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Χρόνος μπροστά στην οθόνη (Screen Time): Ενεργητικός vs Παθητικός

Παθητική είναιη κατανάλωση όταν ένα παιδίκαταναλώνειπαθητικά ψηφιακό περιεχόμενο.

Καμία σκέψη, δημιουργικότητα ή αλληλεπίδραση δε χρειάζονται για την πρόοδο. Ο ι

παθητικές δραστηριότητες μπορείνα περιλαμβάνουν το ‘σκρολάρισμα’στα social media,

την παρακολούθηση βίντεο στο YouTube (ειδικά αν η αυτόματη αναπαραγωγή είναι

ενεργοποιημένη,δηλ. το επόμενο βίντεο παρακολουθείταιμόνο επειδή προσφέρεταικιόχι

για άλλο λόγο), το ‘σερφάρισμα’στο διαδίκτυο ή τα επαναλαμβανόμενα παιχνίδια καιτο

μαραθώνιο σειρών/ταινιών.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Τύποι της ‘online’ ενασχόλησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



Χρόνος μπροστά στην οθόνη (Screen Time): Ενεργητικός vs Παθητικός

Από την άλλη πλευρά,ο ενεργητικός χρόνος μπροστά στην οθόνη περιλαμβάνειγνωστική

ή/καισωματική ενασχόληση στη διαδικασία της χρήσης μιας συσκευής. Αυτό μπορείνα

περιλαμβάνειδραστηριότητες όπω ς η δημιουργία βίντεο στο YouTube, τα εκπαιδευτικά

παιχνίδια, η επεξεργασία φωτογραφιών,ο προγραμματισμόςενόςwebsite, η σχεδίαση ενός

διαδικτυακού χώρου κ.ά.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Τύποι της ‘online’ ενασχόλησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



ΤΑ ΟΦ ΕΛΗ ΤΟΥ ‘SCREEN TIME’

• Τα online παιχνίδια και οι δραστηριότητες μπορούν να 

βελτιώ σουν τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα

• Το διαδίκτυο δίνει στα παιδιά πρόσβαση σε πλούτο 

πληροφοριών και βοηθά στην ανάπτυξη τω ν γνώ σεώ ν τους

• Η αλληλεπίδραση με τους Η/Υ βελτιώνει όχι μόνο την οπτική 

νοημοσύνη, αλλά και τον οπτικο-κινητικό συντονισμό

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Τύποι της ‘online’ ενασχόλησης

Μ ΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ



ΤΑ ΟΦ ΕΛΗ ΤΟΥ ‘SCREEN TIME’

• Η τεχνολογία καταργεί τα υλικά εμπόδια στις κοινω νικές συναναστροφές – που είναι 

σημαντικό για τα παιδιά που δυσκολεύονται να κάνουν φιλίες ή που έχουν ιδιαίτερα 

ενδιαφέροντα ή ειδικές ανάγκες.

• Τα παιδιά που έχουν Η/Υ στο σπίτιέχουν καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση από τους 

συνομηλίκους τους που δεν έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή.

• Τα αποτελέσματα για τα παιδιά είναι καλύτερα αν ωφελούνται από την τεχνολογία.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Τύποι της ‘online’ ενασχόλησης

Μ ΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ



ΘΕΜ Α 1 Παθητική κατανάλω ση

ΘΕΜ Α 2 Διαδραστική κατανάλω ση

ΘΕΜ Α 3 Επικοινω νία

ΘΕΜ Α 4 Δημιουργία περιεχομένου

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Τύποι της ‘online’ ενασχόλησης

ΛΙΣΤΑ ΘΕΜ ΑΤΩΝ



1

Παθητική είναι η κατανάλωση όταν ένα παιδί καταναλώνει παθητικά ψηφιακό 

περιεχόμενο. Καμία σκέψη, δημιουργικότητα ή αλληλεπίδραση δε χρειάζονται για 

την πρόοδο. Οι παθητικές δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν το 

‘σκρολάρισμα’ στα social media, την παρακολούθηση βίντεο στο YouTube (ειδικά 

αν η αυτόματη αναπαραγωγή είναι ενεργοποιημένη, δηλ. το επόμενο βίντεο 

παρακολουθείται μόνο επειδή προσφέρεται κι όχι για άλλο λόγο), το ‘σερφάρισμα’ 

στο διαδίκτυο ή τα επαναλαμβανόμενα παιχνίδια και το μαραθώνιο σειρών/ταινιών.

