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ΕΝ Ο ΤΗ ΤΑ 2 Τύπ οιτης ‘online’ ενασχόλησης
ΠΕΡΙΓΡΑΦ Η

Χρόνος μπ ροστά στην οθόνη (Screen Time): Ενεργητικός vs Π αθητικός
Π αθητική είναιη κατανάλω ση όταν ένα παιδίκαταναλώ νειπαθητικά ψ ηφιακό περιεχόμενο.
Καμία σκέψ η, 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 αναπαραγω γή είναι
ενεργοποιημένη,δηλ. το επόμενο βίντεο παρακολουθείταιμόνο επειδή προσφέρεταικιόχι
για άλλο λόγο), το ‘σερφάρισμα’στο διαδίκτυο ή τα επαναλαμβανόμενα παιχνίδια καιτο
μαραθώ νιο σειρώ ν/ταινιώ ν.

ΕΝ Ο ΤΗ ΤΑ 2 Τύπ οιτης ‘online’ ενασχόλησης
ΠΕΡΙΓΡΑΦ Η

Χρόνος μπ ροστά στην οθόνη (Screen Time): Ενεργητικός vs Π αθητικός
Από την άλλη πλευρά,ο ενεργητικός χρόνος μπροστά στην οθόνη περιλαμβάνειγνω στική
ή/καισω ματική ενασχόληση στη διαδικασία της χρήσης μιας συσκευής. Αυτό μπορείνα
περιλαμβάνει δραστηριότητες όπω ς η δημιουργία βίντεο στο YouTube, τα εκπαιδευτικά
παιχνίδια, η επεξεργασία φω τογραφιώ ν,ο προγραμματισμός ενός website, η σχεδίαση ενός
διαδικτυακού χώ ρου κ.ά.

ΕΝ Ο ΤΗ ΤΑ 2 Τύπ οιτης ‘online’ ενασχόλησης
Μ ΑΘ Η ΣΙΑ Κ Α Α Π Ο ΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ
ΤΑ Ο Φ ΕΛΗ ΤΟ Υ ‘SCREEN TIME’

• Τα online παιχνίδια καιοιδραστηριότητες μπορούν να
βελτιώ σουν τη συνεργασία καιτη δημιουργικότητα

• Το διαδίκτυο δίνειστα παιδιά πρόσβαση σε πλούτο
πληροφοριώ ν καιβοηθά στην ανάπ τυξη τω ν γνώ σεώ ν τους

• Η αλληλεπίδραση με τους Η /Υ βελτιώ νειόχιμόνο την οπτική
νοημοσύνη,αλλά καιτον οπτικο-κινητικό συντονισμό

ΕΝ Ο ΤΗ ΤΑ 2 Τύπ οιτης ‘online’ ενασχόλησης
Μ ΑΘ Η ΣΙΑ Κ Α Α Π Ο ΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ
ΤΑ Ο Φ ΕΛΗ ΤΟ Υ ‘SCREEN TIME’

• Η τεχνολογία καταργείτα υλικά εμπ όδια στις κοινω νικές συναναστροφ ές – που είναι
σημαντικό για τα παιδιά που δυσκολεύονταινα κάνουν φιλίες ή που έχουν ιδιαίτερα
ενδιαφέροντα ή ειδικές ανάγκες.

• Τα παιδιά που έχουν Η /Υ στο σπίτιέχουν καλύτερη ακαδημαϊκή επ ίδοση από τους
συνομηλίκους τους που δεν έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή.

• Τα απ οτελέσματα για τα π αιδιά είναικαλύτερα αν ω φελούνταιαπό την τεχνολογία.

