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Ε.Μ.2: Οι Θετικές και Αρνητικές 
Επιπτώσεις των Ψηφιακών Τεχνολογιών

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης BEWEEN

Ενότητα 1: Προστασία της Υγείας και της Ευεξίας

Πανεπιστήμιο της Βιέννης



Οι θετικές και αρνητικές πλευρές των 
ψηφιακών τεχνολογιών
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Οι ψηφιακές τεχνολογίες και 
η χρήση τους από τους/τις 

ΜΓΛ, συχνά 
αντιμετωπίζονται πολύ 

αρνητικά. Αν και αναμφίβολα 
υπάρχουν αρνητικές πτυχές 
στις ψηφιακές τεχνολογίες, 

είναι σημαντικό να μην 
ξεχνάμε πως οι ψηφιακές 

τεχνολογίες μπορεί να έχουν 
και έναν ιδιαίτερα θετικό 

αντίκτυπο. Και οι δύο αυτές 
οπτικές πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψιν.

Αυτή η Ε.Μ. θα παραθέσει 
πρώτα τις αρνητικές 

επιπτώσεις των ψηφιακών 
τεχνολογιών κι έπειτα θα 

αναφερθεί στα θετικά 
αποτελέσματα και τις 

ευκαιρίες που παρέχουν. Η 
γνώση τόσο των θετικών όσο 

και των αρνητικών πτυχών 
συμβάλει στη μείωση των 

κινδύνων κι εστιάζει στο πώς 
μπορεί η τεχνολογία να 
χρησιμοποιηθεί θετικά.



Ο ρόλος της Ψηφιακής Ωριμότητας 
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Η άνοδος της τεχνολογίας έχει τόσο θετικές όσο και 
αρνητικές πτυχές.

Υπάρχουν πολλά προβλήματα όπως τα μεγάλα χρονικά 
διαστήματα μπροστά σε οθόνη, διάφορα είδη ψηφιακού 

εθισμού, ανησυχίες για την ασφάλεια και την 
ιδιωτικότητα.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν επίσης πολλά οφέλη, 
όπως η δημιουργία και η ενίσχυση κοινωνικών επαφών, 
η παροχή πληροφοριών και υποστήριξης και η παροχή 

νέων δυνατοτήτων μάθησης.

Αυτός είναι ο λόγος που η ψηφιακή ωριμότητα είναι τόσο 
σημαντική.

Η ψηφιακή ωριμότητα δίνει τη δυνατότητα στους νέους να 
χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία με θετικούς τρόπους. 

Στόχος είναι να μπορούν οι νέοι να αξιοποιούν καλύτερα τις 
ψηφιακές ευκαιρίες και να αποφεύγουν τις αρνητικές πτυχές.

Η ψηφιακή ωριμότητα ορίζεται ως η ικανότητα χρήσης κινητών 
συσκευών με υπεύθυνο και αποτελεσματικό τρόπο, μέσω της 
οποίας ικανοποιούνται οι προσωπικές ανάγκες του ατόμου και 

οι ανάγκες του κοινωνικού περιβάλλοντος, ενώ συγχρόνως 
προωθείται η προσωπική ανάπτυξη και η ανάπτυξη του 

κοινωνικού περιβάλλοντος.
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Αρνητικός Αντίκτυπος Ψηφιακών 
Τεχνολογιών



Προεπισκόπηση 
ορισμένων 

βασικών θεμάτων

Χρόνος μπροστά στην οθόνη

Κοινωνική σύγκριση μέσω πλατφορμών όπως Instagram, 
Facebook, TikTok κ.λπ.

