ς. Αν καιμπορείνα νιώ θετε ότιμπορείτε να πετύχετε
περισσότερα έτσι, σύμφω να με πολλές έρευνες το multitasking μειώ νειτην παραγω γικότητα,
αυξάνειτην πιθανότητα λαθώ ν καιδημιουργείάγχος. Το επ ιλεκτικό single-tasking μπορείνα
βοηθήσειστη μείω ση του άγχους καιτην αύξηση της αποδοτικότητας.
Αφού ολοκληρώ σετε αυτή την ενότητα, θα μπορείτε να:
• Αυξήσετε την παραγω γικότητα ενώ χρησιμοποιείτε το Internet για τη δουλειά ή το σχολείο
• Μ άθετε να επικεντρώ νετε την προσοχή σας σε μια καιμοναδική δραστηριότητα
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Επιλεκτικό single-tasking

Φ ράξτε τις σελίδες π ου απ οσπ ούν την π ροσοχή για ένα
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

Αν παρατηρείτε τον εαυτό σας να «ξεγλιστράτε» στο
Facebook ενώ θα έπρεπε να δουλεύετε,τότε ίσω ς
επω φεληθείτε μπλοκάροντας ορισμένες σελίδες ή
εφ αρμογές π ου σας απ οσπ ούν. Υπάρχουν κάποιες
εφαρμογές ή επεκτάσεις στον περιηγητή σας που
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να φράξετε τους
περισπασμούς για ένα συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα (για παράδειγμα: AntiSocial καιCold
Turkey).
Πηγή: www.pixabay.com
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Επιλεκτικό single-tasking

Φ ράξτε αυτές τις σελίδες σε επιλεγμένες συσκευές

Μ ια ακόμη συμβουλή που μπορείνα σας φανείχρήσιμη
είναιτο να φ ράξετε ορισμένες σελίδες σε επ ιλεγμένες
συσκευές. Το ημερολόγιό σας θα σας βοηθήσεινα
καταλάβετε σε ποιες σελίδες ή εφαρμογές είστε πιο
εθισμένοικαισε ποιες συσκευές τις χρησιμοποιείτε
περισσότερο.
Πηγή: www.pixabay.com
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Επιλεκτικό single-tasking

Φ ράξτε αυτές τις σελίδες σε επιλεγμένες συσκευές

Για παράδειγμα, μπορείτε να διαγράψ ετε την εφαρμογή του Facebook από το κινητό σας
τηλέφω νο καινα φράξετε την ιστοσελίδα στο λάπτοπ του σχολείου/της δουλειάς σας. Τώ ρα
έχετε πρόσβαση στο Facebook από το σπίτιμόνο από τον υπολογιστή ή το tablet σας. Αυτό
μπορείνα σας βοηθήσεινα καταπολεμήσετε την παρόρμηση καινα τροποποιήσετε τις
συνήθειές σας. Μ πορείτε να τις ενσω ματώ σετε σταδιακά ξανά στη ζω ή σας αφού
αναπτύξετε μια ποιο υγιή σχέση με το Internet.
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Επιλεκτικό single-tasking

Απενεργοποιήστε την επιπλέον τεχνολογία
Ο περιορισμός της προσοχής σε μια μοναδική εργασία
τη φορά είναιδύσκολος όταν είστε διαρκώ ς
συνδεδεμένοισε π ολλές διαφ ορετικές συσκευές.
Ό ταν κάνετε μια συγκεκριμένη εργασία για το σχολείο ή
τη δουλειά, θα σας συνιστούσαμε να
απ ενεργοπ οιήσετε την αχρείαστη τεχνολογία γύρω
σας ώ στε να ελαχιστοποιήσετε τους περισπασμούς.
Λόγω χάρη,απενεργοποιήστε το λάπτοπ σας ή τη
σύνδεση στο internet στο κινητό σας.
Θ α συγκεντρω θείτε έτσιευκολότερα στην εργασία σας
κιαυτό θα σας χαρίσειένα αίσθημα επιτυχίας στο
τέλος.