ΕΝ Ο ΤΗ ΤΑ 2 Τύπ οιτης ‘online’ ενασχόλησης
ΛΙΣΤΑ ΘΕΜ ΑΤΩΝ

Θ ΕΜ Α 1 Π αθητική κατανάλω ση
Θ ΕΜ Α 2 Δ ιαδραστική κατανάλω ση
Θ ΕΜ Α 3 Επ ικοινω νία
Θ ΕΜ Α 4 Δ ημιουργία π εριεχομένου
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Θ ΕΜ Α Π αθητική κατανάλω ση

Μ ΑΘ Η ΣΙΑ Κ Α Α Π Ο ΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ

Π αθητική είναιη κατανάλω ση όταν ένα παιδίκαταναλώ νειπαθητικά ψ ηφιακό
περιεχόμενο.Καμία σκέψ η,δημιουργικότητα ή αλληλεπίδραση δε χρειάζονταιγια
την πρόοδο.Ο ιπαθητικές δραστηριότητες μπορείνα περιλαμβάνουν το
‘σκρολάρισμα’στα social media, την παρακολούθηση βίντεο στο YouTube (ειδικά
αν η αυτόματη αναπαραγω γή είναιενεργοποιημένη,δηλ.το επόμενο βίντεο
παρακολουθείταιμόνο επειδή προσφέρεταικιόχιγια άλλο λόγο), το ‘σερφάρισμα’
στο διαδίκτυο ή τα επαναλαμβανόμενα παιχνίδια καιτο μαραθώ νιο σειρώ ν/ταινιώ ν.
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Θ ΕΜ Α Π αθητική κατανάλω ση

Μ ΑΘ Η ΣΙΑ Κ Α Α Π Ο ΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ
Ό ταν ακολουθήσετε αυτή την ενότητα,θα μπορείτε να:

• Αναπτύξετε σύγχρονες δεξιότητες που θα σας
προετοιμάσουν για το πανεπιστήμιο ή μελλοντικές
καριέρες
• Γίνετε ψ ηφιακοίπολίτες, χρησιμοποιώ ντας τεχνολογικές
πληροφορίες ώ στε να γίνετε ενεργά καιαφοσιω μένα μέλη
της κοινω νίας
• Εκτεθείτε θετικά σε νέες ιδέες καιγνώ σεις
• Αποκτήσετε κάθετες καιοριζόντιες δεξιότητες μέσω τω ν
ψ ηφιακώ ν πολυμέσω ν
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Θ ΕΜ Α Π αθητική κατανάλω ση

Η παρακολούθηση τηλεόρασης σχετίζεταιμε ανεπαρκή ανάπτυξη της γλώ σσας. Δύο
ή παραπάνω ώ ρες την ημέρα μπροστά στην οθόνη πριν τον πρώ το χρόνο
σχετίζονταιμε εξαπλή αύξηση στην καθυστέρηση της γλώ σσας (Aamodt & Wang,
2011)
Ο ιζω ντανές (live) αλληλεπιδράσεις μεταξύ ενός παιδιού κιενός ενήλικα που
διεξάγονταιμέσω μιας ψ ηφιακής συσκευής,όπω ς ένα tablet ή smartphone,
διευκολύνουν τα παιδιά να μάθουν νέες λέξεις (Roseberry, 2013)
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Θ ΕΜ Α Π αθητική κατανάλω ση

Το βίαιο περιεχόμενο καιη βραδινή χρήση μέσω ν
σχετίζονταιμε αυξημένα προβλήματα ύπνου για
παιδιά ηλικιώ ν τριώ ν έω ς πέντε ετώ ν (Garrison,
2011)

Η διαδραστικότητα καιτο γονεϊκό πρότυπο βοηθούν
τα παιδιά να μάθουν μια άσκηση καλύτερα από την
παθητική παρακολούθηση του ίδιου υλικού
(Lauricella, A. R., et. al. 2010)
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Θ ΕΜ Α Π αθητική κατανάλω ση

Μ ερικοίαπό τους πιθανούς κινδύνους του
υπερβολικού ‘screen time’, όπου το “υπερβολικός”
είναιένας όρος αμφιλεγόμενος καιόχισαφώ ς
κατανοητός:

• Αυξημένοιδείκτες παιδικής παχυσαρκίας
• Επικίνδυνη ή επιθετική συμπεριφορα

• Ανάπτυξη προβλημάτω ν προσοχής,εθισμού στις
οθόνες, διαταραχές ύπνου, αναπτυξιακές και
γλω σσικές καθυστερήσεις
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Θ ΕΜ Α Π αθητική 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
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Θ ΕΜ Α Π αθητική κατανάλω ση