ΘΕΜ Α Παθητική κατανάλω ση

Μ ΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ



1

Όταν ακολουθήσετε αυτή την ενότητα, θα μπορείτε να:

• Αναπτύξετε σύγχρονες δεξιότητες που θα σας

προετοιμάσουν για το πανεπιστήμιο ή μελλοντικές

καριέρες

• Γίνετε ψηφιακοίπολίτες, χρησιμοποιώντας τεχνολογικές
πληροφορίεςώ στενα γίνετεενεργά καιαφοσιωμένα μέλη

τηςκοινωνίας

• Εκτεθείτεθετικά σενέεςιδέεςκαιγνώσεις
• Αποκτήσετε κάθετες καιοριζόντιες δεξιότητες μέσω τω ν

ψηφιακών πολυμέσων

ΘΕΜ Α Παθητική κατανάλω ση

Μ ΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ



1

Η παρακολούθηση τηλεόρασης σχετίζεται με ανεπαρκή ανάπτυξη της γλώσσας. Δύο 

ή παραπάνω  ώρες την ημέρα μπροστά στην οθόνη πριν τον πρώτο χρόνο 

σχετίζονται με εξαπλή αύξηση στην καθυστέρηση της γλώσσας (Aamodt & Wang, 

2011)

Οι ζωντανές (live) αλληλεπιδράσεις μεταξύ ενός παιδιού κι ενός ενήλικα που 

διεξάγονται μέσω  μιας ψηφιακής συσκευής, όπως ένα tablet ή smartphone, 

διευκολύνουν τα παιδιά να μάθουν νέες λέξεις (Roseberry, 2013)

ΘΕΜ Α Παθητική κατανάλω ση



1

Το βίαιο περιεχόμενο και η βραδινή χρήση μέσων 

σχετίζονται με αυξημένα προβλήματα ύπνου για 

παιδιά ηλικιών τριών έως πέντε ετών (Garrison, 

2011)

Η διαδραστικότητα και το γονεϊκό πρότυπο βοηθούν 

τα παιδιά να μάθουν μια άσκηση καλύτερα από την 

παθητική παρακολούθηση του ίδιου υλικού 

(Lauricella, A. R., et. al. 2010)

ΘΕΜ Α Παθητική κατανάλω ση



1

Μ ερικοί από τους πιθανούς κινδύνους του 

υπερβολικού ‘screen time’, όπου το “υπερβολικός” 

είναι ένας όρος αμφιλεγόμενος και όχι σαφώς 

κατανοητός: 

• Αυξημένοι δείκτες παιδικής παχυσαρκίας

• Επικίνδυνη ή επιθετική συμπεριφορα

• Ανάπτυξη προβλημάτων προσοχής, εθισμού στις 

οθόνες, διαταραχές ύπνου, αναπτυξιακές και 

γλωσσικές καθυστερήσεις

ΘΕΜ Α Παθητική κατανάλω ση



1 ΘΕΜ Α Παθητική κατανάλω ση

ΠΑΡΑΠΟΜ ΠΕΣ

https://geekolabs.com/screen-time-active-vs-passive/

http://cmreview.org/active-choice-passive-consumption/

https://childrensmuseums.org/images/InterActivity2017/Presentations/Thursday/Responsible_Scre

enTime_1.pdf

https://academic.oup.com/pch/article/22/8/461/4392451

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3124101/

https://www.webmd.com/parenting/news/20110627/tv-internet-affect-kids-weight-and-sleep

https://www.dnaindia.com/health/report-media-usage-leads-to-sleep-problems-in-children-1560133

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211949319300018

https://geekolabs.com/screen-time-active-vs-passive/
http://cmreview.org/active-choice-passive-consumption/
https://childrensmuseums.org/images/InterActivity2017/Presentations/Thursday/Responsible_ScreenTime_1.pdf
https://academic.oup.com/pch/article/22/8/461/4392451
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3124101/
https://www.webmd.com/parenting/news/20110627/tv-internet-affect-kids-weight-and-sleep
https://www.dnaindia.com/health/report-media-usage-leads-to-sleep-problems-in-children-1560133
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211949319300018


1 ΘΕΜ Α Παθητική κατανάλω ση

QUIZ

1. Η παθητική κατανάλωση είναι όταν ένα παιδί καταναλώνει παθητική ψηφιακό 

περιεχόμενο

α. Σω στό

β. Λάθος

2. Το να παίζουν επαναλαμβανόμενα παιχνίδια βοηθά τα παιδιά ν’ αποκτήσουν 

γνώσεις.

