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Διαχείριση Ψηφιακής Ταυτότητας

Περιγραφή Ενότητας
Σήμερα, η τεχνολογία αποτελεί μέρος της
καθημερινής μας ζωής.
Είμαστε στο διαδίκτυο ίσως περισσότερο από
ό, τι 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, γιατί 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: Κώδικας Δεοντολογίας
• Θέμα 2: Ψηφιακό Αποτύπωμα
• Θέμα 3: Χρόνος στην Οθόνη

3

Διαχείριση Ψηφιακής Ταυτότητας

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
4

Διαχείριση Ψηφιακής Ταυτότητας

Υπόμνημα
Λέξεις κλειδιά
Σενάρια
Συμβουλές
Ερωτήσεις
Δραστηριότητες
Πηγές
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Θέμα 3
Διαχείριση του Χρόνου στην Οθόνη
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Διαχείριση του Χρόνου στην Οθόνη

Πόσο χρόνο περνάνε οι έφηβοι στα κινητά τους τηλέφωνα;
Μια έρευνα έδειξε πως το 91 % των νέων στην ΕΕ
χρησιμοποιεί καθημερινά το διαδίκτυο.
Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, 9 στους 10 νέους
χρησιμοποιούν μια κινητή συσκευή για να συνδεθούν
στο διαδίκτυο εν κινήσει.
Η έρευνα έδειξε επίσης ότι οι έφηβοι στις ΗΠΑ
περνούν περίπου 9 ώρες την ημέρα στο διαδίκτυο,
είτε σε τηλέφωνα, τάμπλετ ή υπολογιστές,
παρακολουθώντας βίντεο, περιηγούμενοι σε μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, συνομιλώντας και παίζοντας
διαδικτυακά παιχνίδια.
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Τι είναι ο εθισμός στο διαδίκτυο;
Πιθανότατα όλοι έχουμε ακούσει για τον εθισμό στο διαδίκτυο.
Μπορεί το διαδίκτυο να είναι εξίσου εθιστικό με τα ναρκωτικά;
Ο εθισμός στο διαδίκτυο χαρακτηρίζεται από την έντονη
επιθυμία να αφιερώνει κάποιος πολύ χρόνο στον υπολογιστή.
Ένα 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.
Το χάσμα μεταξύ του εθισμού στην οθόνη και του εθισμού στο
διαδίκτυο μειώνεται όλο και περισσότερο, καθώς το διαδίκτυο
επεκτείνεται συνεχώς για να προσφέρει επιπρόσθετες
υπηρεσίες.
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Εθιστικές πτυχές της τεχνολογίας
Ποιες διαδικτυακές δραστηριότητες είναι περισσότερο
εθιστικές;
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα διαδικτυακά
παιχνίδια και το ‘’κόλλημα’’ με μια σειρά αποτελούν
δραστηριότητες που συνδέονται με τον εθισμό.
Τι κοινό έχουν τα παραπάνω και γιατί είναι τόσο
εθιστικά;
Η απάντηση δίνεται μέσω των αποκαλούμενων
εθιστικών συμπεριφορών, ενός τύπου εθισμού, ο
οποίος εμφανίζεται χωρίς την κατάχρηση ουσιών.
Ένα παράδειγμα εθιστικών συμπεριφορών είναι ο
εθισμός στα τυχερά παιχνίδια.
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Τι κάνει τις δραστηριότητες αυτές τόσο εθιστικές; Παιχνίδια
Οι ειδικοί έχουν βρει πολλά κοινά μεταξύ των
τυχερών παιχνιδιών, πιο συγκεκριμένα τους
κουλοχέρηδες, και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Τα
κοινά αυτά συμπεριλαμβάνουν:
• Φώτα που αναβοσβήνουν και δυνατοί, ξαφνικοί
ήχοι όταν κάνει ο παίχτης κάποια κίνηση
• Επιβράβευση όταν κάνουμε τη σωστή σειρά
ενεργειών
• Ανάγκη για επαναλαμβανόμενα μοτίβα ενεργειών
• Ανάγκη για συγκέντρωση και συντονισμός χεριώνματιών
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Τι κάνει τις δραστηριότητες αυτές τόσο εθιστικές; –
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Τι είναι αυτό που μας κάνει να περνάμε τόσο χρόνο στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης;