FoMo (Φόβος μην χάσεις το τι συμβαίνει)

Κοινωνικός φθόνος

Ηλεκτρονική Εμμονική Παρακολούθηση

Σωματικά συμπτώματα

Έλλειψη προσοχής

...
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Οι αρνητικές επιπτώσεις των ψηφιακών 
τεχνολογιών
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Χρόνος 
μπροστά στην 

Οθόνη

Χρόνος οθόνης ≠ Χρόνος οθόνης
• Παθητική χρήση: κατανάλωση πληροφοριών για τις ζωές άλλων 

ανθρώπων (από λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης) 
χωρίς άμεση επικοινωνία με άλλους. Προκύπτουν συχνά 
αρνητικά αποτελέσματα όπως μοναξιά, FoMo, κοινωνική 
σύγκριση, ζήλια και γενικά υπάρχει αρνητική επίδραση στην 
ευημερία του ατόμου (αυτές οι έννοιες θα εξηγηθούν περαιτέρω 
σε αυτή την Ε.Μ.).

• Ενεργή χρήση: περιλαμβάνει άμεση επικοινωνία και 
αλληλεπίδραση με άλλους ή ενεργή συμμετοχή σε ασχολίες, 
όπως π.χ. η δημιουργία ενός βίντεο. Έτσι δημιουργούνται 
κοινωνικές διασυνδέσεις και βελτιώνεται η ποιότητα ζωής.

Feierabend et al. (2014), Roberts & 
David (2022), Turulski (2022)

Ο χρόνος μπροστά σε οθόνη στο σήμερα
• Μια έρευνα που διεξήχθη στην Αυστρία δείχνει ότι οι νέοι ηλικίας 15 έως 29 ετών 

περνούν το 42% του ελεύθερου χρόνου τους σε δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα 
στην οθόνη υπολογιστή ή κινητής συσκευής.

• Για παράδειγμα, οι νέοι χρησιμοποιούν το WhatsApp κατά μέσο όρο 26 φορές την 
ημέρα.

• Κατά την αξιολόγηση της επίδρασης του χρόνου μπροστά σε οθόνη στους νέους, η 
διάκριση μεταξύ παθητικής και ενεργής χρήσης είναι σημαντική.



⮚ Οι ψηφιακές πλατφόρμες επιτρέπουν στους χρήστες τους να δημιουργούν 
εξατομικευμένα προφίλ που περιέχουν εκτενείς αλλά επιλεγμένες προσωπικές 
πληροφορίες.

⮚ Για παράδειγμα, οι περισσότεροι χρήστες τείνουν να μοιράζονται μόνο θετικές 
στιγμές από τη ζωή τους, όπως ωραίες διακοπές, όμορφα ρούχα και ευτυχισμένες 
σχέσεις, δημιουργώντας, στην ουσία, μια σκηνοθετημένη, επίπλαστη εικόνα 
ευημερίας.

⮚ Τέτοια προφίλ δίνουν στους θεατές μια παραμορφωμένη εικόνα και δημιουργούν 
την εντύπωση ότι οι ζωές των άλλων είναι τέλειες και διαμορφωμένες από ηθικά 
κριτήρια και καλές προθέσεις.

⮚ Ιδιαίτερα οι νέοι τείνουν να συγκρίνουν συχνά τον εαυτό τους με άλλους.
⮚ Συγκριτικά με αυτή τη διαστρεβλωμένη απεικόνιση των άλλων, η πραγματική ζωή 

τους φαντάζει χειρότερη.
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Κοινωνική 
Σύγκριση

Οι αρνητικές επιπτώσεις των ψηφιακών 
τεχνολογιών

Scherr & Schmitt (2018)



⮚ Το φαινόμενο FoMo περιγράφει τον φόβο της απώλειας μιας συναρπαστικής, 
ενδιαφέρουσας εμπειρίας και την αίσθηση πως οι άλλοι έχουν μια καλύτερη και 
πιο ικανοποιητική ζωή.

⮚ Ως αποτέλεσμα, οι έφηβοι νιώθουν μια συνεχή ανάγκη να ελέγχουν τις συσκευές 
τους και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να μην χάνουν τίποτα που κάνουν οι 
φίλοι τους στο διαδίκτυο.

