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1.Εισαγωγή 
 

Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει έναν οδηγό για τους εκπαιδευτές νέων που 

προσφέρουν παιχνίδια εκπαιδευτικού σκοπού και εργάζονται με τους νέους 

προωθώντας μια ισορροπημένη και σκόπιμη χρήση της τεχνολογίας, ο οποίος 

αναπτύχθηκε από το πρόγραμμα Game-OFF. Το σενάριο του παιχνιδιού παρέχει 

χρήσιμες πληροφορίες και σενάρια πραγματικής ζωής σχετικά με τα θέματα του 

Game-OFF και την κύρια μάθηση. 

 

Τα θέματα που καλύπτονται είναι: 

 

1. Διαχείριση διαδικτυακού χρόνου 

2. Συναισθηματική νοημοσύνη 

3. Αυτοφροντίδα 

4. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτυακές συνομιλίες 

5. Streaming και διαδικτυακή κατανάλωση περιεχομένου βίντεο 

6. Διαδικτυακός τζόγος και τυχερά παιχνίδια 

7. Φόβος της περιθωριοποίησης (FOMO) 

8. Διαδικτυακή αποτοξίνωση 

 

Αυτός ο οδηγός περιέχει οδηγίες και δραστηριότητες που πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτές νέων για να εκπαιδεύσουν τους νέους 

στα θέματα του προγράμματος. Οι εκπαιδευόμενοι θα παίξουν το παιχνίδι 

προκειμένου να ελέγξουν και να ενισχύσουν τις γνώσεις τους. Στόχος του 

παιχνιδιού είναι να ενδυναμώσει τους νέους εκπαιδευόμενους να αντιμετωπίσουν 

την υπερβολική χρήση του Διαδικτύου. Οι ερωτήσεις του παιχνιδιού θα ελέγχουν 

τις γνώσεις των εκπαιδευομένων σχετικά με τα προαναφερθέντα θέματα. 
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2. Διαδικτυακές συμπεριφορές των νέων 

Το διαδίκτυο έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της ζωής των παιδιών και των νέων. 

Ωστόσο, ο αυξανόμενος χρόνος που περνούν στο διαδίκτυο προκαλεί ερωτήματα 

σχετικά με το κατά πόσον έχουν τον έλεγχο της χρήσης του διαδικτύου και κατά 

πόσον γνωρίζουν τις παρενέργειες και τις αιτίες των δυσπροσαρμοστικών 

συμπεριφορών που σχετίζονται με την υπερβολική χρήση του διαδικτύου. Ακόμη 

και αν οι νέοι δεν είναι εθισμένοι, πρόσφατες ευρωπαϊκές έρευνες έχουν δείξει ότι 

δεν είναι πάντα ή όχι μόνο ο χρόνος που αφιερώνεται στο διαδίκτυο που καθιστά 

τη χρήση του διαδικτύου προβληματική και "υπερβολική", αλλά ο αντίκτυπος της 

χρήσης του διαδικτύου σε αυτό που θα μπορούσε να ονομαστεί "ισορροπημένη 

ζωή". Η υπερβολική έκθεση στο διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει τη σωματική 

υγεία, την ικανότητα των χρηστών να παραμένουν συγκεντρωμένοι, γεγονός που 

οδηγεί σε κακές σχολικές ή ακαδημαϊκές επιδόσεις, οι οποίες επηρεάζουν 

αρνητικά τη συναισθηματική τους ευημερία και μπορεί επίσης να σχετίζεται με 

χαμηλότερη ενσυναίσθηση και κοινωνική ευημερία ή αποχή από φυσικές και 

offline κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Ο ρόλος των εργαζομένων σε θέματα 

νεολαίας είναι να ενθαρρύνουν τους νέους να γίνουν κριτικοί καταναλωτές των 

τρεχουσών πληροφοριών και του περιεχομένου που κατακλύζουν το διαδίκτυο. 

Ο Covid-19 επέστησε την προσοχή στη σημασία της παροχής εργαλείων στους 

νέους για την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου τους στην οθόνη και 

ενίσχυσε την ανάγκη προσέγγισης της τεχνολογίας με σκόπιμο και ισορροπημένο 

τρόπο.  
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3. Storyboard παιχνιδιού 

Στο παιχνίδι εκπαιδευτικού περιεχομένου του έργου GAME-OFF, οι μαθητές θα 

έχουν την ευκαιρία να εμπλακούν εικονικά με σενάρια πραγματικής ζωής που 

σχετίζονται με πιθανούς κινδύνους από την υπερβολική χρήση του διαδικτύου, 

λαμβάνοντας παράλληλα αποφάσεις στις οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν 

τις δεξιότητες κριτικής σκέψης τους. Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί είτε ως single-

player είτε ως multiplayer, προωθώντας επίσης την αίσθηση της συνεργασίας 

μεταξύ των νεαρών εκπαιδευομένων. Το πιο σημαντικό είναι ότι το παιχνίδι θα 

παρέχει ποιοτική, ελκυστική, ρεαλιστική εκπαίδευση απευθείας στον χρήστη, ο 

οποίος μαθαίνει από πραγματικές καταστάσεις, γεγονός που μπορεί να 

επιταχύνει τη διαδικασία μάθησης.  

Χρησιμοποιώντας μια παρακινητική εμπειρία, το παιχνίδι θα είναι σε θέση να 

διδάξει στους νέους τεχνικές και στρατηγικές για να μειώσουν τον χρόνο τους 

στην οθόνη και να επανακτήσουν μια ισορροπημένη ζωή.  

Οι ερωτήσεις/σενάρια της πραγματικής ζωής εμφανίζονται με τη μορφή 

κλειστών ερωτήσεων και συγκεκριμένα ως εξής: 

• Ερωτήσεις σωστού/λάθους. 

• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 

• Ερωτήσεις Drag & Drop. 

Όλες οι απαντήσεις συνοδεύονται από χρήσιμη ανατροφοδότηση που θα 

αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με το σκεπτικό πίσω από την απάντηση. 

Η δεξαμενή των 90 ερωτήσεων θα αναμιχθεί και θα επιλεγεί τυχαία από το 

σύστημα.  

4.Το παιχνίδι 

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε πρακτικές οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας του 

παιχνιδιού και του storyboard. 
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Η χρήση του παιχνιδιού με τους μαθητές θα πρέπει να είναι πολύ διαισθητική, 

όπως ακριβώς θα ήταν και ένα διαδικτυακό επιτραπέζιο παιχνίδι.  

Το παιχνίδι ξεκινά παρουσιάζοντας 4 πιθανούς παίκτες προς επιλογή, ο 

καθένας με διαφορετικά χαρακτηριστικά:  

 

Αφού επιλέξει τον χαρακτήρα με τον οποίο θέλει να παίξει (Εικ. 1), ο μαθητής 

θα πρέπει να βρει τις οδηγίες για να αρχίσει να παίζει. 