α. Σωστό

β. Λάθος

3. Τα παιδιά περνούν το περισσότερο χρόνο τους online διαβάζοντας.

α. Σωστό

β. Λάθος



1 ΘΕΜ Α Παθητική κατανάλω ση

QUIZ

4. Αντιστοιχίστετιςέννοιεςμετουςορισμούςτους:

1. Παθητική κατανάλω ση

2. Ενεργητικός χρόνος μπροστά στην οθόνη (screen time)

A. Περιλαμβάνει γνω στική ή/και σω ματική ενασχόληση 

στη διαδικασία χρήσης μιας συσκευής.

B. Όταν ένα παιδί καταναλώ νει ψηφιακό περιεχόμενο και 
δεν απαιτείται καμία σκέψη, δημιουργικότητα ή 

διαδραστικότητα στη διαδικασία.

Σω στές απαντήσεις: 1-B, 2-A



2

Η ενεργητική κατανάλωση περιλαμβάνει γνωστική 

ή/και σωματική ενασχόληση στη διαδικασία της χρήσης 

συσκευών. Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει 

δραστηριότητες όπως η δημιουργία βίντεο στο 

YouTube, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, η επεξεργασία 

φωτογραφιών, ο προγραμματισμός ενόςwebsite, η 

σχεδίαση ενός διαδικτυακού χώρου κ.ά.

ΘΕΜ Α Διαδραστική κατανάλω ση

Μ ΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ



2

Όταν ολοκληρώσετε αυτή την ενότητα, θα μπορείτε να:

• Βελτιώσετετιςγνωστικέςδεξιότητες
• Αποκτήσετε κάθετες κι οριζόντιες δεξιότητες μέσω τω ν ψηφιακών μέσων,

συμπεριλαμβανομένηςτηςδημιουργικότηταςκαιτηςπροσωπικήςέκφρασης

• Παίζετε video games και ω ς εκ τούτου να βελτιώσετε τις κινητικές δεξιότητες και το

συντονισμό

• Παραδώσετεεκπαιδευτική αξία καιεργασίεςγια το σπίτικαιέρευνα σχετική μετο σχολείο

ΘΕΜ Α Διαδραστική κατανάλω ση

Μ ΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ



2

Βελτίωση ΓνωστικώνΔεξιοτήτων

Όταν κανείς παίζει παιχνίδια online, αυτός σαν παίχτης 

πρέπει να περάσει κάποια στάδια. Αυτά τα στάδια δεν 

είναι ίδια, και γι’ αυτό αν ο/η μαθητής/-τρια παίζει καλά, 

τότε αυτός/-ή πρέπει να βρει τις καλύτερες λύσεις για 

κάθε σκηνή. Όταν σκέφτονται να περάσουν το κάθε 

βήμα, χρειάζεται να σκεφτούν πιο εκτεταμένα και να 

ξέρουν τις στρατηγικές που πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν.

Τα παιχνίδια οδηγούν στην ανάπτυξη της νοητικής 

ικανότητας που είναι ωφέλιμη στις καθυμερινές 

δραστηριότητες των μαθητών, όπως η λύση 

ακαδημαϊκών εργασιών.

Βελτίωση Φ αντασίας και Δημιουργικότητας

ΘΕΜ Α Διαδραστική κατανάλω ση
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Τα περισσότερα online παιχνίδια βοηθούν τους παίχτες κι ακόμη και τους 

μαθητές να δουν τον κόσμο με διαφορετική οπτική. Κατά το παίξιμο αυτών των 

παιχνιδιών, αυξάνεται η ικανότητα σκέψης. Επίσης, αυτά τα είδη παιχνιδιών 

χρειάζονται έναν παίχτη συγκεντρωμένο και δημιουργικό. Ως εκ τούτου, όσο 

περισσότερο το παιχνίδι, τόσο περισσότερη η δημιουργικότητα.

