
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης BEWEEN

Ενότητα 1: Προστασία της Υγείας και της Ευεξίας

Πανεπιστήμιο της Βιέννης

Ε.Μ.1: Ψηφιακή Ωριμότητα-
Τι περιλαμβάνει και γιατί είναι τόσο 

σημαντική;



Θέμα και Στόχος αυτής της Εκπαιδευτικής 
Ενότητας (Ε.Ε.)

• Η πρώτη Ε.Ε. (Module Α) του προγράμματος εκπαίδευσης BEWEEN
πραγματεύεται το ιδιαίτερα σημαντικό θέμα της υγείας και της ευεξίας των
νέων (Μαθητών/μαθητριών Γυμνασίου-Λυκείου - ΜΓΛ) στον ψηφιακό κόσμο.

• Σκοπός της είναι η προστασία και ενδυνάμωση της υγείας και της ευεξίας των
ΜΓΛ κατά τη χρήση ψηφιακών συσκευών και περιβαλλόντων. Η Ε.Ε. εστιάζει
στις δεξιότητες που απαιτούνται για την παρουσία και πλοήγηση στα νέα αυτά
ψηφιακά περιβάλλοντα, με τρόπο που ωφελεί τους ίδιους και ενισχύει την υγεία
και την ευεξία τους.

• Οι δεξιότητες αυτές συνδυάζονται στην έννοια της Ψηφιακή Ωριμότητας η
οποία και αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας παρουσίασης (Εκπαιδευτική
Μονάδα 1 – Ε.Μ.1).
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Η ανάγκη για ψηφιακή ωριμότητα – Γιατί είναι 
σημαντική?

• Η ζωή μακριά από τις τεχνολογικές εξελίξεις δεν είναι πλέον
δυνατή. Επομένως είναι δική μας ευθύνη να βρούμε τον πιο θετικό
τρόπο διαχείρισης της τεχνολογίας και χρήσης της προς όφελος
μας.

• Η κατάλληλη διαχείριση των ψηφιακών τεχνολογιών δεν
περιορίζεται στην απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων χρήσης
των ψηφιακών συσκευών. Περιλαμβάνει μια σειρά από ικανότητες
που πρέπει να διδαχθούν και να εξελιχθούν.

🡪 Αυτή η εξέλιξη ονομάζεται ψηφιακή ωριμότητα

• Από τη μεριά τους οι γονείς, πολλές φορές δικαιολογημένα, δεν
είναι βέβαιοι για το επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας των παιδιών
τους και για το κατά πόσο αυτά είναι ικανά να αξιοποιήσουν τα
θετικά στοιχεία της τεχνολογίας για την ανάπτυξη τους ή αν ο
αντίκτυπος της ανώριμης χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών
υπερκαλύπτει τα όποια θετικά τους οφέλη.

• Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που καθιστά τη διδασκαλία των
παιδιών στη χρήση ψηφιακών συσκευών με υγιείς και χρήσιμους
τρόπους, ιδιαίτερα σημαντική.
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Εκπαιδευτικοί Στόχοι 
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Ανάδειξη των δεξιοτήτων που 
βοηθούν τους/τις ΜΓΛ να 

χρησιμοποιούν τις ψηφιακές 
τεχνολογίες με θετικό τρόπο, 

δημιουργώντας οφέλη για την 
υγεία και την ευημερία/ευεξία 

τους. 

Διερεύνηση τρόπων μείωσης 
των αρνητικών επιπτώσεων της 
ψηφιακής τεχνολογίας και των 

μέσων με ταυτόχρονη 
ενίσχυση της γνώσης σχετικά 

με τις θετικές τους επιπτώσεις 
και αντίκτυπο.

Συσχέτιση της ψηφιακής 
ωριμότητας με την καθημερινή 

χρήση ψηφιακών συσκευών 
και εξέταση τρόπων με τους 

οποίους μπορεί να προωθηθεί 
η υγιής παρουσία και χρήση 

των αναδυόμενων ψηφιακών 
περιβαλλόντων.
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Ψηφιακή ωριμότητα

Αυτός ο ορισμός είναι σημαντικός επειδή
δείχνει ότι η υγεία και η ευεξία δεν αφορούν
μόνο την προστασία ενός ατόμου από τους
κινδύνους που θέτει η τεχνολογία, αλλά και την
ανάπτυξη δεξιοτήτων που υποστηρίζουν και
ωφελούν το ίδιο το άτομο.