Πηγή: www.pixabay.com
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Επιλεκτικό single-tasking

Απενεργοποιήστε τις περιττές ειδοποιήσεις

“Κάποιος σχολίασε στη φω τογραφία μου στο Facebook! Π ρέπεινα το δω !”
Σας ακούγεταιγνώ ριμο;

Έ να ακόμη ερέθισμα που αποσπά την προσοχή είναιοιειδοπ οιήσεις.
Απενεργοποιώ ντας τις ειδοποιήσεις στο λάπτοπ καιτο κινητό σας θα
μειώ σετε τα ερεθίσματα καιθα παραμείνετε συγκεντρω μένοιστην εργασία
σας κάθε φορά.Μ πορείτε να ‘τσεκάρετε’το Facebook ή άλλες σελίδες με την
ησυχία σας αφού ολοκληρώ σετε την εργασία.
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Επιλεκτικό single-tasking

ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ
Ν ομίζουμε ότιείναικαλό να είμαστε απασχολημένοι. Αλλά αυτό δεν είναιαλήθεια.
Ο Barry Schwartz είχε γράψ ειότι: “δεδομένου του πλούσιου με μέσα τοπίου της διαδικτυακής
εποχής,είναιδελεαστικό να συνηθίσεικανείς «κολυμπάει» σε μια θάλασσα πληροφοριώ ν με
πάρα πολλές επιλογές, κάτιπου έχειπαρατηρηθείότιέχειαρνητική επίδραση στην
ανθρώ πινη ευτυχία”.
Ο καλός προγραμματισμός μπορείνα σας βοηθήσεινα συγκεντρω θείτε περισσότερο και
να είστε πιο π αραγω γικοίκαιευχαριστημένοιμε τη δουλειά σας.
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APA style
reference system
ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΕΣ
10 Ways to Combat Your Internet Addiction Symptoms. (n.d.). Retrieved from
https://www.addictions.com/internet/10-ways-to-combat-your-internet-addictionsymptoms/
Jackson, S. (2017, February 28). 10 Ways to Overcome Internet Addiction. Retrieved from
https://www.moneysavingpro.com/internet-providers/internet-addiction/
SCHWARTZ, B. (2004). The paradox of choice: Why more is less. New York: Harper Perennial.
Troy, P. O. (2017, August 21). How To Overcome Internet Addiction: Addiction Counseling In
Michigan. Retrieved from https://perspectivesoftroy.com/overcoming-internet-addiction/
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Επιλεκτικό single-tasking

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ

1. AntiSocial: μια εφαρμογή που ‘μπλοκάρει’τα social media στο κινητό σας.
2. Cold Turkey: μια επέκταση στον περιηγητή που ‘μπλοκάρει’σελίδες κιεφαρμογές στον
υπολογιστή σας
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QUIZ
1. Είναιπαραγω γικό καιαποδοτικό να δουλεύετε σε παραπάνω από 3 δραστηριότητες την
ίδια στιγμή.
α. Σω στό
β. Λάθος
2. Είναιδυνατόν να φράξετε τη σελίδα του Facebook στον υπολογιστή σας.
α. Σω στό
β. Λάθος

4

Carving out times and places to disconnect

Μ ΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ

Ό πω ς είπαμε,δε χρειάζεταινα κόψ ετε το Internet «μαχαίρι», εφόσον είναιένα τέλειο
εργαλείο. Ακόμα καιτο να περνάτε λίγο χρόνο offline μπορείνα έχειμεγάλη επίδραση στη
συναισθηματική αλλά καιτη σω ματική σας ευεξία.
Αφού ολοκληρώ σετε αυτή την ενότητα, θα μπορείτε να:

• Φ τιάξετε ένα χώ ρο όπου θα αναπτυχθείτε ω ς άτομο μακριά από το internet.
• Βρείτε νέους τρόπους εκτός του διαδικτύου για να διασκεδάσετε.

4

Δ ιαμόρφ ω ση χρόνω ν καιτόπ ω ν για απ οσύνδεση

Ο ρίστε συγκεκριμένους χρόνους να απ οσυνδεθείτε καινα σκεφτείτε
στοχαστικά καιδημιουργικά

Μ πορείτε ν’αρχίσετε καθορίζοντας καιβάζοντας στο
ημερολόγιό σας συγκεκριμένους χρόνους κάθε βδομάδα
για ξεκούραση καιπ ερισυλλογή. Σηκω θείτε απ’το γραφείο
σας καιβγείτε έξω για περπάτημα ή απλώ ς καθίστε
αναπαυτικά καιχαλαρώ στε.Αφήστε το κινητό σας στο σπίτι.
Αυτό θα σας δώ σειλίγο χρόνο να κάνετε ένα διάλειμμα από
τον κατακλυσμό πληροφοριώ ν.