⮚ Σύμφωνα με αρκετές μελέτες, το FoMo σχετίζεται επίσης με αρνητικές επιπτώσεις 
όπως η κόπωση, η κοινωνική σύγκριση με άλλους, αλλά και η καταδίωξη (stalking).

⮚ Η κόπωση περιγράφει το αίσθημα κούρασης και εξάντλησης που μπορεί να συμβεί 
λόγω υπερπροσπάθειας, άγχους ή πλήξης, αλλά και υπερβολικής διέγερσης. 
Παραδείγματος χάριν, μπορεί να σημαίνει ότι ένα άτομο καταναλώνει τόσο πολύ 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο που το μυαλό του εξαντλείται από τα πολλά ερεθίσματα 
και πληροφορίες.
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Φόβος μην 
χάσεις το τι 
συμβαίνει 

(FoMo)

Οι αρνητικές επιπτώσεις των ψηφιακών 
τεχνολογιών

APA (2022), Luqman et al. (2020), Schmidt (2020), 
Tandon et al. (2021), Tandon et al. (2022)



⮚ Είναι εντυπωσιακό ότι όλα αυτά τα φαινόμενα είναι αλληλένδετα.
⮚ Ο φόβος της απώλειας του τι συμβαίνει, διεγείρει την εκτεταμένη χρήση 

των ψηφιακών μέσων, τα οποία με τη σειρά τους εκθέτουν τους νέους σε 
περισσότερες πληροφορίες για τους άλλους, επιτείνοντας την κοινωνική 
σύγκριση. Συνδυαστικά, όλα αυτά συχνά οδηγούν σε αρνητικά 
συναισθήματα και επηρεάζουν το αίσθημα ευεξίας.

⮚ Για παράδειγμα, ένα τέτοιο αρνητικό συναίσθημα μπορεί να είναι η ζήλια, 
όπου κάποιος ζηλεύει τα μεροληπτικά και υπερβολικά θετικά διαδικτυακά 
προφίλ των άλλων.

⮚ Συνεπώς, πολλοί παράγοντες που αλληλοεπιδρούν καθώς και οι συνέπειές 
τους πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν κατά τη χρήση των ψηφιακών μέσων.
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Κοινωνική 
ζήλεια

Οι αρνητικές επιπτώσεις των ψηφιακών 
τεχνολογιών

Scherr & Schmitt (2018)



⮚ Το διαδίκτυο έχει διευκολύνει τη λήψη πληροφοριών για άλλα άτομα και την 
επικοινωνία μαζί τους, κάτι που στην υπερβολή του μπορεί να οδηγήσει σε αυτό που 
ονομάζεται «ηλεκτρονική παρακολούθηση».

⮚ Ο όρος «ηλεκτρονική εμμονική παρακολούθηση" (αναφέρεται και ως διαδικτυακή 
καταδίωξη) σημαίνει πως κάποιος συλλέγει πληροφορίες για ένα άλλο άτομο για 
μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να τις χρησιμοποιήσει εναντίον του ή να του 
ασκήσει πίεση μέσω αυτών.

⮚ Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι τα θύματα της διαδικτυακής καταδίωξης 
υποφέρουν από διάφορες επιβλαβείς και επιζήμιες συνέπειες για την ψυχική τους 
υγεία, όπως κατάθλιψη, άγχος, αυτοκτονικές σκέψεις και κρίσεις πανικού.