Η ψηφιακή ωριμότητα καλύπτει και τις δύο
αυτές απαιτήσεις:
Προστατεύει τους/τις ΜΓΛ από τους πιθανούς
κινδύνους του ψηφιακού περιβάλλοντος και
τους/τις ενθαρρύνει προς την κατεύθυνση της
υγιούς και ωφέλιμης χρήσης της τεχνολογίας.

Τι είναι η υγεία και η ευεξία/ευημερία και πώς 
σχετίζονται με την ψηφιακή ωριμότητα; 

Ο ορισμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
είναι: «Η υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους
σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι
απλά η απουσία ασθένειας ή
αναπηρίας/αδυναμίας».

«Η ψυχική υγεία είναι μια κατάσταση ευημερίας
στην οποία ένα άτομο συνειδητοποιεί τις
ικανότητές του, μπορεί να αντιμετωπίσει τα
φυσιολογικά άγχη της ζωής, μπορεί να εργαστεί
παραγωγικά και είναι σε θέση να συνεισφέρει
στην κοινότητά του».

🡪 Μια σημαντική συνέπεια αυτού του ορισμού
είναι ότι η ψυχική υγεία δεν περιορίζεται απλά
στην απουσία ψυχικών διαταραχών ή
αναπηριών/αδυναμιών. Laaber et al. (2022)
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Τι είναι η ψηφιακή ωριμότητα; 

Η ψηφιακή ωριμότητα:
• Υπονοεί την κατοχή των απαραίτητων δεξιοτήτων

για τη χρήση κινητών συσκευών με υπεύθυνο και
αποτελεσματικό τρόπο, δηλαδή ότι:

o η τεχνολογία χρησιμοποιείται για την
αντιμετώπιση τόσο των προσωπικών
αναγκών όσο και των αναγκών του
κοινωνικού περιβάλλοντος,

o μέσω της τεχνολογίας προωθείται τόσο η
προσωπική ανάπτυξη του ατόμου, όσο και η
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του κοινωνικού
περιβάλλοντος μέσα στο οποίο
δραστηριοποιείται

• Περιγράφει τη συνολική ικανότητα των παιδιών να
κατανοούν και να ελέγχουν τη συμπεριφορά τους
σχετικά με το πότε, πώς και σε ποια πλαίσια η
χρήση ψηφιακών συσκευών είναι είτε ωφέλιμη είτε
επιβλαβής.

Laaber et al. (2022)
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Τι είναι η ψηφιακή ωριμότητα; 

Για παράδειγμα, αυτό σημαίνει ότι τα
παιδιά με υψηλή ψηφιακή ωριμότητα:

• Χρησιμοποιούν τις ψηφιακές συσκευές
προς όφελός τους, π.χ. επικοινωνώντας
με φίλους όταν χρειάζονται κάποιον να
μιλήσουν

• Ταυτόχρονα, κατανοούν τις ανάγκες των
άλλων, και όταν επικοινωνούν στο
διαδίκτυο λαμβάνουν υπόψη τα
συναισθήματα και τις απόψεις των
συνομιλητών τους αλλά και του κοινού
που παρακολουθεί τη συζήτηση

Laaber et al. (2022)

Η ψηφιακή ωριμότητα:
• Υπονοεί την κατοχή των απαραίτητων δεξιοτήτων

για τη χρήση κινητών συσκευών με υπεύθυνο και
αποτελεσματικό τρόπο, δηλαδή ότι:

o η τεχνολογία χρησιμοποιείται για την
αντιμετώπιση τόσο των προσωπικών
αναγκών όσο και των αναγκών του
κοινωνικού περιβάλλοντος,

o μέσω της τεχνολογίας προωθείται τόσο η
προσωπική ανάπτυξη του ατόμου, όσο και η
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του κοινωνικού
περιβάλλοντος μέσα στο οποίο
δραστηριοποιείται

• Περιγράφει τη συνολική ικανότητα των παιδιών να
κατανοούν και να ελέγχουν τη συμπεριφορά τους
σχετικά με το πότε, πώς και σε ποια πλαίσια η
χρήση ψηφιακών συσκευών είναι είτε ωφέλιμη είτε
επιβλαβής.