Πηγή: www.pixabay.com
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Ο ρίστε συγκεκριμένους χρόνους να απ οσυνδεθείτε καινα σκεφτείτε
στοχαστικά καιδημιουργικά

Ακόμα κιόταν δουλεύετε online καιπρέπεινα περάσετε πολλή ώ ρα μπροστά στον
υπολογιστή,το να κάνετε απλώ ς ένα δεκάλεπτο διάλειμμα κάθε 1 ώ ρα μπορείνα αποβεί
πολύ ω φέλιμο.
Μ πορείτε να χρησιμοπ οιήσετε μια εφ αρμογή χρονομέτρησης στο κινητό σας,που
να σας θυμίζεινα αποσυνδεθείτε από το Internet.

4

Δ ιαμόρφ ω ση χρόνω ν καιτόπ ω ν για απ οσύνδεση

Αναπ τύξτε άλλα ενδιαφ έροντα
Π ιθανότατα οιγονείς ή οιδάσκαλοίσας σάς λένε
να βγείτε έξω ή να διαβάσετε ένα βιβλίο,αλλά δεν
είναιπ άντα εύκολο ν’αποσυνδεθείτε. Η
ανάπτυξη νέω ν διασκεδαστικώ ν
ενδιαφ ερόντω ν μπορείνα σας παρέχειυγιείς
τρόπους να περιορίσετε την υπερβολική χρήση
του Internet καιμπορείνα γεμίσειτο κενό που
αφήνειη μείω ση του χρόνου online. Για
παράδειγμα, μπορείτε να εγγραφείτε σε μια
τοπική αθλητική ομάδα ή να εργαστείτε
εθελοντικά για ένα σκοπό με τον οποίο
παθιάζεστε.

Πηγή: www.pixabay.com
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Π ρογραμματίστε τον ελεύθερό σας χρόνο

Η παρόρμηση να μπείτε στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου σας,ειδικά
αν νιώ θετε ότιβαριέστε,μπορείνα είναιακατανίκητη. Γι’αυτό,το να μην αφ ήνετε κενά
χρονικά διαστήματα μπορείνα σας βοηθήσειστην καταπολέμηση του πειρασμού. Γεμίστε
τον ελεύθερο χρόνο σας με δραστηριότητες που μπορείνα βρείτε διασκεδαστικές και
συναναστραφείτε με άτομα που σας υποστηρίζουν. Μ πορείτε απλώ ς να προγραμματίσετε
να περνάτε περισσότερο χρόνο με τους φίλους ή την οικογένειά σας.
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Αλλάξτε τις ρουτίνες σας
Αν διατηρείτε ημερολόγιο του χρόνου που περνάτε online, θα έχετε πιθανόν παρατηρήσειότιη
χρήση του Internet ακολουθείσυγκεκριμένα μοτίβα. Ο εθισμός τείνεινα «γεννά» τις δικές του
συνήθειες καιρουτίνες,που σιγά-σιγά μπορούν να μετατραπούν σε τρόπο ζω ής.Η καταπολέμηση
τω ν συμπτω μάτω ν συνεπάγεταιτην αντικατάσταση τω ν συνηθειώ ν με νέες ρουτίνες και
ασχολίες. Λόγου χάρη,αντίνα «τσεκάρετε» το κινητό σας μόλις ξυπνήσετε το πρω ί,μπορείτε να
φτιάξετε ένα θρεπτικό πρω ινό. Ή αντίνα «χαζεύετε» στο Internet πριν κοιμηθείτε,μπορείτε να
δοκιμάσετε να διαβάσετε ένα βιβλίο.

Γενικά, το να αναβάλετε το χρόνο που
περνάτε στο Internet ή να κάνετε κάτι
άλλο,θα μπορούσε να σας διευκολύνει
να μειώ σετε τη χρήση του διαδικτύου.
Πηγή: www.pixabay.com