⮚ Επιπλέον, τα θύματα αναφέρουν την μετέπειτα δυσπιστία τους για την τεχνολογία 
αφού έχουν κακοποιηθεί. Πάνω από όλα, αυτές οι μελέτες υπογραμμίζουν την 
ανάγκη για εκπαίδευση σχετικά με την ασφαλή χρήση της τεχνολογίας.
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Ηλεκτρονική 
Εμμονική 

Παρακολούθηση 
(Cyber-stalking)

Οι αρνητικές επιπτώσεις των ψηφιακών 
τεχνολογιών

Stevens et al. (2021)



⮚ Η υπερβολική χρήση ψηφιακών συσκευών έχει επίσης σωματικές συνέπειες.
⮚ Η έλλειψη άσκησης χειροτερεύει τη φυσική κατάσταση στην νεαρή ενήλικη ζωή.
⮚ Η υπερβολική χρήση υπολογιστή διπλασιάζει τη συχνότητα εμφάνισης 

πονοκεφάλων, πόνου στον αυχένα, τους ώμους και την πλάτη στους εφήβους.
⮚ Παράλληλα αλλάζουν και οι διατροφικές συνήθειες: Η πολύωρη κατανάλωση 

τηλεοπτικών προγραμμάτων συνδέεται με χαμηλή κατανάλωση φρούτων και 
λαχανικών και υψηλή κατανάλωση ζαχαρούχων ποτών, λιπαρών σνακ και πρόχειρου 
φαγητού.

⮚ Τα προβλήματα ύπνου είναι επίσης συνηθισμένα. Η χρήση των συσκευών σχετίζεται 
με χαμηλότερη ποιότητα και στέρηση ύπνου, ειδικά όταν οι συσκευές 
χρησιμοποιούνται λίγο πριν από αυτόν. Ο κακός ύπνος συνοδεύεται επίσης με άλλες 
δευτερεύουσες διαταραχές (π.χ. χειρότερες σχολικές επιδόσεις και παχυσαρκία).
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Σωματικά 
Συμπτώματα

Οι αρνητικές επιπτώσεις των ψηφιακών 
τεχνολογιών

Akowuah et al. (2021), Hale & Guan (2015), Kaur et al., 
2021), LeBourgeois et al. (2017), Luqman et al. (2020)



⮚ Η εκτεταμένη χρήση ψηφιακών συσκευών μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη προσοχής, 
καθώς οι νέοι συμμετέχουν διαρκώς σε πολλές δραστηριότητες ταυτόχρονα. Για 
παράδειγμα, είναι σύνηθες να διαβάζουν αλλά ταυτόχρονα να απαντούν σε 
μηνύματα και να ακούνε μουσική.

⮚ Λόγω αυτών των «πολλαπλών δραστηριοτήτων», οι νέοι δεν συνηθίζουν να 
συγκεντρώνονται σε ένα πράγμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό μειώνει τις 
ικανότητες εστίασής τους και ως αποτέλεσμα μπορεί να υποβαθμιστεί η εις βάθος 
κατανόηση π.χ. της σχολικής ύλης.

⮚ Το multi-tasking δεν λειτουργεί τόσο καλά όσο νομίζουν οι περισσότεροι. Είναι πιο 
εξουθενωτικό για το μυαλό , ειδικά σε σχέση με την ολοκλήρωση μιας εργασίας τη 
φορά.

⮚ Όταν κάνουν ταυτόχρονα πολλά πράγματα, οι μαθησιακές δραστηριότητες συχνά 
χρειάζονται περισσότερο χρόνο και δεν απομνημονεύουν τις πληροφορίες εξίσου 
καλά.
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Έλλειψη 
Προσοχής

Οι αρνητικές επιπτώσεις των ψηφιακών 
τεχνολογιών

Crenshaw (2008), Kaur et al. 
(2021), Schmidt (2020)
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Μερικές πληροφορίες 
ακόμα…

Μελέτη διαπίστωσε ότι 
το 56% των ατόμων 
ηλικίας 14 – 34 ετών 

πιστεύει πως το άγχος 
που προκαλείται από τα 
ψηφιακά μέσα οδηγεί σε 

κόπωση. Για το 53% 
αυτών, το άγχος 
εκδηλώθηκε με 

προβλήματα ύπνου και 
το 51% ενοχλείται από τα 

ψηφιακά μέσα.

