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Η	  τεχνολογία	  	  προσφέρει	  	  στους	  νέους	  
απεριόριστες	  δυνατότητες	  	  εκπαίδευσης,	  

ενημέρωσης	  και	  ψυχαγωγίας	  



�  Όπως στον φυσικό κόσµο, κίνδυνοι  προκύπτουν και 
στον διαδικτυακό κόσµο 

�  Τα παιδιά και οι έφηβοι δεν έχουν πλήρως αναπτυχθεί 
αναπτυξιακά 

�  Tο διαδίκτυο είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο που 
ωστόσο χρειάζεται οδηγίες χρήσης 
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Διαδικτυακός	  Εκφοβισμός	  -‐	  
Cyberbullying	  



21.9%	  του	  συνολικού	  δείγματος	  αναφέρει	  κάποια	  εμπειρία	  
διαδικτυακού	  εκφοβισμού	  *	  
	  
•	  53.5%	  από	  αυτούς,	  δηλώνουν	  ότι	  αυτό	  τους	  έβλαψε	  με	  
κάποιον	  τρόπο	  (11.2%	  του	  συνολικού	  δείγματος)	  
	  
•	  Η	  τάση	  αυτή	  αφορά	  κυρίως	  τα	  κορίτσια	  
	  
•	  Η	  Ρουμανία	  και	  η	  Ελλάδα	  εμφανίζουν	  τα	  υψηλότερα	  
ποσοστά	  διαδικτυακού	  εκφοβισμού,	  ενώ	  η	  Ισλανδία	  και	  η	  
Ισπανία	  τα	  χαμηλότερα	  
	  

• 6%	  διαδικτυακός	  εκφοβισμός	  	  
• EU	  Kids	  Online	  Survey	  2009	  

Διαδικτυακός	  Εκφοβισμός	  -‐	  
Cyberbullying	  



Διαφορά	  έκθεσης	  σε	  κίνδυνο	  	  
με	  βλαπτική	  συνέπεια	  

Μεγάλος	  αριθμός	  εφήβων	  μπορεί	  να	  εκτεθούν	  	  
σε	  διαδικτυακό	  κίνδυνο,	  	  

	  
ωστόσο	  	  

	  

	  	  	  ένα	  πολύ	  μικρότερο	  ποσοστό	  βλάπτεται	  	  
από	  αυτή	  την	  έκθεση	  

	  
	  

Λύση:	  Εκπαίδευση	  παιδιών	  και	  εφήβων	  	  
στη	  διαχείριση	  κινδύνου	  

	  



Διαδικτυακή	  αποπλάνηση	  	  
(Grooming)	  



	  
Διαδικτυακή	  αποπλάνηση	  –	  	  

Grooming	  

	  EU	  NET	  ADB	  2012	  

•	  63%	  του	  συνολικού	  δείγματος	  επικοινωνεί	  με	  αγνώστους	  
στο	  διαδίκτυο	  
	  

•	  45.7%	  από	  αυτούς,	  έχουν	  συναντήσει	  στο	  φυσικό	  κόσμο	  
κάποιον	  που	  γνώρισαν	  στο	  διαδίκτυο	  (28.4%	  του	  συνολικού	  
δείγματος)	  
	  

•	  9.3%	  	  δηλώνουν	  ότι	  αυτή	  η	  εμπειρία	  ήταν	  τραυματική	  	  
(5,4%	  του	  συνολικού	  δείγματος)	  
	  

•	  Ο	  κίνδυνος	  Διαδικτυακής	  αποπλάνησης	  είναι	  υψηλότερος	  
στις	  Ρουμανία,	  Γερμανία	  και	  Πολωνία,	  ενώ	  η	  Ελλάδα	  έχει	  το	  
χαμηλότερο	  ποσοστό	  



Σεξουαλικό	  περιεχόμενο	  



�  58.8%	  του	  συνολικού	  δείγματος	  έχει	  εκτεθεί	  σε	  
σεξουαλικό	  περιεχόμενο	  

	  
�  32.8%	  από	  αυτούς,	  δηλώνουν	  ότι	  αυτή	  η	  εμπειρία	  
ήταν	  τραυματική	  (18.4%	  του	  συνολικού	  
δείγματος)	  