Τι είναι η ψηφιακή ωριμότητα; 

• Από τον ορισμό, γίνεται σαφές ότι η ψηφιακή ωριμότητα είναι ένα ευρύ και 
πολύπλοκο νοητικό κατασκεύασμα.

• Για να καλυφθούν όλες οι βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για την επωφελή 
αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, η ψηφιακή ωριμότητα ‘εισάγει’ τρεις 
κύριες ‘ικανότητες’ τις οποίες θεωρεί κρίσιμες για μια ψηφιακά ώριμη παρουσία 
και χρήση στα νέα αναδυόμενα ψηφιακά περιβάλλοντα. 

• Η ψηφιακή ωριμότητα αναλύεται σε  δέκα (10) συγκεκριμένες διαστάσεις. Κάθε 
διάσταση εντάσσεται σε μία από τις τρεις κρίσιμες ικανότητες που 
αναφέρθηκαν πιο πάνω και αναλύονται στις επόμενες διαφάνειες.
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Στόχοι της ψηφιακής ωριμότητας
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Οι τρεις κρίσιμες ικανότητες 
συμπεριφοράς χρήσης, οι οποίες 

είναι σημαντικές για την υγεία και 
την ευεξία/ευημερία των ατόμων, 
φαίνονται στο παράπλευρο σχήμα:

Ικανότητα χρήσης 
ψηφιακών τεχνολογιών 

με αυτόνομο και 
αυτοκαθοριζόμενο 

τρόπο

Ικανότητα αντιμετώπισης 
των αυξανόμενων 

ψηφιακών προκλήσεων 
και επίλυσης 

προβλημάτων

Ικανότητα επαρκούς 
αλληλεπίδρασης με 

άλλους και 
συνεισφοράς στην 

κοινωνία



Ικανότητες και Διαστάσεις Ψηφιακής Ωριμότητας
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Laaber et al. (2022)



⮚ Αντιμετωπίζει τους κινδύνους που σχετίζονται με τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά που αντιμετωπίζουν οι ΜΓΛ, όταν χρησιμοποιούν 
ψηφιακές τεχνολογίες. Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν σχεδιαστεί για να 
επηρεάζουν την προσοχή και τη συμπεριφορά των χρηστών (μπορείτε να 

βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό στην Ε.Μ.3). 

⮚ Υπάρχουν δύο πτυχές της αυτόνομης λήψης αποφάσεων: 
⮚ Η αυτόνομη επιλογή χρήσης των κινητών συσκευών 
⮚ Η αυτονομία μέσα σε ψηφιακά περιβάλλοντα
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Διαστάσεις της ψηφιακής 
ωριμότητας

Η ικανότητα χρήσης 
ψηφιακών 

τεχνολογιών με 
αυτόνομο και 

αυτοκαθοριζόμενο 
τρόπο

…
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Η ικανότητα χρήσης 
ψηφιακών 

τεχνολογιών με 
αυτόνομο και 

αυτοκαθοριζόμενο 
τρόπο…

Η αυτόνομη επιλογή χρήσης των κινητών συσκευών 
⮚ Αυτή η διάσταση αφορά την ικανότητα χρήσης κινητών συσκευών από προσωπική 

επιλογή και όχι από κάποιο αίσθημα υποχρέωσης ή καταναγκασμού. 
⮚ Ένα τέτοιο αίσθημα καταναγκασμού μπορεί, για παράδειγμα, να εμφανιστεί ως η 

επιθυμία διαρκούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, από τον φόβο αποκλεισμού από 
δραστηριότητες άλλων στο διαδίκτυο. 

⮚ Ένα παράδειγμα συμπεριφοράς με υψηλό δείκτη ψηφιακής ωριμότητας θα ήταν:
• Να μην αισθάνεται κάποιος υποχρεωμένος να μοιράζεται κάθε λεπτομέρεια 

της ζωής του σε ψηφιακά δίκτυα ή να ακολουθεί τις ζωές των άλλων σε 
τακτική βάση. Αντίθετα να είναι σε θέση να κάνει μια πιο ενεργή επιλογή για 
το πότε (δεν)χρησιμοποιεί ψηφιακές συσκευές.

Η αυτονομία μέσα στα ψηφιακά περιβάλλοντα
⮚ Αυτή η διάσταση υπονοεί τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων και στοχευμένων 

επιλογών και την επιδίωξη στόχων στο ψηφιακό περιβάλλον σύμφωνα με τα 
συμφέροντα και αξίες του καθενός.

