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Η παρέμβαση του γονέα 
Είναι ευρέως αποδεκτή η άποψη ότι η οικογένεια, ως πρωτογενής φορέας 

κοινωνικοποίησης, δύναται να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τις στάσεις και τις ενέργειες 
των ανηλίκων, σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς τους. Πολλοί υποστηρίζουν 
άλλωστε ότι τα παιδιά είναι οι καθρέπτες των γονέων τους, δεδομένου του ότι τους 
μιμούνται συστηματικά, ειδικότερα κατά τα πρώτα χρόνια της ζωή τους (Sigelman & Rider, 
2012). Εύλογο είναι, ως εκ τούτου, ότι η στάση των γονέων μπορεί να επηρεάσει και τη 
σχέση που θα αναπτύξουν τα παιδιά με το διαδίκτυο, αν δηλαδή θα κάνουν έλλογη χρήση 
του, αν θα μπορέσουν να αποκομίσουν οφέλη ή αν αντιθέτως θα παρασυρθούν από τους 
κινδύνους που ελλοχεύει (Haddon, 2012). Ωστόσο, ο κάθε γονέας διαπαιδαγωγεί και 
ελέγχει τα παιδιά του με διαφορετικό τρόπο σχετικά με το ζήτημα της χρήσης του 
διαδικτύου, ενώ δε θα μπορούσε να ειπωθεί ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος 
διαπαιδαγώγησης (Nikeen & De Haan, 2015). 

 
Τι σημαίνει γονική παρέμβαση; 
Στη σύγχρονη εποχή, λόγω της αλματώδους ανάπτυξης της τεχνολογίας, οι γονείς 

θεωρούν ότι θα πρέπει να μεριμνούν για την ασφάλεια των παιδιών τους, 
συμπεριλαμβανομένης και της ασφάλειας στο διαδίκτυο. Ως εκ τούτου, η γονική 
παρέμβαση θα μπορούσε να οριστεί ως η μέριμνα των γονέων προκειμένου να 
διαπιστώσουν ότι τα παιδιά τους πλοηγούνται με ασφαλή και ορθό τρόπο στο διαδίκτυο 
(Shin & Huh, 2011). Ακολούθως, ο Warren (2001), ορίζει τη γονική παρέμβαση ως τις 
τεχνικές που χρησιμοποιούν οι γονείς τόσο για να παρακολουθούν τη σχέση των παιδιών 
με το διαδίκτυο όσο και για να τους εξηγήσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά 
του, τους κινδύνους που κρύβει και εν γένει το περιεχόμενό του. Ενδιαφέρον έχει και ο 
ορισμός των Nikeen & De Haan (2015), οι οποίοι επισημαίνουν ότι πρόκειται για ένα νέο 
είδος γονικής μέριμνας, ακριβώς λόγω της ευρείας χρήσης του διαδικτύου από παιδιά 
σχολικής ηλικίας και συναφώς την ανάγκη προστασίας από τους κινδύνους που 
προκύπτουν. Μάλιστα, σύμφωνα με τους ίδιους μελετητές, η γονική παρέμβαση στη 
χρήση του διαδικτύου αναμένεται να διαδραματίσει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην 
μετέπειτα εξέλιξη και διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους. Ένας διαφορετικός ορισμός 
για τη γονική παρέμβαση, προτείνεται από τους Singer, Singer, Desmond & Nikol (1988), οι 
οποίοι αναφέρουν ότι πρόκειται ουσιαστικά για μια ερμηνευτική προσέγγιση, αφού οι 
γονείς χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για κριτική εκτίμηση, όπως ακριβώς κάνουν και για την 
εκτίμηση των γεγονότων που συμβαίνουν στην οικογένεια ή στο σχολείο. Τέλος, οι Liu & 
Guo (2010), επισημαίνουν ότι για να είναι επιτυχημένη η γονική παρέμβαση και 
πρωτίστως για να κατανοήσουν τα παιδιά τους κινδύνους και τα οφέλη του διαδικτύου, θα 
πρέπει οι γονείς να λάβουν υπόψη το γνωστικό και αντιληπτικό επίπεδο των παιδιών και 
έτσι να τους προσεγγίσουν κατάλληλα. Κοινή συνισταμένη μεταξύ των παραπάνω ορισμών 
είναι η παραδοχή του καίριου ρόλου των γονέων όσον αφορά στην διαμόρφωση της 
στάσης των παιδιών απέναντι στο διαδίκτυο. Η παραπάνω άποψη ενισχύεται και από τα 
διαχρονικά ευρήματα των παιδοψυχολόγων, σχετικά με την επιρροή που ασκούν οι γονείς 
στον τρόπο σκέψης, αντίληψης και δράσης των παιδιών και μελλοντικών ενηλίκων, σε 