QUIZ
1. Η παθητική κατανάλω ση είναιόταν ένα παιδίκαταναλώ νειπαθητική ψ ηφιακό
περιεχόμενο
α. Σω στό
β. Λάθος
2. Το να παίζουν επαναλαμβανόμενα παιχνίδια βοηθά τα παιδιά ν’αποκτήσουν
γνώ σεις.
α. Σω στό
β. Λάθος
3. Τα παιδιά περνούν το περισσότερο χρόνο τους online διαβάζοντας.
α. Σω στό
β. Λάθος
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Θ ΕΜ Α Π αθητική κατανάλω ση

QUIZ

4. Αντιστοιχίστε τις έννοιες με τους ορισμούς τους:
1. Π αθητική κατανάλω ση

A. Π εριλαμβάνειγνω στική ή/καισω ματική ενασχόληση
στη διαδικασία χρήσης μιας συσκευής.

2. Ενεργητικός χρόνος μπροστά στην οθόνη (screen time)

B. Ό ταν ένα παιδίκαταναλώ νειψ ηφιακό περιεχόμενο και
δεν απαιτείταικαμία σκέψ η,δημιουργικότητα ή
διαδραστικότητα στη διαδικασία.

Σω στές απαντήσεις: 1-B, 2-A
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Θ ΕΜ Α Δ ιαδραστική κατανάλω ση

Μ ΑΘ Η ΣΙΑ Κ Α Α Π Ο ΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ

Η ενεργητική κατανάλω ση περιλαμβάνειγνω στική
ή/καισω ματική ενασχόληση στη διαδικασία της χρήσης
συσκευώ ν. Αυτή μπορείνα περιλαμβάνει
δραστηριότητες όπω ς η δημιουργία βίντεο στο
YouTube, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, η επεξεργασία
φω τογραφιώ ν,ο προγραμματισμός ενός website, η
σχεδίαση ενός διαδικτυακού χώ ρου κ.ά.
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Θ ΕΜ Α Δ ιαδραστική κατανάλω ση

Μ ΑΘ Η ΣΙΑ Κ Α Α Π Ο ΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ

Ό ταν ολοκληρώ σετε αυτή την ενότητα, θα μπορείτε να:
• Βελτιώ σετε τις γνω στικές δεξιότητες
• Αποκτήσετε κάθετες κι οριζόντιες δεξιότητες μέσω τω ν ψ ηφιακώ ν μέσω ν,
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργικότητας καιτης προσω πικής έκφρασης
• Π αίζετε video games και ω ς εκ τούτου να βελτιώ σετε τις κινητικές δεξιότητες και το
συντονισμό
• Π αραδώ σετε εκπαιδευτική αξία καιεργασίες για το σπίτικαιέρευνα σχετική με το σχολείο
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Θ ΕΜ Α Δ ιαδραστική κατανάλω ση
Βελτίωση ΓνωστικώνΔεξιοτήτων
Ό ταν κανείς παίζειπαιχνίδια online, αυτός σαν παίχτης
πρέπεινα περάσεικάποια στάδια. Αυτά τα στάδια δεν
είναιίδια, καιγι’αυτό αν ο/η μαθητής/-τρια παίζεικαλά,
τότε αυτός/-ή πρέπεινα βρειτις καλύτερες λύσεις για
κάθε σκηνή. Ό ταν σκέφτονταινα περάσουν το κάθε
βήμα, χρειάζεταινα σκεφτούν πιο εκτεταμένα καινα
ξέρουν τις στρατηγικές που πρέπεινα
χρησιμοποιήσουν.
Τα παιχνίδια οδηγούν στην ανάπτυξη της νοητικής
ικανότητας που είναιω φέλιμη στις καθυμερινές
δραστηριότητες τω ν μαθητώ ν,όπω ς η λύση
ακαδημαϊκώ ν εργασιώ ν.
Βελτίω ση Φ αντασίας καιΔημιουργικότητας
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Θ ΕΜ Α Δ ιαδραστική κατανάλω ση
Τα περισσότερα online παιχνίδια βοηθούν τους παίχτες κιακόμη καιτους
μαθητές να δουν τον κόσμο με διαφορετική οπτική. Κατά το παίξιμο αυτώ ν τω ν
παιχνιδιώ ν, αυξάνεταιη ικανότητα σκέψ ης. Επίσης, αυτά τα είδη παιχνιδιώ ν
χρειάζονταιέναν παίχτη συγκεντρω μένο καιδημιουργικό. Ω ς εκ τούτου, όσο
περισσότερο το παιχνίδι, τόσο περισσότερη η δημιουργικότητα.

