Διαχείριση Ψηφιακής Ταυτότητας
Σήμερα η τεχνολογία είναι ένα μεγάλο κομμάτι
της καθημερινής μας ζωής. Είμαστε σχεδόν
συνέχεια μπροστά από μια οθόνη, είτε κινητού,
υπολογιστή ή τάμπλετ, άρα είναι σημαντικό να
θυμόμαστε ότι η προσωπικότητα που
δείχνουμε στο διαδίκτυο θα επηρεάσει και τη
ζωή μας εκτός διαδικτύου.

1. Διαδικτυακός Κώδικας
Δεοντολογίας
Ο Διαδικτυακός Κώδικας Δεοντολογίας είναι η χρήση καλών τρόπων
στη διαδικτυακή επικοινωνία, π.χ. μέσα ενημέρωσης, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, και οι συνομιλίες των ΜΚΔ. Η έκφραση του προσώπου και
η γλώσσα του σώματος παίζουν τεράστιο ρόλο στην επικοινωνία
πρόσωπο με πρόσωπο. Οι περισσότεροι τρόποι διαδικτυακής
επικοινωνίας το αφαιρούν αυτό, με συνέπεια πολλές φορές τα
μηνύματα να παρερμηνεύονται. Η διαδικτυακή επικοινωνία μπορεί να
γίνει πιο ξεκάθαρη αν ακολουθούμε τους κανόνες του Διαδικτυακού
Κώδικα Δεοντολογίας (Netiquette).

Βασικοί κανόνες του κώδικα:
Μη λες πράγματα στο διαδίκτυο που δεν θα
τα έλεγες αυτοπροσώπως.
Μην παράγεις ρατσισμό και ρητορική μίσους.
Να σέβεσαι την προσωπική ζωή του άλλου.
2 θα ήθελες
Μη δημοσιεύεις πράγματα που δεν
να δει η οικογένεια σου.

Μην αναδημοσιεύεις κάτι χωρίς να ελέγξεις τα
δεδομένα πρώτα.
Μην κάνεις διαδικτυακό εκφοβισμό.
Απόφυγε να χρησιμοποιείς συντομογραφίες
και αργκό.
ΜΗ ΦΩΝΑΖΕΙΣ. Θεωρείται αγένεια να γράφεις
όλα κεφαλαία.
Ο τόνος σου πρέπει να ταιριάζει με την
περίσταση.

Πώς να έχεις επίγνωση του κώδικα δεοντολογίας
Αναρωτήσου:
Με ποιον μιλώ;
Ποιο είναι το θέμα της συζήτησης;
Ποια είναι η περίσταση;

Συμβουλές:
Ακόμα κι αν διαφωνείς με κάτι ή νιώσεις
ότι σε προσβάλλει, μη χάσεις τη
ψυχραιμία σου.
Αν νιώσεις την ανάγκη να απαντήσεις,
χρησιμοποίησε επιχειρήματα σχετικά με
το θέμα, αντί να επιτεθείς σε κάποιον
προσωπικά.
‘Οταν δεις να εκφοβίζουν κάποιον στο
διαδίκτυο, μη συμμετάσχεις.
Αν δεις κάτι πολύ προσβλητικό, ανάφερέ
το.

Θυμήσου τον
άνθρωπο.
Σεβάσου τον
άνθρωπο.

2. Ψηφιακό αποτύπωμα
Το ψηφιακό αποτύπωμα είναι τα ίχνη
δεδομένων που αφήνουμε πίσω μας καθώς
περιηγούμαστε στο διαδίκτυο. ‘Ολες οι
διαδικτυακές μας δραστηριότητες, όπως οι
σελίδες που επισκεπτόμαστε, τα «like» που
κάνουμε στα ΜΚΔ και οι συναλλαγές μας,
αφήνουν πίσω τους ίχνη. Υπάρχουν άτομα που
μπορούν να ανιχνεύσουν το ψηφιακό μας
αποτύπωμα και εύκολα να μάθουν πράγματα
για μας, όπως π.χ. τα ενδιαφέροντά μας, την
ηλικία μας, πού μένουμε, ακόμα και ποιοι είναι
οι φίλοι και η οικογένεια μας.

Το παθητικό ψηφιακό αποτύπωμα είναι
πληροφορίες που αφήνουμε στο διαδίκτυο
κατά την περιήγηση χωρίς να το θέλουμε,
μερικές φορές χωρίς καν να το

“Ό,τι γίνεται στο διαδίκτυο, μένει στο διαδίκτυο.”
Μόλις δημοσιευτεί κάτι στο διαδίκτυο, είναι
σχεδόν αδύνατο να διαγραφεί. Αυτό σημαίνει
πως ένα αρνητικό ψηφιακό αποτύπωμα
μπορεί να βλάψει μια μέρα τη φήμη σου.
Είναι πιθανό να χάσεις μια θέση εργασίας ή
μια θέση στο πανεπιστήμιο / κολέγιο, εάν η
διαδικτυακή παρουσία σου έχει αρνητική
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χροιά.