Το τελικό βραβείο του παιχνιδιού είναι το "Βραβείο Game-OFF". Ο μαθητής 

πρέπει να απαντήσει σωστά στις ερωτήσεις και να συλλέξει όλες τις σφραγίδες 

για να πάρει το έμβλημα σφραγίδας Game-OFF. Ωστόσο, τα "μυστηριώδη 

πλακίδια" μπορεί να έχουν καλά ή κακά γεγονότα που μπορούν να βοηθήσουν ή 

να εμποδίσουν την πορεία του παίκτη. Αυτά τα πλακίδια θα περιέχουν τυχαία 

μικρά τυχερά ή άτυχα αποτελέσματα σε όλη την τράπουλα του παιχνιδιού. 

Εικόνα 1 – Διαλέγοντας χαρακτήρα 
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Αυτή είναι η τράπουλα παίκτη όπου ξεκινάει το παιχνίδι. Ο μαθητής διαλέγει μια 

κάρτα και ακολουθεί μια ερώτηση. Ο παίκτης πρέπει να έχει σωστή απάντηση 

και αφού γυρίσει τον τροχό για να μάθει πόσες φορές θα κινηθεί. 

 

Η Τράπουλα Παικτών είναι το μέρος όπου τοποθετούνται κυρίως οι κάρτες 

ερωτήσεων και συμβάντων (με την πίσω πλευρά γυρισμένη). Είναι επίσης το 

Εικόνα 2 – Οδηγίες παιχνιδιού 

Εικόνα 3 – Το ταμπλό του παιχνιδιού 
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μέρος όπου βρίσκονται τα πιόνια των παικτών. Το παιχνίδι έχει συνολικά 25 

πλακίδια. 

Το Χέρι Παίκτη είναι το μέρος όπου τοποθετούνται οι κάρτες των χαρακτήρων 

(γυρισμένες προς τα πάνω). 

Ο Μετρητής Γύρων μετράει τον χρόνο, δηλαδή τους γύρους που απομένουν 

μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι. 

Ο Μετρητής Γραμματοσήμων μετράει πόσα γραμματόσημα έχει συλλέξει ο 

παίκτης. 

 

Όταν κάνετε κλικ σε μια κάρτα ερωτήσεων, εμφανίζεται η ερώτηση. 

Οι απαντήσεις θα είναι: 

• Ερωτήσεις σωστού/λάθους 

• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (παρέχονται έως και 3 απαντήσεις - 1 

είναι σωστή) 

• Ερωτήσεις Drag & Drop (έως και 3 ζεύγη) 

 

 

Εικόνα 4 – Ερώτηση και εκπαιδευτικό περιεχόμενο (παράδειγμα) 
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Αφού απαντήσει στην ερώτηση, ο μαθητής θα λάβει αμέσως πρόσθετες 

εξηγήσεις/πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Ο παίκτης θα συνεχίσει 

να προχωράει και να συλλέγει γραμματόσημα όσο οι απαντήσεις που δίνει είναι 

σωστές. 

5. Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο 

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του Game-OFF αναφέρεται σε 8 κύρια θέματα, με 

σενάρια πραγματικής ζωής και καταστάσεις που μπορούν να συσχετιστούν με 

τους νέους. Αυτές οι ερωτήσεις και τα σενάρια πραγματικής ζωής είναι σημαντικά 

για την παροχή πρακτικής και διαδραστικής κατάρτισης για τους νέους, οι οποίοι, 

όταν μαθαίνουν με παιχνιδοποιημένο περιεχόμενο, είναι σε θέση να συγκρατούν 

καλύτερα σύντομες πληροφορίες.  

Τα οκτώ καλυπτόμενα θέματα επιλέχθηκαν ως τα πιο σημαντικά από τα 

αποτελέσματα της έρευνας Game-OFF, προκειμένου να προσδιοριστούν οι 

εκπαιδευτικές ανάγκες των νέων και να επικυρωθεί το προφίλ τους. Οι ερωτήσεις 

βασίστηκαν γύρω από τη γενική χρήση των εφαρμογών του Διαδικτύου, όπως το 

πόσο χρόνο περνούν στο διαδίκτυο, αν αυτό τους έχει προκαλέσει αρνητικές 

συνέπειες και τέλος πώς αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους όσον αφορά τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας: Νευρωτισμός, Εξωστρέφεια, Ανοιχτότητα, 

Ευπροσηγορία, Ευσυνειδησία.  

Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν στη συνέχεια για την ανάπτυξη προσαρμοσμένου 

εκπαιδευτικού περιεχομένου. Αυτό επιτρέπει μια πιο ακριβή προσέγγιση των 

αναγκών των νέων καθώς και των εργαζομένων στους τομείς της νεολαίας για 

να τους βοηθήσουν να υιοθετήσουν μια ισορροπημένη και προσέγγιση στη 

χρήση της τεχνολογίας.  
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Τα θέματα επικεντρώνονται κυρίως σε τομείς που υποστηρίζουν τους νέους να 

αποκτήσουν εργαλεία για τη διαχείριση του χρόνου τους στο διαδίκτυο, 

συναισθηματική νοημοσύνη κατά την αντιμετώπιση διαδικτυακών 

αντιπαραθέσεων ή κοινωνικών προβλημάτων, διαδικτυακές συνομιλίες και μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, streaming, παιχνίδια, FOMO και διαδικτυακή 

αποτοξίνωση. Η προσέγγιση της μάθησης βάσει προκλήσεων με μικρά κομμάτια 

πληροφοριών παρέχει ένα αποδοτικό και αποτελεσματικό πλαίσιο μάθησης, ενώ 

παράλληλα επιλύει καταστάσεις που σχετίζονται με το καθημερινό τους πλαίσιο. 

1. Διαχείριση διαδικτυακού χρόνου 

Η τεχνολογία και η χρήση του διαδικτύου έχουν εισχωρήσει σε κάθε πτυχή της 

καθημερινής ζωής στις σύγχρονες κοινωνίες. Η απεριόριστη πρόσβαση σε 

συσκευές υψηλής τεχνολογίας και στο διαδίκτυο οδηγεί σε αμέτρητες ώρες 

μπροστά σε οθόνες και μεταμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι 

εργάζονται, μαθαίνουν και επικοινωνούν. Αυτό συχνά οδηγεί σε δυσλειτουργικές 

συμπεριφορές και, ως εκ τούτου, πρέπει να ρυθμίζεται μέσω διαδικτυακών 

εργαλείων και στρατηγικών διαχείρισης χρόνου.  

 

Διαχείριση διαδικτυακού χρόνου είναι η ικανότητα ρύθμισης της διαδικτυακής 

ψηφιακής δραστηριότητας μέσω συνειδητής και λογικής χρήσης. Αυτό 

συνεπάγεται προγραμματισμό, τεκμηριωμένες αποφάσεις και επιλογές, καθώς 

και αποφυγή περισπασμών και άσχετων δραστηριοτήτων που σπαταλούν χρόνο.   