Ψ υχαγω γία
Υπάρχουν διάφοροιτύποιonline παιχνιδιώ ν που μπορούν να ανταποκριθούν
στην παγκόσμια ανθρώ πινη ανάγκη για ψ υχαγω γία. Ο ιμαθητές μπορούν να
παίξουν αυτά τα παιχνίδια από οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε συσκευή που
συνδέεταιμε το internet καισε οποιοδήποτε χρόνο.
Π ολλοίπαίχτες μπορούν πλέον να εκφράσουν τη στάση τους απέναντιστα
online παιχνίδια βάσειτω ν προνομίω ν που απολαμβάνουν.
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Θ ΕΜ Α Δ ιαδραστική κατανάλω ση

Καλύτερη Ικανότητα Ανάληψης Αποφάσεων
Το online gaming βελτιώ νειτις δεξιότητες ανάληψ ης
αποφάσεω ν,ειδικά όταν οιπαίχτες προκαλούν ο
ένας τον άλλο σε διαφορετικές περιπτώ σεις χω ρίς να
χάνουν την ακρίβεια. Ό ταν παίρνουν ρίσκα ή
αποφάσεις αυτοστιγμεί, αυτό βελτιώ νειτην ικανότητα
του παίχτη να κάνεισω στές επιλογές.
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Θ ΕΜ Α Δ ιαδραστική κατανάλω ση

Ο ρισμένα μειονεκτήματα του online gaming για τα
π αιδιά είναι:

◾ Το Internet είναιένας ανοιχτός χώ ρος όπου ο καθένας
έχειπρόσβαση σε μια αχανή ποσότητα πληροφοριώ ν. Τα
παιδιά μπορείνα κατεβάσουν παιχνίδια από λιγότερο
αξιόπιστα site. Ω ς αποτέλεσμα, καταλήγουν να
κατεβάζουν spam, ιούς, κακόβουλο λογισμικό κ.λπ.

◾ Κάποιοιάνθρω ποιπροσπαθούν πάντα να βρουν
τρόπους να εκμεταλλευτούν τα παιδιά. Τα παιδιά
ξεγελιούνταικαιεξαπατώ νται,ενώ μπορείεπίσης να
κακοποιηθούν καινα παρενοχληθούν online.
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Θ ΕΜ Α Δ ιαδραστική 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-advantagesdisadvantages-threats-and-their-solutions
https://brainly.in/question/4861926
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Θ ΕΜ Α Δ ιαδραστική κατανάλω ση

QUIZ
1. Τα παιδιά ξεγελιούνταικαιεξαπατώ νται,ενώ μπορείεπίσης να κακοποιηθούν καινα
παρενοχληθούν online.
α. Σω στό
β. Λάθος
2. Τα παιχνίδια δεν οδηγούν σε ανάπτυξη της νοητικής ικανότητας.
α. Σω στό
β.Λάθος
3. Τα παιδιά περνούν τον περισσότερο χρόνο τους online διαβάζοντας.
α. Σω στό
β. Λάθος
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ΘΕΜ Α Επικοινωνία

Μ ΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ

Ο όρος ‘Social Media’ αναφέρεταιστη χρήση
διαδικτυακώ ν καικινητώ ν τεχνολογιώ ν που
μετατρέπουν την επικοινω νία σε ένα διαδραστικό
διάλογο.
Μ ε τον κόσμο να βρίσκεταιεν μέσω μιας
επανάστασης τω ν social media, είναιφανερό ότιτα
social media, όπω ς τα Facebook, twitter, orkut,
MySpace, Skype κ.λπ.,χρησιμοποιούνταιεκτενώ ς
για την επικοινω νία.
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ΘΕΜ Α Επικοινωνία

