
Καρανηίνα και τρόνος απαζτόληζης ηων παιδιών ζηις οθόνες 

Σίγνπξα ε πεξίνδνο πνπ δηαλύνπκε είλαη κηα πξσηόγλσξε εκπεηξία πνπ έρεη 

αλαηξέςεη πιήξσο ηα δεδνκέλα ηεο θαζεκεξηλόηεηάο καο θαη ηνπ νηθνγελεηαθνύ 

πξνγξακκαηηζκνύ. Τα παηδηά όισλ ησλ ειηθηώλ πεξλάλε όιε ηελ εκέξα ζην ζπίηη θαη 

απέρνπλ όρη κόλν από ηε ζρνιηθή ξνπηίλα αιιά θαη από ηηο εμσζρνιηθέο ηνπο 

δξαζηεξηόηεηεο.  

Πνιινί γνλείο έξρνληαη αληηκέησπνη κε ην δίιεκκα γηα ην πόζν επηπιένλ ρξόλν 

πξέπεη λα επηηξέπνπλ ζε ζρέζε κε ηελ παξαθνινύζεζε ηειενπηηθώλ πξνγξακκάησλ 

ή ηελ ελαζρόιεζε κε smartphones θαη ππνινγηζηέο ιόγσ ησλ ζπλζεθώλ. Η αιήζεηα 

είλαη πσο δελ ππάξρεη έλαο θαλόλαο πνπ λα ηζρύεη γηα όινπο γηαηί θάζε νηθνγέλεηα 

ζέηεη ηα δηθά ηεο όξηα θαη ηνπο δηθνύο ηεο θαλόλεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ Ίληεξλεη 

θαη ηελ ηειεόξαζε. Όκσο, ππάξρνπλ θάπνηεο ζπκβνπιέο γηα ηνπο γνλείο πνπ 

δπζθνιεύνληαη λα δηαπξαγκαηεπηνύλ κε ηα παηδηά ηνπο θαη πξνθύπηνπλ δηαθσλίεο ή 

ηζαθσκνί. 

1. Οριοθεηήζηε ηοσς τώροσς ποσ επιηρέπεηαι η τρήζη ηηλεόραζης και 

Ίνηερνεη. Είλαη θαιύηεξν λα απνθεύγνληαη νη ηειενξάζεηο ζηα ππλνδσκάηηα, 

ή ε ρξήζε θηλεηνύ θαηά ηηο βξαδηλέο ώξεο ζηνλ ύπλν. 

2. Σσζηηήζηε από κοινού, πριν δώζεηε ηην άδεια, για ηο ωράριο πνπ ζα 

ζπκθσλήζεηε λα ηεξεζεί κε ζπλέπεηα θαη από ηηο δύν πιεπξέο. Είλαη πην 

εύθνιν λα γλσξίδνπλ όηη ν ρξόλνο ηνπο ιήγεη κηα ζπγθεθξηκέλε ώξα, από ην 

λα ηνπο ην αλαθνηλώζεηε δέθα ιεπηά πξηλ απελεξγνπνηήζεηε εθλεπξηζκέλνη 

ηελ παηρληδνθνλζόια. 

3. Θέζηε ηις προϋποθέζεις ποσ πρέπει να πληρούνηαη πξηλ μεθηλήζεη ην 

παηρλίδη ή απηό πνπ ζέινπλ λα παξαθνινπζήζνπλ, π.ρ. λα έρνπλ νινθιεξώζεη 

ηηο εξγαζίεο ηνπ ζρνιείνπ ή ηα θαζήθνληά ηνπο ζηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ. Ο 

ζσζηόο πξνγξακκαηηζκόο απνηξέπεη παξεμεγήζεηο θαη παξεξκελείεο ή 

γθξίληεο. 

4. Βάληε ηις κόκκινες γραμμές όζον αθορά ηι ηοσς επιηρέπεηε και ποιες 

ώρες ηης ημέρας. π.ρ. ε ώξα ηνπ θαγεηνύ κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα θαιή 

ζηηγκή γηα ζπδήηεζε κε ηελ νηθνγέλεηα ρσξίο ηελ ζπλνδεία ηεο ηειεόξαζεο. 

5. Δώζηε ηο καλό παράδειγμα. Όπσο θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε, γίλεηε 

εζείο ην πξόηππν γηα ηα παηδηά θαη πεξηνξίζηε ηε ρξήζε ηνπ θηλεηνύ ή ηνπ 

ππνινγηζηή ζπγθεθξηκέλεο ώξεο ηεο εκέξαο. Εθκεηαιιεπηείηε ηνλ ειεύζεξν 

ρξόλν γηα δξαζηεξηόηεηεο πνπ κπνξείηε λα θάλεηε καδί.  


