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Ως ψηφιακή αποτοξίνωση ορίζεται ο χρόνος όπου κάποιος είναι 

μακριά από όλες τις συσκευές που έχουν γίνει μόνιμοι σύντροφοι 

στην καθημερινή ζωή. Τα smartphones, ταμπλέτες, φορητοί 

υπολογιστές, υπολογιστές, ξεχωρίζετε τον ιστό σας μακριά από 

εσάς για το χρονικό διάστημα που 

επιλέγετε. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα 

βλέπετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σας, ελέγχετε τα 

προφίλ σας στα κοινωνικά δίκτυα, 

ανεβάζετε φωτογραφίες, κάνετε check in και δεν θα κοιμάστε 

σχεδόν με το κινητό σας τηλέφωνο. 

Ακούγεται λίγο τρομακτικό; Μπορεί. Αλλά είναι ιδιαίτερα επωφελής 

για την υγεία και τη ζωή σας, ειδικά αν ξοδεύετε πολύ χρόνο 

μπροστά σε μια οθόνη. 

 

 

 

Πρώτα απ' όλα, επωφεληθείτε από τα μάτια σας, τα οποία έχουν 

υπερβολικό άγχος από την έκθεση στο φως και την ακτινοβολία 

Τι είναι η ψηφιακή Απεξάρτηση 

Ψηφιακή Απεξάρτηση  

Γιατί η ψηφιακή απεξάρτηση είναι απαραίτητη?    

Πηγή: www.in2life.gr 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.in2life.gr&hash=ee787cacc22c734b64b5279fda220f08
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τηςst. 

 

της οθόνης, μικρές ή μεγάλες. Θα τους βοηθήσει να ξεκουραστούν. 

Μπορείτε επίσης να ηρεμήσετε και να ξεκουραστείτε χωρίς να 

παραμείνετε με την ένταση των διαρκών ανακοινώσεων και της 

αγωνίας να δείτε τι έχουν κάνει οι νέοι σας φίλοι (πραγματικοί ή 

απλά ψηφιακοί). Αυτό το σταθερό άγχος και η υπερδιέγερση που 

προκαλείται στον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια διαταραχών στον 

ύπνο. Ως εκ τούτου, μια ψηφιακή αποτοξίνωση θα οδηγήσει στον 

ύπνο καλύτερα και να ξυπνήσετε αναζωογονημένοι, γεμάτοι 

ενέργεια. 

 

Θα σας δοθεί η ευκαιρία να δοκιμάσετε και να βελτιώσετε τις 

σχέσεις σας με τους ανθρώπους γύρω σας, την οικογένειά σας και 

τους φίλους σας. Η προσωπική επαφή και συνομιλία, μια βόλτα, 

κάποια δραστηριότητα που μοιράζεστε μαζί τους, θα σας φέρει πιο 

κοντά. Το ιδανικό είναι να κάνουμε μαζί, ταυτόχρονα, μια ψηφιακή 

αποτοξίνωση! Έτσι, κανείς δεν θα αποσπαστεί. 

 

Θα διαπιστώσετε ότι η καθαρότητα της σκέψης σας θα αυξηθεί. Θα 

αυξήσει την ικανότητα συγκέντρωσης και θα μπορείτε να δείτε τα 

πράγματα με ένα άλλο μάτι, να θέσετε ορισμένα ζητήματα σε τάξη, 

ίσως για να βρείτε μια λύση σε κάτι που σας απασχολεί εδώ και 

πολύ καιρό. 

 

Και αν η δουλειά σας απαιτεί συνεχή επαφή με τον ψηφιακό κόσμο, 

ένα μικρό διάλειμμα δεν θα σας θέσει σε μειονεκτική θέση.  

Ψηφιακή Απεξάρτηση Ψηφιακή Απεξάρτηση 
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Σε τι θα σας βοηθήσει η ψηφιακή αποτοξίνωση: 

 Η αποτοξίνωση θα σας βοηθήσει να κοιμηθείτε καλύτερα 

 Η υγεία των ματιών σας θα βελτιωθεί 

 Η παραγωγικότητά σας θα αγγίξει νέα ύψη 

 Θα ενισχύσει τη σχέση σας με την οικογένεια και τους φίλους 

σας 

 Η ψηφιακή απεξάρτηση θα βελτιώσει τη στάση του σώματος 

 Η ψηφιακή απεξάρτηση θα καταπολεμήσει την παχυσαρκία 
 

 

Ο εθισμός στο Διαδίκτυο είναι μια σχετικά νέα μορφή εθισμού, η 

οποία εξετάζεται από την επιστημονική κοινότητα προκειμένου να 

την οριοθετήσει, καθώς η εξάρτηση από το Διαδίκτυο δεν είναι 

ακόμη μια κλινική οντότητα που συναντάμε στα ψυχιατρικά 

εγχειρίδια. Αυτή η μορφή εθισμού ορίζεται ως "εμπλοκή στο 

Διαδίκτυο για να πάρετε μια αίσθηση ικανοποίησης που 

συνοδεύεται από μια αύξηση του χρόνου που καταναλώνει αυτό το 

συναίσθημα." 

    

                                                

Το Διαδίκτυο έχει την ικανότητα να 

ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες 

ψυχολογικές ανάγκες ενός ατόμου. Ένα από 

τα χαρακτηριστικά των μέσων που 

προκύπτουν από τη φύση του είναι ότι μπορεί 

να δημιουργήσει μια «ιδανική κατάσταση του  

Εθισμός στο Διαδίκτυο   

Ο Λόγος  

Πως να μειώσετε την υπερβολική χρήση του τηλεφώνου 

Πηγή: www.in2life.gr 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.in2life.gr&hash=ee787cacc22c734b64b5279fda220f08
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εαυτού του», όπου το άτομο μπορεί να εξερευνήσει διάφορες 

πτυχές της προσωπικότητάς του χωρίς περιορισμούς ή συνέπειες. 

Δεν υπάρχουν άμεσες συνέπειες στο Internet, ο χρήστης μπορεί να 

εισέρχεται και να βγαίνει όποτε το θέλει και μπορεί να καλύψει 

οποιαδήποτε εξωτερική εμφάνιση, καθώς συχνά δεν υπάρχει 

οπτική επαφή. 