Μ ΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ

Ό ταν ολοκληρώ σετε αυτή την ενότητα,θα μπορείτε
να:
• Π ροσφέρετε
εργαλεία
Internet,
texting,
τηλεδιασκέψ εις, κοινά video games — εύκολους και
διασκεδαστικούς
τρόπους
κοινω νικοποίησης,
επικοινω νία με άλλους, οικοδόμηση αφοσίω σης και
συνεργασίας στην κοινότητα
• Ενθαρρύνετε την κοινή ενασχόληση μεταξύ τω ν
μελώ ν της οικογένειας και εκπαιδευτικώ ν προς
επέκταση της μάθησης
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ΘΕΜ Α Επικοινωνία

Έ να απ’τα πιο σημαντικά π λεονεκτήματα της
χρήσης τω ν social media είναιο online διαμοιρασμός
γνώ σεω ν καιπληροφοριώ ν μεταξύ διαφορετικώ ν
ομάδω ν ανθρώ πω ν.
Αυτός ο online διαμοιρασμός πληροφοριώ ν προω θεί
επίσης αύξηση τω ν επικοινω νιακώ ν δεξιοτήτω ν
μεταξύ τω ν ανθρώ πω ν,ειδικά μεταξύ μαθητώ ν τω ν
εκπαιδευτικώ ν ιδρυμάτω ν.

Τα social media έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν το
χαρακτήρα τω ν κοινω νικώ ν μας ζω ώ ν θεμελιω δώ ς,
καισε διαπροσω πικό καισε κοινοτικό επίπεδο.
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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-CellPhone-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
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ΘΕΜ Α Επικοινωνία

QUIZ
1. Τα social media έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν το χαρακτήρα
τω ν κοινω νικώ ν μας ζω ώ ν θεμελιω δώ ς
α. Σω στό
β. Λάθος
2. Τα social media δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ω ς μέσο
επικοινω νίας
α. Σω στό
β. Λάθος
3. Η αργκό θα έπρεπε πάντα να χρησιμοποιείταιούτω ς ώ στε το
κοινό να καταλαβαίνειτο μεταβιβαζόμενο μήνυμα
α. Σω στό
β. Λάθος
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ΘΕΜ Α Δημιουργία Περιεχομένου

Μ ΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ

Η τεχνολογία επαναπροσδιορίζειτην
τέχνη με περίεργους,νέους τρόπους.
Έ ργα δημιουργούνταιαπό ανθρώ πους
μέσω ακτινώ ν laser ή από δεδομένα για
την ατμοσφαιρική ρύπανση. Η
τεχνολογία παρέχειστους καλλιτέχνες
νέους τρόπους προσω πικής έκφρασης
για πολύ καιρό.
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ΘΕΜ Α Δημιουργία Περιεχομένου

Μ ΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ

Ό ταν ολοκληρώ σετε αυτή την ενότητα, θα μπορείτε να:
• Μ αθαίνετε καινα δημιουργείτε
• Αποκτήσετε κάθετες κιοριζόντιες δεξιότητες για τα/μέσω τω ν ψ ηφιακώ ν μέσω ν,
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργικότητας καιτης προσω πικής έκφρασης
• Π αραδίδετε εκπαιδευτική αξία καιεργασίες καιέρευνες σχετικές με το σχολείο
• Αναπτύξετε δεξιότητες επίλυσης προβλημάτω ν
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ΘΕΜ Α Δημιουργία Περιεχομένου