Έχει αποδειχθεί ότι 
υπάρχει σχέση 

μεταξύ της εντατικής 
χρήσης ψηφιακών 

μέσων, της έλλειψης 
σωματικής 

δραστηριότητας και 
της παχυσαρκίας.

Η πολύωρη χρήση  
των μέσων 

σχετίζεται με 
αρνητικές 
συνήθειες, 
χειρότερη 

κατάσταση υγείας 
και χαμηλότερη 
ποιότητα ζωής.

Ορισμένες κατευθυντήριες 
γραμμές συνιστούν ο χρόνος 

που περνούν μπροστά σε 
οθόνη παιδιά και έφηβοι να 
μην υπερβαίνει τις 2 ώρες 

την ημέρα.

12-13 ετών: 160 λεπτά
14-15 ετών: 232 λεπτά
16-17 ετών: 279 λεπτά
18-19 ετών: 288 λεπτά

Cao et al. (2011), 
Feierabend et al. (2014)

Οι πραγματικοί χρόνοι χρήσης είναι πολύ 
μεγαλύτεροι:
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Θετικός Αντίκτυπος των ψηφιακών τεχνολογιών



Οι θετικές πλευρές της ψηφιακής εποχής

• Ωστόσο, οι ανησυχίες σχετικά με τη χρήση των 
ψηφιακών τεχνολογιών από τους νέους 
αντισταθμίζονται από το γεγονός πως η 
τεχνολογία τους προσφέρει ταυτόχρονα 
πολλές νέες δυνατότητες.

• Πράγματι, οι ψηφιακές συσκευές προσφέρουν 
ευκαιρίες στους νέους, όπως η ανάπτυξη 
καινούργιων δεξιοτήτων, η εύρεση τρόπων 
διαμόρφωσης και έκφρασης της ταυτότητάς 
τους, η χρήση του διαδικτύου για μάθηση και 
εκπαίδευση ή η σύνδεση με άλλους στα 
κοινωνικά δίκτυα.

• Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στις θετικές 
πτυχές της ψηφιακής τεχνολογίας και τις 
χρήσεις της, που αφήνουν θετικό αποτύπωμα.
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Προεπισκόπηση 
ορισμένων 

βασικών 
πλεονεκτημάτων

Κοινωνική ενσωμάτωση

Υποστήριξη/αναζήτηση πληροφοριών

Νέοι τρόποι μάθησης

Ενεργή συμμετοχή πολιτών

Βελτίωση της υγείας

…
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Τα θετικά αποτελέσματα των ψηφιακών 
τεχνολογιών
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⮚ Οι ψηφιακές συσκευές και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν πολλές 
ευκαιρίες για κοινωνική επαφή και αλληλεπίδραση με άλλους.

⮚ Μελέτη διαπίστωσε ότι τα δύο τρίτα των εφήβων και των νεαρών ενηλίκων μεταξύ 
14 και 22 ετών «σχεδόν ποτέ» ή «ποτέ» δεν  αισθάνονται ότι είναι αποκλεισμένοι 
από τους άλλους, όταν χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

⮚ Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δίνουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με 
άλλους  και να διατηρήσουν αυτή την επαφή, ενώ μπορούν και να ανταλλάσσουν 
ιδέες με άλλους ανά πάσα στιγμή.

⮚ Μελέτες έχουν δείξει ότι, ειδικά για τα άτομα με κατάθλιψη, τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης είναι ένας τρόπος να εκτονωθούν δημιουργικά παρά την έλλειψη 
ενέργειας, να εμπνευστούν και να αισθάνονται λιγότερο μόνοι.

Κοινωνική 
ενσωμάτωση

Crittenden (2019)



Τα θετικά αποτελέσματα των ψηφιακών 
τεχνολογιών
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⮚ Δυστυχώς, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά θέματα όπως η εγκυμοσύνη, η 
σεξουαλικότητα ή οι ψυχικές ασθένειες που μερικές φορές αποτελούν ταμπού στην 
κοινωνία, για τα οποία οι νέοι αισθάνονται άβολα να μιλήσουν σε άλλους.