Ψ υχαγω γία

Υπάρχουν διάφοροι τύποιonline παιχνιδιών που μπορούν να ανταποκριθούν 

στην παγκόσμια ανθρώπινη ανάγκη για ψυχαγωγία. Οι μαθητές μπορούν να 

παίξουν αυτά τα παιχνίδια από οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε συσκευή που 

συνδέεται με το internet και σε οποιοδήποτε χρόνο.

Πολλοί παίχτες μπορούν πλέον να εκφράσουν τη στάση τους απέναντι στα

online παιχνίδια βάσει των προνομίων που απολαμβάνουν.

ΘΕΜ Α Διαδραστική κατανάλω ση
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Καλύτερη Ικανότητα Ανάληψης Αποφάσεων

Το online gaming βελτιώνει τις δεξιότητες ανάληψης 

αποφάσεων, ειδικά όταν οι παίχτες προκαλούν ο 

ένας τον άλλο σε διαφορετικές περιπτώσεις χωρίς να

χάνουν την ακρίβεια. Όταν παίρνουν ρίσκα ή 

αποφάσεις αυτοστιγμεί, αυτό βελτιώ νει την ικανότητα 

του παίχτη να κάνει σωστές επιλογές.

ΘΕΜ Α Διαδραστική κατανάλω ση
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Ορισμένα μειονεκτήματα του online gaming για τα 

παιδιά είναι:

◾ Το Internet είναι ένας ανοιχτός χώ ρος όπου ο καθένας 

έχει πρόσβαση σε μια αχανή ποσότητα πληροφοριών. Τα 

παιδιά μπορεί να κατεβάσουν παιχνίδια από λιγότερο 

αξιόπιστα site. Ως αποτέλεσμα, καταλήγουν να 

κατεβάζουν spam, ιούς, κακόβουλο λογισμικό κ.λπ.

◾ Κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν πάντα να βρουν 

τρόπους να εκμεταλλευτούν τα παιδιά. Τα παιδιά 

ξεγελιούνται και εξαπατώνται, ενώ  μπορεί επίσης να 

κακοποιηθούν και να παρενοχληθούν online.

ΘΕΜ Α Διαδραστική κατανάλω ση



2 ΘΕΜ Α Διαδραστική κατανάλω ση

ΠΑΡΑΠΟΜ ΠΕΣ

https://www.city.ac.uk/news/2016/march/video-games-improve-decision-making

https://en.wikipedia.org/wiki/Online_game

https://www.benzinga.com/14/09/4883412/online-gaming-advantages-

disadvantages-threats-and-their-solutions

https://brainly.in/question/4861926

https://www.city.ac.uk/news/2016/march/video-games-improve-decision-making
https://en.wikipedia.org/wiki/Online_game
https://www.benzinga.com/14/09/4883412/online-gaming-advantages-disadvantages-threats-and-their-solutions
https://brainly.in/question/4861926
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1. Τα παιδιά ξεγελιούνται και εξαπατώνται, ενώ μπορεί επίσης να κακοποιηθούν και να 

παρενοχληθούν online.

α. Σω στό

β. Λάθος

2. Τα παιχνίδια δεν οδηγούν σε ανάπτυξη της νοητικής ικανότητας.

α. Σωστό

β.Λάθος

3. Τα παιδιά περνούν τον περισσότερο χρόνο τους online διαβάζοντας.

α. Σωστό

β. Λάθος

ΘΕΜ Α Διαδραστική κατανάλω ση

QUIZ
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Ο όρος ‘Social Media’ αναφέρεται στη χρήση 

διαδικτυακών και κινητών τεχνολογιώνπου 

μετατρέπουν την επικοινωνία σε ένα διαδραστικό 

διάλογο. 

Μ ε τον κόσμο να βρίσκεται εν μέσω  μιας 

επανάστασης των social media, είναι φανερό ότι τα

social media, όπω ς τα Facebook, twitter, orkut, 

MySpace, Skype κ.λπ.,χρησιμοποιούνται εκτενώς 

για την επικοινωνία.