	  
�  Η	  τάση	  αυτή	  αφορά	  περισσότερο	  τα	  αγόρια	  

Σεξουαλικό	  περιεχόμενο	  



Σεξουαλικό περιεχόµενο 

�  20%  των εφήβων αναφέρουν χρήση πορνογραφικού 
υλικού 

�  Σεξουαλική αγωγή ; 

�  Συχνή (> 3 φορές την εβδοµάδα) χρήση πορνογραφικού 
υλικού  επηρεάζει την ψυχοκοινωνική υγεία  των εφήβων 

          Tsitsika AK. et al. Cyberpsycol. Behavior  2009 Oct;12(5):545-50. 



Κοινωνικά	  Δίκτυα	  



�  92%	  του	  συνολικού	  δείγματος	  είναι	  μέλη	  σε	  ένα	  τουλάχιστον	  
Δίκτυο	  Κοινωνικής	  Δικτύωσης	  (ΔΚΔ)	  

�  39.4%	  των	  εφήβων	  αναφέρουν	  ενασχόληση	  τουλάχιστον	  2	  
ώρες	  ημερησίως	  

�  Χρήση	  ΔΚΔ	  περισσότερο	  από	  2	  ώρες	  ημερησίως,	  έχει	  
συσχετισθεί	  με	  ΣΕΔ	  (p<0.001)	  

�  Η	  τάση	  αυτή	  αφορά	  περισσότερο	  τα	  κορίτσια	  

�  Περισσότεροι	  από	  500	  διαδικτυακοί	  φίλοι	  συνδέονται	  με	  
αυξημένο	  κίνδυνο	  για	  ανάπτυξη	  ΣΕΔ	  

	  
EU	  NET	  ADB,	  2012	  

Κοινωνικά	  Δίκτυα	  



¡  Η	  παρατεταμένη	  χρήση	  Η/Υ	  έχει	  επιπτώσεις	  στις	  
κοινωνικές	  δεξιότητες	  

¡  Εάν	  χαθεί	  η	  προσωπική	  επαφή,	  υπάρχει	  το	  
ενδεχόμενο	  να	  λείψει	  η	  εμπειρία	  στην	  ερμηνεία	  της	  
ανθρώπινης	  επικοινωνίας,	  της	  γλώσσας	  του	  
σώματος,	  τις	  εκφράσεις	  του	  προσώπου	  κ.λπ.	  

Κοινωνικά	  Δίκτυα	  



	  
Είναι	  σημαντικό	  να	  υπάρχει	  ισορροπία	  μεταξύ	  της	  
ενασχόλησης	  με	  το	  διαδίκτυο	  και	  τις	  διαδικτυακές	  

επαφές	  και	  της	  προσωπικής	  επαφής	  με	  τους	  
συνανθρώπους	  μας	  

	  

Κοινωνικά	  Δίκτυα	  



Διαδικτυακά	  Παιχνίδια	  



�  61.8%	  του	  συνολικού	  δείγματος	  ασχολούνται	  με	  	  
διαδικτυακά	  παιχνίδια	  

	  

�  Οι	  έφηβοι	  που	  παίζουν	  διαδικτυακά	  παιχνίδια	  έχουν	  
διπλάσια	  πιθανότητα	  ανάπτυξης	  ΔΔΣ	  

�  	  Η	  ενασχόληση	  με	  διαδικτυακά	  παιχνίδια	  περισσότερο	  
από	  2,6	  ώρες	  ημερησίως,	  έχει	  συσχετιστεί	  με	  ΣΕΔ	  
(p<0.001)	  

�  	  Η	  τάση	  αυτή	  αφορά	  περισσότερο	  τα	  αγόρια	  

EU	  NET	  ADB,	  2012	  

	  

Διαδικτυακά	  Παιχνίδια	  
AICA-‐S;	  Wölfling,	  Müller	  &	  Beutel,	  2010	  



Τυχερά Παιχνίδια - Τζόγος 



�  Η	  Ρουμανία	  και	  η	  Ελλάδα	  έχουν	  τα	  υψηλότερα	  
ποσοστά	  τζόγου	  στο	  διαδίκτυο	  και	  στον	  πραγματικό	  
κόσμο	  

