
 

 

Ψηφιακές τεχνολογίες και ψηφιακή ωριμότητα στην καθημερινή ζωή - ένα παράδειγμα 
 
Είμαι η Λένα. Έγινα 12 ετών πριν από ένα μήνα και επιτέλους απέκτησα το δικό μου 
smartphone. Ήταν καιρός, γιατί όλοι οι φίλοι μου έχουν ήδη ένα και συχνά είχα την 
αίσθηση ότι έχανα κάτι. Τις προάλλες, για παράδειγμα, έγινε ένα πάρτι γενεθλίων μιας 
συμμαθήτριάς μου, στο οποίο δεν ήμουν καλεσμένη γιατί έστελνε προσκλήσεις μόνο μέσω 
Facebook. Αυτό με ενόχλησε πολύ. Οι φίλοι μου εμφανίζονταν επίσης συνεχώς με νέα 
όμορφα ρούχα που είδαν στο Instagram. Έχασα τελείως κάποιες τέτοιες τάσεις και δεν 
ντυνόμουνα τόσο ωραία όσο οι άλλοι. Λοιπόν, τα έχω αφήσει πίσω μου αυτά και τώρα 
είμαι επιτέλους ενημερωμένη. Η επικοινωνία με άλλους είναι πολύ πιο εύκολη τώρα και 
σπάνια αισθάνομαι μόνη. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έπρεπε να πάω στο σπίτι της 
γιαγιάς μου και έκανα βιντεοκλήση με τους καλύτερους φίλους μου για 3 ώρες, ήταν σαν να 
ήμασταν όλοι στο σπίτι της γιαγιάς μου, μπορείτε να το φανταστείτε; Στο σπίτι της γιαγιάς 
μου!   
Τώρα μπορώ επίσης να βελτιώσω το αγαπημένο μου χόμπι, τη ζωγραφική, επειδή 
υπάρχουν τόσα πολλά ωραία μαθήματα στο YouTube. Μπορείς να τα παρακολουθείς και 
να κάνεις ό,τι κάνουν ταυτόχρονα. Τέλειο! Τα μαθηματικά έχουν γίνει επίσης ευκολότερα 
για μένα από τότε, επειδή υπάρχουν τόσα πολλά επεξηγηματικά βίντεο που εξηγούν ξανά 
το υλικό για άσχετους στα μαθηματικά όπως εγώ. Φυσικά, οι γονείς μου είναι επίσης πολύ 
χαρούμενοι για αυτό. 
Ωστόσο, αισθάνομαι επίσης κάπως ανήσυχη από τότε που πήρα το κινητό τηλέφωνο, γιατί 
τώρα υπάρχει πάντα η περίπτωση να χάσω κάτι. Μερικές φορές εύχομαι να μην το δω όταν 
οι φίλοι μου κάνουν κάτι χωρίς εμένα, γιατί φοβάμαι ότι θα χάσω κάτι. Απλά πάντα 
φαίνεται ότι διασκεδάζουν τόσο πολύ. Μερικές φορές ζηλεύω λίγο, παρόλο που δεν θα το 
παραδεχόμουν ποτέ. Στο Instagram, όλοι φαίνονται πάντα τόσο όμορφοι. Το δέρμα τους, η 
φιγούρα, το στυλ... όλα είναι απλά τέλεια. Και φυσικά, όλοι έχουν 50 στενούς φίλους. Δεν 
μπορώ να συμβαδίσω με αυτό με τις λίγες φίλες που έχω. 
Η εφηβεία επίσης δεν βοηθάει τα πράγματα... Έχω την αίσθηση ότι το δέρμα μου και η 
σιλουέτα μου τρελαίνονται εντελώς. Ευτυχώς, έμαθα στο διαδίκτυο ότι αυτό είναι 
φυσιολογικό για την ηλικία μου, επειδή οι ορμόνες τρελαίνονται ή κάτι τέτοιο. Ωστόσο, 
όταν συγκρίνω τα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με εμένα, αισθάνομαι κάπως 
λυπημένη και ηλίθια. Δεν το είχα πριν αυτό. Αν και στο άμεσο περιβάλλον μου, όλοι 
παλεύουν με την εφηβεία και τις αλλαγές που έρχονται μαζί της, ειδικά τα αγόρια στην τάξη 
μου με την περίεργη νέα φωνή τους που ακούγεται σαν να παίζει κάποιος φυσαρμόνικα για 
πρώτη φορά. Είναι αστείο μερικές φορές. 
Είμαι επίσης κουρασμένη όλη την ώρα τον τελευταίο καιρό. Αυτό πιθανότατα οφείλεται και 
στην ηλίθια εφηβεία. Είμαι όμως και στο τηλέφωνό μου μέχρι αργά το βράδυ. Αυτός είναι 
επίσης ένας πιθανός λόγος, φυσικά. Αλλά ακόμα και όταν το παρατάω στην άκρη, δεν 
μπορώ να κοιμηθώ για ώρες ούτως ή άλλως, γιατί  αισθάνομαι εντελώς ξύπνια. Καλά, το 
πρωί στην πρώτη ώρα του μαθήματος, τις πιο πολλές φορές μετά βίας μπορώ να κρατήσω 
τα μάτια μου ανοιχτά.... Είμαι πάντα τόσο κουρασμένη και τα μαθηματικά δεν βοηθούν 
πραγματικά. Παλιότερα δεν το είχα τόσο αυτό. 
Πρόσφατα, οι γονείς μου με επέπληξαν επίσης επειδή είπαν ότι κοίταξα το κινητό μου 
τηλέφωνο 30 φορές ενώ βλέπαμε μια ταινία μαζί. Ήθελα απλώς να δω τι έκαναν όλοι οι 
άλλοι. Κατά κάποιο τρόπο οι γονείς μου έχουν δίκιο, δεν το έκανα αυτό πριν. Δεν θυμάμαι 
καν ποια ταινία ήταν. Αλλά επίσης δεν ξέρω πώς μπορώ να καταφέρω να είμαι στο 
τηλέφωνό μου λιγότερο. 
Μπορείτε ίσως να με βοηθήσετε με αυτό; 



 

 

1. Προσδιορίστε τις θετικές και τις αρνητικές επιπτώσεις του νέου κινητού τηλεφώνου 
που περιγράφει η Λένα. 

 
2. Συνδέστε αυτές τις επιδράσεις με σχετικές πτυχές της ψηφιακής ωριμότητας. 

 
3. Προτείνετε τι θα μπορούσε να κάνει η Λένα για να βελτιώσει τη χρήση του κινητού 

της τηλεφώνου και να ενισχύσει την ευεξία της, χωρίς να μειώσει τα θετικά 
αποτελέσματα που είχε το νέο τηλέφωνο για εκείνη. 

 
 


