Το Δ2 και το Ε2 στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης εκπονούν πρόγραμμα Αγωγής Υγείας
«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» - Πρόληψη κινδύνων χρήσης, με την εποπτεία του Κέντρου
Πρόληψης «ΕΛΠΙΔΑ»

Πρόληψη και ∆ιαδίκτυο
Τα τελευταία χρόνια, γινόµαστε αποδέκτες της αγωνίας και αδυναµίας γονέων και
εκπαιδευτικών να ελέγξουν την ολοένα αυξανόµενη χρήση Η/Υ και διαδικτύου από
παιδιά και εφήβους καθώς και παρακείµενων συµπεριφορών όπως επιθετικότητα,
καταπάτηση ορίων, παθητικότητα.
Τα ερευνητικά δεδοµένα σε πανελλήνια κλίµακα (ΕΠΙΨΥ, 2010) έχουν ως εξής:
Ο µέσος όρος ηλικίας έναρξης της χρήσης Η/Υ και διαδικτύου είναι τα 9 και 10 έτη
αντίστοιχα. Το 24,3% ασχολείται καθηµερινά τουλάχιστον 3 ώρες, ποσοστό που
σχεδόν διπλασιάζεται τα ΣΚ (41%). Την 4ετία 2006 - 2010 παρατηρήθηκε 4πλάσια
αύξηση της απασχόλησης των εφήβων, από 5,7% σε 21,7% αντίστοιχα. Οι µαθητές
αφιερώνουν εβδοµαδιαία πολύ ελεύθερο χρόνο σε σχετικές δραστηριότητες
(downloading, online games, µέσα κοινωνικής δικτύωσης) µε αυξητική τάση ανάλογη
της ηλικίας: 14,1% (11χρ.), 25,8% (13χρ.) και 33,7% (15χρ.).