� Οι	  έφηβοι	  που	  ασχολούνται	  με	  τον	  διαδικτυακό	  τζόγο	  
έχουν	  τριπλάσια	  πιθανότητα	  εμφάνισης	  
συμπεριφορών	  εξάρτησης	  

	  
EU	  NET	  ADB,	  2012	  

	  
	  
	  

Τυχερά	  Παιχνίδια	  -‐	  Τζόγος	  



• Η επίπτωση του διαδικτυακού τζόγου, καθώς και 
του «παραδοσιακού» τζόγου αυξάνεται συνεχώς 
τα τελευταία χρόνια στην εφηβική ηλικία. 

• Το ποσοστό στην Ελλάδα είναι το υψηλότερο 
µεταξύ επτά Ευρωπαϊκών χωρών. 

•  Ποσοστά 8% για τον τζόγο στο διαδίκτυο και 
21.8% στον φυσικό κόσµο σε ηλικίες µεταξύ 
14-17 ετών (EUNETADB, 2012). 



• Ποσοστό 5% των εφήβων στην Ελλάδα παρουσιάζει 
συµπεριφορά εξάρτησης από τα τυχερά παίγνια 
(παθολογικός τζόγος)  

• Ο τζόγος έχει συσχετιστεί µε ψυχοκοινωνική 
δυσλειτουργία όπως, βίαιη συµπεριφορά, καταθλιπτικό 
συναίσθηµα, άγχος, κοινωνική φοβία.  

• Ο τζόγος συσχετίζεται µε διαδικτυακές  συµπεριφορές 
εξάρτησης (τριπλάσια πιθανότητα εξάρτησης σε 
παιδιά που ασχολούνται µε τυχερά παίγνια). 
	  



Συμπεριφορές	  Εξάρτησης	  	  



Συμπεριφορά	  Εξάρτησης	  	  
από	  το	  Διαδίκτυο	  (ΣΕΔ)	  

Συμπεριφορά	  που	  χαρακτηρίζεται	  από	  απώλεια	  ελέγχου	  

σχετικά	  με	  τη	  χρήση	  του	  διαδικτύου	  και	  μπορεί	  

προοδευτικά	  να	  οδηγήσει	  σε	  έκπτωση	  των	  κοινωνικών	  

δεξιοτήτων	  και	  απομόνωση,	  καθώς	  και	  παραμέληση	  

σχολικών	  και	  άλλων	  δραστηριοτήτων	  

ή/και	  της	  υγείας,	  προσωπικής	  φροντίδας	  και	  υγιεινής.	  

	  

EU	  NET	  ADB,	  2012	  

	  

	   	  	  



• 1.2%	  του	  συνολικού	  δείγματος	  εμφανίζει	  ΣΕΔ,	  ενώ	  12.7%	  
οριακή	  συμπεριφορά	  εξάρτησης	  	  
	  

•	  Η	  Ισπανία,	  η	  Ρουμανία	  και	  η	  Πολωνία	  εμφανίζουν	  τα	  
υψηλότερα	  ποσοστά	  ενώ	  η	  Γερμανία	  και	  η	  Ισλανδία	  τα	  
χαμηλότερα	  	  
	  

•	  Τα	  αγόρια,	  οι	  έφηβοι	  μεγαλύτερης	  ηλικίας	  και	  οι	  
έφηβοι	  με	  χαμηλότερο	  εκπαιδευτικό	  επίπεδο	  των	  
γονέων	  έχουν	  μεγαλύτερα	  ποσοστά	  ΣΕΔ	  
	  

•	  Παρατηρούνται	  ψυχοκοινωνικές	  δυσκολίες	  σε	  
στατιστικά	  σημαντικό	  βαθμό	  στην	  ομάδα	  των	  εφήβων	  
με	  ΣΕΔ	  

Συμπεριφορές	  Εξάρτησης	  	  



Ψυχοκοινωνική	  κατάσταση	  	  
(YSR;	  Achenbach	  &	  Rescorla,	  2001)	  

