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Αττικής

Τα Παιδιά στην εποχή του διαδικτύου και της ψηφιακής τεχνολογίας



Είναι πραγματικά εκπληκτικό το πως ένα 

μωρό δύο ετών μπορεί να χρησιμοποιεί 

ένα κινητό τηλέφωνο όπως ακριβώς 

μπορεί να κάνει και με το μπιμπερό με 

το γάλα



Τα σημερινά παιδιά μεγαλώνουν μέσα 

σε ένα ψηφιακό κόσμο, ο οποίος έχει 

τόσο θετικές όσο και αρνητικές 

επιπτώσεις στην υγιή τους ανάπτυξη



• Ποια είναι η νέα τεχνολογία;

• Ποιοι τομείς επηρεάστηκαν;

• Ποια και τι ακριβώς είναι τα social media;

• Χρησιμοποιούν τα παιδιά την νέα τεχνολογία; 

• Η χρήση όλων αυτών των μέσων εγκυμονεί κινδύνους και 

προκαλεί γενικότερα βλάβες; 

• Υπάρχουν οφέλη;

• Τι πρέπει να κάνουμε;

• Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον; 

Ερωτήματα 

προς 

απάντηση



Ας αφήσουμε τις εικόνες να μιλήσουν

Τα Παιδιά 
και η 

οικογένεια 
στην εποχή 

του 
διαδικτύου 

και της 
ψηφιακής 

τεχνολογίας
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Τα Παιδιά 
στην εποχή 

του 
διαδικτύου 

και της 
ψηφιακής 

τεχνολογίας



Οι σχέσεις 
των νέων 

στην εποχή 
του 

διαδικτύου 
και της 

ψηφιακής 
τεχνολογίας



Ο κόσμος 
στην εποχή 

του 
διαδικτύου 

και της 
ψηφιακής 

τεχνολογίας



• Η επίδραση των ψηφιακών μέσων, οι κίνδυνοι και τα 
προβλήματα που δημιουργούνται είναι διαφορετικά για τις 
διάφορες ηλικιακές ομάδες, καθώς διαφορετικοί είναι οι 
κανόνες και η προσέγγιση που πρέπει οι γονείς να 
εφαρμόζουν για:

• Παιδιά ηλικίας κάτω των 18 μηνών

• Παιδιά ηλικίας 18 – 24 μηνών

• Παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

• Έφηβοι

Επίδραση των 
ψηφιακών 

συσκευών και 
μέσων στις 
διάφορες 

ηλικίες



Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 2 ετών χρειάζονται τον παραδοσιακό 

τρόπο για να εξερευνούν το περιβάλλον και να αλληλεπιδρούν 

κοινωνικά με αυτούς που τα φροντίζουν, προκειμένου να 

αναπτύξουν τις γνωστικές, γλωσσικές, κινητικές, κοινωνικές και 

συναισθηματικές τους ικανότητες.

Λόγω των ανώριμων συμβολικών, μνημονικών δεξιοτήτων τους, 

τα βρέφη και τα μικρά παιδιά δεν μπορούν να μάθουν από τα 

ψηφιακά μέσα και δυσκολεύονται να μεταφέρουν αυτή τη γνώση 

στην τρισδιάστατη εμπειρία τους, όπως αντίθετα συμβαίνει από 

την αλληλεπίδραση με τους ενήλικες πρόσωπο με πρόσωπο,.

Παιδιά 
μικρότερα 

των 2 
ετών



Υπάρχουν όμως αποδείξεις που δείχνουν ότι σε ηλικία 24 μηνών 

τα παιδιά μπορούν να βοηθηθούν στην ανάπτυξη του λόγου τους 

και να μάθουν λέξεις από ζωντανές συνομιλίες μέσω διαδικτύου 

με έναν ενήλικα, ή από μια διαδραστική διασύνδεση οθόνης 

αφής που προτρέπει το παιδί να επιλέξει τις σχετικές 

απαντήσεις. 

Eργαστηριακές μελέτες έδειξαν ότι από 15 μηνών τα παιδιά 

μπορούν να μάθουν νέες λέξεις από τις οθόνες αφής, αλλά 

αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη μεταφορά αυτών των 

γνώσεων στον τρισδιάστατο κόσμο. 

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι αυτά τα πειράματα 

χρησιμοποιούν ειδικά σχεδιασμένες εφαρμογές που δεν είναι 

εμπορικά διαθέσιμες.