Χωρίς διαδικτυακή διαχείριση του χρόνου, οι άνθρωποι τείνουν να χάνουν τη 

συγκέντρωσή τους και να σταματούν να θέτουν προτεραιότητες, ακόμη και να 

εθίζονται στις ψηφιακές τους δραστηριότητες. Ως αποτέλεσμα, η απόδοσή τους 

μειώνεται και εκδηλώνουν δυσλειτουργικές συμπεριφορές σε κάθε πτυχή της 

ζωής τους.   

Ρόλος των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας και των εκπαιδευτών  

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας και οι εκπαιδευτές πρέπει να 

καθοδηγήσουν τους εκπαιδευόμενους να αναγνωρίσουν τα πλεονεκτήματα της 

ηλεκτρονικής διαχείρισης του χρόνου.  Αρχικά, πρέπει να παρέχουν βασικές 

γνώσεις σχετικά με χρήσιμα εργαλεία και πρακτικές για τη διαχείριση του χρόνου 

στην οθόνη και στη συνέχεια να διασφαλίσουν ότι οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 



Project number: 2020-1-FR02-KA205-017382 

 The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflect only of the 
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  

αξιοποιήσουν όλες τις διαθέσιμες πηγές. Στη συνέχεια, οι εργαζόμενοι στους 

νέους και οι εκπαιδευτές θα πρέπει να μεταδώσουν τη σημασία της μεταγνώσης 

και της ρύθμισης της προσπάθειας, προκειμένου να βοηθήσουν τα άτομα να 

αποκαταστήσουν όλη τη χαμένη εξουσία μέσω της αυτοκριτικής και της κριτικής 

σκέψης. Μέσω αυτής της στρατηγικής, οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν πώς 

η χρήση του διαδικτύου επηρεάζει τη ζωή τους, γιατί είναι σημαντικό να 

παρακολουθούν τη διαδικτυακή τους δραστηριότητα και πώς να αποφεύγουν τις 

ανθυγιεινές τάσεις. 

 

Περαιτέρω πόροι για εκπαιδευτές: 
 

• 9 Practical Ways to Cut Down on Your Screen Time Every Day 

• https://www.bustle.com/p/9-ways-to-reduce-screen-time-fight-the-urge-

to-check-your-phone-18841370 

• Fear and Missing Out: Youth Anxiety and Functional Outcomes 

• https://www.researchgate.net/publication/309438606_Fear_and_Missing

_Out_Youth_Anxiety_and_Functional_Outcomes 

• Learning to look up again – controlling your smartphone addiction | Ross 

Sleight | TEDxLeamingtonSpa 

• https://www.youtube.com/watch?v=m1_QlV6XCNs 

• Internet addiction 

• https://link.springer.com/article/10.2165%2F00023210-200822050-00001 

2. Συναισθηματική νοημοσύνη 

Η συναισθηματική νοημοσύνη (επίσης γνωστή ως συναισθηματικό πηλίκο ή EQ) 

είναι η ικανότητα να κατανοείτε, να χρησιμοποιείτε και να διαχειρίζεστε τα δικά 

σας συναισθήματα, καθώς και να κατανοείτε αποτελεσματικά τα συναισθήματα 

των άλλων. Το EQ βοηθά στη δημιουργία σχέσεων, στη διαχείριση του άγχους 

και στη λήψη δύσκολων αποφάσεων. Το οποίο EQ θεωρείται στην 

πραγματικότητα πιο σημαντικό από το IQ για την επίτευξη επιτυχίας στη ζωή, 

καθώς σας βοηθά να κατανοήσετε καλύτερα τον εαυτό σας και να 

χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για να καθοδηγήσετε τη σκέψη και τη 

συμπεριφορά σας. Το IQ αντίθετα επικεντρώνεται απλώς σε δεξιότητες που 

βασίζονται στη διαχείριση ιδεών και γνώσεων.  

Επιπλέον, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η συναισθηματική νοημοσύνη 

χρειάζεται ακόμη περισσότερο. Ο σκοπός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι 

https://www.bustle.com/p/9-ways-to-reduce-screen-time-fight-the-urge-to-check-your-phone-18841370
https://www.bustle.com/p/9-ways-to-reduce-screen-time-fight-the-urge-to-check-your-phone-18841370
https://www.researchgate.net/publication/309438606_Fear_and_Missing_Out_Youth_Anxiety_and_Functional_Outcomes
https://www.researchgate.net/publication/309438606_Fear_and_Missing_Out_Youth_Anxiety_and_Functional_Outcomes
https://www.youtube.com/watch?v=m1_QlV6XCNs
https://link.springer.com/article/10.2165%2F00023210-200822050-00001
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να τραβήξουν την προσοχή μας, να ωθήσουν τα συναισθήματά μας και να μας 

κρατήσουν απασχολημένους. Η μηχανική των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει 

σχεδιαστεί για να σας κρατά μακριά από τη λογική σκέψη και να μας κάνει να 

κάνουμε κλικ. Επίσης, ο φόρτος παραπληροφόρησης που υπάρχει εκεί έξω 

μπορεί να είναι συντριπτικός, καθιστώντας σημαντικό να γνωρίζετε πώς να έχετε 

τον έλεγχο των συναισθημάτων σας και να γνωρίζετε ότι η διαδικασία λήψης 

αποφάσεων αλλάζει όταν βρίσκεστε στο τηλέφωνό σας. 

 

Ρόλος των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας και των εκπαιδευτών  

Παρά το γεγονός ότι η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ζωτικής σημασίας για τη 

ζωή, δεν αντιμετωπίζεται πάντα με την πλήρη σημασία της. Οι νεαροί ενήλικες 

και τα παιδιά βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία ανάπτυξης του προμετωπιαίου 

φλοιού τους, του τμήματος του εγκεφάλου που ελέγχει τη λογική και τον ορθό 

λόγο. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό για τους εργαζόμενους σε νέους και τους 

εκπαιδευτές να εκπαιδεύουν και να υποστηρίζουν τους νέους ώστε να 

αποκτήσουν συναισθηματική επίγνωση, ώστε να μπορούν να κάνουν καλύτερες 

σχέσεις, να έχουν πιο υγιείς αντιδράσεις στη ζωή, να είναι διεκδικητικοί, να έχουν 

ενσυναίσθηση κ.λπ. Η διδασκαλία τους να γίνουν συναισθηματικά έξυπνοι θα 

τους επιτρέψει να μεταφέρουν αυτές τις δεξιότητες στην ενήλικη ζωή και να 

ζήσουν μια πιο ικανοποιητική ζωή. 