Παράλληλα, το 17% 15χρονων
15
εµφανίζει συµπεριφορές εξάρτησης από το
διαδίκτυο. Το 59,4% παραµένουν στο Ίντερνετ περισσότερες ώρες από το
προγραµµατισµένο ενώ το 42,3% αναφέρει ότι το διαδίκτυο βρίσκεται συνεχώς στο
µυαλό τους. Επιπρόσθετα,
Επιπρόσθετα το 30,8% το χρησιµοποιεί ως µέσο διαφυγής από τα
προβλήµατά του και ανακούφισης
ανακούφι
δυσάρεστων συναισθηµάτων (απελπισία
απελπισία, ενοχή,
άγχος, κατάθλιψη). Σηµάδια ανοχής εµφανίζει το 25,4% καθώς αισθάνεται ότι για να
αντλήσει ικανοποίηση πρέπει να παρατείνει την παραµονή του στο διαδίκτυο.
Ανάλογο ποσοστό, ψεύδεται σχετικά µε το χρόνο ενασχόλησης
ησης του.
του Το 19,7%
αναφέρει ότι έχει προσπαθήσει επανειληµµένα να ελέγξει, περιορίσει ή σταµατήσει
τη χρήση του και ποσοστό 16,8% έχει θέσει σε κίνδυνο κάτι σηµαντικό (σχέση,
εκπαίδευση) λόγω της υπερβολικής ενασχόλησής του µε το διαδίκτυο.
Επίσης, το 38% των µαθητών δηµοτικού σερφάρουν στο ∆ιαδίκτυο χωρίς επίβλεψη
και µόνο το 7% πάντα µε επίβλεψη. Το 35% των γονέων δε θέτει κανένα όριο και
µόνο το 10% απαγορεύει κάθε είδους downloading.
Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες των ενηλίκων ότι ο κίνδυνος
της κατάχρησης και του εθισµού των νέων στο διαδίκτυο και τον Η/Υ,
συνοδευόµενος από πλήθος άλλων απειλών, προσλαµβάνει πλέον απειλητικές
διαστάσεις για την ψυχοσωµατική τους υγεία.
Οι µαθητές 10-12 χρόνων αποτελούν την οµάδα στόχο του προγράµµατος.
προγράµµα
Όταν οι
µαθητές αυτής της ηλικίας (χαρακτηριστικά της οποίας είναι: η ανάγκη για νέες
εµπειρίες, η παραβίαση ορίων,
ορίων η αναζήτηση απολαύσεων χωρίς όρια, η αµφισβήτηση
του γονέα κ.α.) συναντούν τις ελκυστικές δυνατότητες των νέων τεχνολογιών,
τεχνολογιών ενώ
παράλληλα δεν υπάρχει ένα σαφές και ξεκάθαρο πλαίσιο χρήσης αυτών,
αυτών ενδέχεται να
αναπτύξουν συµπεριφορά κατάχρησης ή/και εξάρτησης από αυτές και να εκτεθούν
σε µία σειρά κινδύνων.
Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς ως σηµαντικοί για τα παιδιά ενήλικες,
ενήλικες αποτελούν
πρότυπα συµπεριφοράς που επηρεάζουν καθοριστικά την ψυχική ισορροπία και
ευεξία, την προσωπικότητα,
προσωπικότητα τις στάσεις και αξίες σχετικά µε την υγεία, την
κοινωνική προσαρµογή τους.
τους Συνεπώς, οφείλουν να έχουν καθαρή και σαφή γνώση
της ορθολογικής χρήσης του Η/Υ και του διαδικτύου αλλά και δεξιότητες
αποτελεσµατικής επικοινωνίας και οριοθέτησης.
Το πρόγραµµα πρόληψης των κινδύνων χρήσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών και
διαδικτύου που προτείνουµε,
προτείνουµε στοχεύει στην αποδυνάµωση των παραγόντων κινδύνου
από το διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια
και στην ενδυνάµωση των
αντίστοιχων προστατευτικών παραγόντων. Βασίζεται στο ψυχοκοινωνικό µοντέλο
πρόληψης των εξαρτήσεων,
εξαρτήσεων που στοχεύει στην ανάπτυξη προσωπικών και
κοινωνικών δεξιοτήτων.
Συγκεκριµένα, η αποφυγή ή η αναβολή της έναρξης εξαρτητικών ή/και επικίνδυνων
συµπεριφορών, σχετικών µε το διαδίκτυο και τα παιχνίδια, επιτυγχάνεται όταν
ενδυναµώνονται προσωπικές δεξιότητες όπως, η ενίσχυση της αυτοεκτίµησης,
αυτοεκτίµησης η
ανάληψη προσωπικής ευθύνης,
ευθύνης η έκφραση συναισθηµάτων κ.α.
κ.α καθώς και
κοινωνικές, όπως, η επικοινωνία,
επικοινωνία η αποδοχή της διαφορετικότητας
διαφορετικότητας, η αντίσταση στην
πίεση των συνοµηλίκων, τα όρια, η συνεργασία γονέα – δασκάλου, οι καλές σχέσεις
των µαθητών µε τους δασκάλους κ.α.
Παράλληλα, το πρόγραµµα παρέχει γνώσεις και ενηµέρωση για τις αρχές χρήσης του
διαδικτύου βασιζόµενο στο σκεπτικό ότι η ενηµέρωση ως προς την έκταση και τη
φύση των επιβλαβών συνεπειών που σχετίζονται µε µια δεδοµένη συµπεριφορά
ενδέχεται να λειτουργήσει προστατευτικά. Κλείνοντας, και µε βάση τα παραπάνω,
γίνεται εµφανές ότι η πρόληψη κάθε είδους εξαρτητικής συµπεριφοράς είτε από το
διαδίκτυο είτε από ουσίες,
ουσίες νόµιµες ή παράνοµες, και η ουσιαστική προστασία του

ατόµου, βασίζεται στην ενδυνάµωσή του έτσι ώστε να είναι ικανό να διαχειριστεί τα
δύσκολα συναισθήµατα και την έντονη ψυχική πίεση, παράγοντες που εµφανίζονται
σχεδόν γενικευµένα στην αιτιοπαθογένεια των εξαρτήσεων.
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ &
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
«ΕΛΠΙ∆Α»