Λειτουργική 
διαδικτυακή 
χρήση  (%) 

Δυσλειτουργική 
διαδικτυακή 
χρήση (%) 

p 

Κοινωνικές 
δεξιότητες 

Φυσιολογικό 93.4 76 <0,001 
Οριακό / Κλινικό 6.6 24 

Προβλήµατα 
σκέψης 

Φυσιολογικό 88.9 70.3 <0,001 
 Οριακό / Κλινικό 11.1 29.7 

Προβλήµατα 
προσοχής 

Φυσιολογικό 91.5 70.8 <0,001 
 Οριακό / Κλινικό 8.5 29.2 

Επιθετική 
συµπεριφορά 

Φυσιολογικό 93.8 71.8 <0,001 
 Οριακό / Κλινικό 6.2 28.2 

Συνολικά 
προβλήµατα 

Φυσιολογικό 92.3 63.9 <0,001 
Οριακό / Κλινικό 7.7 36.1 



Πιθανότητες	  ανάπτυξης	  ΔΔΣ	  	  
ανάλογα	  με	  τη	  δραστηριότητα	  



Ημερήσιος	  επιτρεπόμενος	  χρόνος	  οθόνης	  (screen	  
time)	  για	  παιδιά	  και	  εφήβους	  :	  

	  

δύο	  ώρες	  (2	  h)	  
	  
	  
	  

Bright	  Features,	  Guidelines	  for	  Health	  Supervision	  of	  Infants,	  Children	  and	  
Adolescents.	  American	  Academy	  of	  Pediatrics	  2008,	  p:	  539-‐557.	  

	  
	  
	  



Έφηβος, 14 ετών µε Εθισµό στο 
Διαδίκτυο	  



Συν-‐νοσηρότητα	  με	  άλλες	  
ψυχιατρικές	  παθήσεις	  (έως	  60%)	  

�  Διαταραχή	  Ελλειμματικής	  Προσοχής-‐	  

Υπερκινητικότητα	  (ΔΕΠ-‐Υ)	  	  

�  Καταθλιπτικό	  συναίσθημα	  

�  Άγχος	  

�  Κοινωνική	  φοβία	  

�  Διαταραχή	  ελέγχου	  των	  παρορμήσεων	  

�  Διπολική	  Διαταραχή	  

�  Χρήση	  ουσιών	  
Ha	  JH	  et	  al.,	  J	  Clin	  Psychiatry,	  2006	  May;	  67/5:	  821-‐6	  

Βai	  et	  al	  ,	  2000	  



Κλινικό Δείγµα Εφήβων που προσήλθαν στη ΜΕΥ 

§ 	  500	  έφηβοι	  με	  αίτημα	  	  τις	  συμπεριφορές	  εξάρτησης	  
 

Αποτελέσµατα: 

• Μοναχοπαίδια 

• Μονογονεϊκές ή σηµαντικά δυσλειτουργικές 

Οικογένειες 

•  Σχολική αποτυχία, διαταραχές ύπνου-σωµατικά συµ. 

• .Χωρίς επίγνωση-βεβαίωση για απουσίες 

• Συσχέτιση µε ΔΕΠ-Υ (p<0.005) 

• Σηµαντικά περισσότερα αγόρια – gaming 

Determinants of Internet addiction among adolescents: a case controlstudy. 
Tsitsika A et al.   Scientific World  Journal. 2011 Apr 19;11:8667-74. 



Τµήµα Τεχνολογίας (double T) - ΜΕΥ 

�  Έφηβοι µε προβληµατική χρήση του διαδικτύου 
 
�  >1000 έφηβοι µε σχετικά αιτήµατα 

�  Διεπιστηµονική οµάδα (παιδίατρος, ψυχίατρος- παιδοψυχίατρος,  
ψυχολόγος, οικ. θεραπευτής) 

 
�  Ολιστική προσέγγιση 
 
�  Εξατοµικευµένη προσέγγιση 
 
�  Τµήµα Συµβουλευτικής Οικογένειας 
     (ψυχοεκπαίδευση γονέων) 



Αιτήµατα σχετικά µε: 