όλους τους τομείς της ζωής τους (Yusuf, Osman, Hassan & Teimoury, 2014). Ομοίως, 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης, με τον τύπο παρέμβασης που 
εφαρμόζουν, οι γονείς συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη των γνώσεων των παιδιών 
αναφορικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εν γένει τον ψηφιακό τους γραμματισμό 
(Van den Eijnden, Spijkerman, Vermulst, van Rooij, & Engels, 2010). Γίνεται, ως εκ τούτου, 
κατανοητό ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα από τους γονείς στον τύπο 
παρέμβασης που θα αναπτύξουν ούτως ώστε να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα 
(Moscardelli & Divine, 2007). 

 
Παράγοντες που επηρεάζουν τη γονική παρέμβαση 
Ο τρόπος με τον οποίο επεμβαίνουν οι γονείς στη σχέση των παιδιών με το διαδίκτυο 

δεν είναι ίδιος, παρά εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν το 
είδος, την ένταση και την αποτελεσματικότητα των γονικών πρακτικών (Nikeen & De Haan, 
2015). Ένας τέτοιος παράγοντας είναι, καταρχήν, η κουλτούρα του δωματίου, η οποία 
φαίνεται να υιοθετείται από πολλές οικογένειες τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για την 
απόφαση των παιδιών να περνούν τον περισσότερο από τον ελεύθερο χρόνο τους στο  
δωμάτιό τους, όπου εκεί μεταξύ των άλλων έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλες 
συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Στην περίπτωση αυτή οι γονείς δεν μπορούν 
εύκολα να ελέγξουν ούτε για πόση ώρα είναι το παιδί τους στο διαδίκτυο, ούτε σε ποιες 
σελίδες πλοηγείται. Φαίνεται, ως εκ τούτου, ότι η κουλτούρα του δωματίου δρα 
ανασταλτικά όσον αφορά στη γονική παρέμβαση. Άλλοι παράγοντες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν το είδος της γονικής παρέμβασης είναι το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, ο 
τεχνολογικός εγγραματισμός, το φύλο και η ηλικία τους. Εύλογο είναι ότι γονείς με υψηλό 
μορφωτικό επίπεδο και γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή, θα μπορούν ευκολότερα να 
ελέγξουν με φυσικά και τεχνικά μέσα την πλοήγηση του παιδιού στο διαδίκτυο, καθώς και 
να το ενημερώσουν για τα οφέλη και τους κινδύνους του. Αντίθετα, γονείς που δεν είναι 
γνώστες της νέας τεχνολογίας θα δυσκολευτούν περισσότερο να ελέγξουν και να 
προστατεύσουν το παιδί τους, ενώ είναι πιθανό να μην είναι και οι ίδιοι ενημερωμένοι για 
τους κινδύνους του διαδικτύου (Livinstone & Helsper, 2008ˑ Sonck, Nikken & De Haan, 
2013). Ακολούθως, το ίδιο το παιδί αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει το είδος και τον 
βαθμό της γονικής παρέμβασης. Συγκεκριμένα, οι γονείς θα αποφασίσουν τον τρόπο με 
τον οποίο θα διαχειριστούν τη σχέση του παιδιού με το διαδίκτυο, ανάλογα με την ηλικία, 
το φύλο και το επίπεδο των ψηφιακών του δεξιοτήτων. Διαφορετικά, για παράδειγμα, θα 
προσεγγίσουν το παιδί στην νηπιακή ηλικία, όταν ακόμα εξαρτάται από αυτούς και τους 
ακολουθεί και διαφορετικά όταν πλέον είναι έφηβος, που έχει ψηφιακές δεξιότητες και 
βρίσκεται σε συχνή ρήξη μαζί τους (Lee & Chae, 2012). Τέλος, παράγοντας που ενδέχεται 
να επηρεάσει το είδος της γονικής παρέμβασης είναι η κοινωνία και συγκεκριμένα η 
ενημέρωση που παρέχει αναφορικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο (Sonck et al, 2013).  