Παιδιά 
μικρότερα 

των 2 
ετών



Καθώς όλο και περισσότερα παιδιά χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα 

και σερφάρουν στο διαδίκτυο σε ολοένα και νεότερες ηλικίες, το 

sexting και η ασφάλεια στο Διαδίκτυο γίνονται από τις μεγαλύτερες 

ανησυχίες για τους γονείς, όσον αφορά την παιδική και την εφηβική 

ηλικία



• Η ανακάλυψη των ηλεκτρονικών υπολογιστών

• Η δημιουργία του διαδικτύου 

• Η δημιουργία της κινητής τηλεφωνίας

• Η δημιουργία της ασύρματης επικοινωνίας 

• Η δημιουργία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

• Η δημιουργία «έξυπνων» συσκευών τηλεφώνου και 

τάμπλετ 

• Η σε πραγματικό χρόνο επικοινωνία με ήχο, φωτογραφίες 

και βίντεο, όλων των χρηστών (σε παγκόσμιο επίπεδο), με 

τις ηλεκτρονικές αυτές συσκευές

Το χρονικό 

της εξέλιξης 

μετά την 

ανακάλυψη 

των πρώτων 

ψηφιακών 

μέσων



• Την έρευνα 

• Την τεχνολογία

• Την επικοινωνία

• Την εργασία

• Την υγεία

• Την παιδεία 

• Τις τέχνες

• Την διαφήμιση

• Την νομοθεσία

• Τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα

• Την καθημερινότητα

• Την ενημέρωση

• Την εργασία μας στο ιατρείο

• Τις σχέσεις, την συμπεριφορά και την διασκέδαση 

Ποιους 

τομείς 

επηρέασε;



• Facebook

• Twitter

• Instagram

• Viber

• Snapchat

• Google+

• Liknedin

• Blogs

• Chat-rooms

• Periscope

• Βιντεοπαιχνίδια on line

Ποια και τι 

ακριβώς 

είναι τα 

Κοινωνικά 

Δίκτυα

Τα κοινωνικά δίκτυα είναι ειδικές 

εφαρμογές επικοινωνίας, μέσα από τις 

οποίες οι χρήστες παγκόσμια ,  μπορούν να 

αλληλεπιδρούν, να επικοινωνούν και να 

ανταλλάσουν πληροφορίες μεταξύ τους



Χρησιμοποιούν τα 
παιδιά την 
ψηφιακή 

τεχνολογία και τα 
κοινωνικά δίκτυα;



• Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να περνούν με την 

οικογένεια ή τους φίλους τους κάποιο χρόνο με 

δραστηριότητες έξω από το σπίτι. 

• Η πάνω από 2 ώρες απασχόληση με οθόνες «κλέβει» 

χρόνο από δραστηριότητες όπως τα σπορ, το διάβασμα, 

τους φίλους και τη συζήτηση με την οικογένεια.

• Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 8 ετών φαίνεται ότι 

παρακολουθούν οθόνες κατά μέσο όρο κάτω από 2 ώρες, 

αν και σπανιότερα υπάρχουν κάποια που μπορεί να 

παρακολουθούν περισσότερο. 

• Τα παιδιά ηλικίας 8-18 ετών περνούν περίπου 5 -6 ώρες 

την ημέρα μπροστά σε οθόνη κινητού, τηλεόρασης και 

υπολογιστή. 

Χρόνος 

απασχόλησης 

των παιδιών 

μπροστά σε 

οθόνη



• Όταν τα παιδιά παίζουν παιχνίδια βίας για μεγάλο 

διάστημα, τότε έχουν την τάση να γίνονται περισσότερο 

επιθετικά. Είναι περισσότερο επιρρεπή στο να έρθουν σε 

σύγκρουση με τους δασκάλους, τους φίλους και τους 

συγγενείς.

• Τα παιδιά που ξοδεύουν πολύ χρόνο μπροστά σε μία 

οθόνη μπορεί να παρουσιάσουν δυσκολία συγκέντρωσης 

στα μαθήματα.

• Η παρατεταμένη έκθεση σε οθόνες μπορεί να γίνει 

εθιστική. Ο εθισμός αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 

καθιστικό τρόπο ζωής, κακή υγεία, κακή διαχείριση του 

χρόνου και κακές διατροφικές συνήθειες .