⮚ Στην ουσία τα άτομα χρησιμοποιούν ψηφιακές συσκευές για συγκεκριμένα 
πράγματα που θέλουν να κάνουν, αντί να καταναλώνουν παθητικά περιεχόμενο 
που τους παρουσιάζεται, π.χ. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο δεν 
σχετίζεται με δραστηριότητες στις οποίες σχεδίαζαν να συμμετάσχουν. 

⮚ Άλλα παραδείγματα περιλαμβάνουν:
• Να μην νιώθουν πίεση από τον κοινωνικό περίγυρο να ακολουθούν 

συγκεκριμένες σειρές, εφαρμογές ή παιχνίδια 
• Να καταναλώνουν συνειδητά περιεχόμενο που σχετίζεται με τα 

ενδιαφέροντά τους
Bleidorn (2015), Gaggioli et al. (2017), Soenens & 
Vansteenkiste (2005), Wehmeyer et al. (2017) 



⮚ Σχετίζεται με τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται σε 
ταχέως μεταβαλλόμενα τεχνολογικά περιβάλλοντα. 

⮚ Περιλαμβάνει την κατοχή των βασικών τεχνικών δεξιοτήτων ψηφιακής 
εγγραμματοσύνης (digital literacy) για τη χρήση κινητών συσκευών και 
του διαδικτύου με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο. 

⮚ Επίσης, περιλαμβάνει τη δυνατότητα χρήσης ψηφιακών πλαισίων για 
προσωπική εκμάθηση και ανάπτυξη, καθώς και την ικανότητα 
διαχείρισης κινδύνων που σχετίζονται με κινητές συσκευές και το 
διαδικτυακό περιβάλλον. 

⮚ Περιλαμβάνει την αίσθηση προσωπικής επίγνωσης του κινδύνου και 
συνοδεύεται ιδανικά από συμπεριφορές αναζήτησης-υποστήριξης όταν 
κάποιος αντιμετωπίζει ψηφιακά προβλήματα. 
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Η ικανότητα 
αντιμετώπισης 
αυξανόμενων 

ψηφιακών 
προκλήσεων και 

επίλυσης των 
προβλημάτων…

Διαστάσεις της ψηφιακής 
ωριμότητας



Ατομική ανάπτυξη σε ψηφιακά περιβάλλοντα
⮚Αυτή η διάσταση αφορά τη δυνατότητα χρήσης κινητών συσκευών και ψηφιακών 

περιβάλλοντων για προσωπική εκμάθηση και ανάπτυξη.
⮚Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ψηφιακό 

περιβάλλον για το προσωπικό τους όφελος προκειμένου να μάθουν για θέματα 
που τους ενδιαφέρουν και να αυξήσουν τις δικές τους γνώσεις και δεξιότητες.

⮚Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν: 
• Χρήση μαθημάτων στο  YouTube για την καλύτερη κατανόηση του σχολικού 

υλικού ή για την εκμάθηση άλλων δεξιοτήτων, όπως η χρήση ενός 
μουσικού οργάνου

• Χρήση εφαρμογών όπως το iMovie, το GarageBand, το Photoshop κλπ., για 
την προώθηση της δημιουργικότητας ή την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων

Ψηφιακή εγγραμματοσύνη
⮚Αυτή η διάσταση αφορά τις τεχνικές δεξιότητες για τη χρήση κινητών συσκευών 

και του διαδικτύου με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο.
⮚Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν:

• Γνώσεις σχετικά με το απόρρητο και τη διαμοίραση/ κοινοποίηση 
προσωπικών πληροφοριών στο διαδίκτυο (υπηρεσίες τοποθεσίας, κλοπή 
ταυτότητας, ανωνυμία, cookies) 

• Τεχνική εξοικείωση με ψηφιακές δυνατότητες, όπως εργασία με 
φωτογραφίες ή έγγραφα, χρήση υπηρεσιών αποθήκευσης στο διαδίκτυο 
κ.λπ.
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Η ικανότητα 
αντιμετώπισης 
αυξανόμενων 

ψηφιακών 
προκλήσεων και 

επίλυσης των 
προβλημάτων…

Deci & Ryan (2000), Helsper et al. 
(2020), Livingstone & Helsper (2006)
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Ψηφιακή επίγνωση κινδύνου 
⮚ Αυτή η διάσταση περιλαμβάνει τη διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με 

τις κινητές συσκευές και το διαδικτυακό περιβάλλον, μέσα από τη γνώση 
πιθανών κινδύνων και επιρροών. 

