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Περιγραφή Ενότητας 
Σήμερα, η τεχνολογία αποτελεί μεγάλο μέρος της
καθημερινής μας ζωής.
Είμαστε στο διαδίκτυο ίσως περισσότερο από ότι
είμαστε εκτός διαδικτύου, καθώς καθόμαστε σχεδόν
πάντα μπροστά σε μια οθόνη, είτε πρόκειται για ένα
smartphone, μια οθόνη υπολογιστή, ένα φορητό
υπολογιστή ή ένα τάμπλετ και είναι σημαντικό να
θυμόμαστε ότι το πρόσωπο που έχουμε στο
διαδίκτυο, έχει αντίκτυπο και στη ζωή μας έξω από
αυτό.
Η ενότητα αυτή θα σε διδάξει τους λόγους που
πρέπει να είσαι προσεκτικός με την διαδικτυακή σου
ταυτότητα, πώς να τοποθετείσαι σωστά στις
διαδικτυακές σου αλληλεπιδράσεις και πως να
διαχειριστείς το χρόνο σου και τις δραστηριότητές
σου διαδικτυακά.
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Θέματα 

Αυτή η ενότητα θα καλύψει τα 
ακόλουθα θέματα:

• Θέμα 1: Διαδικτυακός
Κώδικας Δεοντολογίας

• Θέμα 2: Ψηφιακό 
Αποτύπωμα

• Θέμα 3: Χρόνος στην Οθόνη

Διαδικτυακή Ταυτότητα
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Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σε αυτή την ενότητα, θα μάθεις:

• τι περιλαμβάνει την ψηφιακή ταυτότητά μας και γιατί είναι σημαντικό να
είμαστε συνειδητοποιημένοι σε σχέση με αυτή

• το σύνολο δεξιοτήτων που απαιτείται για να γίνει διάκριση μεταξύ
κατάλληλων και ακατάλληλων συμπεριφορών στο διαδίκτυο, οι οποίες
διαμορφώνουν την ψηφιακή ταυτότητα κάποιου

• πώς να διαχειριστούμε την ψηφιακή μας ταυτότητα για να αποφύγουμε τις
παγίδες που μπορεί να προκύψουν από καταχρηστική ή ακατάλληλη
συμπεριφορά και χρήση του διαδικτύου
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4



Υπόμνημα
Λέξεις κλειδιά

Σενάρια

Συμβουλές

Ερωτήσεις

Δραστηριότητες

Πηγές
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Διαδικτυακή Ταυτότητα

Θέμα 1

Κώδικας Δεοντολογίας
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Τι είναι ο Διαδικτυακός Κώδικας Δεοντολογίας;

Ο «Διαδικτυακός Κώδικας Δεοντολογίας" ή 
Netiquette αναφέρεται στο διαδικτυακό πρότυπο 
συμπεριφοράς. 

Είναι η χρήση καλών τρόπων στη διαδικτυακή
επικοινωνία, όπως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
τα e-mails και τις συνομιλίες στο διαδίκτυο. Είναι
σημαντικό να χρησιμοποιούμε τον κώδικα
δεοντολογίας, καθώς όταν επικοινωνούμε
διαδικτυακά, διαβάζουμε συνήθως κείμενο που έχει
γράψει κάποιος άλλος. Εξαιτίας αυτού, τα μηνύματα
μπορεί να παρερμηνευτούν. Ακολουθώντας τον
κώδικα σωστής συμπεριφοράς, η διαδικτυακή
επικοινωνία γίνεται πιο ξεκάθαρη.

Κώδικας Δεοντολογίας
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Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κοινωνία

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
για να επικοινωνήσουν.

Η επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της κοινωνίας και
αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση των σχέσεων. Όταν
μιλάμε με άλλους ανθρώπους, υπάρχουν κάποιοι άγραφοι
κανόνες που ακολουθούμε, όπως το “Να είμαστε ευγενικοί”
και το “Να αφήνουμε τους άλλους να ολοκληρώσουν το
λόγο τους”.

Η διαδικτυακή επικοινωνία δε διαφέρει.