Χρόνος 

απασχόλησης 

των παιδιών 

μπροστά σε 

οθόνη



Χρησιμοποιούν 

τα παιδιά την 

ψηφιακή 

τεχνολογία; 



Σε ποια 

ηλικία τα 

παιδιά  

αποκτούν 

πρόσβαση 

στον 

ψηφιακό 

κόσμο;



Πότε αποκτούν 

την δική τους 

ψηφιακή 

συσκευή; 

Έχουν  

πρόσβαση στο 

internet και τα 

κοινωνικά 

δίκτυα; 



Σε τι ποσοστό 

τα παιδιά 

έχουν στην 

κατοχή τους 

έξυπνη 

ψηφιακή 

συσκευή;



Ποιος είναι ο 

κυριότερος 

λόγος που οι 

γονείς δίνουν 

το κινητό στα 

παιδιά τους; 



Ποιες 

ηλεκτρονικές 

συσκευές 

χρησιμοποιούν 

τα παιδιά; 



Ηλικιακό όριο 

που 

οριοθετεί το 

σημείο που 

μπορούμε να 

αναθέτουμε 

ευθύνες στα 

παιδιά, κάτι 

για να 

θαυμάζουμε, 

ή κάτι που 

πρέπει να 

μας φοβίζει; 



Ποσοστά 

απασχόλησης 

γονιών και 

εφήβων στις 

διάφορες 

ψηφιακές 

εφαρμογές 

και τα social 

media

• Γραπτά μηνύματα  94%

• Εφαρμογές  79%

• Κοινωνικά δίκτυα  78%

• Τηλέφωνο  75%

• Περιήγηση στο δίκτυο 73%

• Παιχνίδια  71%

• Μουσική  65%

• Διάβασμα  25%

• Παρακολούθηση ταινιών  20%



• 85% των εφήβων στις ΗΠΑ ηλικίας 13 έως 17 ετών δήλωσαν 

ότι χρησιμοποιούν το YouTube

• το 72% το Instagram

• 69% το Snapchat

• 51% χρησιμοποιούν το Facebook (έναντι ποσοστού 71% το 

2015) 

• 32% το Twitter.

• Από άποψη συχνότητας χρήσης, πιο συχνά οι έφηβοι 

δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν το Snapchat (35%) και 

ακολουθούν το YouTube (32%), το Instagram (15%), το 

Facebook (10%) και το Twitter (3%).

Έρευνα του 

Κέντρου 

ερευνών Pew, 

η οποία έγινε 

στη διάρκεια 

του Απριλίου 

και του 

Μαΐου 2018

για την χρήση 

των social 

media από τα 

παιδιά



• 31% των εφήβων θεωρούν θετική την επίδραση των μέσων, το 

24% αρνητική, ενώ το 45% ούτε θετική ούτε αρνητική.

• Το Facebook τείνουν να το προτιμούν έφηβοι χαμηλότερου 

οικογενειακού εισοδήματος, ενώ οι νέοι από πλουσιότερες 

οικογένειες είναι αυτοί που αποφεύγουν περισσότερο το 

Facebook.

• Από άποψη φύλου, τα κορίτσια χρησιμοποιούν περισσότερο 

το Snapchat από ό,τι τα αγόρια, ενώ τα τελευταία 

χρησιμοποιούν το YouTube περισσότερο από ό,τι τα κορίτσια.

Έρευνα του 

Κέντρου 

ερευνών Pew, 

η οποία έγινε 

στη διάρκεια 

του Απριλίου 

και του 

Μαΐου 2018

για την χρήση 

των social 

media από τα 

παιδιά



• Ασφάλεια στο διαδίκτυο

• Διαταραχές στον ύπνο

• Διατροφή και παχυσαρκία

• Καθυστέρηση ομιλίας

• Προβλήματα στην όραση

• Μειωμένη επικοινωνία

• Μειωμένη άσκηση

• Κακοποίηση (Sexting)

• Σχολικός και διαδικτυακός εκφοβισμός (bullying) 

• Παιδική κατάθλιψη – αυτοκτονίες

• Διαταραχή της συμπεριφοράς

• Άγχος

• Εγκυμοσύνη

• Κάπνισμα και χρήση ουσιών

• Κακή σχολική επίδοση

• Διάσπαση προσοχής

• Εθισμός στο διαδίκτυο και στην χρήση smartphones και tablets κινητών 

συσκευών

Αρνητικές 

επιπτώσεις 

των 

ψηφιακών 

μέσων στην 

συμπεριφορά 

την σωματική 

και ψυχική 

υγεία των 

παιδιών



• Η αυξημένη διάρκεια της έκθεσης στα ψηφιακά μέσα και η 

παρουσία μιας τηλεόρασης, υπολογιστή ή κινητής συσκευής στην 

κρεβατοκάμαρα κατά την πρώιμη παιδική ηλικία έχουν συσχετιστεί 

με λιγότερα λεπτά ύπνου ανά διανυκτέρευση.