4

Δ ιαμόρφ ω ση χρόνω ν καιτόπ ω ν για απ οσύνδεση

Μ είνετε σω ματικά δραστήριοι

Πηγή: www.pixabay.com

Το να μένεικανείς δραστήριος σω ματικά είναιη
απάντηση σε πολλά συναισθηματικά καισω ματικά
προβλήματα. Από τη μια πλευρά η άσκηση
«ανεβάζει» τη διάθεσή σας,αλλά κυρίω ς δεν
μπορείτε να είστε online ενώ τρέχετε στο διάδρομο.
Επομένω ς,αν δεν το κάνετε ήδη,βρείτε μια
δραστηριότητα που σας αρέσεικαιορίστε χρόνο στο
πρόγραμμά σας για να εξασκηθείτε. Αν ακολουθείτε
καθιστική ζω ή,καλύτερα ν’αρχίσετε χαμηλά κι
αργά. Μ πορείνα φαίνεταιδύσκολο στην αρχή,αλλά
όταν γίνεισυνήθεια, θα δείτε σημαντικά οφ έλη.
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ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ

Αναρω τηθείτε: “Τιχάνω ;”
Ίσω ς να μην το συνειδητοποιείτε,αλλά μάλλον χάνετε πολλά ενώ περνάτε χρόνο
απερίσκεπτα στο διαδίκτυο. Π ροσπαθήστε να ασχοληθείτε με δραστηριότητες που σας
ενδιαφέρουν,αλλά καινα επανεξετάσετε παραμελημένα σημεία στη ζω ή σας. Μ πορείνα
φαίνεταιδύσκολο τώ ρα,αλλά κάνοντάς το βήμα-βήμα θα μπορέσετε να ελέγξετε την
υπερβολική χρήση του Internet.
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APA style
reference system
ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΕΣ
10 Ways to Combat Your Internet Addiction Symptoms. (n.d.). Retrieved from
https://www.addictions.com/internet/10-ways-to-combat-your-internet-addictionsymptoms/
Internet addiction: How to fight it. (2012, January 12). Retrieved from
https://www.telegraph.co.uk/technology/internet/9009952/Internet-addiction-how-to-fightit.html
Treating Internet Addiction. (n.d.). Retrieved from
https://screening.mentalhealthamerica.net/content/treating-internet-addiction
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QUIZ

1. Το Internet γίνεται κομμάτι της καθημερινότητας. Η αντικατάσταση συνηθειώ ν που
περιλαμβάνουν το Internet μπορείνα είναιω φέλιμη.
α. Σω στό
β. Λάθος
2. Το να αφήνεικανείς κενά χρόνου μπορείνα «τροφοδοτεί» τον εθισμό στο internet.
α. Σω στό
β. Λάθος
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Καλλιέργεια σχέσεω ν καισυζητήσεω ν π ρόσω π ο με
π ρόσω π ο

Μ ΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ
Η υπέρμετρη χρήση του internet μπορείνα βλάψ ειτις κοινω νικές σχέσεις κάθε είδους, από
την οικογένεια, τους φίλους,τους συντρόφους μέχριτις κοινω νικές συναναστροφές με
αγνώ στους. Ο ιυπάρχουσες σχέσεις ίσω ς να καταστραφούν καιη δημιουργία νέω ν ίσω ς
υπονομευτεί. Την ίδια στιγμή,η καλλιέργεια κοινω νικώ ν σχέσεω ν καισυναναστροφώ ν πρόσω πο
με πρόσω πο μπορείνα λειτουργήσειω ς υπ οστηρικτικό σύστημα, το οποίο θα σας βοηθήσει
να ξεπεράσετε τον εθισμό στο διαδίκτυο.
Αφού ολοκληρώ σετε αυτή την ενότητα, θα είστε σε θέση να:

• Επικοινω νείτε το πρόβλημά σας με τους ανθρώ πους γύρω σας καινα λαμβάνετε
εποικοδομητική υποστήριξη.
• Ενδυναμώ σετε τη σχέση με τους φίλους, την οικογένεια καιτους γνω στούς σας.
• Επιλέξετε τις πρόσω πο-με-πρόσω πο συναναστροφές αντίγια τις διαδικτυακές καινα
βελτιώ σετε τη συναισθηματική σας ευεξία.
• Διευρύνετε τον κοινω νικό σας κύκλο με άτομα που θα σας υποστηρίζουν.
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Μ είνετε κοντά στην οικογένεια καιτους αγαπ ημένους σας