Φιλίες και σχέσεις μπορούν να δημιουργηθούν στο
διαδίκτυο. Όπως και στην πραγματική ζωή όμως, υπάρχουν
κάποιες οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουμε στο
διαδίκτυο, εάν θέλουμε να επιτύχουμε καλή επικοινωνία.
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Πως ξεκινούν οι διαδικτυακές διαφωνίες

Όταν είμαστε στο διαδίκτυο, ενδέχεται να λάβουμε ή να
συναντήσουμε κάτι που μας προσβάλλει (βίντεο, εικόνα,
κείμενο ή ήχο) ή μπορεί να συναντήσουμε άλλους
ανθρώπους που προσβάλλονται:

• Τρολ: Αυτοί είναι άνθρωποι που είναι σκοπίμως αγενείς
και προσβλητικοί στο διαδίκτυο, με στόχο να
αναστατώσουν άλλους χρήστες του Διαδικτύου.

• Η άγνοια μπορεί επίσης να οδηγήσει σε κακή διαδικτυακή
επικοινωνία. Αν δεν είμαστε εξοικειωμένοι με το ιστορικό
υπόβαθρο ενός ατόμου, την κατάσταση ή τους κανόνες
του κώδικα δεοντολογίας για αυτόν τον συγκεκριμένο
τομέα του Διαδικτύου, ενδέχεται να πούμε τυχαία ή να
κάνουμε κάτι προσβλητικό χωρίς να το θέλουμε.
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Γιατί δε συμπεριφέρονται σωστά οι άνθρωποι στο διαδίκτυο;

• Παρεξήγηση: Δεν μπορούμε να δούμε τις εκφράσεις προσώπου του άλλου και τη
γλώσσα του σώματος μέσω του διαδικτύου, οπότε είναι εύκολο να
παρερμηνευθούν κάποια πράγματα. Για το λόγο αυτό, οι άνθρωποι έχουν εφεύρει
πολλούς τρόπους για να μεταδώσουν τα συναισθήματα με μεγαλύτερη σαφήνεια.
Αυτά περιλαμβάνουν:

o Σημεία στίξης

o Ποικίλα οπτικά στοιχεία που μπορούν να ανταλλαχθούν σε συνομιλίες:

o
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Γιατί να χρησιμοποιούμε τον Κώδικα Δεοντολογίας;

Κώδικας Δεοντολογίας
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Πιθανές συνέπειες της μη χρήσης του 
Κώδικα Δεοντολογίας

x Κάποιοι μπορεί να νευριάσουν αν 
παρεξηγήσουν κάτι

x Ρισκάρεις να φανείς αναίσθητος 
απέναντι στους άλλους

x Κλονίζεται η επικοινωνία: το νόημα δεν 
περνάει απέναντι

x Υπάρχει το ρίσκο να καταστραφεί μια 
φιλία ή άλλες σχέσεις.



Γιατί να χρησιμοποιούμε τον Κώδικα Δεοντολογίας;

Κώδικας Δεοντολογίας
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Οφέλη της χρήσης Κώδικα Δεοντολογίας

✔ Βοηθά στη δημιουργία και διατήρηση 
διαδικτυακών σχέσεων

✔ Διατηρείται η διαδικτυακή αλληλεπίδραση 
εποικοδομητική και φιλική

✔ Βοηθά στη διατήρηση ενός θετικού 
Ψηφιακού Αποτυπώματος (βλέπε ενότητα
6, Θέμα 2)

✔ Δείχνουμε σεβασμό απέναντι στους 
άλλους χρήστες του διαδικτύου

✔ Βοηθά να περάσει απέναντι το σωστό 
νόημα



Αντίδραση στο περιεχόμενο
Το διαδικτυακό υλικό μπορεί να έχει πολλές
μορφές και σχήματα. Μπορεί να είναι σε
κάθε μορφή:

• Κείμενο:

• Ήχος: διαδικτυακές μεταδόσεις (podcasts),
μουσική

Κώδικας Δεοντολογίας
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Σχόλια σε πλατφόρμες, 
όπως τα YouTube, 

Instagram, Facebook

Δημοσιεύσεις και 
υπομνήματα στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης

• Βίντεο: ιστολόγια με βίντεο (vlogs) ή
άλλοι τύποι βίντεο στο YouTube ή άλλες
πλατφόρμες, όπως Facebook, Instagram
κ.λπ.)

• Εικόνες: GIFs, memes, ή κάθε άλλο είδος
εικόνας ή φωτογραφίας.



Αντίδραση στο περιεχόμενο

Κώδικας Δεοντολογίας
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Τα βίντεο αντιδράσεων είναι πολύ δημοφιλή και έχουν αρκετές προβολές. Με αυτό
τον τρόπο, ακόμα και η δική μας αντίδραση σε κάποιο περιεχόμενο γίνεται και η ίδια
περιεχόμενο, το οποίο μπορεί να έχει το δικό του αντίκτυπο στους ανθρώπους.