⮚ Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται: 
• Επίδειξη προσοχής σχετικά με το απόρρητο και τη διαμοίραση 

ιδιωτικών πληροφοριών στο διαδίκτυο 
• Γνώση του φαινομένου των ψευδών ειδήσεων και τις πιθανότητας να 

γίνει κανείς αποδέκτης τους

Αναζήτηση υποστήριξης σχετικά με τα ψηφιακά προβλήματα
⮚ Αυτή η διάσταση αφορά την αναζήτηση υποστήριξης από άλλους για 

προβλήματα σχετικά με τις κινητές συσκευές ή τα ψηφιακά περιβάλλοντα 
⮚ Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται: 

• Αναζήτηση βοήθειας από άλλους σε συνέχεια μιας αρνητικής 
εμπειρίας στο ψηφιακό περιβάλλον

• Εύρεση κατάλληλων επαφών για την υποστήριξη σε διαφορετικά 
προβλήματα, π.χ. ζητώντας υποστήριξη από γονείς ή φίλους.

Η ικανότητα 
αντιμετώπισης 
αυξανόμενων 

ψηφιακών 
προκλήσεων και 

επίλυσης των 
προβλημάτων…

Staksrud & Livingstone (2009), 
Vandoninck et al. (2013)  



⮚ Περιλαμβάνει τις ικανότητες ελέγχου των συναισθημάτων, της 
συμπεριφοράς και των στάσεων απέναντι στους άλλους στο κοινωνικό 
πλαίσιο της χρήσης κινητών συσκευών. 

⮚ Περιλαμβάνει την ικανότητα ελέγχου και αποτελεσματικής διαχείρισης 
των αρνητικών συναισθημάτων καθώς και τη διαχείριση των 
παρορμήσεων (δηλαδή της συμπεριφοράς) όταν το άτομο νιώθει 
απογοήτευση ή άλλα έντονα αρνητικά συναισθήματα κατά την 
αλληλεπίδραση του με το κοινωνικό ψηφιακό περιβάλλον.

⮚ Τέλος, περιλαμβάνει στάσεις επίδειξης σεβασμού και αισθήματος 
κοινωνικής ευθύνης κατά την αλληλεπίδραση του με το κοινωνικό 
ψηφιακό περιβάλλον.
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Η ικανότητα επαρκούς 
αλληλεπίδρασης με 

άλλους και συνεισφοράς 
στην κοινωνία…

Διαστάσεις της ψηφιακής 
ωριμότητας
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Διαχείριση των αρνητικών συναισθημάτων σε ψηφιακά πλαίσια
⮚ Αυτή η διάσταση αφορά την ικανότητα ελέγχου και αποτελεσματικής 

διαχείρισης των αρνητικών συναισθημάτων όταν το άτομο νιώθει 
απογοήτευση ή άλλα έντονα αρνητικά συναισθήματα κατά την 
αλληλεπίδραση του με το κοινωνικό ψηφιακό περιβάλλον.

⮚ Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται: 
• Ικανότητα διαχείρισης αρνητικών σχολίων από άλλους 
• Προσεκτική διαχείριση και εκλογίκευση συναισθημάτων όπως ο 

φθόνος ή η ζήλια και αποφυγή παραμονής σε κακή διάθεση για 
μεγάλο χρονικό διάστημα

Διαχείριση των παρορμήσεων σε ψηφιακά πλαίσια 
⮚ Αυτή η διάσταση αφορά την ικανότητα ελέγχου της συμπεριφοράς 

κάποιου και αναστολής των συναισθηματικών αντιδράσεων που 
προκαλούνται όταν το άτομο νιώθει απογοήτευση ή άλλα έντονα αρνητικά 
συναισθήματα κατά την αλληλεπίδραση του με το κοινωνικό ψηφιακό 
περιβάλλον.