 

Περαιτέρω πόροι για εκπαιδευτές: 

• Paradigm Treatment | 7 Ways to Teach Teens Emotional Intelligence: 

https://paradigmtreatment.com/7-teach-teens-emotional-intelligence/ 

• People for Success | Emotional Intelligence in The Age of Social Media: 

http://p4s.pt/en/eq-in-the-age-of-social-media/ 

• Hey Sigmund | 19 Practical, Powerful Ways to Build Social-Emotional 

Intelligence in Kids & Teens: https://www.heysigmund.com/social-

emotional-intelligence/ 

• Positive Psychology | How To Improve Emotional Intelligence Through 

Training: https://positivepsychology.com/emotional-intelligence-training/ 

 

https://paradigmtreatment.com/7-teach-teens-emotional-intelligence/
http://p4s.pt/en/eq-in-the-age-of-social-media/
https://www.heysigmund.com/social-emotional-intelligence/
https://www.heysigmund.com/social-emotional-intelligence/
https://positivepsychology.com/emotional-intelligence-training/
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3. Αυτοφροντίδα 

Η αυτοφροντίδα είναι μια δραστηριότητα θεμελιώδης για την ψυχική υγεία και την 

ευημερία του ανθρώπου. Η αυτοφροντίδα ενσωματώνει την αυτοσυμπόνια, το 

χρόνο για τα πράγματα και τους ανθρώπους που αγαπάτε και την ελευθερία από 

την απόσπαση της προσοχής. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορείτε να 

κάνετε για να εργαστείτε για την αυτοφροντίδα σας. Ο Lee H. Baucom (2017) 

αναφέρεται σε 15 στρατηγικές που θα σας βοηθήσουν να ευδοκιμήσετε. Πρώτον, 

καταλάβετε ότι μια σκέψη είναι μια σκέψη, δεν είναι παγιωμένη σε πέτρα και είναι 

παροδική. Δεύτερον, αποδεχτείτε αυτό που είναι, αντί να το πολεμάτε. Τρίτον, 

συγχωρήστε γρήγορα και προχωρήστε μπροστά. Μη σπαταλάτε το χρόνο και την 

ενέργειά σας σε δυσαρέσκειες. Τέταρτον, αναλάβετε 100% την ευθύνη για τις 

πράξεις σας και ζήστε τη ζωή σας με ακεραιότητα. Πέμπτον, εμφανιστείτε στη 

ζωή και να είστε προσεκτικοί. Έκτον, εξασκηθείτε στην ευγνωμοσύνη, η οποία 

έχει αποδειχθεί ότι είναι θεμελιώδης για την ευτυχία και την ικανοποίηση. 

Έβδομον, εξασκήστε την καθημερινή πνευματικότητα. Αυτό μπορεί να πάρει τη 

μορφή της εξάσκησης της καλοσύνης και της αλλαγής προοπτικής στις 

προτεραιότητές σας. Όγδοο, διατηρήστε τα όρια γιατί είναι απαραίτητα για να 

ευδοκιμήσετε. Ένατο, ανεβάστε τα στάνταρ σας. Δέκατον, φροντίστε τον εαυτό 

σας, εμπλέξτε το μυαλό και το σώμα σε υγιείς και ωφέλιμες εργασίες και 

δραστηριότητες. Ενδέκατον, βρείτε και ζήστε τον σκοπό σας. Δωδέκατον, να 

ενεργείτε σύμφωνα με τις πεποιθήσεις σας και να ζείτε σύμφωνα με τις αξίες σας. 

Δέκατον τρίτο, να είστε θαρραλέοι και να είστε όλοι όσοι μπορείτε να είστε. Δέκατο 

τέταρτο, επηρεάστε τον κόσμο σας με το να είστε ευγενικοί. Δέκατη πέμπτη, να 

αναπτύσσεστε μένοντας ανοιχτοί σε όλες τις δυνατότητες και να είστε περίεργοι. 

Μαζί, οι αρχές του thrive μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση της 

αυτοφροντίδας σας και κατά συνέπεια της ζωής σας. 

Ρόλος των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας και των εκπαιδευτών  

Οι εργαζόμενοι και οι εκπαιδευτές νέων έχουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη 

των νέων μέσα από την ολοένα και αυξανόμενη ανησυχία της αποσύνδεσης και 

της τεχνολογικής απόσπασης της προσοχής. Οι πιο αποτελεσματικές 

προσεγγίσεις για τον τρόπο αντιμετώπισής του περιλαμβάνουν την αυτοφροντίδα. 

Οι εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας και οι εκπαιδευτές θα πρέπει να βοηθήσουν 
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τους νέους να αυξήσουν την ευημερία τους μέσω αποτελεσματικών τεχνικών, 

όπως, η αυτοφροντίδα, η συμπόνια και η διδασκαλία των απαραίτητων 

δεξιοτήτων για να ευημερήσουν. Αυτές οι στρατηγικές υποστηρίζουν τους νέους 

στην αντιμετώπιση του άγχους της καθημερινής ζωής, επιτρέποντας την αλλαγή 

νοοτροπίας προς μια πιο θετική προσέγγιση της χρήσης της τεχνολογίας. 

Περαιτέρω πόροι για εκπαιδευτές: 

• Thrive principles: 15 strategies for building your thriving life. Lee H. 

Baucom. 2017. Morgan James Publishing. 

• Morning motivation – The power of positive energy. Practice 
positive thinking every day.  
https://www.youtube.com/watch?v=TxU30JMf8mg 

• Good vibes, good life – How self-love is the key to unlocking your 
greatness. Vex King. London: Hay House. 

 

4. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτυακές συνομιλίες 

Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, SnapChat, WhatsApp... Όλοι έχουν 

ακούσει για αυτές τις πλατφόρμες τουλάχιστον μία φορά, καθώς παίζουν 

σημαντικό ρόλο στη σημερινή ζωή. Επιτρέπουν στους ανθρώπους να συνδέονται, 

να αλληλεπιδρούν, να συνομιλούν, να μαθαίνουν νέες πληροφορίες, να 

μοιράζονται ιδέες, εικόνες, βίντεο κ.λπ. Περισσότεροι από 4,5 δισεκατομμύρια 

άνθρωποι χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τον Οκτώβριο του 

2021. 

Η δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι η δυνατότητα σύνδεσης και 

ανταλλαγής πληροφοριών με οποιονδήποτε στον κόσμο ή με πολλούς 

ανθρώπους ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, δίνουν τη δυνατότητα να μείνετε σε 

επαφή με φίλους ή συγγενείς από απόσταση, να δικτυωθείτε σε ευκαιρίες 

καριέρας, να βρείτε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που μοιράζονται τα ίδια 

ενδιαφέροντα με εσάς. 