Ταυτόχρονα, ο έφηβος μπορεί να ενσωματώσει διαφορετικούς 

ρόλους ή να υιοθετήσει διαφορετικές ταυτότητες ανάλογα με την 

εμπειρία του διαδικτύου, λόγω της ανωνυμίας που αποτελεί κατά 

κύριο λόγο χαρακτηριστικό του Διαδικτύου. 

Συνήθως, τα παιδιά που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του εθισμού 

στο διαδίκτυο είναι αγόρια και παιδιά που μεγάλωσαν δύσκολα. 

 

 

Τα συμπτώματα του συνδρόμου απόσυρσης όπως η ψυχοκινητική 

διέγερση, η ακούσια ή ακούσια δακτυλογράφηση, το άγχος, η 

ιδεοληπτική σκέψη για το διαδίκτυο και τα όνειρα για το Διαδίκτυο. 

1. Υπερβολική κατανάλωση χρόνου και / ή χρήματος σε 

δραστηριότητες που σχετίζονται με το διαδίκτυο (λογισμικό, 

σκληροί δίσκοι κ.λπ.) 

2. Μείωση της λειτουργικότητας του ατόμου σε κοινωνικό, 

οικογενειακό και προσωπικό επίπεδο. 

3. Μειωμένη απόδοση στο σχολείο λόγω των πολλών ωρών που 

ξοδεύει ο έφηβος στο Διαδίκτυο. 

Συμπτώματα  

Ψηφιακή Απεξάρτηση 
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4. Σε προηγμένες περιπτώσεις, ο έφηβος δεν 

κοιμάται, παραμελεί την προσωπική του 

υγιεινή,  σταματάει ακόμη και το σχολείο. 

5. Διαχωρίζονται επίσης από την οικογένεια 

και τους φίλους τους, γίνονται επιθετικοί, 

μπορούν να κλέψουν χρήματα από τους 

γονείς τους για να παίξουν. 

6.  Τέλος, φτάνουν σε ένα σημείο όπου δεν τρώνε ή το αντίθετο (πάχος). 

Αυτό το φαινόμενο μπορεί να εμφανιστεί στην πρώιμη εφηβεία 

(10-14 ετών) ή και νωρίτερα. Είναι πιο συχνή στην εφηβεία (15-17 

ετών), κατά την οποία οι έφηβοι γίνονται αυτόνομοι, όπως και στην  

εφηβεία (>17 ετών). Οι περισσότεροι εθισμένοι έφηβοι 

ασχολούνται με "παιχνίδια" στο σπίτι ή στο internet cafe. 

Επίσης, ο εθισμός στο διαδίκτυο μπορεί να έχει τα εξής: 

Ψυχολογικά συμπτώματα: 

 Αίσθημα ευφορίας, όταν είμαστε στον υπολογιστή. 

 Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη δραστηριότητα. 

 Ψάχνουμε για όλο και περισσότερο χρόνο στον υπολογιστή. 

 Παραμελούμε οικογένεια και φίλους. 

 Νιώθουμε άδειοι, λυπημένοι και ευερεθισμένοι όταν δεν 

είμαστε στον υπολογιστή. 

 Ψέματα στην οικογένεια και στους φίλους μας για τις 

δραστηριότητές μας. 

 Αντιμετωπίζουμε προβλήματα με την εργασία και το σχολείο. 

Ψηφιακή Απεξάρτηση 

Πηγή: www.in2life.gr 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.in2life.gr&hash=ee787cacc22c734b64b5279fda220f08
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Σωματικά συμπτώματα: 

 Διατροφικές διαταραχές. 

 Διαταραχές ύπνου και αλλαγές στις συνήθειες ύπνου. 

 Μυοσκελετικές διαταραχές (π.χ. σκολίωση). 

 Μειωμένη αθλητική δραστηριότητα. 

 Ξηρά μάτια - μυωπία. 

 Ημικρανίες. 

 Αμέλεια της προσωπικής υγιεινής. 

 
 
 
 
 

 

Βιβλιογραφία: 

www.in2life.gr 

http://www.saferinternet.gr 

http://www.microsoft.com/hellas/athome/security.mspx 

http://www.sch.gr/schportlets/static/manual/aboutSpam/index.php?_list=whatis 

http://support.microsoft.com/kb/129972/el 

http://www2.uth.gr/main/help/help-desk/internet/internet3.html 

 

Ψηφιακή Απεξάρτηση 
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https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www2.uth.gr/main/help/help-desk/internet/internet3.html&hash=05a04727af242322a5876e299c0bcd07
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Πως να μειώσετε         
την υπερβολική χρήση  

του τηλεφώνου 
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Ο Σαίξπηρ έχει πει πολύ σοφά: 

"Δεν υπάρχει τίποτα ούτε καλό ούτε κακό, η σκέψη το κάνει έτσι". 

Ομοίως, τα κινητά τηλέφωνα από μόνα τους δεν είναι ούτε καλά 

ούτε κακά. Ο τρόπος με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε είναι καλός ή 

κακός. Όταν οι χρήστες χειρίζονται τέτοιες συσκευές, μπορούν 

ασυνείδητα να δημιουργήσουν άγχος. 

Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι είναι καλά εξοικειωμένοι με το  

άγχος, αλλά η χρήση της τεχνολογίας μπορεί επίσης να 

δημιουργήσει ένα άλλο είδος άγχους που ονομάζεται "τεχνολογικό 

άγχος". 

Το 2007, το τεχνολογικό άγχος αναγνωρίστηκε ως επαγγελματική 

ασθένεια μετά από απόφαση του εισαγγελέα, του δικαστηρίου του 

Τορίνο, Raffaele Guariniello. 

 

 

 Οι πολύπλοκοι μηχανισμοί που δημιουργούνται από 

την τεχνολογική καινοτομία έχουν οδηγήσει σε αλλαγές 

που συμβάλλουν στην ανίχνευση των σημείων 

ταυτοποίησης του τεχνολογικού άγχους: 

 Συνεχής χρήση του smartphone ακόμα και σε 

κοινωνικές συναντήσεις; 

 Το υποκείμενο δεν σβήνει ποτέ το τηλέφωνο; 

Πως να μειώσετε 
την υπερβολική χρήση  του τηλεφώνου 
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 Υπάρχουν πολύ συχνές νυχτερινές αφυπνήσεις για σύνδεση με τις 

κοινωνικές πλατφόρμες. 