• Τα βρέφη που εκτίθενται σε οθόνη τις βραδινές ώρες 

παρουσιάζουν σημαντικά μικρότερη διάρκεια ύπνου τη νύχτα από 

εκείνα που δεν έχουν έκθεση. Ο μηχανισμός που αποτελεί τη βάση 

αυτής της συσχέτισης περιλαμβάνει κυρίως την καταστολή της 

ενδογενούς μελατονίνης από το μπλε φως που εκπέμπεται από τις 

οθόνες.

• Έρευνα στο Kaiser Foundation βρήκε ότι 60% των γονιών δεν 

επιτηρούν την χρήση της ψηφιακής συσκευής του παιδιού τους , 

και 75% των παιδιών τους επιτρέπονται οι ψηφιακές συσκευές στο 

δωμάτιό τους. Αυτό σύμφωνα με ερευνητές από το Boston College, 

έχει ως αποτέλεσμα 75% των παιδιών ηλικίας μεταξύ 9 και 10 ετών 

να παρουσιάζουν διαταραχή στον ύπνο τους .

Διαταραχές 

του ύπνου



• Η αυξημένη χρήση των ψηφιακών μέσων και της τηλεόρασης κατά τη 

διάρκεια των προσχολικών χρόνων συνδέεται με μικρές αλλά σημαντικές 

αυξήσεις του ΔΜΣ (κυρίως στα παιδιά των μειονοτήτων), που μπορούν να 

καταστήσουν αργότερα στην παιδική ηλικία ένα παιδί παχύσαρκο.  

• Παρόλο που πολλές μελέτες έχουν χρησιμοποιήσει το 2ωρο 

παρακολούθησης  για να εξετάσουν τον κίνδυνο παχυσαρκίας, πρόσφατη 

μελέτη παιδιών ηλικίας 2 ετών διαπίστωσε ότι ο ΔΜΣ αυξήθηκε για κάθε 

ώρα της εβδομάδας παρακολούθησης ψηφιακών μέσων.  Ένα παιδί 

προσχολικής ηλικίας αυξάνει τις πιθανότητες να γίνει παχύσαρκο, κατά 6% 

για κάθε ώρα που περνάει μπροστά σε οθόνη, καθημερινά.

• Τα παιδιά βλέπουν περίπου 10 διαφημίσεις την ημέρα που σχετίζονται με 

τρόφιμα, από τις οποίες το 98% είναι συσκευασμένα τρόφιμα ή αναψυκτικά 

πλούσια σε ζάχαρη και λιπαρά, φτωχά σε απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.

• Πιστεύεται ότι η έκθεση στη διαφήμιση των τροφίμων και η 

παρακολούθηση της τηλεόρασης ενώ το παιδί τρώει (γεγονός που μειώνει 

την προσοχή του στο αίσθημα κορεσμού) μπορεί να οδηγήσει  σε 

παχυσαρκία.

Παχυσαρκία



• Τα παιδιά μαθαίνουν να μιλούν μέσα από την επαφή τους με τους 

γονείς και τους ενήλικες. Αν δεν δοθεί χρόνος για επικοινωνία δεν 

θα μάθουν να μιλούν. 

• Κάθε λεπτό που το παιδί περνάει μπροστά σε μια οθόνη είναι ένα 

λεπτό λιγότερο για να μιλήσει και να μάθει από τους άλλους.

Μελέτη έδειξε ότι 30 λεπτά αύξηση στον χρόνο οθόνης υπάρχει 

49% πιθανότητα κινδύνου για καθυστέρηση στην ομιλία. Η ίδια 

μελέτη βρήκε ότι παιδιά ηλικίας 6 – 24 μηνών, όσο περισσότερο 

χρόνο ξοδεύουν με «έξυπνα» κινητά, τάμπλετ και βιντεοπαιχνίδια, 

τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα για καθυστέρηση της ομιλίας.

• Η Αμερικανική Παιδιατρική Ακαδημία συνιστά οι γονείς να μην 

αφήνουν τα παιδιά τους να κάθονται περισσότερο από 1 -2 ώρες 

την ημέρα συνολικά μπροστά από οθόνες.

Διαταραχές 

του λόγου



Καλύτερες κινητικές δεξιότητες

• Κινητικές δεξιότητες  είναι αυτές που συνδέονται με τις κινήσεις των 
μεγάλων μυών αλλά και των μικρότερων, όπως των χειλιών, των δακτύλων, 
του καρπού, της γλώσσας κλπ.

• Όταν τα παιδιά ασχολούνται με τα κινητά τηλέφωνα, τα τάμπλετ ή παίζουν 
παιχνίδια στις παιχνιδομηχανές, τα δάχτυλα και τα χέρια τους 
εκπαιδεύονται και ασκούνται.

• Χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και τις οθόνες αφής δεν διατρέχουν 
κανένα κίνδυνο σωματικής κάκωσης ή άλλης απειλής, όπως αυτό γίνεται 
παίζοντας στο ύπαιθρο. 

• Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γνωρίσουν πολύ καλύτερα την χρήση των 
χεριών και των δαχτύλων τους και να γίνονται πολύ αποτελεσματικά σε 
αυτό που κάνουν, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

ΘΕΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

ΤΩΝ 

ΨΗΦΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ 

ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ



Βελτιωμένες γνωστικές δεξιότητες

• Οι γνωστικές δεξιότητες είναι η ικανότητα επεξεργασίας πληροφοριών, 
συλλογισμού, ανάμιξης και συσχετισμού αντικειμένων με άλλα αντικείμενα. 
Αυτές οι δεξιότητες σχετίζονται άμεσα με τη μνήμη και τη γλώσσα. 

• Οι ψηφιακές συσκευές βοηθούν στην ταχύτερη και καλύτερη ανάπτυξη των 
γνωστικών δεξιοτήτων στα παιδιά. 

• Οι ηλεκτρονικές συσκευές και τα παιχνίδια μπορούν να ενθαρρύνουν τη 
γνωστική μάθηση και την ανάπτυξη αναλυτικών δεξιοτήτων. Αυτό με τη 
σειρά του μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν καινοτόμες 
δεξιότητες σκέψης και έρευνας, στρατηγική σκέψη και δημιουργικότητα.

• Διαδραστικές εφαρμογές, βιντεοπαιχνίδια, διάφορα είδη προκλήσεων και 
εκπαιδευτικά προγράμματα που διατίθενται σε διάφορα είδη συσκευών, θα 
βελτιώνουν πάντα τις γνωστικές δεξιότητες ενός παιδιού. Τα σύγχρονα 
gadgets βοηθούν στην ανάπτυξη των μαθησιακών τους δεξιοτήτων 
γρηγορότερα, καθώς τα παιδιά ενδιαφέρονται περισσότερο για τα gadgets 
παρά για τα βιβλία.
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Περισσότερη διασκέδαση για τα παιδιά

• Στα παιδιά αρέσει υπερβολικά να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές ψηφιακές 
συσκευές. 

• Τους αρέσει να παίζουν παιχνίδια , είτε πρόκειται για ένα γρίφο είτε για ένα 
αγώνα με αυτοκίνητα, ή για ένα πολεμικό παιχνίδι ( shooting game). Tα 
παιδιά διασκεδάζουν και καταλαβαίνουν την σημασία της αιτίας και του 
αποτελέσματος, της δράσης και της αντίδρασης. 

• Οι ηλεκτρονικές συσκευές έχουν πολύ πιο προηγμένες επιλογές μάθησης 
για τα παιδιά, με τρόπο διασκεδαστικό, απ’ ότι τα βιβλία ή οι παλαιότερες 
μέθοδοι.
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Εκπαίδευση 

• Η τεχνολογία έχει αποδειχθεί πολύ χρήσιμη για την εκπαίδευση του 
μαθητή. 

• Τα παιδιά μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς ιστότοπους και 
να αντλούν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό που αναζητούν και 
θέλουν να μάθουν. 

• Η τεχνολογία κάνει τα πράγματα καλύτερα, καθώς έχουν πρόσβαση σε 
απέραντο όγκο πληροφοριών, που μπορεί να τα βοηθήσει στην έρευνα και 
στην καλύτερη κατανόηση των πραγμάτων. 

• Οι οπτικές παρουσιάσεις, τα εκπαιδευτικά βίντεο, τα διαδραστικά
προγράμματα, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και η ποικιλία βιβλίων που είναι 
διαθέσιμα όλη την ώρα στο διαδίκτυο, έχουν φέρει επανάσταση στην 
εκπαίδευση. 
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Δεξιότητες ανταγωνισμού

• Στα παιδιά αρέσει πάρα πολύ να παίζουν βιντεοπαιχνίδια. 

• Πολλά από τα παιχνίδια έχουν την δυνατότητα της on line σύνδεσης. 
Μπορούν έτσι να παίζουν μεταξύ τους όχι μόνο με τους συμμαθητές τους, 
αλλά και με άλλους από όλο τον κόσμο, που είναι συνδεδεμένοι την στιγμή 
εκείνη με το ίδιο παιχνίδι μέσω του διαδικτύου. 