�  Συµπεριφορές εξάρτησης 
�  Εκφοβισµό 
�  Αποπλάνηση 
�  Ακατάλληλο περιεχόµενο 
�  Κυβερνοαυτοκτονία 
 



Παρέµβαση: εξατοµίκευση 
	  
-‐Ψυχοεκπαίδευση  
	  
-Συµπεριφορικού τύπου  
 
-Οικογενειακή	  Συµβουλευτική – Στήριξη 
 
-Ανίχνευση συννοσηρότητας –  
Φαρµακοθεραπεία όπου χρειάζεται 
 
-Ψυχοεκπαίδευση γονέων 
 
- 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Determinants of Internet addiction among adolescents: a case controlstudy. 
Tsitsika A et al. Scientific World Journal. 2011 Apr 19;11:86674	  



	  
Αποτελέσµατα παρέµβασης  
	  
q  70% βελτίωση 
q Διάρκεια παρέµβασης 
	  

Παράγοντες που σχετίζονται µε επιτυχία 

• Πρώιµη ανίχνευση-Παρέµβαση 

• Συν-νοσηρότητα 

• Οικογενειακή στήριξη-επικοινωνία 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Determinants of Internet addiction among adolescents: a case controlstudy. 
Tsitsika A et al. Scientific World Journal. 2011 Apr 19;11:86674	  



Γραμμή	  Στήριξης	  



Γραµµή Στήριξης 

�  Xωρίς χρέωση για αστικές και υπεραστικές κλήσεις  
�  Απευθύνεται σε εφήβους και τις οικογένειές τους 
παρέχοντας υποστήριξη και συµβουλές για θέµατα που 
σχετίζονται µε τη χρήση του Διαδικτύου, του κινητού 
τηλεφώνου 

�  Λειτουργεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύµπραξης της 
ENACSO www.enacso.eu  

�  Επικοινωνία µέσω κοινωνικών δικτύων 
�  Παραποµπή εάν χρειαστεί στη Μ.Ε.Υ. 
 
�  Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος  



Οι	  «Δύσκολες» κλήσεις:	  
�  Υπερβολικός	  θυμός	  
�  Κλήσεις	  από	  άτομα	  που	  απειλούν	  με	  αυτοκτονία	  
�  Ανάρμοστες	  κλήσεις	  με	  σεξουαλικό	  περιεχόμενο	  
�  Κλήσεις	  από	  ρατσιστές/ομοφοβικούς	  
�  Απειλητικό	  περιεχόμενο	  
	  



Τηλέφωνο:	  «θεραπευτικό»	  μέσο	  
ιδιαίτερα	  αποτελεσματικό	  

�  Κλήσεις	  ανώνυμες	  &	  εμπιστευτικές	  Εχεμύθεια	  	  
�  Επώνυμα/Ανώνυμα	  
� Μεγαλύτερη	  η	  διάρκεια	  της	  σιωπής	  
�  Κάθε	  τηλεφώνημα	  έχει	  μια	  συγκεκριμένη	  δομή	  
1.  Αρχή-‐Μέση-‐Τέλος	  
2.  Αναγνωρίσιμα	  στάδια	  στη	  διάρκειά	  του.	  



�  Υπερβολική Χρήση   

�  Διαδικτυακός Εκφοβισµός  

�  Διαδικτυακή Αποπλάνηση  

�  Ανταλλαγή µηνυµάτων σεξουαλικού περιεχοµένου 

(sexting)  

�  Επικοινωνία – επιρροή από αγνώστους  

�  Τεχνικές Πληροφορίες  
�   Διαταραχές  Πρόσληψης Τροφής  

 «ΜΕ. Υποστηρίζω» 2.500 κλήσεις έτος 



Υποστήριξη	  …	  
� Μέσω	  e-mail	  
�  Επικοινωνία	  μέσω	  κοινωνικών	  δικτύων 
                       

�  Παραπομπή	  εάν	  χρειαστεί	  στη	  Μ.Ε.Υ.	  
�  Δίωξη	  Ηλεκτρονικού	  Εγκλήματος 