Πρώτον, η ροή των πληροφοριών δεν τελειώνει ποτέ. Τα νέα
συνεχώς ανανεώνονται και πάντα υπάρχει κάτι καινούριο να
δεις.
Δεύτερον, είναι στην ανθρώπινη φύση μας να θέλουμε να
ανήκουμε κάπου και να νιώθουμε αποδεκτοί από αυτούς που
μας περιτριγυρίζουν.
Οι θετικές αντιδράσεις (πολλά likes, κοινοποιήσεις και καλά
σχόλια) μας κάνουν να θέλουμε κι άλλο και η αρνητικές
αντιδράσεις ή αδιαφορία (λίγα likes, λίγες κοινοποιήσεις και
άσχημα σχόλια) μας κάνουν να θέλουμε να προσπαθήσουμε κι
άλλο, για να πετύχουμε θετική αντίδραση.
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Τι κάνει τις δραστηριότητες αυτές τόσο εθιστικές; –
Κόλλημα με σειρές
Το κόλλημα με τις σειρές, είτε στην τηλεόραση, είτε στο
διαδίκτυο, είναι επίσης εξαιρετικά εθιστικό.
Όσο βλέπουμε, ο εγκέφαλος μας παράγει ντοπαμίνη,
γνωστή και ως η “η ορμόνη της χαράς”.
Οπότε, όταν βλέπουμε συνεχώς, ο εγκέφαλος μας λέει
στο σώμα να συνεχίσει να βλέπει, γιατί η αίσθηση είναι
πολύ ωραία και δε θέλει να σταματήσει.
Αυτή την “καλή αίσθηση” την βιώνουμε εξαιτίας της
ντοπαμίνης, κάτι το οποίο συμβαίνει και με άλλους
τύπους εθισμού, όπως τα ναρκωτικά και το αλκοόλ.
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Ενδείξεις υπερβολικού χρόνου ή εθισμού στην οθόνη
Αν σπαταλούμε πολύ χρόνο μπροστά σε μια οθόνη,
μπορεί να υπάρξουν αρνητικές συνέπειες στο σώμα
και το νου μας.

Μπορεί να βιώσουμε σωματικά συμπτώματα, όπως:
• Πονοκέφαλο,
• Πόνο στην πλάτη,

• Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα,
• Θολή/ κουρασμένη όραση,
• Αλλαγές στο βάρος (βάζουμε ή χάνουμε κιλά)
• Διαταραχές ύπνου
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Ενδείξεις υπερβολικού χρόνου ή εθισμού στην οθόνη
Τα συμπτώματα του εθισμού στο
διαδίκτυο
μπορεί
να
είναι
και
συναισθηματικά:
• Κατάθλιψη
• Άγχος
• Μοναξιά
• Αναστάτωση
• Κυκλοθυμία
• Φόβος
• Ευφορία όταν χρησιμοποιούμε τον Η/Υ
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Ενδείξεις υπερβολικού χρόνου ή εθισμού στην οθόνη
Όταν υποφέρει κάποιος από εθισμό της οθόνης, υπάρχουν και κάποιες
συμπεριφορές που το μαρτυρούν:
• Ψέματα όσο αφορά τη χρήση Η/Υ
• Απομόνωση
• Αδυναμία τήρησης προγράμματος
• Αμυντική στάση
• Αποφυγή εργασίας (ή σχολικών ασκήσεων)
Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε, πως αν και αυτά τα συμπτώματα μπορεί να
εμφανίζονται, δε σημαίνει απαραίτητα πως κάποιος είναι εθισμένος στο διαδίκτυο.
Αν νομίζεις πως κάποιος αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, μίλησε μαζί του, ή
μίλησε σε κάποιον δάσκαλο και/ ή τους γονείς του, αν το κρίνεις απαραίτητο.
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Επιπτώσεις του εθισμού στη ζωή μας
Όλα αυτά τα συμπτώματα ακούγονται τρομερά,
αλλά οι επιπτώσεις του εθισμού στο διαδίκτυο
δεν σταματούν εκεί. Τα άτομα που έχουν
μακροχρόνια θέματα με τον εθισμό στο
διαδίκτυο μπορεί να αντιμετωπίζουν πολλά
σοβαρά προβλήματα, καθώς ο εθισμός μπορεί
να επηρεάσει πολλές πτυχές της ζωής μας:
Οι προσωπικές σχέσεις μπορεί να δοκιμαστούν,
καθώς οι εθισμένοι θα παραμελήσουν τους
φίλους, την οικογένειά τους και τους