Κανόνες του Κώδικα Δεοντολογίας - Στάσεις

Οι γενικοί κανόνες του Κώδικα Δεοντολογίας, οι
οποίοι ισχύουν στα περισσότερα περιβάλλοντα, έχουν
ως εξής:

1. Μη λες πράγματα στο διαδίκτυο που δε θα έλεγες
αυτοπροσώπως.

2. Μην παράγεις ρατσισμό και ρητορική μίσους
(βλέπε ενότητα 5). Σεβάσου τις διαφορές στον
πολιτισμό και την εμφάνιση.

3. Σεβάσου το απόρρητο των άλλων. Μη μοιράζεσαι
με άλλους φωτογραφίες ή μηνύματα που σου
στάλθηκαν ιδιωτικά.

Κώδικας Δεοντολογίας
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Κανόνες του Κώδικα Δεοντολογίας - Στάσεις

4. Μη δημοσιεύεις κάτι που δε θα ήθελες
να δει κάποιο μέλος της οικογένειας
σου.

5. Μην αναδημοσιεύεις κάτι χωρίς να
ελέγξεις πρώτα τα γεγονότα.

6. Μην εκφοβίζεις ανθρώπους και μη
διαιωνίζεις τον διαδικτυακό
εκφοβισμό (βλέπε ενότητα 5).

Κώδικας Δεοντολογίας
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Κανόνες του Κώδικα Δεοντολογίας – Γλώσσα και Τρόποι
7. Μείνε στο θέμα. Μη σχολιάζεις άσχετες πληροφορίες. Σεβάσου το χρόνο των άλλων.

8. Μη χρησιμοποιείς πολλές λέξεις, αν δεν είναι απαραίτητο.

9. Βρες την πιο κατάλληλη μορφή για κάθε περίπτωση, για την κοινή χρήση
δεδομένων.

10. Χρησιμοποίησε γλώσσα που να είναι κατανοητή στο κοινό σου. Απόφυγε τη χρήση
συντομογραφιών και όρων αργκό.

11. Μη χρησιμοποιείς γλώσσα που είναι –ή που θα μπορούσε να είναι εσφαλμένα-
επιθετική απέναντι σε άλλους.

12. ΜΗ «ΦΩΝΑΖΕΙΣ». Το να πληκτρολογείς με όλα τα γράμματα κεφαλαία θεωρείται
αγενές.

13. Ο τόνος που χρησιμοποιείς πρέπει να ταιριάζει με το περιβάλλον. Τα Emails είναι πιο
επίσημα, ενώ τα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις συνομιλίες
μπορεί να είναι ανεπίσημα.

Κώδικας Δεοντολογίας
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Κανόνες του Κώδικα Δεοντολογίας
Κοιτάζοντας σε μια οθόνη, είναι εύκολο να
ξεχάσουμε πως ό, τι παράγουμε στο διαδίκτυο
παρουσιάζεται σε πραγματικούς ανθρώπους με
πραγματικά συναισθήματα.

Οι περισσότεροι κανόνες του κώδικα
δεοντολογίας απορρέουν από μια βασική αρχή:

Θυμήσου τον Άνθρωπο.

Συμπεριφέρσου στους άλλους όπως θα ήθελες να
συμπεριφερθούν κι αυτοί σε σένα.

Να λαμβάνεις υπόψη σου το πρόσωπο πίσω από
την οθόνη.

Κώδικας Δεοντολογίας
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Ο Κώδικας Δεοντολογίας σε διαφορετικά περιβάλλοντα

Ο τρόπος που μιλάμε διαδικτυακά
εξαρτάται επίσης από το περιβάλλον
που βρισκόμαστε, όπως στην
πραγματική ζωή.
Μιλάμε στους ανθρώπους
διαφορετικά σε επίσημες συνθήκες,
από ό, τι σε ανεπίσημες καταστάσεις.

Η διαδικτυακή επικοινωνία λειτουργεί
με παρόμοιο τρόπο: τα πιο επίσημα
μέσα επικοινωνίας, όπως τα
μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, απαιτούν περισσότερο
επίσημη γλώσσα και περιεχόμενο.

Κώδικας Δεοντολογίας
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Ο Κώδικας Δεοντολογίας σε διαφορετικά περιβάλλοντα

Αν συνομιλούμε στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης με τους
φίλους μας, πιθανότατα μιλάμε για
γενικά, καθημερινά πράγματα.