 
Χρειάζεται να παρέμβω; 
Οι γονείς, παρεμβαίνοντας στον τρόπο χρήσης του διαδικτύου από το παιδί τους, 

αποσκοπούν να το ενθαρρύνουν ώστε να συζητήσει μαζί τους για τους κινδύνους και τα 
οφέλη του διαδικτύου. Επίσης, εξηγούν με ειλικρίνεια στο παιδί τους λόγους που του 
θέτουν περιορισμούς ως προς τη χρήση και κατ’ αυτό τον τρόπο ενισχύουν την κατανόησή 
του καθώς και την εμπιστοσύνη απέναντί τους, αφού το παιδί γνωρίζει ότι είναι ειλικρινείς 



οι γονείς του. Ακόμα, όταν οι γονείς παρεμβαίνουν στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί 
το διαδίκτυο το παιδί, επιτυγχάνουν σταδιακά τον αυτοέλεγχο, καθώς το παιδί μαθαίνει 
να θέτει όρια στον εαυτό του, εντάσσοντας στην καθημερινή του πρακτική τους κανόνες 
που του δίδαξαν οι γονείς του, αναφορικά με την ορθή και ασφαλή χρήση του διαδικτύου 
(Steinberg, 2005). Τέλος, η γονική παρέμβαση επηρεάζει άμεσα τη στάση που θα 
διαμορφώσει το παιδί απέναντι στο διαδίκτυο και κατά συνέπεια τη χρήση που θα 
επιλέξει να κάνει (Bornstein, Putnick & Lansford, 2011). 

 
Με ποιον τρόπο παρεμβαίνω; 
Περνώντας στα είδη της γονικής παρέμβασης όσον αφορά στη χρήση του διαδικτύου, 

αξίζει να σημειωθεί πως φαίνεται να σχετίζονται με τις δυο βασικές διαστάσεις που 
μπορεί να λάβει ο ρόλος του γονέα, δηλαδή το γονικό έλεγχο και τη γονική ζεστασιά (Chao, 
2001). Συγκεκριμένα, ανάλογα με την έκφραση των δυο προαναφερόμενων διαστάσεων, 
μπορούν να προκύψουν τέσσερις τύποι γονέων, οι οποίοι ομοίως παρεμβαίνουν με 
διαφορετικό τρόπο στη χρήση του διαδικτύου. Πρόκειται για τον αυταρχικό, τον 
παραχωρητικό, τον αδιάφορο και τέλος το δημοκρατικό ή διαλεκτικό γονέα (Argyriou, 
Bakoyannis & Tantaros, 2016; Lightfoot, Cole & Cole, 2015). 

Σύμφωνα με μελέτη του Nathanson (2001a), οι αυταρχικοί γονείς τείνουν να 
παρεμβαίνουν περιοριστικά όσον αφορά στη χρήση του διαδικτύου από το παιδί, ενώ 
αντίστοιχα οι παραχωρητικοί και οι αδιάφοροι γονείς επιλέγουν συνήθως την 
συνδιαχείριση, δηλαδή να παρίστανται στο χώρο όταν το παιδί τους χρησιμοποιεί το 
διαδίκτυο, χωρίς ωστόσο να επεμβαίνουν. Τέλος, ο δημοκρατικός ή διαλεκτικός τύπος 
γονέα, συνήθως επιλέγει την ενεργή παρέμβαση, αφού χρησιμοποιεί μαζί με το παιδί του, 
το διαδίκτυο. 
 Με τον όρο περιοριστική παρέμβαση νοείται η επιβολή κανόνων στο παιδί από τους 