Δυστυχώ ς, η έλλειψ η ενός δυνατού συναισθηματικά υπ οστηρικτικού συστήματος
αποτελείπαράγοντα κινδύνου για τον εθισμό στο Internet. Συνεπώ ς, η διατήρηση ισχυρώ ν
κοινω νικώ ν δεσμώ ν θα μπορούσε να είναιένα υπέροχο πράγμα να κάνετε για τον εαυτό
σας. Ο ρίστε μια συγκεκριμένη ώ ρα μέσα στη μέρα για να περάσετε χρόνο με την
οικογένειά σας, να φάτε μαζί, να μιλήσετε για τα προβλήματά σας ή να παίξετε ένα
επιτραπέζιο παιχνίδι. Η αποστασιοποίηση από την οικογένεια όχιμόνο αυξάνειτο άγχος,
αλλά επίσης σας κάνειπιο επ ιρρεπ είς στην υπερβολική χρήση του διαδικτύου.
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Μ ιλήστε για τον εθισμό σας

Το να μιλήσετε για τα προβλήματά σας είναιένα τεράστιο
βήμα κιόχιπάντα εύκολο. Π ιθανόν πιστεύετε ότιδε θα
καταλάβουν τιπερνάτε. Π αρ’όλα αυτά,μπορούν να είναι
πιο κατανοητικοίκαισυμπ ονετικοίόταν
συνειδητοποιήσουν ότιαποτελείπραγματικό πρόβλημα.
Πηγή: www.pixabay.com
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Μ ιλήστε για τον εθισμό σας

Συζητήστε με τους αγαπημένους σας τα προβλήματα καιτις ανησυχίες σας καιζητήστε
τους να περάσουν περισσότερο χρόνο μαζίσας. Μ πορούν ν’αποτελέσουν ένα πολύτιμο
υποστηρικτικό πλαίσιο,γεμίζοντας το χρόνο που θα περνούσατε απερίσκεπτα στο
διαδίκτυο. Μ ’αυτόν τον τρόπο,όχιμόνο θα αποσπαστείτε απ’το Internet, αλλά καιθα
ενδυναμώ σετε το δεσμό σας με άτομα σημαντικά για εσάς.
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Κάντε φ ίλους π ρόσω π ο με π ρόσω π ο

Μ πορείνα φαίνεταιασφαλέστερο κιευκολότερο να κάνετε φ ίλους ή ακόμα καινα γνω ρίσετε
πιθανούς ρομαντικούς συντρόφους online. Μ πορείτε να κάνετε «chatting» online για ώ ρες,
κρυμμένοιπίσω από την ανω νυμία της διαδικτυακής σας εικόνας. Αλλά το τίμημα συχνά
έρχεταιμε τη μορφή του εθισμού. Ο ιφιλίες καιοιρομαντικές σχέσεις που ανθίζουν στον
πραγματικό κόσμο είναιπολύ πιο πολύτιμες καιδυνατές.Γιατίδε συστήνεστε σ’ένα νέο
φίλο, δε βγαίνετε έξω με τους φίλους τω ν φίλω ν σας ή δεν ξεκινάτε κάποιο καινούριο χόμπι;
Η γνω ριμία με καινούρια άτομα είναιένας σπουδαίος τρόπος να απολαύσετε τη μέρα σας
ή να νιώ σετε μεγαλύτερη αυτοπ επ οίθηση καιευτυχία.
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Ζητήστε απ ’τους αγαπ ημένους σας να σας θεω ρήσουν
υπ εύθυνους

Ό πω ς είπαμε,το να έχετε τη βοήθεια τω ν φίλω ν
καιτης οικογένειας είναιεξαιρετικά σημαντικό. Θ α
μπορούσατε να τους ζητήσετε να σας θεω ρούν
υπ εύθυνους για την τήρηση ορίω ν στη
δραστηριότητά σας στο internet. Αυτό μπορείνα
σας διευκολύνειστην καταπολέμηση τω ν
συμπτω μάτω ν του εθισμού στο internet στη
διάρκεια της μέρας.