 Προειδοποιεί επίσης το ένστικτο να καλέσετε σε ιδιωτικούς 

χώρους (κινηματογράφους, βιβλιοθήκες κ.λπ.). 

 Σύνταξη μηνυμάτων ενώ βρίσκεστε σε κίνηση. 

 Η τηλεόραση χρησιμοποιείται στο tablet ή στο κινητό τηλέφωνο. 

 

Η έλλειψη επαρκών μηχανισμών πρόληψης του 

τεχνολογικού άγχους μπορεί να οδηγήσει σε 

ανεπιθύμητες συνέπειες που δεν συμβαδίζουν με 

τα αναμενόμενα οφέλη. Σε θέματα υγείας, οι 

χρήστες θα πρέπει να προσαρμόσουν τη  

συμπεριφορά τους στη χρήση έξυπνων τηλεφώνων. Μια τέτοια  

συμπεριφορά μπορεί να οδηγήσει σε πολλά προβλήματα, όπως 

προβλήματα εργονομίας, φωτισμού, θορύβου και στάσης 

σώματος.  

Αυτοί οι παράγοντες μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη 

ψυχολογικής πίεσης.  

 

 Σχήμα 1 Το εννοιολογικό μοντέλο του τεχνολογικού άγχους 

Πως να μειώσετε την υπερβολική χρήση του τηλεφώνου 
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Η συμπτωματολογία είναι υποκειμενική και κάθε άτομο μπορεί να 

αναπτύξει συμπτώματα. Αυτό συμβαίνει ως αντίδραση στο στρες 

που επηρεάζει όχι μόνο τα εξωτερικά στοιχεία, αλλά και τα 

επιμέρους στοιχεία που ορίζονται ως «υποκειμενικοί παράγοντες». 

Οι παράγοντες αυτοί παρεμβαίνουν στη διαδικασία της αντίδρασης 

αλλά δεν δεσμεύονται με κανένα εξωτερικό στοιχείο. Από αυτά τα  

στοιχεία είναι δυνατόν να παρέμβουμε στις εσωτερικές πτυχές που 

«ανταποκρίνονται» στα αγχωτικά γεγονότα.1  

Επιπλέον, συμπτώματα που προκαλούνται από την υπερβολική 

έκθεση, ημέρα και νύχτα, σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία που 

εκπέμπονται από ηλεκτρικές συσκευές, δρομολογητές και Wi-Fi 

μόντεμ, smartphone, tablet και PC.  

Το τεχνολογικό άγχος σε προχωρημένο στάδιο είναι υπεύθυνο για 

πολλές επιπτώσεις. Στην εργασία μπορεί να παρουσιαστούν 

αμνησία και διαταραχές της μνήμης, και αυτό συνδέεται με την 

αυξανόμενη απουσία, την έλλειψη κινήτρων και την απώλεια της 

επαγγελματικής αποτελεσματικότητας. Τα συμπτώματα που 

προκαλούνται από το τεχνολογικό άγχος συνυπάρχουν με άλλα 

ψυχολογικά  φαινόμενα όπως το σύνδρομο της εξάντλησης. Αυτές 

οι παθήσεις  αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ψυχοκοινωνικό 

παράγοντα κινδύνου. Υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτοί οι παράγοντες 

μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρές συνέπειες για την υγεία και να 

παράγουν σε άτομα ορισμένες ασθένειες. 

                                              
1
 

 Danon  M.  Stop  allo  stress.  Urra-Apogeo,  Milano 2012. 

Πως να μειώσετε την υπερβολική χρήση του τηλεφώνου 
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Γι’ αυτό, το άγχος που προέρχεται από την τεχνολογική εξάρτηση, 

διαγιγνώσκεται σε ένα μεταγενέστερο στάδιο, συχνά μετά από 

σοβαρά γεγονότα που σχετίζονται με την υγεία, για τα οποία 

προβλέπεται μεγάλη περίοδος ανάπαυσης μακριά από την 

εργασία.2  

Η διαχείριση των συνεπειών συνεπάγεται την εφαρμογή 

στρατηγικών πρόληψης, εκπαίδευσης και μέτρων για τη διαχείριση 

των συμπτωμάτων. Τα διορθωτικά μέτρα για το τεχνολογικό άγχος 

είναι εκείνα που προκαλούν την ψυχική και σωματική χαλάρωση 

και διακοπή, για μερικές μερίδες χρόνου, την ψηφιακή ροή μέσω:3 

 ψυχικές τεχνικές (νευρογλωσσικός προγραμματισμός, 

ασκήσεις συγκέντρωσης), 

 ολιστικές τεχνικές (γιόγκα, βελονισμός, διαλογισμός), 

 αθλητικές τεχνικές (αθλήματα και βόλτες στη φύση), 

 τεχνικές αναγέννησης (φυσική τροφή, χρήση 

βοτανοθεραπείας, ομοιοπαθητική). 

Στα σχολεία ή στην εργασία είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η 

αναδιοργάνωση της εργασίας και η σωστή κατανομή του φόρτου  

σύμφωνα με το χρόνο και το χώρο εργασίας. 

 Νεαρά αγόρια και κορίτσια φαίνεται να έχουν γίνει υπερβολικά 

                                              
2 
 

 Pucci  E,  Cristina  S,  Antonaci  F    et  al.  Technostress and primary headache: psychosocial risk. J Headache 

Pain. 2015 Dec;16(Suppl 1):A147. 

3 
 

 Di Frenna E. Tecnostress. Le 10 cose da sapere per affrontare il rischio nel lavoro digitale e imparare a valutarlo, 

2015. Ebook available at http://www.netdipendenzaonlus.it/landing-tecnostress/ebook-tecnostress.html. [accessed 

January 22, 2019] 

Πως να μειώσετε την υπερβολική χρήση του τηλεφώνου How to reduce overusing the phones 

http://www.netdipendenzaonlus.it/landing-tecnostress/ebook-tecnostress.html
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εθισμένοι σε αυτούς τους χώρους. Είναι άσκοπα και άχρηστα 

χάνουν τον πολύτιμο χρόνο τους σε αυτά τα άχρηστα σαιτ. 