⮚ Κάποιες φορές, επίσης, οι νέοι δεν μπορούν να εντοπίσουν το κατάλληλο πρόσωπο 
(σημείο επαφής) για να συζητήσουν τέτοιου είδους ευαίσθητα θέματα.

⮚ Η διαδικτυακή πρόσβαση σε αμέτρητες πηγές πληροφοριών και οι μαρτυρίες από 
εμπειρίες άλλων σε παρόμοιες καταστάσεις, μπορεί να αποτελέσει μια πολύ χρήσιμη 
πηγή ενημέρωσης και υποστήριξης για τους νέους.

⮚ Για παράδειγμα, το 79% των νέων ηλικίας 14 έως 17 ετών λένε ότι έχουν πάρει 
πληροφορίες για την υγεία τους διαδικτυακά. Ψάχνουν ιδιαιτέρως συχνά θέματα 
όπως η εγκυμοσύνη, το άγχος, η κατάθλιψη, οι μέθοδοι αντισύλληψης και το στρες.

Υποστήριξη/
αναζήτηση 

πληροφοριών

Crittenden (2019)



Τα θετικά αποτελέσματα των ψηφιακών 
τεχνολογιών

19

⮚ Πολλές δεξιότητες που πρέπει να μάθουν οι νέοι, όπως η κοινωνική συμπεριφορά, η 
στρατηγική σκέψη, η δυνατότητα μεταφοράς γνώσεων κλπ., μπορούν να διδαχθούν 
ιδιαίτερα αποτελεσματικά μέσω ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

⮚ Τα παιχνίδια έχουν πολλά από τα χαρακτηριστικά αποτελεσματικών περιβαλλόντων 
μάθησης.

⮚ Για παράδειγμα, τα παιχνίδια περιέχουν στοιχεία όπως το επείγον, η 
πολυπλοκότητα, η μάθηση μέσω δοκιμής και λάθους και η βαθμολογία. 
Υποστηρίζουν επίσης την ενεργή μάθηση, τη μάθηση βάσει προβλημάτων και 
μπορούν να παρέχουν άμεση ανατροφοδότηση. 

⮚ Όλα αυτά αυξάνουν επίσης το κίνητρο, αφού τα παιχνίδια μπορούν να προσφέρουν 
έναν συγκεκριμένο στόχο που ο χρήστης προσπαθεί να επιτύχει. Το υλικό προς 
εκμάθηση μπορεί να φαίνεται πιο χρήσιμο και πιο ουσιαστικό εάν, για παράδειγμα, 
απαιτείται να πολεμήσουν τον κακό χαρακτήρα του παιγνίου - διαφορετικά 
απουσιάζει η αναγκαιότητα και η αφηρημένη μάθηση μπορεί να οδηγήσει σε πλήξη.

Νέοι τρόποι 
μάθησης

Fazio (2020), Nebel et al. 
(2016), Schelhowe (2006)
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⮚ Ένα χαρακτηριστικό της ψηφιοποίησης είναι ο γρήγορος ρυθμός της. Σημαντικά 
γεγονότα σε όλο τον κόσμο μπορούν να εντοπιστούν στο διαδίκτυο μέσα σε λίγα 
λεπτά.

⮚ Σημαντικά θέματα μοιράζονται και φέρονται στο κοινωνικό προσκήνιο πολύ πιο 
άμεσα.

⮚ Αυτό διευκολύνει την εκμάθηση και την ενασχόληση με σημαντικά θέματα όπως η 
κλιματική αλλαγή, η πολιτική κ.λπ.

⮚ Οι νέοι χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο ψηφιακές πλατφόρμες για να 
υποστηρίξουν κοινωνικά ζητήματα ή να αναδείξουν προβλήματα.