γονείς, σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν τη χρήση του διαδικτύου, όπως για 
παράδειγμα ποιες σελίδες δεν επιτρέπεται να επισκέπτεται καθώς και για πόση ώρα ή 
ποιες μέρες μπορεί να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο. Σε αυτή την περίπτωση, ορισμένοι 
γονείς συζητούν με τα παιδιά τους για το λόγο επιβολής των κανόνων, ενώ άλλοι 
γονείς απλά τους ανακοινώνουν, χωρίς περαιτέρω συζήτηση. Βέβαια, αξίζει να 
σημειωθεί ότι με αυτό τον τρόπο παρέμβασης, οι γονείς συχνά έρχονται αντιμέτωποι 
με τη δυσαρέσκεια του παιδιού τους και την άρνησή του να δεχθεί τους κανόνες.  

 Ως ενεργητική παρέμβαση ορίζεται η ανάπτυξη συζήτησης με το παιδί σχετικά με τη 
χρήση του διαδικτύου καθώς και η ενθάρρυνση για περαιτέρω ανακάλυψη των 
δυνατοτήτων του διαδικτύου, είτε με την παρουσία και τη βοήθεια των γονέων είτε 
μόνο του. Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι η ενεργητική παρέμβαση θεωρείται 
ως η πλέον αποτελεσματική, δεδομένου του ότι δεν διαρρηγνύονται οι σχέσεις του 
παιδιού με τους γονείς του, ενώ επίσης μαθαίνει πώς να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο με 
ασφάλεια και σύνεση. 

 Η συν-διαχείριση στο διαδίκτυο είναι ουσιαστικά η ταυτόχρονη χρήση του από το 
παιδί και από τους γονείς του, ούτως ώστε οι τελευταίοι να μπορούν να του εξηγήσουν 
εκείνη τη στιγμή, επί του πρακτέου, ποιοι είναι οι κίνδυνοι αλλά και ποια τα οφέλη του 
διαδικτύου. Ταυτόχρονα, με αυτό τον τρόπο και οι γονείς και το παιδί αισθάνονται 
ασφάλεια, ενώ το παιδί αποκομίζει πολλαπλά οφέλη, επειδή μεταξύ των άλλων έχει 
την ευκαιρία να περάσει ποιοτικό χρόνο με τους γονείς του, ασχολούμενος με κάτι που 



του κεντρίζει το ενδιαφέρον, όπως είναι το διαδίκτυο. Τέλος, ούτε στην συν-διαχείριση 
τίθεται σε κίνδυνο η σχέση του παιδιού με τους γονείς του, καθώς οι περιπτώσεις 
ανάπτυξης συγκρούσεων μεταξύ τους είναι λιγοστές. 

 
Παρόμοια είναι και τα αποτελέσματα της έρευνας των Livingstone, Haddon, Gorzig & 

Olafsson (2011), που ομοίως αναγνώρισαν το περιοριστικό και το ενεργητικό στυλ 
διαμεσολάβησης και τη συν-διαχείριση. Από τη μελέτη τους ωστόσο, προέκυψε ότι 
υπάρχουν και ακόμα δυο στυλ γονικής παρέμβασης. Πρόκειται για την τεχνική 
διαμεσολάβηση και την παρακολούθηση. 
 Η τεχνική διαμεσολάβηση, αφορά τη χρήση ειδικού λογισμικού είτε για τον περιορισμό 

των ιστοσελίδων στις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση το παιδί είτε για το 
φιλτράρισμα και αποκλεισμό του ανεπιθύμητου περιεχομένου των σελίδων αυτών. 
Επίσης, με το ειδικό λογισμικό οι γονείς μπορούν να περιορίσουν το χρόνο προβολής 
των βίντεο και αν το επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις αλληλεπιδράσεις που έχει το 
παιδί τους με άλλους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι ο γονέας μπορεί να χρησιμοποιήσει ειδικό λογισμικό είτε αν εγκαταστήσει το 
κατάλληλο πρόγραμμα στον υπολογιστή του, είτε αν εγγραφεί σε κάποια από τις 
υπηρεσίες φιλτραρίσματος που υπάρχουν διαθέσιμες στο διαδίκτυο, είτε τέλος αν 
χρησιμοποιήσει συνδυαστικά και τις δυο παραπάνω επιλογές. 