 

Η ακτινοβολία που προκαλείται από τα μικροκύματα που εκπέμπουν 

οι πύργοι δικτύου καθώς και τα κινητά τηλέφωνα, η όραση 

επηρεάζεται λόγω έκθεσης σε οθόνη κινητού για ώρες, κλπ. είναι 

μερικά από τα θέματα υγείας. Εκτός αυτού, τα κινητά τηλέφωνα 

είναι επίσης υπεύθυνα για δυσκολία συγκέντρωσης, κόπωσης, 

πονοκεφάλους και διαταραχές ύπνου που μπορούν να 

προκαλέσουν επιπλοκές στην υγεία. Λόγω της χρήσης των κινητών 

τηλεφώνων τη νύχτα, μπορεί να προκληθούν περαιτέρω συνέπειες 

για την υγεία. Αυτό τους έκανε επιθετικούς και ενοχλημένους. 

 

Το άλλο σημαντικό μειονέκτημα της αυξανόμενης χρήσης τέτοιων 

δικτυακών τόπων είναι η εξάπλωση της αγριότητας. Οι γονείς, οι 

εκπαιδευτικοί και η κυβέρνηση πρέπει να εξετάσουν τα 

προβλήματα που προκαλούνται από τα κινητά τηλέφωνα και αυτές 

τις δικτυακές τοποθεσίες και πρέπει να διατυπώσουν μια 

στρατηγική είτε να περιορίσουν είτε να σταματήσουν τελείως την 

ταχέως αυξανόμενη αρνητική τους επίδραση στα μυαλά της 

νεολαίας μας.  

Η Nomophobia είναι παντού!. 

 

 

Πως να μειώσετε την υπερβολική χρήση του τηλεφώνου Πως να μειώσετε την υπερβολική χρήση του τηλεφώνου 
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Ο όρος είναι συντομογραφία για τη "χωρίς φοβία χρήση του 

κινητού τηλεφώνου", η οποία δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια μιας 

μελέτης το 2010 του ταχυδρομείου του Ηνωμένου Βασιλείου. Το 

Ταχυδρομείο ανέθεσε στην YouGov, έναν ερευνητικό οργανισμό, να 

εξετάσει τις ανησυχίες που υφίστανται οι χρήστες κινητών 

τηλεφώνων.  

 

Η Nomophobia, που ονομάζεται επίσης "η ασθένεια του ΧΧΙ αιώνα", 

είναι ο φόβος της ύπαρξης χωρίς κινητό τηλέφωνο. Πρόκειται για 

μια διαταραχή που εμφανίζεται λόγω της παράλογης εξάρτησης 

από αυτές τις συσκευές δημιουργώντας αίσθημα ανησυχίας στο 

χρήστη ο οποίος αισθάνεται αποκομμένος από το εξωτερικό.” 

 

Η Nomophobia, είναι ένας όρος που περιγράφει έναν αυξανόμενο 

φόβο στον σημερινό κόσμο - το φόβος της ύπαρξης χωρίς κινητό.   

 

Μεταξύ των σημερινών μαθητών και φοιτητών, ένας αυξανόμενος 

αριθμός τους κάνει ντους με το κινητό τους τηλέφωνο. Ο μέσος 

έφηβος θα χάσει μάλλον ένα δάχτυλο από το κινητό τηλέφωνο. Ένα 

αυξανόμενο ποσοστό γράφει κείμενο ή τιτιβίζει αντί να μιλάει 

πραγματικά με άλλους. 

Μια καλή στρατηγική για τη μείωση της χρήσης των κινητών 

τηλεφώνων θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την προσέγγιση που 

ονομάζεται "Πηγαίνοντας σε μια δίαιτα κινητού τηλεφώνου":4
 

                                              
4 
 

 https://m.wikihow.com/Beat-an-Addiction-to-Cell-Phones#/Image:Beat-an-Addiction-to-Cell-Phones-Step-1-

Version-4.jpg 
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1. Παρακολουθήστε τη χρήση του κινητού. Σύμφωνα με μελέτη, 

οι φοιτητές ξοδεύουν 8-10 ώρες την ημέρα στο κινητό τους. 

2. Δημιουργήστε ένα σχέδιο για τη χρήση του τηλεφώνου σας. 

Περιορίστε τη χρήση του κινητού σας τηλεφώνου σε 

συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Μπορείτε να το ρυθμίσετε.  

3. Προσφέρετε στον εαυτό σας ανταμοιβή. Αυτή η ενέργεια 

ονομάζεται θετική αυτο-ενίσχυση και χρησιμοποιείται ως 

θεραπεία μέσω ενός συστήματος ανταμοιβής. 

4. Ξεκινήστε αργά. Αντί να εξαλείψετε εντελώς τη χρήση του 

κινητού τηλεφώνου σας (που μπορεί να προκαλέσει πολύ 

άγχος), ξεκινήστε μειώνοντας σταδιακά τον χρόνο που 

περνάτε ελέγχοντας το τηλέφωνό σας. 

5. Βάλτε το τηλέφωνό σας μακριά. Βάλτε το τηλέφωνό σας 

κάπου όπου δεν θα το δείτε. Γυρίστε το τηλέφωνό σας σε 

αθόρυβη λειτουργία όταν εργάζεστε, μελετάτε ή οπουδήποτε 

αλλού. 

6. Πάρτε διακοπές από κινητά τηλέφωνα. Κόψτε το κινητό 

τηλέφωνο από τη ζωή σας εντελώς για ένα σύντομο χρονικό 

διάστημα, όπως ένα Σαββατοκύριακο. 

7. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας. Υπάρχουν 

ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας που ενδέχεται να σας ειδοποιούν 

κάθε φορά που λαμβάνετε ένα  email ή ειδοποίηση Facebook.  

8. Αλλάξτε τη σκέψη σας για το κινητό σας τηλέφωνο. Η αλλαγή 

των σκέψεών σας μπορεί να σας βοηθήσει να αλλάξετε τα 

συναισθήματα και τις συμπεριφορές σας. 