Παρουσίαση περιστατικού 
�  	  Δεν	  ξέρω	  τι	  λένε	  οι	  άλλοι..και	  αρχικά	  δεν	  πιστεύω	  πως	  το	  

Internet μου	  κάνει	  κακό!	  Κι	  αυτό	  που	  λένε	  ότι	  δυο	  ώρες	  την	  ημέρα	  
είναι	  αρκετές…	  μπαρούφες.	  Εγώ	  ξέρω	  πως	  από	  μικρός	  μου	  
άρεσε	  ό,τι	  είχε	  τεχνολογία…πιο	  μικρός	  έβγαινα	  με	  τους	  γονείς	  
μου	  για	  φαγητό	  και	  μου	  έδιναν	  το	  κινητό	  αβίαστα… για	  να	  
απασχολούμαι	  και	  να	  μην	  βαριέμαι..	  και	  τώρα	  ξαφνικά	  τι	  	  
άλλαξε..Φταίει	  που	  μεγάλωσα	  και	  ικανοποιώ	  μόνος	  μου	  την	  
επιθυμία	  μου	  όταν	  βαριέμαι	  να	  πνίγω	  την	  ανία	  μου	  στο	  pc;	  Μ	  
αρέσει	  εκεί	  μέσα	  (εννοεί	  Internet)	  	  δεν	  με	  πρήζει	  κανένας	  για	  το	  
εάν	  διάβασα,	  εάν	  έφαγα.	  Γενικά,	  εκεί	  μέσα	  δεν	  περιμένουν	  
τίποτα	  από	  μένα..και	  αυτό	  με	  κάνει	  και	  νιώθω	  καλά.	  Μιλάω	  
όποτε	  θέλω	  ..με	  όποιον	  θέλω	  και	  παίζω	  ..δίχως	  να	  υπάρχει	  
αύριο… Το	  σχολείο,	  είναι	  βαρετό…ο	  κάθε	  κομπλεξικός	  
καθηγητής	  προσπαθεί	  να	  εκτονώσει	  τα	  απωθημένα	  του	  στα	  
παιδιά..και	  για	  μένα	  αυτό	  δεν	  το	  θέλω…	  είμαι	  στην	  ηλικία	  του	  
«αντέχω»	  …όχι	  του	  «ανέχομαι».	  	  

	  Άρης,	  17	  ετών 
Πηγή: Γραµµή Στήριξης «Με. Υποστηρίζω» 



Κατευθυντήριες Οδηγίες 
Αµερικανικής Παιδιατρικής Ακαδηµίας 

•  Χρήση οθόνης  >3 ετών 

• Χρήση διαδικτύου  µε επιστασία 

• Παιχνίδια αντίστοιχα της ηλικίας –Σύστηµα PEGI  

• Όρια χρήσης  

 





Ενηµερώσου για την ασφαλή 	  
χρήση του κινητού τηλεφώνου	  

 
 

Το κινητό τηλέφωνο µπορεί να βοηθήσει πολύ σε  
Θέµατα ασφάλειας και επικοινωνίας 

 
Θα πρέπει ωστόσο να λάβεις υπόψη ότι η εφηβεία : 
• Ο εγκέφαλος και το σώµα σου αναπτύσσονται και  
αλλάζουν.  
• Είσαι ευαίσθητος/ευαίσθητη σε οποιαδήποτε 
ακτινοβολία. 
 
Είναι πολύ σηµαντικό για τη µελλοντική σου υγεία 
να τηρούνται ορισµένοι βασικοί κανόνες ασφαλούς 
χρήσης : 
 
• Μην χρησιµοποιείς το κινητό σου συνεχώς και αλόγιστα. 
• Μην κοιµάσαι ποτέ µε το κινητό κάτω από το µαξιλάρι σου κι µην το µεταφέρεις σε 
τσέπη ή ζώνη σου (δηλαδή σε επαφή µε το σώµα σου). 
• Μην το χρησιµοποιείς µέσα σε κινούµενο όχηµα (δέχεσαι πολύ περισσότερη 
ακτινοβολία απ’ ότι όταν είσαι σε στάση). 
 



