


•Αφορά γονείς-παιδιά

•Εκµάθηση χρήσης του Η/Υ από την 
προσχολική ηλικία

•Συµβολή γονέων στην χρήση του Η/Υ από τα 
παιδιά



•Πρόσβαση στην γνώση και στην πληροφορία

-Επιστήµονες-πειράµατα

-Πηγή ενηµέρωσης-εξελίξεις στον κόσµο

-Βελτίωση παιδείας-γνωριµία µε τα στοιχεία 
διαφορετικών πολιτισµών

•Παγκόσµια επικοινωνία 

- Ταχύτατη 

-Εύκολη επίλυση προβληµάτων

-+υνατότητα τηλεπικοινωνίας µε κάµερα

•+ιαφορετικός τρόπος ψυχαγωγίας και 
διασκέδασης



•Η γνώση προσφέρει αίσθηµα χαράς-
απορροφά περισσότερο όγκο πληροφοριών 
και αποµνηµονεύει γρηγορότερα από έναν 
ενήλικα

•Γνωριµία µε τον Η/Υ και τις περιφερειακές 
συσκευές του-µαθαίνει την λειτουργία τους

•Ευκολία χρήσης του στα µαθήµατα του 
σχολείου



• Συµπληρώνει το έργο των γονιών

• Ψυχοκινητική, κοινωνική, νοητική και 
γλωσσική ανάπτυξη του νηπίου

• Εξέλιξη του αισθητικού επιπέδου του νηπίου

• Καλλιέργεια κινητικών δεξιοτήτων του 
νηπίου

• Γνωριµία µε τον εαυτό του



ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ:

•Έλξη παιδιών προσχολικής ηλικίας από τον Η/Υ

•!ηµιουργία ζωγραφιών 

•Βελτίωση γραφής και ανάγνωσης

•Ψυχοκινητική ανάπτυξη

•Εξοικείωση µε τα µέρη του Η/Υ

•Μαθαίνει τον εαυτό του

•Απουσία άγχους στην λύση του προγράµµατος

•Ανάπτυξη υγιούς σχέσεις γονιών-παιδιού-Η/Υ

ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ

•Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας  µαθαίνουν µε τις αισθήσεις και όχι µε τον 
Η/Υ

•Αδυναµία εξασκήσεως αδρής κινητικότητας

•Αποµνηµόνευση λύσης προβλήµατος-αδιαφορία για µάθηση

•Αποµάκρυνση παιδιού από το βιβλίο

•!ηµιουργία σωµατικών προβληµάτων

•Αποµόνωση από το οικογενειακό περιβάλλον



ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ PIAGET

•Ανάπτυξη του ανθρώπου: γενετικός-περιβαλλοντικός παράγοντας

•Αναπτυξιακές περίοδοι: βρεφική, προσχολική, σχολική, εφηβική

•Αναπτυσσόµενοι τοµείς: βιοσωµατικός, γνωστικός, συναισθηµατικός, 
κοινωνικός

•Γνωστική ανάπτυξη: 

–προσυλλογιστική σκέψη

–κατακτά προέννοιες

–κάνει κατηγοριοποιήσεις

•Συναισθηµατική ανάπτυξη: 

–θετικά και αρνητικά συναισθήµατα-αµφιθυµία

–ένταση στα συναισθήµατα

-σηµαντικό το κλίµα ασφάλειας και εµπιστοσύνης µεταξύ γονέων-παιδιού

•Κοινωνική ανάπτυξη:

–κοινωνικοποιείται

–αφοσίωση και συµµόρφωση στους οικογενειακούς όρους



•Επικίνδυνη η χρήση του Η/Υ χωρίς κανόνες και όρια

•Πρόκληση ψυχολογικών και σωµατικών συµπτωµάτων εξάρτησης 

•Εµφάνιση συµπτωµάτων από την προσχολική έως την εφηβική ηλικία

•Ποικίλλουν στην ένταση ανάλογα µε την προσωπικότητα του παιδιού και µε 
το περιβάλλον που αναπτύσσεται

•ΣΩΜΑΤΙΚΑ:

–ξηρότητα/τσούξιµο στα µάτια

–διαταραχές στον ύπνο

–πόνους µέσης/δαχτύλων

-απουσία σωµατικών δραστηριοτήτων

•ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ:

–προτίµηση ενασχόλησης Η/Υ αντί φίλων

–ανυποµονησία ενασχόλησης µε τον Η/Υ, εκνευρισµός όταν δεν γίνεται

–αίσθηµα χαράς µόνο όταν παίζει µε τον Η/Υ

–νιώθει αδυναµία να σταµατήσει το παιχνίδι

–επιθυµία συνεχόµενης ενασχόλησης ,αυξάνοντας την διάρκεια κάθε φορά

•Βοηθά η έγκαιρη διάγνωση και η άµεση επιστηµονική παρέµβαση



•ΚτΠ: Ανησυχία των γονέων για παιδιά εφηβικής ηλικίας όσον αφορά τον χρόνο 
ενασχόλησης µε τον Η/Υ.