Πως να μειώσετε την υπερβολική χρήση του τηλεφώνου 
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 Με άλλα λόγια, να αλλάξετε τη σκέψη σας για το κινητό σας. 

9. Εστίαση στο εδώ και τώρα. Η προσοχή, η τέχνη της 

συνειδητοποίησης, μπορεί να σας βοηθήσει να εστιάσετε και 

ενδεχομένως να μειώσετε τη χρήση του κινητού τηλεφώνου. 

 

 
 

 Κατανοήστε τους ενεργοποιητές σας για τη χρήση τηλεφώνου. 

Οι ενεργοποιητές είναι τα συναισθήματα και οι σκέψεις σας για 

μια κατάσταση που οδηγεί σε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά 

(χρήση κινητού τηλεφώνου).  

 Συμμετοχή σε άλλες δραστηριότητες που ενισχύουν τη 

διάθεση, όπως άσκηση/ αθλητισμός ή γραφή. 

 Κρατηθείτε απασχολημένος! Εάν έχετε ένα συγκεκριμένο 

σχέδιο για κάθε ημέρα και εστιάζεστε στις ευθύνες σας, θα 

έχετε λιγότερο χρόνο για να περάσετε στο τηλέφωνό σας. 

 Ανακατευθύνετε την προσοχή σας κάνοντας κάτι 

εποικοδομητικό. Κάντε μια λίστα με εργασίες που δεν 

αφορούν το τηλέφωνό σας και οποτεδήποτε έχετε την 

διάθεση να ελέγξετε το τηλέφωνό σας, να σταματήσετε και να 

ανακατευθύνετε την προσοχή σας. 

 Να πραγματοποιήσετε κοινωνικά καθήκοντα με διαφορετικό 

τρόπο. Αντί να κοιτάξετε τις φωτογραφίες σας στο Instagram, 

καλέστε ένα μέλος της οικογένειας και φυσικά να του δείξετε 

στις αναμνήσεις σας. Αυτός ο τύπος σύνδεσης μπορεί να έχει 

Εναλλακτικές λύσεις για τη χρήση του κινητού 

τηλεφώνου:     

How to reduce overusing the phones Πως να μειώσετε την υπερβολική χρήση του τηλεφώνου 
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ως αποτέλεσμα την αύξηση της ποιότητας της οικειότητας. 

 Αντικαταστήστε τις συνήθειες σας. Σκεφτείτε κάθε λόγο που 

χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο (παιχνίδια, γραπτά 

μηνύματα, τηλεφωνήματα). Ορισμένες από αυτές τις 

συνήθειες μπορεί να είναι απαραίτητες για την εργασία και την 

καθημερινή σας ζωή (ίσως να εργάζονται με μηνύματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.), ενώ άλλα θα μπορούσαν 

να διαταράξουν τη ζωή σας αν απομακρυνθούν.  

 

Η νεολαία μας είναι το μέλλον της ανθρωπότητας. 

Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε αυτή τη νεολαία να σπαταλάει 

τον πολύτιμο χρόνο της σε κινητά που κάνουν το Facebook. Την ίδια 

στιγμή πρέπει να δαπανώνται για τη μελέτη, την έρευνα και την 

ανάπτυξη ηγεσίας ή άλλων δεξιοτήτων ζωής. Είναι ηθικό καθήκον 

μας, καθώς και ευθύνη να οδηγήσουμε τη νεολαία μας στο σωστό 

δρόμο και να τις διδάξουμε να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν 

καλύτερα αυτά τα θαυμάσια gadgets για να βελτιώσουν μόνο του. 

 
 

Βιβλιογραφία: 
 

Danon  M.  Stop  allo  stress.  Urra-Apogeo,  Milano 2012. 
 
Pucci  E,  Cristina  S,  Antonaci  F    et  al.  Technostress and primary headache: psychosocial risk.  
J Headache Pain. 2015 Dec;16(Suppl 1):A147.  
 
Di Frenna E. Tecnostress. Le 10 cose da sapere per affrontare il rischio nel lavoro digitale e  
imparare a valutarlo, 2015. Ebook available at http://www.netdipendenzaonlus.it/landing- 
tecnostress/ebook-tecnostress.html. [accessed January 22, 2019] 
 
https://m.wikihow.com/Beat-an-Addiction-to-Cell-Phones#/Image:Beat-an-Addiction-to-Cell- 
Phones-Step-1-Version-4.jpg. [accessed January 21, 2019]  
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Πως να ξοδέψετε   
χρόνο online   

αποτελεσματικά 
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Είναι προφανές ότι το Διαδίκτυο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που 

χρησιμοποιείται καθημερινά στο σχολείο, στην εργασία ή στο σπίτι. 

Αλλά η υπερβολική χρήση του Διαδικτύου μπορεί εύκολα να 

επηρεάσει την παραγωγικότητα και να επηρεάσει αρνητικά τη ζωή. 

Συχνά, το Διαδίκτυο χρησιμοποιείται χωρίς κανένα σκοπό και 

οδηγεί σε χάσιμο χρόνου. Για αυτό συνιστάται να προετοιμάσετε 

μια στρατηγική πώς να περάσετε αποτελεσματικά το χρόνο. 

Για τους περισσότερους ανθρώπους μπορεί να είναι δύσκολο να 

φανταστούν ή δεν είναι ρεαλιστικό να αποφύγουν πλήρως τη 

χρήση του Διαδικτύου. Ωστόσο, είναι σίγουρα δυνατή η διαχείριση 

και οργάνωση του χρόνου που αφιερώνεται στο διαδίκτυο.  

 

 

 

 

 
 

Μπορείτε να μάθετε κάτι νέο?  

Υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες και εφαρμογές που παρέχουν 

δωρεάν μαθήματα σε ένα πλήθος θεμάτων και δεξιοτήτων. Οι 

παρακάτω ιστότοποι είναι εξαιρετική πηγή γνώσης που μπορείτε να 

ελέγξετε. 