⮚ Το 2013, για παράδειγμα, το 67% των ανθρώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ 18 
και 24 ετών ήταν πολιτικά ενεργοί μέσω κοινωνικών δικτύων όπως το Facebook και 
το Twitter, σε σύγκριση με περίπου 40% όλων των ενηλίκων.

Ενεργή 
συμμετοχή 

πολιτών

Crittenden (2019)
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⮚ Οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν επίσης να έχουν θετικά αποτελέσματα στο σώμα μας.
⮚ Σήμερα, υπάρχουν πολλές εφαρμογές που εστιάζουν στην υποστήριξη υγιεινών συνηθειών 

και στην παροχή πληροφοριών σχετικά με την υγεία.
⮚ Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν τη φυσική κατάσταση, τη διατροφή, τον ύπνο, 

κ.α.
⮚ Η χρήση των εφαρμογών έχει αποδειχθεί επίσης εξαιρετικά επιτυχημένη στην υπενθύμιση 

των καθημερινών φαρμάκων για ασθενείς και στη διασφάλιση της λήψης τους.
⮚ Τέτοιες εφαρμογές έχουν σημαντικό πλεονέκτημα, αφού είναι ανεξάρτητες από το χρόνο 

και την τοποθεσία και παρουσιάζουν υψηλό βαθμό εξατομίκευσης και προσαρμογής στις 
ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε χρήστη.

⮚ Επιπλέον, συνήθως έχουν χαμηλό έως και μηδαμινό κόστος και διασφαλίζουν την 
ανωνυμία.

⮚ Τέτοιες εφαρμογές είναι ιδιαίτερα παρακινητικές εάν διαθέτουν έναν ορισμένο βαθμό 
«παιχνιδοποίησης», δηλαδή εάν έχουν σχεδιαστεί για να είναι διαδραστικές. Με αυτόν τον 
τρόπο, οι ψηφιακές εφαρμογές μπορούν να βοηθήσουν τους νέους να επιτύχουν τους 
στόχους  υγείας που θέτουν.

Βελτίωση της 
Υγείας

Curtis et al. (2019), Lampert (2020), 
Ravenscroft et al. (2020)



Υπάρχουν τόσο θετικές όσο και αρνητικές 
επιπτώσεις των ψηφιακών τεχνολογιών.

Δεν πρέπει να αγνοούμε ή να εστιάζουμε 
ολοκληρωτικά σε καμία από τις δύο πτυχές.

Λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις πιθανές 
συνέπειες και ευκαιρίες, τονίζεται η 

σημασία της ενίσχυσης της ψηφιακής 
ωριμότητας των παιδιών και των εφήβων, 

έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να 
πλοηγούνται και να χρησιμοποιούν τον 
ψηφιακό κόσμο με ευεργετικό τρόπο.
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Συνολικά…



Τι μπορούμε να διδαχθούμε από αυτό;

Εδώ ολοκληρώνεται το περιεχόμενο της δεύτερης Εκπαιδευτικής Μονάδας (Ε.Μ.2) της πρώτης 
Εκπαιδευτικής Ενότητας (Ε.Ε.1) του προγράμματος εκπαίδευσης του έργου BEWEEN, η οποία 
επικεντρώθηκε στις θετικές και αρνητικές πτυχές των ψηφιακών τεχνολογιών.
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Ερ.1: Ονομάστε τουλάχιστον 3 αρνητικές επιπτώσεις των ψηφιακών τεχνολογιών στην 
ανθρώπινη ευεξία.

Ερ.2: Εξηγήστε πώς συνδέονται μεταξύ τους οι αρνητικές επιπτώσεις των ψηφιακών 
τεχνολογιών.

Ερ.3: Πόσες φορές την ημέρα τσεκάρουν οι νέοι το WhatsApp κατά μέσο όρο;

Ερ.4: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενεργής και παθητικής χρήσης των ψηφιακών 
συσκευών;

Ερ.5: Ονομάστε τρεις (3) θετικές επιρροές των ψηφιακών τεχνολογιών στην 
ανθρώπινη ευεξία.