⮚ Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται: 
• Το άτομο έχει τη δυνατότητα ελέγχου της παρόρμησης και δεν 

απαντά/ αντιδρά σε αρνητικά σχόλια 
• Το άτομο δε γράφει παρορμητικά σχόλια μίσους όταν ενοχλείται από 

κάποιον στο διαδίκτυο

Η ικανότητα επαρκούς 
αλληλεπίδρασης με 

άλλους και συνεισφοράς 
στην κοινωνία…

Baroncelli & Ciucci (2014), Bleidorn (2015), 
Gross (1998), Wehmeyer et al. (2017) 
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Σεβασμός προς τους άλλους στον ψηφιακό κόσμο 
⮚ Περιλαμβάνει την προσεκτική και με σεβασμό προς όλους συμπεριφορά 

κατά την αλληλεπίδραση με άλλους στο διαδίκτυο. Προφανώς, το 
περιεχόμενο που κάποιος διαμοιράζει ακολουθεί τους ίδιους κανόνες. 

⮚ Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται: 
• Αποφυγή σύνταξης σχολίων μίσους εναντίον συγκεκριμένων  ατόμων 

ή κοινωνικών ομάδων 
• Αποφυγή εκφοβισμού άλλων στο διαδίκτυο

Ψηφιακή Ιθαγένεια
⮚ Αυτή η διάσταση αφορά τη χρήση κινητών συσκευών και ψηφιακών 

περιβαλλόντων με στόχο την ενεργή συμμετοχή στην επίλυση 
προβλημάτων κοινωνικού, ανθρώπινου και περιβαλλοντικού 
ενδιαφέροντος.

⮚ Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται: 
• Διαμοίραση περιεχομένου και υποστήριξη εκστρατειών 

συγκέντρωσης χρημάτων για κοινωνικούς/περιβαλλοντικούς σκοπούς
• Χρήση πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την ανάδειξη 

σημαντικών κοινωνικών ζητημάτων

Η ικανότητα επαρκούς 
αλληλεπίδρασης με 

άλλους και συνεισφοράς 
στην κοινωνία…

Bleidorn (2015), Greenberger et al. (1975), 
Warren et al. (2014), Wehmeyer et al. (2017) 



Ένα σύντομο βίντεο που εξηγεί την έννοια 
της ψηφιακής ωριμότητας και τον στόχο 
της
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https://www.youtube.com/watch?v=aPuKrnNqNJk

https://www.youtube.com/watch?v=aPuKrnNqNJk


Η σημασία της ψηφιακής ωριμότητας στη 
ψηφιακή συμπεριφορά

20

Έχουμε εξετάσει την ψηφιακή ωριμότητα σε πολλές μελέτες σε 
διάφορες χώρες. Οι μελέτες μας δείχνουν ότι...

Οι μαθητές με χαμηλότερο δείκτη ψηφιακής 
ωριμότητα, αναφέρουν υψηλότερες ώρες 
χρήσης σε αγχωτικές σχολικές ημέρες. Η 
χρήση ψηφιακών συσκευών μπορεί να είναι 
ένας τρόπος απόσπασης της προσοχής για να 
χαλαρώσουν από το άγχος, αλλά μπορεί να 
εμποδίσει τους μαθητές να ολοκληρώσουν 
τις εργασίες τους.

Οι μαθητές υψηλότερης ψηφιακής
ωριμότητας, αναφέρουν ότι βρίσκουν
συμπεριφορικές στρατηγικές όπως η
απενεργοποίηση του τηλεφώνου τους, η
απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων, η
τοποθέτηση συσκευών σε διαφορετικό
δωμάτιο κ.λπ.) πιο αποτελεσματικές από ότι οι
λιγότερο ψηφιακά ώριμοι συμμαθητές τους.

Η ψηφιακή ωριμότητα σχετίζεται με τον 
ψηφιακό εθισμό. Οι ψηφιακά ώριμοι 
μαθητές παρουσιάζουν χαμηλότερα 
επίπεδα εθισμού.

Η ψηφιακή ωριμότητα παρουσιάζει 
θετική συσχέτιση με την αναφερόμενη 
ευεξία/ευημερία. Οι ψηφιακά πιο ώριμοι 
μαθητές αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα 
αντιληπτής ευεξίας/ευημερίας.

Laaber et al. (2022)



Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτές τις μελέτες;

• Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι αυτά τα αποτελέσματα δεν
σημαίνουν πάντα ότι η ψηφιακή ωριμότητα προκαλεί αυτές τις
συμπεριφορές. Συχνά στην έρευνα, είναι δύσκολο να μάθουμε ποιος
παράγοντας προκαλεί τον άλλο ή ποιος προηγήθηκε.