 Η παρακολούθηση, είναι ο πιο απλός τρόπος για να αποκτήσουν οι γονείς εικόνα 
σχετικά με τις δραστηριότητες που αναπτύσσει το παιδί τους στο διαδίκτυο. Έτσι, για 
παράδειγμα, εν ώρα απουσίας του οι γονείς μπορούν να ελέγξουν τα μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα άμεσα μηνύματα που ανταλλάσει, τον προσωπικό 
του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και τις σελίδες που 
επισκέφτηκε πρόσφατα. 

Τέλος, ακόμα μια έρευνα που προσδιορίζει τα στυλ παρέμβασης των γονέων 
αναφορικά με τη χρήση του διαδικτύου, έγινε από τους Valcke, Schellens, Keer & Gerarts 
(2010), οι οποίοι μελέτησαν τον τρόπο με τον οποίο οι γονείς ελέγχουν και 
κοινωνικοποιούν τα παιδιά τους. Από τις απαντήσεις των γονέων προέκυψαν δυο κύριοι 
άξονες: ο γονικός έλεγχος, που συνιστά την καθοδήγηση του παιδιού και την επιβολή 
κανόνων για περιορισμό της χρήσης του διαδικτύου, καθώς και η γονική εγκαρδιότητα, 
όπου οι γονείς επικοινωνούν και υποστηρίζουν τα παιδιά τους. Στα πλαίσια των δυο αυτών 
αξόνων, σύμφωνα με τους μελετητές, αναπτύσσονται τα ακόλουθα γονικά στυλ: 
 το επιτρεπτικό στυλ, όπου οι γονείς δεν θέτουν σαφή όρια στα παιδιά τους αναφορικά 

με τη χρήση του διαδικτύου και αποφεύγουν να έρθουν σε αντιπαράθεση μαζί τους. 
Αντιθέτως, οι γονείς που αναπτύσσουν επιτρεπτικό στυλ τείνουν να ενδίδουν στις 
παρακλήσεις και τις πιέσεις των παιδιών για παραπάνω χρήση του διαδικτύου. Τέλος, 
γονείς με αυτό το στυλ δεν καθοδηγούν τα παιδιά τους, ωστόσο δίνουν ιδιαίτερη 
έμφαση στην εγκαρδιότητα και την ψυχική επικοινωνία. 

 το ελευθεριάζον στυλ, όπου οι γονείς δεν εμπλέκονται σε ζητήματα που αφορούν τη 
χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά και κατά συνέπεια δεν τα ενθαρρύνουν αλλά 
ούτε και τα εμποδίζουν από το να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο. 

 το αυστηρό στυλ, όπου οι γονείς θέτουν συγκεκριμένους και αυστηρούς κανόνες στα 
παιδιά τους αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Οι 
κανόνες αυτοί ως επί τω πλείστον είναι πρακτικοί, αφορούν για παράδειγμα τη 



διάρκεια χρήσης, ενώ αποσκοπούν στο να διδάξουν τα παιδιά πώς να ρυθμίζουν 
εκείνα, τα ζητήματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο. Οι αυστηροί γονείς, ως εκ τούτου, 
θέλουν να καταστήσουν τα παιδιά τους υπεύθυνα και ικανά ώστε να θέτουν οι ίδιοι 
κανόνες στον εαυτό τους και να τους ακολουθούν. 

 το αυταρχικό στυλ, όπου οι γονείς επιβάλουν τους κανόνες και τους όρους στα παιδιά, 
χωρίς να δέχονται την γνώμη του και χωρίς να αιτιολογούν τη φύση των κανόνων 
αυτών.  

Οποιοδήποτε στυλ γονικής παρέμβασης και αν ακολουθήσετε, το παιδί ωφελείται σε 
πολλαπλά επίπεδα.  
Και μία ιστοσελίδα που είναι χρήσιμη, παρέχοντας σημαντικές και πολλές πληροφορίες 
είναι η  https://saferinternet4kids.gr/ . 

https://saferinternet4kids.gr/