Παρόλο που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν μεγάλες ευκαιρίες, 

έχουν και κάποια μειονεκτήματα. Αρκετές μελέτες δείχνουν ότι η υπερβολική 

χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να προκαλέσει άγχος και 

αρνητική ψυχική υγεία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει ακόμη 

https://www.youtube.com/watch?v=TxU30JMf8mg
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και σε κατάθλιψη. Μπορεί επίσης να προκαλέσει άγχος, ζήλια, να φέρει τους 

ανθρώπους να συγκρίνουν τον εαυτό τους με άλλους κ.λπ.  

Ρόλος των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας και των εκπαιδευτών 

Είναι σημαντικό οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας και οι εκπαιδευτές να 

προειδοποιούν και να ευαισθητοποιούν τους νέους σχετικά με τα αρνητικά σημεία 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δεν χρειάζεται να απαγορευτούν εντελώς τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά υπάρχουν κάποιοι τρόποι περιορισμού τους 

και ισορροπημένης χρήσης τους. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν να 

απενεργοποιηθούν ορισμένες ειδοποιήσεις, να περιοριστεί ο χρόνος της οθόνης, 

να ελεγχθούν οι χρονοθυρίδες για την πρόσβαση στο WIFI. Ο καλύτερος τρόπος 

για να υποστηρίξετε τους νέους είναι να μιλήσετε ελεύθερα για τις διαδικτυακές 

πρακτικές, τους φίλους και τις αλληλεπιδράσεις τους. Ξεκινώντας έναν διάλογο 

χωρίς καμία κριτική, οι νέοι αισθάνονται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση με το να 

μοιράζονται τις διαδικτυακές τους δραστηριότητες. Αυτό επιτρέπει στους 

εκπαιδευτές να παρατηρήσουν ασυνήθιστες συμπεριφορές. 

Περαιτέρω πόροι για εκπαιδευτές: 

• Social Media and Adolescents and Young Adults’ Mental Health. National 
Center for Health Research. 
https://www.center4research.org/social-media-affects-mental-health/ 

• Anxiety, loneliness and Fear of Missing Out: The impact of social media 
on young people’s mental health. Center for Mental Health. 
https://www.centreformentalhealth.org.uk/blogs/anxiety-loneliness-and-
fear-missing-out-impact-social-media-young-peoples-mental-health 

• The Pros and Cons of Social Media for Youth. Psychology Today. 
https://www.psychologytoday.com/us/blog/evidence-based- 
 

5. Streaming και διαδικτυακή κατανάλωση περιεχομένου βίντεο 

Η διαδικτυακή κατανάλωση περιεχομένου βίντεο είναι σήμερα μια από τις πιο 

διαδεδομένες δραστηριότητες του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Οι άνθρωποι 

περνούν σχεδόν ένα δισεκατομμύριο ώρες κάθε μέρα στο YouTube, με μέσο όρο 

παρακολούθησης πάνω από 40 λεπτά. Αυτό είναι αποτέλεσμα της προόδου της 

τεχνολογίας κινητής τηλεφωνίας και των ευρυζωνικών δικτύων. Παρόμοια είναι 

και η περίπτωση του βίντεο που καταναλώνεται μέσω υπηρεσιών ροής, καθώς η 

https://www.center4research.org/social-media-affects-mental-health/
https://www.centreformentalhealth.org.uk/blogs/anxiety-loneliness-and-fear-missing-out-impact-social-media-young-peoples-mental-health
https://www.centreformentalhealth.org.uk/blogs/anxiety-loneliness-and-fear-missing-out-impact-social-media-young-peoples-mental-health
https://www.psychologytoday.com/us/blog/evidence-based-
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συνολική κατανάλωση ροής βίντεο αυξάνεται περισσότερο από 74% κάθε χρόνο. 

Τα άτομα σε νοικοκυριά με δυνατότητα streaming ξοδεύουν πλέον το ένα τέταρτο 

του χρόνου τους παρακολουθώντας υλικό βίντεο στην οθόνη της τηλεόρασής 

τους. Σήμερα, η προβολή βίντεο στο διαδίκτυο ή μέσω υπηρεσιών streaming 

αποτελεί τεράστιο μέρος της διαδικτυακής εμπειρίας των ανθρώπων. Οι 

άνθρωποι αποκτούν όλο και περισσότερο πρόσβαση σε ζωντανές μεταδόσεις 

και μαγνητοσκοπημένο υλικό βίντεο μέσω του διαδικτύου και κινητών συσκευών. 

Ωστόσο, ο χρόνος που περνούν τα άτομα παρακολουθώντας βίντεο στο 

διαδίκτυο έχει προκαλέσει κάποιες ανησυχίες, καθώς έχει αυξηθεί σημαντικά το 

φαινόμενο του binge watching. Το Binge-watching είναι ένα σχετικά πρόσφατα 

αναδυόμενο πρότυπο συμπεριφοράς, το οποίο αντιστοιχεί στην παρακολούθηση 

πολλαπλών επεισοδίων μιας τηλεοπτικής εκπομπής σε μία μόνο συνεδρία και 

συνδέεται πλέον με τις διαδικτυακές υπηρεσίες ροής, όπως το Netflix, το Hulu, το 

IFlix και το Viu. Το Bingewatching είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς, 

προτιμώμενους τρόπους για να περνάει ο χρόνος μεταξύ των νέων. Η 

υπερβολική binge-watching έχει συσχετιστεί με διάφορους κινδύνους για τα 

άτομα, με κυριότερο την πιθανότητα απόκτησης συμπτωμάτων συμπεριφορικού 

εθισμού. Άλλες επιπτώσεις που σχετίζονται με το binge-watching και οι οποίες 

έχουν εντοπιστεί μέσω ερευνών περιλαμβάνουν διαταραχές της διάθεσης, 

δυσκολίες στον ύπνο, κόπωση, έλλειψη αυτοελέγχου, καθώς και ανθυγιεινή 

κατανάλωση τροφής και χαμηλή σωματική δραστηριότητα, ιδίως μεταξύ των 

νέων ατόμων. 

 

Ρόλος των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας και των εκπαιδευτών 

Ο ρόλος των επαγγελματιών νεολαίας και των εκπαιδευτών στο πλαίσιο της 

ενημέρωσης και της εκπαίδευσης των νέων σχετικά με τους κινδύνους που 

σχετίζονται με την υπερβολική ροή και τη διαδικτυακή κατανάλωση περιεχομένου 

βίντεο είναι ζωτικής σημασίας. Καθώς το μέτρο είναι απαραίτητο για τη διαφύλαξη 

της υγείας των νέων, οι εκπαιδευτές και οι εργαζόμενοι στους νέους θα πρέπει 

να τους υποστηρίζουν ώστε να διαχειρίζονται το χρόνο που αφιερώνουν στην 

κατανάλωση βίντεο μέσω πρακτικών και χρήσιμων στρατηγικών. 
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Περαιτέρω πόροι για εκπαιδευτές: 

 

• Binge-watching.org. (n.d.). Binge-watching.org. Excessive Media Use in 
Times of Netflix - “Binge-Watching”: Motives, Experiences, and Effects on 
Sleep. Retrieved December 13, 2021, from https://binge-
watching.org/?lang=en.  
• Celeste, N. (2020, August 31). The psychology behind binge-watching. 