•1η θέση σε ευρωπαική µελέτη του ευρωβαρόµετρου οι Έλληνες γονείς-ανησυχία για 
την προστασία προσωπικών δεδοµένων των παιδιών.

•Σπουδαία η διαδικασία ένταξης του Η/Υ στο σπίτι (3 στάδια).

•Τα είδη εκπαιδευτικών προγραµµάτων βοηθούν στην εξοικείωση µε τον Η/Υ.

•Υπάρχουν διάφορα είδη εκπαιδευτικών προγραµµάτων προσχολικής ηλικίας µε θέµατα 
που αφορούν χρώµατα,σχήµατα,αριθµούς.

•Αξιολόγηση προγραµµάτων από τους γονείς (www.pegi.info).

•Προστασία από ιστοσελίδες του διαδικτύου-φίλτρο προτάσεων.

•Πρακτικές συµβουλές στους γονείς για την σωστή χρήση του Η/Υ από τα παιδιά.

–συζήτηση για τους κινδύνους και τα οφέλη της χρήσης του Η/Υ

–τοποθέτηση σε κοινόχρηστο χώρο

–χρονικά όρια

–επισήµανση των κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραµµάτων

•Ενθάρρυνση των παιδιών για ενασχόληση µε τον Η/Υ.

•Γονείς - παράδειγµα για την ορθή χρήση του Η/Υ.

•Συµβουλές από παιδαγωγούς στην επιλογή του εκπαιδευτικού προγράµµατος.

•>ιοργάνωση δωρεάν σεµιναρίων από την πολιτεία για τους γονείς.

•Προστασία των παιδιών-ίδια η γνώση.



•Η χρήση του Η/Υ από όλες τις ηλικίες των ανθρώπων για κάθε τοµέα της 
καθηµερινότητας.

•Σκοπός:η ανάδειξη συµβολής του άµεσου περιβάλλοντος του παιδιού στην 
σωστή και ωφέλιµη χρήση του Η/Υ.

•Συµµετείχαν 64 γονείς και παιδιά(3-5ετών) από τον Α΄ δηµοτικό παιδικό 
σταθµό του δήµου Παύλου Μελά.

•Χρήση δύο εργαλείων: συνέντευξη-παιδιά, ερωτηµατολόγιο-γονείς.

•Αποτελέσµατα έρευνας:

–αναγκαιότητα καθηµερινής χρήσης Η/Υ

–ελάχιστα παιδιά δεν έχουν δει Η/Υ

–διατύπωση ορισµού και λειτουργίας του Η/Υ από τα παιδιά

-µικρός αριθµός γονιών δεν είχε Η/Υ-µη απαραίτητη γνώση χρήση του Η/Υ 
από την προσχολική ηλικία

–κοινός χώρος χρήσης του Η/Υ

–οι γονείς κάθονται µαζί µε τα παιδιά τους καθ΄όλη την διάρκεια 
απασχόλησης τους στον Η/Υ.

-επιζητούν την βοήθεια των παιδαγωγών και της πολιτείας

–γονείς και παιδιά: πάνω από 30 λεπτά, γονείς: 2φορές την εβδοµάδα, 
παιδιά: καθηµερινά



•Αµερική: ενασχόληση από την προσχολική 
ηλικία µε χαρούµενα βιντεοπαιχνίδια-
εθισµός.

•Ιστραηλινοί ερευνητές: απαγόρευση 
τοποθέτησης Η/Υ στο παιδικό δωµάτιο-
µειωµένος ύπνος-σωµατικά προβλήµατα.

•Οµοσπονδιακό Κέντρο Ενηµέρωσης Υγείας 
Γερµανίας: παιδιά 3-5 ετών-ενασχόληση µε 
τον Η/Υ µισής ώρας



•Η/Υ: δάσκαλος,µαθητής, εργαλείο.

•Νηπιακή/προσχολική ηλικία:παιχνίδι-
εργαλείο που βοηθά στην µάθηση.

•Προυπόθεση χρήσης: 

–όρια-κανόνες

–κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράµµατα

–ουσιαστικη συµβολή γονέων