Έφηβοι και φορητές συσκευές  

• Προσβασιµότητα-Ιδιωτικότητα 
 

•  60% των εφήβων 14-17 ετών χρησιµοποιούν φορητή συσκευή 

    (mobiles, smartphones, tablets) 

•  Οι έφηβοι που χρησιµοποιούν καθηµερινά φορητές συσκευές έχουν 

µεγαλύτερη πιθανότητα συµπεριφορών υψηλού κινδύνου στο διαδίκτυο (OR 

0.56) 

• Κοινωνικά δίκτυα, texting, µουσική και videos 

• Δεν υπάρχουν διαφορές µεταξύ των φύλων 

                                                                                               EUNET ADB 2012   
 
 
 



 
Έφηβοι και φορητές συσκευές  

 
 

• Ηλικία απόκτησης  φορητής συσκευής : 9 ετών 

• Εάν οι γονείς είναι χρήστες, υπάρχει µεγαλύτερη πιθανότητα απόκτησης 

• 30% των παιδιών 9-10 ετών έχουν προφίλ στα  social media, ενώ για την 

ηλικία 11-12 ετών, το ποσοστό φτάνει το 60% 

• Είναι προφανές ότι έχουν δώσει ψευδή στοιχεία για το άνοιγµα λογαριασµού 

• Οι κύριες χρήσεις αφορούν την επικοινωνία 

Net Children Go Mobile,  2013 

 



ΤΑΔ-Σχολεία 
� Μνηµόσιο Συνεργασίας µε Υπουργείο Παιδείας 

(Ιούνιος, 2010) 
�  Στελέχη του (ΤΑΔ) –επισκέψεις σε σχολεία σε όλη την 
χώρα 

�  Επιµορφωτικές ηµερίδες/σεµινάρια σε συλλόγους 
γονέων & κηδεµόνων στα σχολεία 

�  >300 σχολεία ετησίως 



Έρευνα	  της	  Μ.Ε.Υ.-‐2015	  
	  

• 655	  παιδιά	  
• 	  Ε΄	  και	  ΣΤ΄	  Δημοτικού	  	  
• 	  54,3%	  αγόρια	  
• 	  περιοχή	  Αττικής,	  2015	  
	  
	  



	  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	  (1)	  :	  	  

	  
	  

• 	  Η	  μέση	  τιμή	  της	  ηλικίας	  που	  χρησιμοποίησαν	  το	  διαδίκτυο	  για	  
πρώτη	  φορά	  ήταν	  τα	  6,2	  έτη	  

• 	  51,2%	  είναι	  μέλος	  τουλάχιστον	  μιας	  σελίδας	  κοινωνικής	  
δικτύωσης,	  π.χ.	  Facebook	  

• 	  Πάνω	  από	  2	  ώρες	  σε	  κανονική	  σχολική	  μέρα	  (καθημερινή)	  
χρησιμοποιούσαν	  το	  Facebook 18,5%	  

• 	  Κινητό	  τηλέφωνο	  (smartphone ή	  παρόμοιo)	  χρησιμοποιούσαν	  20%	  
των	  παιδιών	  καθημερινά	  	  
	  
	  



	  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	  (2)	  :	  	  

	  
	  

• 	  Στο	  υπνοδωμάτιο	  χρησιμοποιούν	  το	  διαδίκτυο	  καθημερινά	  22%	  των	  
παιδιών	  	  	  
	  
• 	  Καθημερινά	  39%	  χρησιμοποιούν	  το	  διαδίκτυο	  για	  επικοινωνία	  και	  
κοινωνική	  δικτύωση	  
	  
• 	  Καθημερινά	  8,5%	  χρησιμοποιούν	  το	  διαδίκτυο	  για	  μελέτη	  στο	  σπίτι	  	  
	  
• 	  52%	  των	  παιδιών	  αναφέρουν	  ότι	  γνωρίζουν	  περισσότερα	  από	  τους	  
γονείς	  τους	  σχετικά	  με	  την	  τεχνολογία	  	  

	  
	  