• Αυτό ενισχύει τις ικανότητες ανταγωνισμού τους και τους δίνει τη 
δυνατότητα να διαχειριστούν τον εαυτό τους σε ένα ανταγωνιστικό 
περιβάλλον.
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• Ξεκινήστε την ενημέρωση των γονιών από την πολύ μικρή ηλικία του παιδιού. 
Ο παιδίατρος είναι το καταλληλότερο πρόσωπο κοντά στην οικογένεια που 
μπορεί να μιλήσει στους γονείς. Ο ρόλος του γίνεται ακόμα μεγαλύτερος αφού 
φαίνεται να υπάρχει σημαντική άγνοια των γονιών για την χρήση των 
ψηφιακών μέσων.

• Ρωτήστε τους γονείς των βρεφών και των μικρών παιδιών για τη χρήση των 
ψηφιακών μέσων ενημέρωσης από την οικογένεια, τις συνήθειες χρήσης των 
μέσων αυτών από τα παιδιά τους και ποια σημεία επισκέπτονται στο 
διαδίκτυο.

• Βοηθήστε τις οικογένειες να αναπτύξουν ένα Οικογενειακό Σχέδιο Χρήσης των 
ψηφιακών μέσων (www.healthychildren.org/MediaUsePlan) με συγκεκριμένες 
οδηγίες για κάθε παιδί και γονέα.

• Εκπαιδεύστε τους γονείς για την ανάπτυξη του εγκεφάλου στα πρώτα χρόνια 
και τη σημασία που έχει το αδόμητο κοινωνικό παιχνίδι στην οικοδόμηση 
γλωσσικών, γνωστικών, κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων.

• Για τα παιδιά ηλικίας κάτω των 18 μηνών, αποθαρρύνετε τη χρήση μέσων 
οθόνης, εκτός από τις συζητήσεις με βίντεο μέσω Skype.

• Για τους γονείς των παιδιών ηλικίας 18 έως 24 μηνών, συμβουλεύστε τους να 
επιλέγουν υψηλής ποιότητας προγράμματα / εφαρμογές και να τα 
χρησιμοποιούν μαζί με παιδιά. Να αποφεύγεται η χρήση των προγραμμάτων 
αυτών μόνο από τα παιδιά.
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• Ακόμα και για προγράμματα υψηλής ποιότητας, σε παιδιά ηλικίας άνω των 2 
ετών, περιορίστε τα σε 1 ώρα ή λιγότερο ανά ημέρα. Προτείνετε την από 
κοινού χρήση γονέα και παιδιού, για να προωθήσετε τη βελτιωμένη μάθηση, 
μεγαλύτερη αλληλεπίδραση και ρύθμιση ορίων.

• Δεν συνιστώνται οθόνες κατά τη διάρκεια των γευμάτων και 1 ώρα πριν από 
τον ύπνο.

• Συζητήστε με τους γονείς τον καθορισμό ορίων, την εξεύρεση εναλλακτικών 
δραστηριοτήτων και την ηρεμία των παιδιών.
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• Αποφύγετε τη χρήση ψηφιακών μέσων (εκτός από την ανταλλαγή βίντεο μέσω 
Skype) σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 έως 24 μηνών.

• Για παιδιά ηλικίας 18 έως 24 μηνών, εάν θέλετε να εισαγάγετε ψηφιακά μέσα, 
επιλέξτε υψηλής ποιότητας προγράμματα και χρησιμοποιήστε τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης μαζί με το παιδί σας. Αποφύγετε τη χρήση μεμονωμένων μέσων 
σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα.

• Μη νιώθετε ανασφαλείς να εισάγετε νωρίς το παιδί στην τεχνολογία. Οι 
ψηφιακές συσκευές και τα μέσα είναι τόσο αντιληπτά από τα παιδιά, ώστε 
μπορούν να τα καταλάβουν γρήγορα μόλις αρχίσουν να τα χρησιμοποιούν στο 
σπίτι ή στο σχολείο.

• Για παιδιά ηλικίας 2 έως 5 ετών, περιορίστε τη χρήση της οθόνης σε 1 ώρα την 
ημέρα, σε συνεννόηση με τα παιδιά σας.

• Βοηθήστε τα παιδιά να καταλάβουν τι βλέπουν στα ψηφιακά μέσα και 
βοηθήστε τα να εφαρμόσουν αυτό που μαθαίνουν στον κόσμο γύρω τους.

• Αποφύγετε τα προγράμματα με γρήγορο ρυθμό (τα μικρά παιδιά δεν τα 
καταλαβαίνουν), τις εφαρμογές με περιεχόμενο που τους αποσπά σε μεγάλο 
βαθμό την προσοχή και με οποιοδήποτε βίαιο περιεχόμενο.