Psychreg. Retrieved December 13, 2021, from 
https://www.psychreg.org/the-psychology-behind-binge-watching/   
• Firstpost. (2020, January 6). Binge-watching may be fun, but here are 
five reasons why it can be utterly harmful for health as well-Health News , 
Firstpost. Retrieved December 13, 2021, from 
https://www.firstpost.com/health/binge-watching-may-be-fun-but-here-
arefive-reasons-why-it-can-be-utterly-harmful-for-health-as-well-
7855261.html . 
• Internet and Technology Addicts Anonymous. (2021, June 28). 
Streaming addiction. Retrieved December 13, 2021, from 
https://internetaddictsanonymous.org/streaming-addiction/   
• STAROSTA, J. A., & IZYDORCZYK, B. (2020). Understanding the 
phenomenon of binge-watching—a systematic review. International 
Journal of Environmental Research and Public Health 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7344932/   
• Northwestern Medicine. (n.d.). Binge watching. Northwestern Medicine. 
Retrieved December 13, 2021, from 
https://www.nm.org/healthbeat/healthy-tips/emotional-
health/bingewatching  

 

6. Διαδικτυακά παιχνίδια και τζόγος 

Οι ευκαιρίες τυχερών παιχνιδιών διευκολύνονται από την ανάπτυξη του 

Διαδικτύου και των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης. Τα ψηφιακά παιχνίδια 

περιλαμβάνουν επίσης ολοένα και περισσότερο νομισματικά χαρακτηριστικά, 

όπως οι μικροσυναλλαγές, θολώνοντας τα όρια μεταξύ τυχερών παιχνιδιών και 

τυχερών παιχνιδιών. Τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και ο διαδικτυακός τζόγος 

μπορούν να θεωρηθούν παρόμοιες δραστηριότητες, αλλά όταν πρόκειται για 

διαδικτυακό τζόγο, το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με την τύχη και όχι με την 

ικανότητα. Ωστόσο, στην περίπτωση των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, 

συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ορισμένες δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών 

περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά τυχερών παιχνιδιών και αντίστροφα. 

 

https://binge-watching.org/?lang=en
https://binge-watching.org/?lang=en
https://www.psychreg.org/the-psychology-behind-binge-watching/
https://www.firstpost.com/health/binge-watching-may-be-fun-but-here-arefive-reasons-why-it-can-be-utterly-harmful-for-health-as-well-7855261.html
https://www.firstpost.com/health/binge-watching-may-be-fun-but-here-arefive-reasons-why-it-can-be-utterly-harmful-for-health-as-well-7855261.html
https://www.firstpost.com/health/binge-watching-may-be-fun-but-here-arefive-reasons-why-it-can-be-utterly-harmful-for-health-as-well-7855261.html
https://internetaddictsanonymous.org/streaming-addiction/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7344932/
https://www.nm.org/healthbeat/healthy-tips/emotional-health/bingewatching
https://www.nm.org/healthbeat/healthy-tips/emotional-health/bingewatching
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Τα παιχνίδια μπορούν να προσφέρουν στους νέους μια αίσθηση διαφυγής από 

την πραγματικότητα του κόσμου και η κοινωνική πτυχή ορισμένων παιχνιδιών 

μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να νιώσουν μέρος μιας κοινότητας. Ωστόσο, χωρίς 

τη σωστή καθοδήγηση σχετικά με το ποια παιχνίδια πρέπει να παίζουν ή πότε 

πρέπει να παίζουν, τα παιδιά μπορεί να εκτεθούν σε ορισμένους κινδύνους, 

όπως ο εκφοβισμός εντός του παιχνιδιού, η διαδικτυακή περιποίηση ή σε 

ορισμένες ακραίες περιπτώσεις ο εθισμός στα παιχνίδια. Ακόμη και η 

προσομοίωση, τα διαδικτυακά παιχνίδια και ο τζόγος έχουν κινδύνους. Ενώ οι 

νέοι μπορεί να μην παίζουν για χρήματα, μπορεί να χάσουν χρόνο. Τα παιχνίδια 

είναι φτιαγμένα για εθισμό και οι προγραμματιστές παιχνιδιών χρησιμοποιούν 

συνήθως αρχές της ψυχολογίας για να κάνουν το παιχνίδι τους όσο το δυνατόν 

πιο εθιστικό. 

 

Ρόλος των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας και των εκπαιδευτών 

Η πρόληψη μπορεί να συνίσταται στην αύξηση της γνώσης και της 

ευαισθητοποίησης των νέων, των γονέων και των επαγγελματιών σχετικά με τον 

κίνδυνο των τυχερών παιχνιδιών (συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών 

τυχερών παιχνιδιών σε ιστοσελίδες πρακτικής). Υπάρχει ανάγκη να αναπτυχθεί 

ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση για τα τυχερά παιχνίδια των νέων για τους 

επαγγελματίες που εργάζονται με τους νέους, προκειμένου να καθιερωθεί η 

επικοινωνία και να τους προειδοποιήσουν για τα οφέλη και τους κινδύνους των 

διαδικτυακών παιχνιδιών και των τυχερών παιχνιδιών. Οι ακόλουθοι πόροι 

μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση αυτής της συγκεκριμένης ανάγκης.  

Περαιτέρω πόροι για εκπαιδευτές: 

• Expert advice on gaming addiction in young people and children: 
https://www.internetmatters.org/hub/news-blogs/expert-advice-on-
gaming-addiction-in-young-people-and-children/   

• Youth and online gaming: https://www.esafety.gov.au/about-
us/research/youth-online-gaming-state-of-play/youth-online-gaming  

• How gambling and gaming impacts children: 
https://www.responsiblegambling.nsw.gov.au/about-gambling/how-
gambling-and-gaming-impacts-children  

• Online gambling addictions: Sally M. Gainsbury (2015). Online Gambling 

Addiction: The Relationship Between Internet Gambling and Disordered 

https://www.internetmatters.org/hub/news-blogs/expert-advice-on-gaming-addiction-in-young-people-and-children/
https://www.internetmatters.org/hub/news-blogs/expert-advice-on-gaming-addiction-in-young-people-and-children/
https://www.esafety.gov.au/about-us/research/youth-online-gaming-state-of-play/youth-online-gaming
https://www.esafety.gov.au/about-us/research/youth-online-gaming-state-of-play/youth-online-gaming
https://www.responsiblegambling.nsw.gov.au/about-gambling/how-gambling-and-gaming-impacts-children
https://www.responsiblegambling.nsw.gov.au/about-gambling/how-gambling-and-gaming-impacts-children
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Gambling.  