• Για παράδειγμα, σε μία περίπτωση θα μπορούσε η καλύτερη ευημερία
να επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν επίσης την ψηφιακή
τεχνολογία με πιο θετικό τρόπο και, ως εκ τούτου, να παρουσιάζουν
υψηλότερη ψηφιακή ωριμότητα

• Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να μάθουμε περισσότερα σχετικά με
τα υποκείμενα αίτια, και η επίδραση ορισμένων παραγόντων πάντα θα
είναι δύσκολο να τεκμηριωθεί.

• Σε κάθε περίπτωση, η ψηφιακή ωριμότητα έχει θετική συσχέτιση με
παράγοντες που επιδρούν θετικά στην υγεία και την ευεξία των ΜΓΛ.
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Σύνοψη

Εδώ ολοκληρώνεται το περιεχόμενο της πρώτης Εκπαιδευτικής Μονάδας (Ε.Μ.1) 
της πρώτης Εκπαιδευτικής Ενότητας (Ε.Ε.1) του προγράμματος εκπαίδευσης του 
έργου BEWEEN, η οποία είχε ως αντικείμενο την έννοια της Ψηφιακής 
Ωριμότητας. 

• Παρακαλούμε αφιερώστε 3 λεπτά για να σκεφτείτε τα όσα διαβάσατε και πώς 
το περιεχόμενο σχετίζεται με τις καθημερινές σας εμπειρίες. 

• Από την εμπειρία σας, ποια από τις δέκα διαστάσεις της ψηφιακής ωριμότητας 
θεωρείτε σημαντικότερη και γιατί; 

• Μπορείτε να σκεφτείτε παραδείγματα της δικής σας συμπεριφοράς ή της 
συμπεριφοράς των μαθητών σας που σχετίζονται με μία από τις διαστάσεις της 
ψηφιακής ωριμότητας, είτε θετικά (υψηλό επίπεδο ωριμότητας), είτε αρνητικά 
(χαμηλό επίπεδο ωριμότητας);

22



Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης 

Ερ.1: Πώς σχετίζεται η ψηφιακή ωριμότητα με την υγεία και την ευεξία/ευημερία;

Ερ.2: Ποιες είναι οι τρεις ικανότητες που ξεχωρίζει, ως κρίσιμες, η ψηφιακή 
ωριμότητα; 

Ερ.3: Αναφέρετε τρεις διαστάσεις της ψηφιακής ωριμότητας και ένα παράδειγμα 
συμπεριφοράς που σχετίζεται με τη κάθε διάσταση

Ερ.4: Αναφέρετε μια διάσταση που σχετίζεται με την ικανότητα αντιμετώπισης 
αυξανόμενων ψηφιακών προκλήσεων και επίλυσης προβλημάτων. 

Ερ.5: Αναφέρετε τουλάχιστον δύο συμπεριφορές με τις οποίες σχετίζεται η 
ψηφιακή ωριμότητα.
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Απάντηση - Ερώτηση 1

Πώς σχετίζεται η ψηφιακή ωριμότητα με την υγεία και την ευεξία;

• Η υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας. Με θετική 
ευημερία, ένα άτομο συνειδητοποιεί τις ικανότητές του, μπορεί να αντιμετωπίσει τα 
φυσιολογικά άγχη της ζωής, μπορεί να εργαστεί παραγωγικά και είναι σε θέση να συνεισφέρει 
στην κοινότητά του.

• Οι δεξιότητες της ψηφιακής ωριμότητας συσχετίζονται θετικά με την κατάσταση της υγείας και 
της ευεξίας στον ψηφιακό τομέα. Τα άτομα, με υψηλό δείκτη ψηφιακής ωριμότητας, μπορούν 
να συνειδητοποιήσουν τις δικές τους ικανότητες στον ψηφιακό κόσμο (π.χ. αυτονομία, ατομική 
ανάπτυξη), να αντιμετωπίσουν το άγχος της ζωής (π.χ. ρύθμιση αρνητικών συναισθημάτων και 
παρορμήσεων), να εργαστούν παραγωγικά (π.χ. ψηφιακός εγγραμματισμός, αναζήτηση 
υποστήριξης) και να συνεισφέρουν στην κοινωνία (π.χ. σεβασμός προς τους άλλους, ψηφιακή 
αγωγή του πολίτη).
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Ποιες είναι οι τρεις ικανότητες που αφορά η ψηφιακή ωριμότητα; 