• Απενεργοποιήστε τις τηλεοράσεις και άλλες συσκευές όταν δεν τις 
χρησιμοποιείτε.
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• Μιλήστε με τα παιδιά σας.

• Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε τις ψηφιακές συσκευές σαν το 
μοναδικό τρόπο για να ηρεμήσετε το παιδί σας. Παρ όλο ότι 
υπάρχουν κάποιες στιγμές (π.χ. ιατρικές διαδικασίες, πτήσεις 
αεροπλάνων κλπ) που η χρήση των συσκευών αυτών είναι χρήσιμη 
για να είναι ήσυχα, υπάρχει ανησυχία ότι ο τρόπος αυτός μπορεί να 
οδηγήσει σε προβλήματα  στον καθορισμό ορίων ή στην ανικανότητα 
των παιδιών να αναπτύξουν το δικό τους συναίσθημα για τους 
κανονισμούς λειτουργίας. 

• Δοκιμάστε τις εφαρμογές πριν να τις χρησιμοποιήσει το παιδί, παίξτε 
μαζί του και ρωτήστε το παιδί τι σκέφτεται για την εφαρμογή.

• Κλείστε τις ψηφιακές συσκευές  στα υπνοδωμάτια, τις ώρες του 
φαγητού και τις ώρες που ασχολείστε με το παιδί σας.  
Απενεργοποιείστε ή βάλτε φραγή εισερχομένων στο κινητό σας κατά 
τη διάρκεια  αυτών των περιόδων.

• Απαγορέψτε την χρήση οθονών 1 ώρα πριν τον ύπνο και αφαιρέστε 
τις συσκευές από τα υπνοδωμάτια πριν κοιμηθούν.
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Κινητό τηλέφωνο ή άλλου είδους οθόνη κλείνει : 

Στο αυτοκίνητο, εκτός αν πρόκειται για μεγάλο ταξίδι

Τις οικογενειακές στιγμές 

Οικογενειακή στιγμή είναι όταν η οικογένεια συγκεντρώνεται ή όταν είναι στο αυτοκίνητο ή 

περπατούμε μαζί προς το σχολείο.

Κατά την διάρκεια των γευμάτων 

Η τηλεόραση και το κινητό (και το δικό μας) είναι κλειστά όταν τρώμε γιατί:

– Συνδέονται με την παχυσαρκία και  την υπερβαρότητα στα παιδιά.

– Αποθαρρύνουν τα παιδιά να αλληλεπιδρούν με την οικογένεια.

Μία ώρα πριν από τον ύπνο

Χρησιμοποιώντας μια κινητή συσκευή ή παρακολουθώντας τηλεόραση πριν από τον ύπνο 

μπορεί να προκληθεί διαταραχή στον ύπνο των παιδιών.

Όταν χρησιμοποιούν οθόνες το απόγευμα

Μειώστε την φωτεινότητα της οθόνης.

Μην τα αφήνετε να παίζουν ή να παρακολουθούν ταινίες που τους προκαλούν ένταση ή 

τρόμο το απόγευμα.

Source: American Academy of Pediatr ics (Copyright © 2016) - Counci l  on Communications and Media
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Στην κρεβατοκάμαρα

• Φορτίστε τις συσκευές κατά την διάρκεια της νύχτας έξω από 

το δωμάτιο του παιδιού σας.

• Εισερχόμενα μηνύματα και κλήσεις μπορεί να επηρεάσουν τον 

ύπνο του.

• Βοηθήστε τα παιδιά σας να αποφύγουν τον πειρασμό να 

χρησιμοποιούν ή να ελέγχουν τις συσκευές τους για μηνύματα 

ενώ πρέπει να κοιμούνται. 
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Όταν διασκεδάζετε μαζί με το παιδί σας με ψηφιακές συσκευές

• Παρακολουθείστε μαζί με το παιδί σας εκπαιδευτικά προγράμματα 

και χρησιμοποιείστε εφαρμογές που είναι πιστοποιημένες από 

οργανισμούς και εταιρείες που εμπιστεύεστε.

• ΜΗΝ ξοδεύετε πολύ χρόνο με ακατάλληλες για το παιδί εφαρμογές ή  

παρακολουθώντας φανταχτερά σόου ή σαπουνόπερες.  Αυτού του 

είδους οι εφαρμογές και τα σόου μπορεί να επηρεάσουν την 

ανάπτυξη του εγκεφάλου του παιδιού σας και να κάνουν δύσκολη την 

συγκέντρωσή του αργότερα στην ζωή του. 