ΘΕΜ Α Επικοινωνία

Μ ΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ



3

Όταν ολοκληρώσετε αυτή την ενότητα,θα μπορείτε 

να:

• Προσφέρετε εργαλεία Internet, texting,

τηλεδιασκέψεις, κοινά video games — εύκολους και

διασκεδαστικούς τρόπους κοινωνικοποίησης,

επικοινωνία με άλλους, οικοδόμηση αφοσίωσης και

συνεργασίαςστην κοινότητα

• Ενθαρρύνετε την κοινή ενασχόληση μεταξύ τω ν

μελών της οικογένειας και εκπαιδευτικών προς

επέκταση τηςμάθησης

ΘΕΜ Α Επικοινωνία

Μ ΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ
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Έ να απ’ τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα της 

χρήσης των social media είναι ο online διαμοιρασμός 

γνώσεων καιπληροφοριώνμεταξύ διαφορετικώ ν 

ομάδων ανθρώπων.

Αυτός ο online διαμοιρασμός πληροφοριών προωθεί 

επίσης αύξηση τω ν επικοινω νιακώ ν δεξιοτήτω ν

μεταξύ των ανθρώπων, ειδικά μεταξύ μαθητών των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Τα social media έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν το 

χαρακτήρα των κοινωνικών μας ζωών θεμελιωδώς,

και σε διαπροσωπικό και σε κοινοτικό επίπεδο.

ΘΕΜ Α Επικοινωνία



3 ΘΕΜ Α Επικοινωνία

ΠΑΡΑΠΟΜ ΠΕΣ

http://www.ijsrp.org/research_paper_may2012/ijsrp-may-2012-24.pdf

https://quizlet.com/87661881/govt-2305-chapter-6-the-media-flash-cards/

https://wehavekids.com/parenting/3-Ways-Kids-Outsmart-Parents-When-Their-Cell-

Phone-is-Taken-Away

https://www.fatbit.com/fab/3-smart-ways-use-social-media-knowledge-sharing/

https://www.researchgate.net/publication/289991763_Exploring_the_Role_of_Social

_Media_in_Knowledge_Sharing

https://essay.utwente.nl/63098/1/Zande_van_der_Judith_-s_1254235_scriptie.pdf

http://www.ijsrp.org/research_paper_may2012/ijsrp-may-2012-24.pdf
https://quizlet.com/87661881/govt-2305-chapter-6-the-media-flash-cards/
https://wehavekids.com/parenting/3-Ways-Kids-Outsmart-Parents-When-Their-Cell-Phone-is-Taken-Away
https://www.fatbit.com/fab/3-smart-ways-use-social-media-knowledge-sharing/
https://www.researchgate.net/publication/289991763_Exploring_the_Role_of_Social_Media_in_Knowledge_Sharing
https://essay.utwente.nl/63098/1/Zande_van_der_Judith_-s_1254235_scriptie.pdf


3 ΘΕΜ Α Επικοινωνία

QUIZ

1. Τα social media έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν το χαρακτήρα 

των κοινωνικών μας ζωών θεμελιωδώς

α. Σω στό

β. Λάθος

2. Τα social media δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ω ς μέσο 

επικοινωνίας

α. Σωστό

β. Λάθος

3. Η αργκό θα έπρεπε πάντα να χρησιμοποιείται ούτως ώστε το 

κοινό να καταλαβαίνει το μεταβιβαζόμενο μήνυμα

α. Σωστό

β. Λάθος
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Η τεχνολογία επαναπροσδιορίζει την 

τέχνη με περίεργους, νέους τρόπους.

Έ ργα δημιουργούνται από ανθρώπους

μέσω  ακτινών laser ή από δεδομένα για 

την ατμοσφαιρική ρύπανση. Η 

τεχνολογία παρέχει στους καλλιτέχνες 

νέους τρόπους προσωπικής έκφρασης 

για πολύ καιρό.