Περίπτωση	  Σχ.Άρνησης	  
                 Δεν θέλω να ξαναπάω εκεί…(εννοεί το σχολείο) νιώθω πολύ µόνος, ακόµα 
και όταν είµαι ανάµεσα στα τόσα παιδιά του σχολείου µου…Αίσθανοµαι θλίψη κάθε 
φορά που είναι να πάω εκεί, φίλους δεν έχω και αυτούς που νοµίζω ότι έχω ..συνεχώς 
µε κοροϊδεύουν. Έχω σταµατήσει το σχολείο εδώ και τρεις µήνες, είµαι καλύτερα 
έτσι…στο σπίτι.. όλη µέρα µε το pc, νιώθω ότι µόνο εκεί περνάω καλά, εκεί δεν µε 
βρίζουν, ούτε γελάνε εις βάρος µου. Δεν σας κρύβω ότι τα παιδιά µε χτυπούσαν στο 
σχολείο για ένα µεγάλο διάστηµα. Δεν το είχα πει στη µανά µου..γιατί θα τα έκανε 
χειρότερα.Είµαι καλά..κοιµάµαι πιο πολλές ώρες, τώρα πια.Σας  καλώ για να µε 
βοηθήσετε σχετικά µε το εξής…τους τελευταίους δύο µήνες αισθάνοµαι…κάτι σαν…
κατάθλιψη…θέλω να βγω από το σπίτι, θέλω να κάνω καινούριους φίλους για να 
βγω… αλλά νιώθω ότι δεν µπορώ…τι φταίει για αυτό; Προσπαθώ να σκεφτώ τι θα 
ήθελα να σπουδάσω…αλλά δεν βρίσκω νόηµα πια σ’αυτά…Συµβαίνει και σε άλλους 
αυτό; 

  
	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	              Παύλος, 16 ετών 
Γραµµή Στήριξης «ΜΕ. Υποστηρίζω»  

 80011 80015 



 	    “Schoolers”-‐Ηappy mojis	  	  

�  Κέντρο	  ημέρας	  
�  Δραστηριότητες	  (καλλιτεχνικές	  	  και	  	  
εκπαιδευτικές)	  

�  Ιανουάριος	  2016	  

�  Έφηβοι	  με	  σχολική	  φοβία	  



Μια	  πρωτοβουλία	  του	  

Διαδικτυακό Πρόγραµµα Αντιµετώπισης του Εκφοβισµού 



livewithoutbullying.com livewithoutbullying.com 





Το	  ταξίδι	  του	  «Αριάδνη»	  συνεχίζεται…	  



�  Ημερίδες	  Συνεχιζόμενης	  Εκπαίδευσης	  
	  	  	  	  	  15	  Απριλίου	  2016,	  Πάτρα	  
	  	  	  	  	  
	  	  	  	  Ημέρα	  Τεχνολογίας	  	  	  
-‐  αρχές	  Φεβρουαρίου	  	  
-‐  ετήσια	  εκδήλωση	  
-‐  θεσμός	  για	  τη	  Μ.Ε.Υ.	  
-‐  διαδικτυακή	  μετάδοση	  
-‐  έπαθλα	  καλύτερης	  πρακτικής	  
-‐  πιστοποιητικό	  παρακολούθησης	  ΕΚΠΑ	  
-‐  υλικό	  ενημέρωσης-‐επιστημονικό	  	  	  	  
	  
�  Εκδηλώσεις	  	  σε	  όλη	  τη	  χώρα	  
-‐  τοπικοί	  φορείς	  
-‐  πανεπιστημιακές	  κλινικές	  



Οικογένεια-‐ανατροφή	  



Γραμμή	  Στήριξης	  





� Μνηµόνιο συνεργασίας ΜΕΥ-Υπ. Παιδείας 
	  	  www.minedu.gov.gr/publications/docs/keimeno_mnhmonioy_100604.pdf 
 

o Αριθµός αδείας: 89010/Δ2 

o Επισκέψεις στα σχολεία > 200 ανά έτος 
 

	  
	  









Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) 
Β΄ Παιδιατρική Κλινική Παν/µίου Αθηνών 
Νοσοκοµείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»  

Μεσογείων 24, 6ος όροφος 
 
 

τηλ. 210-7710824, 213-2009806, 8001180015 
www.youth-health.gr 
info@youth-health.gr 