• Online gambling and gaming behaviour: Anu Sirola, Nina Savela (2021), 

The Role of Virtual Communities in Gambling and Gaming Behaviors: A 

Systematic Review 

• Carmen Messerlian (2004), Gambling, Youth and the Internet: Should We 

Be Concerned? 

Ακόμη περισσότερα:  

• https://www.gamblingcommission.gov.uk/  

• https://blog.nationalonlinesafety.com/ 

• https://www.responsiblegambling.nsw.gov.au/  

• https://www.getsafeonline.org/  

 

7. Φόβος περιθωριοποίησης (FOMO) 
 
Ο φόβος της περιθωριοποίησης, ή FoMO, είναι το άγχος ή το κίνητρο που 

νιώθουν οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όταν θέλουν να ανήκουν 

σε κάποια ομάδα, εκδήλωση ή ακόμη και σε μια στιγμή για την οποία οι άλλοι 

κάνουν αναρτήσεις. Προκύπτει από συναισθήματα κοινωνικού αποκλεισμού, 

απομόνωσης ή άγχους και έχει καταστεί σημαντικό ζήτημα μεταξύ των νέων. 

Λόγω της σημασίας και του αντίκτυπου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της 

κουλτούρας του "always on", οι νέοι αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο 

αρνητικά συναισθήματα, και ενώ ο FoMO δεν αποτελεί κατάσταση ψυχικής 

υγείας, μπορεί να εξακολουθεί ή να επιδεινώσει το άγχος και την κατάθλιψη. 

Το FOMO οδηγεί τους νέους να περνούν μεγάλο χρονικό διάστημα στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης (και ιδίως στο Instagram) σε μια προσπάθεια να μειώσουν 

την πιθανότητα να "χάσουν κάτι". Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διευκολύνουν 

επίσης τη σύγκριση με άλλους, προκαλώντας αρνητικά συναισθήματα και χαμηλή 

αυτοεκτίμηση. 

 

Ρόλος των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας και των εκπαιδευτών 

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας και οι εκπαιδευτές έχουν σημαντικό ρόλο 

στην προειδοποίηση και την κατανόηση των νέων μέσω αυτής της ολοένα και 

αυξανόμενης ανησυχίας. Οι πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις για τον τρόπο 

https://www.gamblingcommission.gov.uk/
https://blog.nationalonlinesafety.com/
https://www.responsiblegambling.nsw.gov.au/
https://www.getsafeonline.org/
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αντιμετώπισης περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών. Οι 

εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας και οι εκπαιδευτές θα πρέπει να βοηθήσουν τους 

νέους να αυξήσουν την ευημερία τους μέσω αποτελεσματικών τεχνικών, όπως, 

η αντιμετώπιση του άγχους τους, ο περιορισμός του χρόνου που αφιερώνουν 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ενασχόληση με την ενσυνειδητότητα, η 

ευγνωμοσύνη και η αναζήτηση πραγματικών σχέσεων. Αυτές οι στρατηγικές 

υποστηρίζουν τους νέους στην αντιμετώπιση του άγχους, επιτρέποντας την 

αλλαγή νοοτροπίας προς μια πιο θετική προσέγγιση της τεχνολογίας. 

         Περαιτέρω πόροι για εκπαιδευτές: 

• Anxiety, loneliness and Fear of Missing Out: The impact of social media 
on young people’s mental health. Central for Mental Health. 
https://www.centreformentalhealth.org.uk/blogs/anxiety-loneliness-and-
fear-missing-out-impact-social-media-young-peoples-mental-health  

• Fear and Missing Out: Youth Anxiety and Functional Outcomes 
https://www.researchgate.net/publication/309438606_Fear_and_Missing
_Out_Youth_Anxiety_and_Functional_Outcomes  

• How FOMO Impacts Teens and Young Adults 
https://www.verywellfamily.com/how-fomo-impacts-teens-and-young-
adults-4174625 

 

8. Διαδικτυακή αποτοξίνωση 
Εφαρμογές μέσων κοινωνικής δικτύωσης: Το TikTok, το Snapchat, το Instagram, 

το Facebook και το Twitter -μεταξύ άλλων εφαρμογών μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης- διαπερνούν την καθημερινή ζωή πολλών εφήβων και διαμορφώνουν 

τις συνήθειές τους. Η συνεχής συνδεσιμότητα των νέων με τα smartphones και 

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να προκαλέσει ακόμη και δυσκολίες 

αποσύνδεσης από τις τεχνολογίες. Σε αυτό το σημείο έρχεται η διαδικτυακή 

αποτοξίνωση: Για τους νέους, η πίεση του "always on" μπορεί να γίνει 

συντριπτική κατά καιρούς, όταν όλος ο χρόνος τους περνάει μέσα από το 

scrolling και τη διαδικτυακή κατανάλωση. Η ψηφιακή αποτοξίνωση αναφέρεται 

σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία ένας νέος (ή οποιοσδήποτε άλλος) απέχει 

από τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

Επιπλέον, η ψηφιακή αποτοξίνωση είναι μια ευκαιρία να μειωθεί το άγχος και να 

επικεντρωθεί περισσότερο στην αλληλεπίδραση με τους άλλους, συμβάλλοντας 

https://www.centreformentalhealth.org.uk/blogs/anxiety-loneliness-and-fear-missing-out-impact-social-media-young-peoples-mental-health
https://www.centreformentalhealth.org.uk/blogs/anxiety-loneliness-and-fear-missing-out-impact-social-media-young-peoples-mental-health
https://www.researchgate.net/publication/309438606_Fear_and_Missing_Out_Youth_Anxiety_and_Functional_Outcomes
https://www.researchgate.net/publication/309438606_Fear_and_Missing_Out_Youth_Anxiety_and_Functional_Outcomes
https://www.verywellfamily.com/how-fomo-impacts-teens-and-young-adults-4174625
https://www.verywellfamily.com/how-fomo-impacts-teens-and-young-adults-4174625
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επίσης στην πρόληψη του εθισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο 

διαδίκτυο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη μείωση του χρόνου που αφιερώνεται 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή την πλήρη αποσύνδεση. Η αποσύνδεση σε 

τακτική βάση βοηθά όλους μας να διατηρήσουμε μια υγιή ισορροπία μεταξύ των 

δραστηριοτήτων IRL ("στην πραγματική ζωή") και του ψηφιακού κόσμου. 

Συνδεδεμένο με μια διαδικτυακή αποτοξίνωση είναι ο χρόνος στην ύπαιθρο, η 

διακοπή κακών συνηθειών που θα μπορούσε να βελτιώσει την κοινωνική και 

συναισθηματική διαχείριση. 