ΘΕΜ Α Δημιουργία Περιεχομένου

Μ ΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ



4

Όταν ολοκληρώσετε αυτή την ενότητα, θα μπορείτε να:

• Μ αθαίνετεκαινα δημιουργείτε
• Αποκτήσετε κάθετες κι οριζόντιες δεξιότητεςγια τα/μέσω  των ψηφιακών μέσων, 

συμπεριλαμβανομένης τηςδημιουργικότηταςκαιτης προσωπικής έκφρασης

• Παραδίδετε εκπαιδευτική αξία καιεργασίες και έρευνες σχετικές με το σχολείο
• Αναπτύξετε δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων

ΘΕΜ Α Δημιουργία Περιεχομένου

Μ ΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ



4

Η ψηφιακή τέχνη είναι ένα καλλιτεχνικό έργο ή 

πρακτική που χρησιμοποιεί ψηφιακή τεχνολογία ω ς 

μέρος της δημιουργικής ή αναπαραστατικής 

διαδικασίας. 

Η επίδραση της ψηφιακής τεχνολογίας έχει 

μεταμορφώσει δραστηριότητες, όπως τη ζωγραφική, 

το σχέδιο, τη γλυπτική και τη μουσική/τέχνη ήχου, 

ενώ  νέες μορφές, όπως η διαδικτυακή τέχνη 

(net.art), η τέχνη ψηφιακής εγκατάστασης, και η 

εικονική πραγματικότητα έχουν γίνει αναγνωρισμένες 

καλλιτεχνικές πρακτικές. 

ΘΕΜ Α Δημιουργία Περιεχομένου



4

Γενικά ο όρος «ψηφιακός καλλιτέχνης» 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει έναν καλλιτέχνη 

που χρησιμοποιεί τις ψηφιακές τεχνολογίες στην 

παραγωγή τέχνης.

Μ ε μια πιο διευρυμένη έννοια,η «ψηφιακή τέχνη» 

είναι σύγχρονη τέχνη που χρησιμοποιεί τις μεθόδους 

της μαζικής παραγωγής ή των ψηφιακών μέσων. 

ΘΕΜ Α Δημιουργία Περιεχομένου



4 ΘΕΜ Α Δημιουργία Περιεχομένου

ΠΑΡΑΠΟΜ ΠΕΣ

https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/7-ways-

technology-is-changing-how-art-is-made-180952472/

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_art

https://gathercontent.com/blog/content-creation-the-essential-

guide

https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/7-ways-technology-is-changing-how-art-is-made-180952472/
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_art
https://gathercontent.com/blog/content-creation-the-essential-guide


4 ΘΕΜ Α Δημιουργία Περιεχομένου

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• Γράψτε μια έκθεση με το ακόλουθο θέμα:

• Οδηγεί ο εθισμός στα διαδικτυακά παιχνίδια (computer gaming 
addiction) σε πιο επικίνδυνεςεπιπτώσεις μεταξύ των εφήβων;



“Είναι λιγότερο σημαντικό να εστιάσουμε στα όρια του

χρόνου μπροστά στην οθόνη (screen time) και πιο 

σημαντικό να εστιάσουμε στην ποιότητα του 

περιεχομένου στην οθόνη και τις συνθήκες του πώς τα 

παιδιά ενασχολούνται με το περιεχόμενο των 

οθονών.” 

Thérèse E. Dugan, PhD

ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Τύποι της online ενασχόλησης



Καθώς οι συσκευές με οθόνες έχουν γίνει πιο ευρέως 

διαδεδομένες τα τελευταία 15 χρόνια, το θέμα του

‘screen time’ έχει περάσει κάτω  από εξονυχιστικό έλεγχο. 

Ενώ  υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι στην αλληλεπίδραση με 

τις οθόνες, υπάρχουν επίσης πολυάριθμα 

πλεονεκτήματα στην ενασχόληση. Δεν είναι όλοι οι 

χρόνοι μπροστά στην οθόνη όμοιοι, όπω ς και όλα τα 

περιεχόμενα με τα οποία ενασχολούνται τα νέα άτομα 

δεν είναι ίδια.

ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Τύποι της online ενασχόλησης



Είναι η ευθύνη των εκπαιδευτικών και των οικογενειών 

να δίνουν προτεραιότητα στην ποιοτική ακαδημαϊκή κι

επιμορφωτική ενασχόληση των μαθητών με την οθόνη με 

άλλες μη-δομημένες, βασισμένες στην ψυχαγωγία 

ενασχολήσεις με τις οθόνες.

ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Τύποι της online ενασχόλησης
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