Η ψ ηφιακή τέχνη είναιένα καλλιτεχνικό έργο ή
πρακτική που χρησιμοποιείψ ηφιακή τεχνολογία ω ς
μέρος της δημιουργικής ή αναπαραστατικής
διαδικασίας.
Η επίδραση της ψ ηφιακής τεχνολογίας έχει
μεταμορφώ σειδραστηριότητες,όπω ς τη ζω γραφική,
το σχέδιο, τη γλυπτική καιτη μουσική/τέχνη ήχου,
ενώ νέες μορφές, όπω ς η διαδικτυακή τέχνη
(net.art), η τέχνη ψ ηφιακής εγκατάστασης, καιη
εικονική πραγματικότητα έχουν γίνειαναγνω ρισμένες
καλλιτεχνικές πρακτικές.
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Γενικά ο όρος «ψ ηφιακός καλλιτέχνης»
χρησιμοποιείταιγια να περιγράψ ειέναν καλλιτέχνη
που χρησιμοποιείτις ψ ηφιακές τεχνολογίες στην
παραγω γή τέχνης.
Μ ε μια πιο διευρυμένη έννοια,η «ψ ηφιακή τέχνη»
είναισύγχρονη τέχνη που χρησιμοποιείτις μεθόδους
της μαζικής παραγω γής ή τω ν ψ ηφιακώ ν μέσω ν.
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ΠΑΡΑΠΟΜ ΠΕΣ

https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/7-waystechnology-is-changing-how-art-is-made-180952472/

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_art
https://gathercontent.com/blog/content-creation-the-essentialguide
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ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• Γράψ τε μια έκθεση με το ακόλουθο θέμα:
• Ο δηγείο εθισμός στα διαδικτυακά παιχνίδια (computer gaming
addiction) σε πιο επικίνδυνες επιπτώ σεις μεταξύ τω ν εφήβω ν;

ΕΝ Ο ΤΗ ΤΑ 2 Τύπ οιτης online ενασχόλησης
ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ

“Είναιλιγότερο σημαντικό να εστιάσουμε στα όρια του
χρόνου μπροστά στην οθόνη (screen time) καιπιο
σημαντικό να εστιάσουμε στην ποιότητα του
περιεχομένου στην οθόνη καιτις συνθήκες του πώ ς τα
παιδιά ενασχολούνταιμε το περιεχόμενο τω ν
οθονώ ν.”

Thérèse E. Dugan, PhD

ΕΝ Ο ΤΗ ΤΑ 2 Τύπ οιτης online ενασχόλησης
ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ

Καθώ ς οισυσκευές με οθόνες έχουν γίνειπιο ευρέω ς
διαδεδομένες τα τελευταία 15 χρόνια, το θέμα του
‘screen time’ έχειπεράσεικάτω από εξονυχιστικό έλεγχο.
Ενώ υπάρχουν πιθανοίκίνδυνοιστην αλληλεπίδραση με
τις οθόνες, υπάρχουν επίσης πολυάριθμα
πλεονεκτήματα στην ενασχόληση. Δεν είναιόλοιοι
χρόνοιμπροστά στην οθόνη όμοιοι, όπω ς καιόλα τα
περιεχόμενα με τα οποία ενασχολούνταιτα νέα άτομα
δεν είναιίδια.

ΕΝ Ο ΤΗ ΤΑ 2 Τύπ οιτης online ενασχόλησης
ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ

Είναιη ευθύνη τω ν εκπαιδευτικώ ν καιτω ν οικογενειώ ν
να δίνουν προτεραιότητα στην ποιοτική ακαδημαϊκή κι
επιμορφω τική ενασχόληση τω ν μαθητώ ν με την οθόνη με
άλλες μη-δομημένες, βασισμένες στην ψ υχαγω γία
ενασχολήσεις με τις οθόνες.

Ακρωνύμιο σχεδίου: ON/OFF4YOUNGSTERS

Τίτλος σχεδίου:

Embracing a balanced approach between
Online engagement and OFFline alternatives

Αριθμός σχεδίου

2018-1-UK01-KA201-048001

Ιστοσελίδα:

https://on-off4youngsters.eu/

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρω παϊκής Επιτροπής.Αυτή η ανακοίνω ση αντικατοπτρίζει
τις απόψ εις μόνο του συγγραφέα καιη Επιτροπή δεν μπορείνα θεω ρηθείυπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που
μπορείνα γίνειαπό τις πληροφορίες που περιέχονταισε αυτήν.
ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥ ON-OFF 2019
on-off4youngsters.eu