 
Ρόλος των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας και των εκπαιδευτών 
Youth workers and trainers have an important role in supporting and encouraging 

young people in regulating their online consumption. Providing youngsters with 

strategies to regulate their online time, control and reduce the impact social media 

has on their lives has become an important role for youth workers to assume and 

take on. Youth workers should identify and alert to the health signs that indicate 

the need to consider an online detox in youngsters. In addition, youth worker’s 

and trainers should focus on building supporting strategies to encourage and 

support young people in effectively “detox” in a sustainable way to improve their 

well-being and mental health. These strategies support young people in coping 

with anxiety, enabling a shift of mindset towards a more positive approach to 

technology. 

Περαιτέρω πόροι για εκπαιδευτές: 

• Teens and Technology: A Guide to Digital 'Detoxing', Psychology 
Today 
https://www.psychologytoday.com/us/blog/being-your-
selfie/202105/teens-and-technology-guide-digital-detoxing  

• Digital detox is the new self-care, Family Consumer Sciences, 
Eastern Illinois University 
https://extension.illinois.edu/blogs/family-files/2020-06-16-digital-detox-
new-self-care  

• Digital detox workshops and mindfulness courses 
https://www.itstimetologoff.com/digital-detox-days/  

 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/being-your-selfie/202105/teens-and-technology-guide-digital-detoxing
https://www.psychologytoday.com/us/blog/being-your-selfie/202105/teens-and-technology-guide-digital-detoxing
https://extension.illinois.edu/blogs/family-files/2020-06-16-digital-detox-new-self-care
https://extension.illinois.edu/blogs/family-files/2020-06-16-digital-detox-new-self-care
https://www.itstimetologoff.com/digital-detox-days/
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6. Χρήση του παιχνιδιού σε διαφορετικά εκπαιδευτικά 

πλαίσια 

Η μάθηση με βάση το παιχνίδι είναι ένας όρος ομπρέλα που μπορεί να 

περιγράψει πολλούς διαφορετικούς τρόπους χρήσης των παιχνιδιών ως εργαλείο 

για την εκπαίδευση. Η μάθηση και η διδασκαλία με παιχνίδια είναι μια σημαντική 

και παρακινητική στρατηγική για την αποτελεσματικότερη προσέγγιση των νέων 

και για να γίνει η μάθηση πιο προσιτή. Οι ψηφιακές τεχνολογίες, 

συμπεριλαμβανομένων των εικονικών παιχνιδιών, επιτρέπουν στους 

εκπαιδευτές νέων να φέρουν ακόμη πιο ελκυστικές μαθησιακές εμπειρίες στην 

τάξη. 

Οι έρευνες δείχνουν ότι η μάθηση με βάση τα παιχνίδια ενθαρρύνει τη συμμετοχή 

και τη μάθηση στα μαθήματα STEM (Jackson, 2014). Επιπλέον, η έρευνα δείχνει 

ότι "τα παιχνίδια ενισχύουν μια σειρά από γνωστικές λειτουργίες και δημιουργούν 

αντιδράσεις στον εγκέφαλο που σχετίζονται με την προσοχή και τη μάθηση". 

(Australian Council for Educational Research, 2016). 

Το εκπαιδευτικό παιχνίδι που αναπτύχθηκε από το Game-OFF μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε διάφορα περιβάλλοντα, τόσο σε μια εκπαιδευτική συνεδρία 

ως διαδραστική δραστηριότητα για τους εκπαιδευόμενους, ως πρόκληση ή ως 

ομαδική δραστηριότητα- σε περιβάλλοντα μικτής μάθησης, όπου ο συνδυασμός 

δραστηριοτήτων κατάρτισης πρόσωπο με πρόσωπο ακολουθούμενων από 

διαδικτυακές εργασίες μαθημάτων παρέχει μια πλουσιότερη εκπαιδευτική 

εμπειρία- όσο και ως δραστηριότητα με τη μορφή αυτοκατευθυνόμενης μάθησης.  

7. Περαιτέρω πόροι για τη μάθηση με βάση το παιχνίδι 
 

• Australian Council for Educational Research (2016). Video games 
and STEM. (ACER Research Developments). Online: 
https://www.stemgames.org.au/teachers-and-parents  
 

• Digital Citizenship: Teaching and learning with games: 
https://www.digitalcitizenship.nsw.edu.au/articles/teaching-and-learning-
with-games  
 

https://www.stemgames.org.au/teachers-and-parents
https://www.digitalcitizenship.nsw.edu.au/articles/teaching-and-learning-with-games
https://www.digitalcitizenship.nsw.edu.au/articles/teaching-and-learning-with-games
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• Digital Technology Hub: Game based Learning: 
https://www.digitaltechnologieshub.edu.au/teachers/topics/game-based-
learning  
 

• Gaming can make a better world, Jane McGonigal (TED2010): 
https://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_better_
world/transcript?language=en   
 

• Game On: Teachers Should Continue to Gamify Classrooms 
https://edtechmagazine.com/k12/article/2018/09/game-teachers-should-
continue-gamify-classrooms  
 

• Teens in quarantine: Mental health, screen time, and family 
connection: https://www.aei.org/research-products/report/teens-in-
quarantine-mental-health-screen-time-and-family-connection/  
 

• Video games have winning impact in classrooms: Deakin University 
research (2017): 
https://www.deakin.edu.au/about-deakin/news-and-media-
releases/articles/video-games-have-winning-impact-in-classrooms-
deakin-research  
 

• Youth Work and You: Youth Work in the Digital World, HUMAK 
University of Applied Sciences, Finland: 
https://www.youthworkandyou.org/ywelp-module-five/  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.digitaltechnologieshub.edu.au/teachers/topics/game-based-learning
https://www.digitaltechnologieshub.edu.au/teachers/topics/game-based-learning
https://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_better_world/transcript?language=en
https://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_better_world/transcript?language=en
https://edtechmagazine.com/k12/article/2018/09/game-teachers-should-continue-gamify-classrooms
https://edtechmagazine.com/k12/article/2018/09/game-teachers-should-continue-gamify-classrooms
https://www.aei.org/research-products/report/teens-in-quarantine-mental-health-screen-time-and-family-connection/
https://www.aei.org/research-products/report/teens-in-quarantine-mental-health-screen-time-and-family-connection/
https://www.deakin.edu.au/about-deakin/news-and-media-releases/articles/video-games-have-winning-impact-in-classrooms-deakin-research
https://www.deakin.edu.au/about-deakin/news-and-media-releases/articles/video-games-have-winning-impact-in-classrooms-deakin-research
https://www.deakin.edu.au/about-deakin/news-and-media-releases/articles/video-games-have-winning-impact-in-classrooms-deakin-research
https://www.youthworkandyou.org/ywelp-module-five/
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ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ 
ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ;  

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: 
www.gameoff.eu  

και τη σελίδα μας στο Facebook: 
https://www.facebook.com/xxxx 