•Η ικανότητα χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών με αυτόνομο και αυτοκαθοριζόμενο τρόπο

•Η ικανότητα αντιμετώπισης αυξανόμενων ψηφιακών προκλήσεων και επίλυσης προβλημάτων

•Η ικανότητα επαρκούς αλληλεπίδρασης με άλλους και συνεισφοράς στην κοινωνία
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Απάντηση - Ερώτηση 2



Αναφέρετε τρεις διαστάσεις της ψηφιακής ωριμότητας και ένα παράδειγμα συμπεριφοράς που 
σχετίζεται με τη κάθε διάσταση

Για παράδειγμα:

• Αυτόνομη επιλογή χρήσης κινητών συσκευών: Το άτομο δεν αισθάνεται την επιθυμία να είναι διαρκώς συνδεδεμένο στο διαδίκτυο 
από τον φόβο αποκλεισμού από δραστηριότητες άλλων σε αυτό.

• Αυτονομία στο ψηφιακό περιβάλλον:  Το άτομο ακολουθεί συνειδητά τα δικά του ενδιαφέροντα στο διαδίκτυο και καταναλώνει 
περιεχόμενο που σχετίζεται με αυτά.

• Ψηφιακός εγγραμματισμός: Το άτομο είναι ενήμερο για θέματα ιδιωτικότητας και διαμοίρασης ιδιωτικών πληροφοριών στο 
διαδίκτυο.

• Ατομική ανάπτυξη σε ψηφιακά περιβάλλοντα: Το άτομο χρησιμοποιεί κοινωνικές εφαρμογές, όπως π.χ. το Youtube για την εκμάθηση 
δεξιοτήτων όπως η χρήση  ενός μουσικού οργάνου. 

• Επίγνωση ψηφιακού κινδύνου: Το άτομο κατανοεί τους κινδύνους που σχετίζονται με το απόρρητο και τη διαμοίραση προσωπικών 
πληροφοριών στο διαδίκτυο.

• Αναζήτηση υποστήριξης σχετικά με ψηφιακά προβλήματα: Να ζητάει βοήθεια από άλλους σε αρνητικές εμπειρίες στο ψηφιακό 
περιβάλλον.

• Διαχείριση των αρνητικών συναισθημάτων σε ψηφιακά περιβάλλοντα: Να μπορεί να διαχειρίζεται τα αρνητικά σχόλια από άλλους.

• Διαχείριση των παρορμήσεων σε ψηφιακά περιβάλλοντα: Να μην γράφει παρορμητικά σχόλια μίσους όταν ενοχλείται από κάποιον 
στο διαδίκτυο.
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Απάντηση - Ερώτηση 3



Αναφέρετε μια διάσταση που σχετίζεται με την ικανότητα αντιμετώπισης 
αυξανόμενων ψηφιακών προκλήσεων και επίλυσης προβλημάτων. 

Για παράδειγμα:

• Ψηφιακή εγγραμματοσύνη

• Ατομική ανάπτυξη σε ψηφιακά πλαίσια

• Επίγνωση ψηφιακού κινδύνου

• Αναζήτηση υποστήριξης για την επίλυση ψηφιακών προβλημάτων
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Απάντηση - Ερώτηση 4



Αναφέρετε τουλάχιστον δύο συμπεριφορές με τις οποίες σχετίζεται η ψηφιακή 
ωριμότητα.
Για παράδειγμα:

• Οι νέοι, με υψηλότερο δείκτη ψηφιακής ωριμότητας, χαρακτηρίζουν τις στρατηγικές 
αντιμετώπισης πιο αποτελεσματικές (θετική συσχέτιση).

• Το υψηλότερο επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας συνδέεται με χαμηλότερο επίπεδο εθισμού 
(αρνητική συσχέτιση). 

• Οι νέοι με χαμηλότερο δείκτη ψηφιακής ωριμότητας αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν τις 
ψηφιακές συσκευές περισσότερο τις αγχωτικές ημέρες του σχολείου. 

• Το υψηλό επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας σχετίζεται με μία καλύτερη ποιότητα ζωής.
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Απάντηση - Ερώτηση 5
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