Πως να ξοδέψετε   
χρόνο online  αποτελεσματικά 

Υπάρχει ένας απλός κανόνας:  

Να είστε παραγωγικοί όταν είστε online 
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Είναι ο πιο γνωστός τρόπος για να μάθετε 

online γλώσσες. Με το Duolingo μαθαίνετε 

οποτεδήποτε, οπουδήποτε. Μπορείτε να 

επιλέξετε από περισσότερες από 20 

γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των 

αγγλικών. Αν έχετε ήδη κάποια γνώση της γλώσσας, αλλά θέλετε να 

συνεχίσετε, μπορείτε να κάνετε μια δοκιμή με το Duolingo και θα 

σας τοποθετήσει αυτόματα στο επίπεδο στο οποίο ανήκετε. 

Μπορείτε να βάλετε στόχους, να κάνετε δοκιμές, να μάθετε 

λεξιλόγιο ή  γραμματική, απλά προσαρμόστε το μάθημα. Το 

καλύτερο από όλα, το Duolingo είναι ήδη διαθέσιμο εφαρμογή 

κινητού.                                                                Πηγή: www.duolingo.com 

 

 
 

 

 

Είναι μια ιστοσελίδα που επικεντρώνεται στον 

εγκέφαλο. Περιέχει πολλά παιχνίδια για να 

κρατήσει τον εγκέφαλο σε φόρμα. Αφού 

εγγραφείτε, έχετε πρόσβαση σε προσωπικά 

στατιστικά στοιχεία, ένα ημερολόγιο και τον λεγόμενο δείκτη 

απόδοσης Lumosity, ο οποίος θα σας δείξει που πραγματικά είστε 

από την άποψη της ταχύτητας, της μνήμης, της προσοχής, της 

επίλυσης προβλημάτων και της ευελιξίας. 

Πηγή: www.lumosity.com 

   Duolingo        

   Lumosity     

Πως να ξοδέψετε χρόνο online αποτελεσματικά  
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Πανεπιστήμια άρχισαν να προσφέρουν 

ηλεκτρονικά μαθήματα που διαφορετικά θα 

ήταν διαθέσιμα μόνο για τους μαθητές τους.  

Μπορείτε να επιλέξετε μαθήματα ανάλογα με το 

τι σας ενδιαφέρει. Τα μήκη μαθήματος 

διαφέρουν, κυρίως από έξι εβδομάδες έως τρεις μήνες. Τα θέματα 

που διδάσκονται στο διαδίκτυο είναι πραγματικά διαφορετικά και 

καλύπτουν όλη τη διαχείριση έργων, τη χρηματοδότηση, τις 

φυσικές επιστήμες, την προσωπική ανάπτυξη, τις γλώσσες και τις 

ανθρωπιστικές επιστήμες. Η πιο γνωστή είναι η Coursera, η οποία 

προσφέρει περισσότερα από  2000 μαθήματα από 150 ινστιτούτα 

από 29 χώρες του κόσμου. 

Πηγή: www.coursera.org 
 
 
 
 

Open edX είναι μία πλατφόρμα ανοικτού 

κώδικα που προσφέρει πάνω από 2.000 online 

μαθήματα. Αρχικά ιδρύθηκε από το MIT και το 

Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και προσφέρει 

μαθήματα από το Πανεπιστήμιο του Princeton, το Πανεπιστήμιο της 

Οξφόρδης, το Georgetown, το Imperial College London ή 

μαθήματα στα γαλλικά από τη Σορβόννη. Το MIT Open Course Ware 

είναι μια ανοικτή πλατφόρμα του MIT, που καλύπτει όλο το 

πρόγραμμα σπουδών του MIT.                                  Πηγή: www.edx.org 

Open edX  

Πως να ξοδέψετε χρόνο online αποτελεσματικά  Πως να ξοδέψετε χρόνο online αποτελεσματικά  

MOOC (μαζικά ανοικτά ηλεκτρονικά μαθήματα) 
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Ενώ περνάτε χρόνο σε online, μπορείτε 

επίσης να εμπνευστείτε από τους μεγάλους 

στοχαστές του κόσμου που έχουν τη χαρά 

να μοιραστούν την ιστορία της ζωής τους. 

Επισκεφτήτε το TED Talks και αναζητήστε το θέμα που σας 

ενδιαφέρει. Οι συνομιλίες του TED μπορούν να σας βοηθήσουν να 

διευρύνετε τους ορίζοντές σας.                               Πηγή: www.ted.com 

 

 

1. Πάρτε τη ρουτίνα σας. Η ρουτίνα ακούγεται καλή, αλλά 

λειτουργεί. Δημιουργήστε βασικούς κανόνες για τον έλεγχο 

μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την εργασία με 

έγγραφα ή ακόμα και με συναδέλφους. 

2. Συνδυάστε παρόμοιες υποχρεώσεις μαζί. Ο εγκέφαλος 

μαθαίνει να εκτελεί σύνθετα καθήκοντα συνδυάζοντας τα μαζί. 

Τον βοηθάτε και σχεδιάστε ανάλογα καθήκοντα ένα προς ένα. 

3. Κάντε ένα διάλειμμα. Το γράψιμο ή ο προγραμματισμός είναι 

πολύ διανοητικός και ο εγκέφαλός μας μπορεί να 

συγκεντρωθεί μόνο για λίγο. Κάντε μια βόλτα ή μιλήστε με 

τους συναδέλφους. Θα σας φέρει σε αυτό.  

4. Μην κάνετε περισσότερα πράγματα ταυτόχρονα. Ο εγκέφαλος 

έχει πολλά, αλλά οι γρήγορες μεταβάσεις από εργασία σε 

εργασία δεν είναι η ισχυρή πλευρά του. Αυτό αυξάνει την 

πιθανότητα να ξεχάσετε κάτι. Πρέπει να επικεντρωθείτε σε 

TED Talks  

Τρόποι να είστε παραγωγικοί online   

Πως να ξοδέψετε χρόνο online αποτελεσματικά  
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ένα καθήκον κάθε φορά. 

5. Καθαρίστε το μυαλό σας κάθε μέρα. Όταν ο εγκέφαλός σας 

έρχεται συνεχώς με νέες ιδέες, τι άλλο πρέπει να κάνετε, 

καταγράψτε τα σε χαρτί. Κατ' αρχάς, μπορείτε να καθαρίσετε 

το κεφάλι σας και στη συνέχεια να αυξήσετε την πιθανότητα 

ότι θα επικεντρωθείτε σε αυτό αργότερα. 