αγαπημένους τους για να περάσουν
περισσότερο χρόνο μπροστά σε μια οθόνη.
Επιπλέον, το ψέμα για το πόσο χρόνο ξοδεύουν
στο διαδίκτυο μπορεί να οδηγήσει σε ζητήματα
εμπιστοσύνης
μεταξύ
αυτών
και
των
αγαπημένων τους
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Επιπτώσεις του εθισμού στη ζωή μας
Η σχολική μας επίδοση θα πέσει επίσης,
καθώς θα θυσιάζουμε χρόνο από τα σχολικά
μας καθήκοντα, για να περάσουμε
περισσότερη ώρα μπροστά σε μια οθόνη.
Σε μεγαλύτερες ηλικίες, ο εθισμός στο
διαδίκτυο μπορεί να οδηγήσει και σε σοβαρά
οικονομικά προβλήματα, καθώς οι εθισμένοι
αποφεύγουν να εργάζονται, σπαταλώντας
το χρόνο τους στο διαδίκτυο, ψωνίζοντας,
παίζοντας παιχνίδια και τζογάροντας,
βλέποντας σειρές τη μια μετά την άλλη.
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Επιπτώσεις της κατανάλωσης υπερβολικού χρόνου σε μια οθόνη
Άλλες επιπτώσεις του υπερβολικού χρόνου
κατανάλωσης σε μια οθόνη, ειδικά στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί να περιλαμβάνουν:
FOMO - ο φόβος του να μείνεις ‘’στην απ’ έξω’’: ένα
δυσάρεστο συναίσθημα ότι μπορεί να χάνουμε
διασκεδαστικά πράγματα που συμβαίνουν γύρω
μας, τα οποία δημιουργούνται κυρίως από
πράγματα που βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.
Διαδικτυακός εκφοβισμός: εκφοβισμός που
συμβαίνει μέσω ηλεκτρονικών μέσων, π.χ. η
δημοσίευση άσχημου περιεχομένου για κάποιον
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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Επιπτώσεις της κατανάλωσης υπερβολικού χρόνου σε μια οθόνη
Πίεση των συνομηλίκων: η ανάγκη να κάνουμε
τα ίδια πράγματα με άτομα της ηλικίας μας ή της
κοινωνικής μας ομάδας, για να αρέσουμε και να
μας σέβονται. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
εντείνουν αυτή την κατάσταση, καθώς μας
βομβαρδίζουν συνεχώς με πληροφορίες.
Ανασφάλεια: τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
μας παρουσιάζουν μη ρεαλιστικά πρότυπα, τα
οποία μας βάζουν να συγκρίνουμε τον εαυτό
μας με αυτά και μας κάνουν να νιώθουμε σαν να
μην είμαστε αρκετοί.
19