• Επιτρέπεται η χρήση του Skype για να μιλήσει το παιδί σας με τους 

γονείς που απουσιάζουν σε ταξίδι ή με συγγενείς και φίλους.

• ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τα ψηφιακά μέσα σαν babysitter.
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• Ασφάλεια στο διαδίκτυο

• Διαταραχές στον ύπνο

• Διατροφή και παχυσαρκία

• Καθυστέρηση ομιλίας

• Προβλήματα στην όραση

• Μειωμένη επικοινωνία

• Μειωμένη άσκηση

• Σεξουαλ. κακοποίηση - Sexting

• Σχολικός και διαδικτυακός εκφοβισμός (bullying) 

• Παιδική κατάθλιψη – αυτοκτονίες

• Διαταραχή της συμπεριφοράς

• Άγχος

• Εγκυμοσύνη

• Κάπνισμα και χρήση ουσιών

• Κακή σχολική επίδοση

• Διάσπαση προσοχής

• Εθισμός στο διαδίκτυο και στην χρήση smartphones και tablets κινητών 

συσκευών
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• Ο όρος "sexting" χρησιμοποιείται γενικά για την κάλυψη μιας ευρείας ποικιλίας 

ψηφιακών δραστηριοτήτων. Συχνά χρησιμοποιείται για να περιγράψει την 

αποστολή, λήψη ή προώθηση σεξουαλικών μηνυμάτων ή εικόνων, κυρίως μεταξύ 

κινητών τηλεφώνων. Ο όρος μπορεί επίσης να αναφέρεται στην αποστολή 

σεξουαλικών μηνυμάτων μέσω email ,  η ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων και οι 

εφαρμογές κοινωνικών μέσων, όπως το Snapchat.

• Σύμφωνα με τον νόμο, σεξουαλικά εμφανείς εικόνες ανηλίκων ηλικίας κάτω των 

18 ετών θεωρούνται παιδική πορνογραφία, ακόμη και αν οι ανήλικοι 

δημιούργησαν τις ίδιες τις εικόνες. Πολλοί ανήλικοι δεν γνωρίζουν τις νομικές 

συνέπειες του sexting ,  για να μην αναφέρουμε τις πιθανές κοινωνικές συνέπειες, 

όπως η ταπείνωση, ο εκφοβισμός και ο αρνητικός αντίκτυπος στη φήμη.

• Οι κοινωνικές συνέπειες αποτελούν επίσης σημαντική ανησυχία όσον αφορά την 

ψυχολογική ευημερία, διότι μπορούν να οδηγήσουν σε σκέψεις αυτοκτονίας, 

κατάθλιψη, κοινωνική απομόνωση και αρνητική εικόνα του εαυτού του παιδιού. 

• Σε μια μελέτη 948 μαθητών γυμνασίου ηλικίας 14 έως 19 ετών στην Αμερική, το 

28% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι στέλνουν γυμνές φωτογραφίες τους ή 

«sexts» μέσω κειμένου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα κορίτσια είχαν 

περισσότερες από 25% πιθανότητες να τους ζητηθεί να στείλουν ένα “sext” από 

τους εαυτούς τους ενώ τα αγόρια 25%.

Κακοποίηση 

Sexting



Η ανάπτυξη της τεχνολογίας δεν πρόκειται να σταματήσει. Οι 

γονείς δεν μπορούν και δεν πρέπει να πουν στα παιδιά τους να 

ζήσουν χωρίς αυτή, γιατί σίγουρα θα την χρειαστούν όσο 

μεγαλώνουν.

Οι γονείς όμως οφείλουν να γνωρίζουν για τα πλεονεκτήματα 

αλλά και τα μειονεκτήματα πίσω από την τεχνολογία αυτή. 

Χρειάζονται κανόνες, επίβλεψη και καθοδήγηση από τους 

γονείς, ώστε όλες οι ψηφιακές συσκευές και το διαδίκτυο να 

βοηθήσουν στην κατάλληλη ηλικία την σωστή ανάπτυξη.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι η μεγάλη και ανεξέλεγκτη χρήση, ιδίως 

σε παιδιά ηλικίας κάτω των δύο ετών, θα καθυστερήσει την 

ικανότητά του για μάθηση και θα δυσκολέψει την ψυχική του 

υγεία.

Επίλογος





Σας ευχαριστώ

Κων/νος  Ι.  
Νταλούκας
Παιδίατρος

Πρόεδρος  της  Ένωσης 
Ελευθεροεπαγγελματιών  

Παιδιάτρων Αττικής