6. Κάντε χαρούμενα καθήκοντα ρουτίνας. Ένας από τους λόγους 

για τους οποίους οι άνθρωποι παρακινούνται είναι ότι το 

συγκεκριμένο καθήκον τους φαίνεται βαρετό. Αλλά πρέπει να 

κάνετε αυτά τα πράγματα ούτως ή άλλως. Ακούστε την 

αγαπημένη σας μουσική, προσπαθήστε να εργαστείτε σε ένα 

νέο περιβάλλον - διοργανώστε συναντήσεις ομάδας στο 

πάρκο ή σε ένα καλό γεύμα. 

7. Η αναβολή είναι ένα εργαλείο για καλύτερη απόδοση. Το 

πιστεύετε ή όχι, αλλά η αναβολή δεν είναι εχθρός της 

παραγωγικότητας. Το σχέδιό σας δεν είναι ακόμα τέλειο; Είναι 

το καθήκον στην εργασία για ολοκλήρωση; Είναι το έργο 

ασύμβατο με τους στόχους ή τις ικανότητές σας; 

Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες για να δημιουργήσετε ένα 

πρόγραμμα εργασιών και να εστιάσετε στα βασικά στοιχεία. 

 
 Βιβλιογραφία: 

 

www.duolingo.com   www.coursera.org   www.ted.com  

www.lumosity.com    www.edx.org  

 

Πως να ξοδέψετε χρόνο online αποτελεσματικά  
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                Εφαρμογές που θα  
               σας βοηθήσουν  να 
              ρυθμίσετε το χρόνο                         
                              σας online                       
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Πόσο συχνά καθίσετε σε υπολογιστή για συγκεκριμένο σκοπό, 

ξυπνάτε μετά από μερικές ώρες και αποδεικνύεται ότι δεν έχετε 

ξεκινήσει ακόμα; Πόσο χρόνο ξοδεύετε στο διαδίκτυο για μια 

συγκεκριμένη εργασία και πόσο χρόνο χάνετε στην περιήγηση, με 

το. . . . δείκτη του ποντικιού; Πόσο παραγωγικός μπορείς να είσαι 

στο διαδίκτυο; Περιηγείστε στο περιεχόμενο που επιλέξατε; Είναι 

αυτά που σας έχουν επιβληθεί? 

Ακολουθούν μερικά λόγια για τα σύγχρονα διλήμματα. Με την 

ανάγνωση θα ακούγεται οικεία. 

Το Διαδίκτυο χρησιμοποιείται σχεδόν από όλους. Ένα εμπόδιο 

μπορεί να είναι κυρίως η πρόσβαση στο δίκτυο και το επίπεδο 

προόδου στη μετάβαση στο Διαδίκτυο. Όλοι, ωστόσο, μπορούν να 

δημιουργήσουν περιεχόμενο. Οι πληροφορίες μας φτάνουν από 

πολλές πλευρές. Βγαίνουμε στην πύλη πληροφοριών, και στην  

κορυφή υπάρχει ένα banner που μας ενθαρρύνει να αγοράσουμε 

νέο εξοπλισμό, από περιέργεια να το εισάγουμε, να επιστρέψουμε 

στην ιστοσελίδα και έτσι κατεβαίνουμε με το δρομέα για να 

ψάξουμε  στο άρθρο με τα ενδιαφέροντα μας, μπουμ εδώ είναι ένα 

αναδυόμενο με μια διαφήμιση ενός νέου δανείουν, το οποίο είναι 

πολύ αναγκαίο για νέο εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών,  

Εφαρμογές που θα σας βοηθήσουν   
να ρυθμίσετε το χρόνο σας online 
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η οποία αποδείχθηκε από παλαιότερο banner. Μετά την 

ολοκλήρωση του άρθρου, θα περάσουμε στη σελίδα, υπάρχουν 

πληροφορίες για έναν νέο ιό (εξαιρετικά επικίνδυνο στην Ευρώπη - 

διαβάζουμε για να αποφύγουμε τον κίνδυνο), ένα άλλο παράθυρο, 

αυτή τη φορά για ένα ταξίδι στη Ταϊλάνδη, δεν είναι καλή ιδέα να 

μην πάτε στην ιστοσελίδα για να δείτε την προσφορά. 

Αποδεικνύεται ότι η δεδομένη τιμή είναι μόνο η τιμή των πτήσεων, 

αλλά μας ενδιαφέρει να δούμε τι είναι ενδιαφέρον στην Ταϊλάνδη 

(και που βρίσκεται) πρώτα, γι' αυτό ανοίγουμε μια νέα καρτέλα με 

αναζήτηση εικόνων. Η Google προτείνει ότι είναι όμορφη, 

αποφασίζουμε να ελέγξουμε επιπρόσθετα το ξενοδοχείο, το 

περιεχόμενο στο blog υποδεικνύει ότι θα ήταν επίσης χρήσιμο να 

νοικιάσουμε ένα αυτοκίνητο, γι’ αυτό ψάχνουμε για μια κατάλληλη 

προσφορά. . . και ούτω καθεξής. Ήταν ήδη σκοτεινά έξω από το 

παράθυρο, δεν πήραμε πίστωση και ο ιός αποδείχθηκε αβλαβής. 

Τις τελευταίες 5 ώρες, μόλις έχετε βάλει στο μυαλό σας ότι δεν 

σκοπεύατε να φτάσετε καθόλου, συμπεριλαμβανομένης της 

τυφλής προβολής των κοινωνικών μέσων. Αντιλαμβάνεστε ότι η 

περασμένη εβδομάδα είναι ήδη τέταρτη απόψε. Γνωρίζετε αυτό το 

φαινόμενο; Έτσι τι να μην κάνουμε. . . . δεν το κάνετε? 

Το Διαδίκτυο παρέχει περιττό περιεχόμενο. Άρα πώς να 

αντιμετωπίσουμε αυτό που έρχεται σε μας? Πώς να αποφύγουμε 

ότι δε χρειαζόμαστε; Και πώς να συμφωνήσουμε το συγκεκριμένο 

έργο που έχουμε επιλέξει?  