Διαχείριση του Χρόνου στην Οθόνη

Διαχείριση του χρόνου κατανάλωσης σε μια οθόνη –
γιατί είναι σημαντική
Υπάρχουν πολλά οφέλη από τη σωστή
διαχείριση του χρόνου που περνάμε σε μια
οθόνη. Κάποια από αυτά περιλαμβάνουν:
• Καλύτερο ύπνο
• Λιγότερο άγχος
• Λιγότερη κούραση των ματιών
• Περισσότερος χρόνος σε χόμπι, άλλες
διασκεδαστικές
δραστηριότητες
και
κοινωνικοποίηση
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Διαχείριση του χρόνου κατανάλωσης σε μια οθόνη :
πώς να την πετύχουμε;
Μερικές συμβουλές για να έχεις υπό έλεγχο το χρόνο
που περνάς σε μια οθόνη:
• Μέτρα πόσες φορές πιάνεις το κινητό σου
Ο μέσος όρος ανά άτομο σε καθημερινή βάση είναι
γύρω στις 58.
• Όταν τρως, μην έχεις κανένα ηλεκτρονικό μέσο
δίπλα σου.
Έτσι θα μπορέσεις να μειώσεις το χρόνο που
καταναλώνεις σε μια οθόνη. Προσπάθησε να μείνεις
μακριά από τηλεοράσεις, το κινητό σου, το τάμπλετ ή
τον υπολογιστή σου.
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Διαχείριση του χρόνου κατανάλωσης σε μια οθόνη :
πώς να την πετύχουμε;
• Απενεργοποίησε την τηλεόραση και το κινητό σου, όταν είσαι
στο κρεβάτι.
Αυτό μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου σου, καθώς έχει
αποδειχθεί, πως η κατανάλωση χρόνου σε μια οθόνη πριν από τον
ύπνο, οδηγεί σε διαταραχές ύπνου.
• Προσπάθησε να κοινωνικοποιείσαι περισσότερο με επικοινωνία
πρόσωπο με πρόσωπο ή τηλεφωνικά, παρά μέσω των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης.
Όχι μόνο μπορείς να πεις κάτι αμεσότερα σε κάποιον, αλλά είναι
και πιο προσωπικό το να καλέσεις κάποιον ή να τον συναντήσεις,
από ότι να συνομιλείς μέσω ίντερνετ μαζί του.
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Διαχείριση του χρόνου κατανάλωσης σε μια οθόνη :
πώς να την πετύχουμε;

• Βάλε χρονόμετρο.
Δεν είναι κακό να κάνουμε κάτι που απολαμβάνουμε, αρκεί
να το κάνουμε με προσοχή. Ξεκίνα βάζοντας ένα χρονόμετρο
για να δεις πόσο χρόνο ξοδεύεις στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Το επόμενο βήμα είναι η μείωση αυτού του
χρόνου. Μόλις περάσει ο χρόνος που όρισες στο χρονόμετρο,
σβήσε τη συσκευή σου!
• Μη βάζεις κοντά στο κρεβάτι σου το φορτιστή του κινητού.
Αν φορτίζεις το κινητό δίπλα στο κρεβάτι, είναι πιθανότερο
να μπεις σε πειρασμό και να ασχοληθείς με αυτό κατά τη
διάρκεια της νύχτας αν χτυπάει, ή μόλις ξυπνήσεις.
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Διαχείριση του χρόνου κατανάλωσης σε μια οθόνη :
πώς να την πετύχουμε;
• Βάλε το κινητό σου να περιορίσει το χρόνο για σένα.
Σήμερα, τα smartphone έχουν ενσωματωμένες επιλογές για
παρακολούθηση και περιορισμό του χρόνου χρήσης τους.
Εκτός από την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον χρόνο που
ξοδεύεις στο τηλέφωνό σου, μπορείς επίσης να δεις και τι
κάνεις με τον χρόνο σου.
Μπορείς επίσης να κατεβάσεις εφαρμογές που κλειδώνουν το
τηλέφωνό σου για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
• Απενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις
Δες ποιες εφαρμογές είναι πιο εθιστικές για εσένα. Στη
συνέχεια, απενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις για αυτές τις
εφαρμογές για λίγο ή άφησε το τηλέφωνό σου σε αθόρυβη
λειτουργία και εστίασε σε μια άλλη εργασία. Είναι λιγότερο
πιθανό να σηκώσεις το τηλέφωνό σου, εάν δε χτυπάει.
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Διαχείριση του χρόνου κατανάλωσης σε μια οθόνη :
πώς να την πετύχουμε;

• Ξεκίνα ένα δημιουργικό χόμπι ή κάποιο άθλημα

Το να είμαστε δημιουργικοί μας κάνει πάντα να νιώθουμε πιο
παραγωγικοί και περήφανοι για τη δουλειά μας. Επιπλέον, όταν
κάνεις κάτι που σου αρέσει, πιθανότατα θα ξεχάσεις να ελέγξεις
το τηλέφωνό σου!