Πηγή: www.pixabay.com
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Ζητήστε απ ’τους αγαπ ημένους σας να σας θεω ρήσουν
υπ εύθυνους

Π ώ ς θα το κάνετε αυτό;Θ α μπορούσατε, για παράδειγμα, να θέσετε όρια στο χρόνο που
περνάτε online καινα το ξεκαθαρίσετε στην οικογένειά σας ότιπρέπεινα σας
απομακρύνουν απ’τον υπολογιστή οπω σδήποτε, όταν ξεπεράσετε αυτό το όριο.
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Β ρείτε νέους τρόπ ους να κοινω νικοπ οιηθείτε

Έ νας απ’τους μεγαλύτερους παράγοντες που
τροφοδοτούν την υπερβολική χρήση του Internet είναι
η επιθυμία για κοινω νικοποίηση καιτα αισθήματα
μοναξιάς ή αποκλεισμού. Ειδικότερα, αν είστε
εσω στρεφείς,το να κάνετε νέους φίλους μάλλον
δείχνειτρομακτικό. Αλλά μπορείτε να το κάνετε αυτό
εκτός του διαδικτύου – το υποσχόμαστε! Βρείτε μια
λέσχη ή έναν οργανισμό να εμπλακείτε και
ξεκινήστε να αλληλεπιδράτε κατά πρόσω πο με άτομα
που μοιράζονταιτα ενδιαφ έροντά σας.
Πηγή: www.pixabay.com
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Β ρείτε νέους τρόπ ους να κοινω νικοπ οιηθείτε

Ο ιπειρασμοίπου σας αποσπούν την προσοχή μακριά από την πραγματικότητα
είναιπαντού τη σήμερον ημέρα. Ω στόσο,οινέες σχέσεις μπορούν να είναιένα
σημαντικό υποκατάστατο για την προσοχή σας,ούτω ς ώ στε να ελαχιστοποιηθείη
λαχτάρα σας για το internet.

Πηγή: www.pixabay.com
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ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ

Ίσω ς πιστεύετε ότιμπορείτε να το παλέψ ετε μόνοισας, αλλά δε θα έπ ρεπ ε να το κάνετε
μόνοισας. Π ιθανότατα υπάρχουν άνθρω ποιγύρω σας που είναιπρόθυμοινα μπουν στον
κόπο να σας υποστηρίξουν σ’αυτή τη διαδρομή. Επομένω ς, συζητήστε για τα προβλήματά
σας καιπροσπαθήστε να μείνετε κοντά στους αγαπημένους σας. Στο μεταξύ, η δημιουργία
νέω ν σχέσεω ν μπορείνα είναιένας σπουδαίος τρόπος να βελτιώ σετε τη διάθεση καιτην
αυτοπεποίθησή σας καινα σας αποσπάσειαπό τη χρήση του Internet.
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5
QUIZ

1. Η ύπαρξη ενός ισχυρού συναισθηματικά υποστηρικτικού περιβάλλοντος αποτελεί
παράγοντα κινδύνου για τον εθισμό στο διαδίκτυο.
α. Σω στό
β. Λάθος
2. Είναιπροτιμότερο να μη συζητάτε το πρόβλημα της υπερβολικής χρήσης του διαδικτύου
με τους φίλους σας.
α. Σω στό
β. Λάθος
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Τεχνικές γνωστικής αναδιάρθρωσης

Μ ΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ
Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις για την αντιμετώ πιση την υπέρμετρης χρήσης του
διαδικτύου. Μ ια τέτοια προσέγγιση που έχειαποδειχθείπολύ αποτελεσματική είναιη
Γνω σιακή Συμπ εριφ οριστική Θ εραπ εία (cognitive behavioural therapy - CBT). Η ΓΣΘ
είναιμια μορφή θεραπ είας μέσω του λόγου, η οποία είναιβραχυπρόθεσμη καιστοχεύει
στην τροποποίηση επιβλαβώ ν συμπεριφορώ ν. Σ’αυτό το κεφάλαιο θα συζητήσουμε για τη
γνω σιακή αναδιάρθρω ση, ένα βασικό κομμάτιτης ΓΣΘ .
Αφού ολοκληρώ σετε αυτή την ενότητα, θα είστε σε θέση να:

• Αναγνω ρίσετε τα αισθήματα καιτις καταστάσεις που συνδέονταιμε την υπερβολική χρήση
του Internet.
• Π ροκαλέσετε τα αρνητικά αισθήματα ούτω ς ώ στε να αντιμετω πίσετε το πρόβλημα.
• Εξασκήσετε συμπόνια καικατανόηση για τον εαυτό σας.
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Τιείναιη γνω στική αναδιάρθρω ση;