Θέμα προς Συζήτηση: Σκεφτείτε ένα ακόμη παράδειγμα θέματος για το οποίο οι νέοι 
νιώθουν άβολα να συζητήσουν και θα προτιμούσαν να ενημερωθούν μέσω 
διαδικτύου.
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Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης 



Ονομάστε τουλάχιστον 3 αρνητικές επιπτώσεις των ψηφιακών τεχνολογιών στην ανθρώπινη 
ευεξία.

Για παράδειγμα:

• Παθητικός χρόνος μπροστά σε οθόνη

• Κοινωνική σύγκριση

• FoMO (φόβος αποκλεισμού από αυτό που συμβαίνει)

• Κοινωνική ζήλεια

• Ηλεκτρονική (εμμονική) παρακολούθηση

• Ηλεκτρονικός εκφοβισμός

• Σωματικά συμπτώματα

• Αναπτυξιακά ζητήματα
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Απάντηση - Ερώτηση 1



Εξηγήστε πώς συνδέονται μεταξύ τους πολλές αρνητικές επιπτώσεις των
ψηφιακών τεχνολογιών.

Το FoMO οδηγεί τους νέους στο να ελέγχουν συχνά τις συσκευές και τους
λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μην χάσουν
κανένα γεγονός. Αυτό αυξάνει τον παθητικό χρόνο που περνούν μπροστά σε
οθόνη, όπου καταναλώνουν περιεχόμενο άλλων, γεγονός που με τη σειρά του
αυξάνει την κοινωνική σύγκριση. Η σύγκριση του πραγματικού εαυτού τους με την
τέλεια εικόνα που παρουσιάζουν οι άλλοι στο διαδίκτυο μπορεί να οδηγήσει σε
κοινωνική ζήλια και να επηρεάσει αρνητικά την ευεξία τους.
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Απάντηση - Ερώτηση 2



Πόσες φορές την ημέρα τσεκάρουν οι νέοι το WhatsApp κατά μέσο όρο;

• 26 φορές κατά μέσο όρο
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Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενεργής και παθητικής χρήσης των ψηφιακών συσκευών;

Η ενεργή χρήση αναφέρεται στον χειρισμό ψηφιακών συσκευών για αλληλεπίδραση/επικοινωνία 
με άλλους ή για συμμετοχή σε δράσεις. Αυτές θα μπορούσαν να είναι για κάτι δημιουργικό - όπως 
η δημιουργία εικόνων ή βίντεο, για την εκμάθηση μιας δεξιότητας - όπως μια γλώσσα ή ένα 
μουσικό όργανο, για τη χρήση εφαρμογών ώστε να επιτευχθεί κάποιος στόχος - π.χ. για διαχείριση 
χρόνου ή προγραμματισμό σωματικής άσκησης.

Η παθητική χρήση αναφέρεται στην κατανάλωση περιεχομένου μέσω ψηφιακών συσκευών, χωρίς 
ενεργή συμμετοχή. Για παράδειγμα, η ανάγνωση κι η παρακολούθηση περιεχομένου που έχουν 
ανεβάσει άλλοι στο ίντερνετ ή η διαρκής κατανάλωση δημοσιεύσεων στις διαδικτυακές 
πλατφόρμες. Αυτή η χρήση σχετίζεται με αρνητικές επιπτώσεις στην ευεξία, για παράδειγμα 
εξαιτίας κοινωνικής σύγκρισης.
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Απάντηση - Ερώτηση 4



Ονομάστε 3 θετικές επιρροές των ψηφιακών τεχνολογιών στην ανθρώπινη ευεξία.

Για παράδειγμα:

• Κοινωνική ενσωμάτωση

• Υποστήριξη/αναζήτηση πληροφοριών

• Νέοι τρόποι μάθησης

• Ενεργή συμμετοχή πολιτών

• Βελτίωση της υγείας
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