• Ξεγέλασε τον εαυτό σου για να περιορίσεις τη χρήση
Πολλές φορές, πιάνουμε τα τηλέφωνά μας ασυνείδητα, χωρίς
πραγματικό λόγο. Όταν το κάνουμε αυτό, συνήθως μπαίνουμε
στις ίδιες 2 ή 3 εφαρμογές, χωρίς να το σκεφτόμαστε. Για να το
περιορίσεις αυτό, άλλαζε συχνά τις θέσεις των εφαρμογών στην
αρχική οθόνη σου, ή αφαίρεσέ τις εντελώς από την αρχική οθόνη.
Όταν πρέπει να αναζητήσεις το εικονίδιο της εφαρμογής, είναι
λιγότερο πιθανό να την ανοίξεις ορμώμενος από τη δύναμη της
συνήθειας.
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Περίληψη
Η τεχνολογία μπορεί να είναι ένα εξαιρετικό
εργαλείο και πηγή διασκέδασης και ψυχαγωγίας
όταν χρησιμοποιείται με μέτρο.
Η απρόσεκτη κατανάλωση χρόνου σε μια οθόνη
μπορεί να επηρεάσει την προσωπική και
επαγγελματική μας ζωή, ακόμα και την υγεία
μας, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για
τον χρόνο που περνάμε σε αυτήν και να
ξοδεύουμε χρόνο στις συσκευές μας με σύνεση.
Υπάρχουν αρκετοί και εύκολοι τρόποι να
μειώσουμε το χρόνο κατανάλωσης σε μια
οθόνη. Απλά πρέπει να βρούμε υγιείς συνήθειες.
Ξεκινάμε κάνοντας μικρές αλλαγές και έπειτα
προχωράμε.
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Παραπομπές
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18399706
https://www.pewresearch.org/internet/2018/05/31/teens-social-media-technology-2018/
http://edition.cnn.com/2015/11/03/health/teens-tweens-media-screen-use-report/
https://americanaddictioncenters.org/behavioral-addictions
https://www.youtube.com/watch?v=NMq_MyOFtW8
https://www.psycom.net/iadcriteria.html
https://www.pacer.org/bullying/resources/cyberbullying/?gclid=CjwKCAiAp5nyBRABEiw
ApTwjXtVOJuRwdOKWBlswcAnCuIPCtHm__1SeQiKDtNrK9vszRh672g8tvhoCs4IQAvD_
BwE
https://netsanity.net/what-are-teens-doing-online/
https://www.merriam-webster.com/dictionary/peer%20pressure
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Παραπομπές
https://greatergood.berkeley.edu/article/item/three_risks_of_too_much_screen
_time_for_teens.
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2019/aug/21/cellphone-screen-timeaverage-habits
https://interestingengineering.com/11-easy-ways-to-reduce-your-screen-time
https://www.verywellmind.com/television-addiction-22264
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160831085320.htm
https://www.theladders.com/career-advice/11-apps-that-will-help-you-reduceyour-screen-time
https://www.digitaltrends.com/mobile/best-apps-for-limiting-your-screen-time/
Images from Flaticon: https://www.flaticon.com/home
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ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΗΓΕΣ
https://www.youtube.com/watch?v=1RUM5mM2MZw&fbclid=IwAR25omJpNjhjsh
S6fzR2UKWN1nzCesxF-_9XOlM02JMOG0QBZkWOzqo97Bk
https://www.youtube.com/watch?v=Yaw7hvLgGcE
https://www.youtube.com/watch?v=drs5ChzmujE
https://www.youtube.com/watch?v=tQOSMcGkt6E
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Αυτό το πρότζεκτ χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρότζεκτ αντικατοπτρίζει μόνο
τις απόψεις του συντάκτη του και η Επιτροπή δεν έχει κανένα μερίδιο ευθύνης για οποιαδήποτε χρήση των
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