Η γνω σιακή αναδιάρθρω ση είναιμια διαδικασία που μπορείνα βοηθήσειτα άτομα ν’
αναγνω ρίσουν, να αμφ ισβητήσουν καιν’αλλάξουν αρνητικές καιαγχογόνες σκέψ εις
καιμοτίβα.Στόχος είναινα τα καταστήσειικανά να αντικαταστήσουν τις αρνητικές σκέψ εις
με πιο ακριβείς καιλιγότερο αγχογόνες συνήθειες.
Για τον εθισμό στο διαδίκτυο η γνω σιακή αναδιάρθρω ση μπορείνα χρησιμοποιηθείγια να
τροποποιήσειτις σκέψ εις καιτα μοτίβα που προκαλούν την ψ υχαναγκαστική χρήση του
διαδικτύου.
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Τρόποιν’αλλάξετε το σκεπτικό σας

Αν καιη ΓΣΘ (CBT) συνήθω ς πραγματοποιείται
με τη βοήθεια ενός θεραπευτή,υπάρχουν
κάποιες τεχνικές που μπορείτε να δοκιμάσετε
μόνοισας καιβοηθούν στην αλλαγή του
τρόπου σκέψ ης.

Πηγή: www.pixabay.com
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Τρόποιν’αλλάξετε το σκεπτικό σας
Εξασκηθείτε στην παρατήρηση των σκέψεων
καιτων συνηθειών σας

Αναφερθήκαμε ήδη σ’αυτό στο 1ο θέμα. Η αναγνώ ριση τω ν σκέψ εω ν, τω ν συνηθειώ ν καιτω ν
μοτίβω ν σας είναιτο κλειδί για την κατανόηση καισω στή αντιμετώ πιση του προβλήματος.
Επομένω ς,προσπαθήστε να ευαισθητοπ οιηθείτε σχετικά με τα αρνητικά συναισθήματα
που π ροκαλούν την υπέρμετρη χρήση του Internet.

Τιείναιαυτό που σας οδηγείνα χρησιμοποιείτε το κινητό σας;
Για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναιη χαμηλή αυτοπ επ οίθηση – κάποιοιάνθρω ποι
θεω ρούν το internet ένα ασφ αλές μέρος,όπου χαίρουν σεβασμού κιεκτίμησης,σε αντίθεση
με τον πραγματικό κόσμο. Αυτό μπορείνα οδηγήσεισε μια ψ υχολογική εξάρτηση που
τροφοδοτείτον εθισμό στο διαδίκτυο.
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Τρόποιν’αλλάξετε το σκεπτικό σας
Εντοπίστε την ακρίβεια των αρνητικών
σκέψεων

Ας σκεφτούμε την περίπτω ση ότι«μπαίνετε» online επειδή νιώ θετε ότιδεν εκτιμάστε στην
πραγματική ζω ή. Π όσο αληθινή είναιαυτή η σκέψ η όμω ς;
Π ροσπαθήστε να καταγράψ ετε τις απ οδείξεις υπ έρ καικατά τω ν αρνητικώ ν σας σκέψ εω ν.
Π .χ., μπορείτε να κάνετε μια λίστα τω ν πραγμάτω ν στα οποία είστε καλοί/ές, τω ν καλώ ν
πλευρώ ν του χαρακτήρα σας,όπω ς καιτω ν πραγμάτω ν που θα θέλατε να βελτιώ σετε.
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Τρόποιν’αλλάξετε το σκεπτικό σας
Για παράδειγμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω πίνακα για ν’αναγνω ρίσετε τις
αρνητικές σας σκέψ εις καισυναισθήματα,καθώ ς καιτις συμπεριφορές που χρησιμοποιείτε
ω ς απάντηση σ’αυτά. Έ πειτα μπορείτε να προσθέσετε εναλλακτικές θετικές σκέψ εις που
σας βοηθούν να ανταπεξέρχεστε καλύτερα.
Σκέψ εις

Α ισθήματα

Συμπ εριφ ορές

Εναλλακτικές
σκέψ εις

“Δεν αρέσω σε
κανέναν. Είμαι
μόνος/η”

Μ ελαγχολικός/ή,
αγχω μένος/η,
λυπημένος/η

Ώ ρες στον
υπολογιστή
παίζοντας
διαδικτυακά
παιχνίδια

Υπάρχουν άτομα
στη ζω ή μου που μ’
αγαπούν καιμε
υποστηρίζουν.