Διαχείριση του ψηφιακού σου αποτυπώματος
Πρώτον, «κάνε καθαρισμό».
Αναζήτησε τον εαυτό σου σε διάφορες μηχανές
αναζήτησης και πλατφόρμες μέσων κοινωνικών
δικτύωσης. Αν βρεις κάτι που δε σου αρέσει να το
βλέπουν άλλα άτομα, αφαίρεσέ το, ή ζήτα από το
πρόσωπο που το δημοσίευσε να αφαιρέσει την
ετικέτα με το όνομα σου.
Κάνε μια λίστα με όλους τους λογαριασμούς μέσων
κοινωνικής δικτύωσης που είχες μέχρι τώρα και
διάγραψε αυτούς που δε χρησιμοποιείς πια.

Δεύτερον, πρόσεχε πως ενεργείς από εδώ και πέρα στο διαδίκτυο.
Να δείχνεις σεβασμό σε όλες τις διαδικτυακές σου
αλληλεπιδράσεις.
Διαμόρφωσε τις ρυθμίσεις απορρήτου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Λάβε υπόψη σου τη σύνδεση των λογαριασμών μεταξύ τους
Διάβασε τους Ορους και τις Προϋποθέσεις
Κατάργησε από το κινητό σου όσες εφαρμογές δε
χρησιμοποιείς πια.
ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙΣ περισσότερο
για τα επιτεύγματα και τα
ενδιαφέροντα σου.
ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΕΣΑΙ εύγλωττα και με
σεβασμό.
ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙΣ για ορθογραφικά
και γραμματικά λάθη πριν
δημοσιεύσεις κάτι.

ΜΗΝ ΤΣΑΚΩΝΕΣΑΙ στο διαδίκτυο.
ΜΗΝ ΚΡΑΤΑΣ φωτογραφίες και
δημοσιεύσεις στις οποίες έχεις
επισημανθεί, αν αυτές είναι ακατάλληλες ή σε κάνουν να φαίνεσαι κακός.
ΜΗΝ ΚΑΝΕΙΣ κριτικά σχόλια στις
δημοσιεύσεις των άλλων.

3. Διαχείριση του χρόνου στην οθόνη
Ο εθισμός στο διαδίκτυο χαρακτηρίζεται από
την έντονη επιθυμία να αφιερώνει κάποιος
πολύ χρόνο στον υπολογιστή. Ενα άτομο που
πάσχει από εθισμό στο διαδίκτυο, ασχολείται
με τον υπολογιστή του (ή άλλη συσκευή) και
εάν δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στο
διαδίκτυο, μπορεί να αντιμετωπίσει άγχος και
άλλα αρνητικά συναισθήματα.

Ενδείξεις εθισμού στην οθόνη
Σωματικά συμπτώματα:
Πονοκέφαλοι, πόνοι στην πλάτη, Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα, θολή/
κουρασμένη όραση, αλλαγές στο βάρος
(αύξηση ή μείωση), διαταραχές ύπνου.
Συναισθηματικά συμπτώματα:
Κατάθλιψη, άγχος, μοναξιά, αναστάτωση, κυκλοθυμία, φόβος, ευφορία όταν
χρησιμοποιούμε τον Η/Υ.

Πιθανές επιπτώσεις του εθισμού στη ζωή μας
Οι προσωπικές σχέσεις μπορεί να δοκιμαστούν
Χαμηλότερες σχολικές επιδόσεις
FOMO - ο φόβος του να μείνεις ‘’στην απ’ έξω’’
Διαδικτυακός εκφοβισμός
Ανασφάλεια
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Πώς να διαχειριστούμε τον χρόνο οθόνης μας
Μέτρα πόσες φορές πιάνεις το κινητό σου
Οταν τρως, μην έχεις κανένα ηλεκτρονικό μέσο
δίπλα σου.
Απενεργοποίησε την τηλεόραση και το κινητό σου,
όταν είσαι στο κρεβάτι.

Προσπάθησε να κοινωνικοποιείσαι περισσότερο με επικοινωνία
πρόσωπο με πρόσωπο ή τηλεφωνικά, παρά μέσω των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης.
Βάλε χρονόμετρο
Μη βάζεις κοντά στο κρεβάτι σου το φορτιστή του κινητού.
Βάλε το κινητό σου να περιορίσει το χρόνο για σένα.
Απενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις
Ξεκίνα ένα δημιουργικό χόμπι ή κάποιο άθλημα
Ξεγέλασε τον εαυτό σου για να περιορίσεις τη χρήση
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