Η συνομιλία με τους ίδιους φίλους
σε μια συζήτηση κατά τη διάρκεια
ενός παιχνιδιού, ωστόσο, θα είναι
πολύ διαφορετική, καθώς
πιθανότατα θα επικεντρώνεται στο
παιχνίδι, π.χ. τακτική και πώς να
ξεπεράσουμε την αντίπαλη ομάδα.

Κώδικας Δεοντολογίας
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Πως να είσαι συνειδητοποιημένος σχετικά με το Netiquette

- Πόσο καλά ξέρω το πρόσωπο/ τα πρόσωπα;

- Τι ξέρω για αυτό το πρόσωπο/ τα πρόσωπα;

- Μπορεί να τους προσβάλλω με τα λόγια μου;

Κώδικας Δεοντολογίας
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Κάνε στον εαυτό σου τις ακόλουθες ερωτήσεις:

1. Σε ποιον μιλάω;

Λάβε υπόψη σου το υπόβαθρο του προσώπου (ή των προσώπων) με το οποίο
επικοινωνείς, την ηλικία, την εθνικότητα, το φύλο, ποια είναι η σχέση σου μαζί του
(είναι φίλος, συγγενής κ.λπ.), πόση εξοικείωση έχεις μαζί του.

Απόφυγε να κάνεις υποθέσεις για αυτούς.



Κώδικας Δεοντολογίας
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Πως να είσαι συνειδητοποιημένος σχετικά με το Netiquette

2. Ποιο είναι το θέμα της
συζήτησης;

Βεβαιώσου ότι έχεις κατανοήσει
το θέμα της συζήτησης, ώστε να
παρέχεις σχετικές πληροφορίες.
Πριν δημοσιεύσεις, έλεγξε αν
κάποιος άλλος έχει αναφερθεί σε
αυτό που θες να πεις.
Φρόντισε να είσαι σύντομος και
σαφής. Δε χρειάζεται να κάνεις
μεγάλες δημοσιεύσεις που
ξεφεύγουν από το θέμα.



Πως να είσαι συνειδητοποιημένος στον Κώδικα Δεοντολογίας

Κάνε στον εαυτό σου τις ακόλουθες ερωτήσεις:

3. Ποιο είναι το περιβάλλον;

Πρόκειται για επίσημο περιβάλλον ή για φιλική
κατάσταση; Αν γράφεις κάποιο email ή δημοσιεύεις σε
κάποιο blog, βεβαιώσου ότι έχεις ελέγξει και διορθώσει
τυχόν λάθη.

Τα GIFs και οι εικόνες που δείχνουν κάποια αντίδραση
μπορεί να είναι αποδεκτές σε ορισμένες περιπτώσεις,
αλλά όχι σε άλλες.

Κώδικας Δεοντολογίας
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Γενικές Συμβουλές 

Κώδικας Δεοντολογίας

24

✔ Ακόμα και αν διαφωνείς, ή αισθανθείς προσβεβλημένος από
κάτι, μη χάσεις την ψυχραιμία σου.

✔ Εάν αισθάνεσαι την ανάγκη να απαντήσεις στο περιεχόμενο
που σε έκανε να νιώσεις άβολα, χρησιμοποίησε επιχειρήματα
σχετικά με το θέμα, αντί να επιτίθεσαι προσωπικά σε άτομα.

✔Όταν δεις ένα θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού, μην
εμπλακείς. Αυτό που εσύ μπορεί να θεωρήσεις άκακο, μπορεί
στο τέλος να επηρεάσει τους άλλους με πολύ αρνητικό τρόπο.
Σκέψου τον αντίκτυπο που θα έχει στο θύμα.

✔ Αν δεις κάτι πολύ επιθετικό, ανάφερε το.



Περίληψη 
Η ηλεκτρονική επικοινωνία γίνεται ολοένα και
μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας. Η ανθρώπινη
επικοινωνία στην πραγματική ζωή χαρακτηρίζεται
από ορισμένους άγραφους κοινωνικούς νόμους.

Αυτοί οι άγραφοι κανόνες της κοινωνίας οφείλουν
να μεταφερθούν και στη διαδικτυακή μας ζωή,
καθώς είναι η αντανάκλαση του πραγματικού,
αληθινού εαυτού μας.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι απλός και
πολύπλοκος ταυτόχρονα και μπορεί να συνοψιστεί
σε μερικές απλές λέξεις:

Θυμήσου τον άνθρωπο. Σεβάσου τον άνθρωπο.

Κώδικας Δεοντολογίας
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