6

Τεχνικές γνωστικής αναδιάρθρωσης

Τρόποιν’αλλάξετε το σκεπτικό σας
Εξασκηθείτε στη συμπόνια για τον εαυτό σας

Το να δείχνετε καλοσύνη καικατανόηση στον εαυτό σας μπορείνα σας βοηθήσεισε μεγάλο
βαθμό σ’αυτή τη διαδρομή. Η συμπόνια προς τον εαυτό ευνοείτην ανθεκτικότητα, τη
δύναμη καιτα κίνητρα. Επίσης,μπορείνα σας προστατεύσειαπό το άγχος καιτις αρνητικές
σκέψ εις που οδηγούν στην υπέρμετρη χρήση του internet.
Επομένω ς, αντίνα ασκείτε κριτική στον εαυτό σας επειδή είστε «εθισμένοι»,προσπαθήστε ν’
αναγνω ρίσετε ότικάνατε ένα λάθος καιότιαυτό είναιένα κομμάτιτης ανθρώ πινης φύσης. Αν
εν καιρώ αντικαταστήσετε την αυτοκριτική με την «αυτό-συμπόνια», οισκέψ εις σας θα
αλλάξουν στο τέλος.
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ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ

Σ’αυτό το θέμα εξερευνήσαμε κάποιες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να τροποποιήσετε
τις αρνητικές σκέψ εις που συνδέονταιμε τον εθισμό στο διαδίκτυο. Η γνω σιακή
αναδιάρθρω ση μπορείνα σας βοηθήσεινα συνειδητοποιήσετε ότιπιθανόν χρησιμοποιείτε το
Internet για να μείνετε μακριά από ορισμένες καταστάσεις ή αισθήματα. Για να «σπάσετε»
αυτό το μοτίβο συμπεριφοράς θα πρέπειν’αναγνω ρίσετε αυτά τα αισθήματα καιτις
καταστάσεις,να τα αξιολογήσετε καινα βρείτε νέους επ οικοδομητικούς τρόπ ους
αντιμετώ π ισης.
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ
1. Τεχνικές ΓΣΘ (CBT) καιΦ ύλλα εργασίας για τη Γνω σιακή Συμπεριφορική Θ εραπεία:

https://positivepsychologyprogram.com/cbt-cognitive-behavioral-therapy-techniquesworksheets/#cbt-worksheets
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QUIZ

1. Η άσκηση κριτικής στον εαυτό σας για τον εθισμό μπορεί να σας βοηθήσει να
αντιμετω πίσετε το πρόβλημα.
α. Σω στό
β. Λάθος
2. Η σύνδεση στο διαδίκτυο ίσω ς να είναι ένας μηχανισμός αντιμετώ πισης άλλω ν
συναισθηματικώ ν προβλημάτω ν.
α. Σω στό
β. Λάθος

ΕΝ Ο ΤΗ ΤΑ 4
ΕΡΓΑΣΙΑ
Ο Δαυίδ άλλαξε σχολείο φέτος καινιώ θειαρκετά μόνος κιαγχω μένος. Έ χειαρχίσεινα
περνάειπάρα πολύ χρόνο online για να μετριάσειτα αρνητικά αισθήματα, αλλά αυτή η
υπερβολική χρήση του Internet αρχίζεινα έχειαντίκτυπο στη σχολική του επίδοση,αλλά
κυρίω ς στη συναισθηματική του ευεξία.
Έ χοντας ολοκληρώ σειόλα τα θέματα καιπεριεχόμενα αυτής της ενότητας, τιθα προτείνατε
στον Δαυίδ να κάνει;
Π αρακαλούμε κάντε upload τη συμβουλή σας.

ΕΝ Ο ΤΗ ΤΑ 4
ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ

Multitasking
SingleTasking

Ό ταν ένα άτομο καταπιάνεταιμε παραπάνω από μία δραστηριότητες
την ίδια στιγμή
Ό ταν ένα άτομο κάνειένα πράγμα τη φορά

Γνω σιακή
Μ ια μορφή θεραπείας μέσω του λόγου,που μπορείνα βοηθήσειστη
Συμπ εριφ οριστική διαχείριση τω ν προβλημάτω ν αλλάζοντας τον τρόπο σκέψ ης και
Θ εραπ εία
συμπεριφοράς
Γνωσιακή
αναδιάρθρωση

Μ ια διαδικασία που μπορείνα βοηθήσειστην αναγνώ ριση, την
αμφισβήτηση καιτην αλλαγή τω ν αρνητικώ ν καιαγχογόνω ν σκέψ εω ν
καιμοτίβω ν
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