 

Εφαρμογές που θα σας βοηθήσουν να ρυθμίσετε το χρόνο σας online  
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Πολύ περιεχόμενο στο Διαδίκτυο δεν είναι απαραίτητο για εμάς, 

αυτό το φαινόμενο έχει οδηγήσει στην εμφάνιση εργαλείων που 

αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση αυτής της έλλειψης 

παραγωγικότητας. Παρακάτω παρατίθενται παραδείγματα 

εφαρμογών στον ιστό.  

 

 

Είστε έτοιμοι να αυξήσετε την αποτελεσματικότητά σας?  

Εδώ είναι μερικά κόλπα. 

 

 

Και λοιπόν? Δηλαδή, μια επέκταση στο Google Chrome που σας 

επιτρέπει να περιορίσετε το χρόνο σε επιλεγμένες σελίδες. Ανάλογα 

με την καθορισμένη ώρα, δεν θα μπορείτε να εισέλθετε στον 

ιστότοπο. Η λύση μπορεί να λειτουργήσει σε μεγάλο βαθμό αν 

αποφασίσετε να αποκλείσετε τα κοινωνικά μέσα που δεν 

χρειάζεστε, τα οποία ποτέ δεν καταλήγουν να κατεβαίνουν προς τα 

κάτω.  

 

Αυτό είναι το μήνυμα όταν εισέρχεστε στον ιστότοπο: 

 

Μείνετε Συγκεντρωμένοι 

 

Εφαρμογές που θα σας βοηθήσουν να ρυθμίσετε το χρόνο σας online  

 

Πηγή: http://www.senseqblog.com/2010/12/stay-focused-with-stayfocusd/ 

 

http://www.senseqblog.com/2010/12/stay-focused-with-stayfocusd/
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Ήχοι. . . . (μη) οικείοι? Αν συμβεί, τότε κάνετε αυτό. Έτσι κάτι απλό! 

Η εφαρμογή σάς επιτρέπει να αυτοματοποιήσετε ορισμένες 

δραστηριότητες που εκτελείτε καθημερινά στο Διαδίκτυο ή σε 

κινητές συσκευές. Εάν θέλετε να βελτιώσετε τη ροή των 

πληροφοριών και να εξοικονομήσετε χρόνο κάνοντας κλικ σε κάθε 

επόμενη εφαρμογή για να κάνετε δραστηριότητες, το IFTTT μπορεί 

να σας βοηθήσει. Η δύναμη του IFTTT είναι η ολοκλήρωση μεταξύ 

εφαρμογών. Αυτό σημαίνει ότι εάν χρησιμοποιείτε το Gmail, το 

Google Drive, τα κοινωνικά μέσα ή άλλες δραστηριότητες, μπορείτε 

να αυτοματοποιήσετε μερικά με απλά βήματα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: https://ifttt.com/ 

Το IFTTT υποστηρίζει έξι κανάλια για Android (ρυθμίσεις συσκευών, 

τοποθεσία, ειδοποιήσεις, SMS, κλήσεις και φωτογραφίες) και μια 

σειρά από πηρεσίες όπως το Blogger, το Evernote, το Facebook, το 

Gmail, το OneDrive, το Twitter και το Instagram. Ως αποτέλεσμα,  

Εάν αυτό συμβεί τότε – IFTTT    

 

Εφαρμογές που θα σας βοηθήσουν να ρυθμίσετε το χρόνο σας online 

 

https://ifttt.com/
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είναι δυνατή η δημιουργία αυτόματων εργασιών, π.χ. εάν ως 

χρήστης τραβήξετε μια φωτογραφία με το τηλέφωνό σας, θα το  

στείλετε αυτόματα στο Instagram. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε 

αυτόματα το τηλέφωνό σας σε μια τοποθεσία, π.χ. στο σχολείο ή 

στην εργασία (θέλετε επίσης να είστε παραγωγικοί εδώ). Υπάρχουν 

πολλές άλλες λειτουργίες αυτού του είδους. Επιπλέον, όλα τα 

δεδομένα συγχρονίζονται μεταξύ πολλών συσκευών. 

 

 

Η εφαρμογή “Forrest" θα σας επιτρέψει να αναπτύξετε ένα όμορφο 

δάσος. Το δάσος έχει μόνο ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, τα δέντρα 

αναπτύσσονται σε αυτό μόνο όταν δεν κοιτάτε το τηλέφωνο. Η 

αρχή της εφαρμογής είναι απλή: κάθε δέντρο μεγαλώνει για 30 

λεπτά. Όσο μεγαλύτερο είναι το δάσος, τόσο πιο πολλές στιγμές 

εστιάζετε σε κάτι πιο σημαντικό από το να κοιτάζετε την οθόνη του 

τηλεφώνου σας με άσκοπο τρόπο. Ακούγεται δύσκολο? Μάλλον 

αδύνατο? Δοκιμάστε τον εαυτό σας. Ίσως είναι το Forrest που θα 

σας εξοικονομήσει χρόνο (μέχρι τώρα πέρασε online). 

Forrest  

 

Applications to help you regulate your time online  

 

 

Εφαρμογές που θα σας βοηθήσουν να ρυθμίσετε το χρόνο σας online  

 

 

Source: https://www.gsmmaniak.pl/636618/dzien-bez-smartfona/ 

https://www.gsmmaniak.pl/636618/dzien-bez-smartfona/
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Πρόκειται για μια εφαρμογή βασισμένη στον ιστό, η οποία  

παρακολουθεί και αναλύει τις ενέργειές σας στο Internet 

(λειτουργεί με το Chrome). H εφαρμογή θα σας ειδοποιήσει με 

ειλικρίνεια πόση ώρα περάσατε στα κοινωνικά μέσα και πόσες 

ώρες είχατε πραγματικά παραγωγικές. Επιπλέον, καθιστά 

ευκολότερο τον καθορισμό στόχων και η δύναμή του είναι 

θανατηφόρα. Θα τολμήσεις να το δοκιμάσεις? 

 

 

 

Πρόκειται για μια απλή εφαρμογή iOS, στην οποία μπορείτε να επιλέξετε 15 

λεπτά, 30 λεπτά ή 1 ώρα, κατά τα οποία πρέπει να τοποθετήσετε το 

τηλέφωνό σας με την οθόνη, για να αποφύγετε την πλήρη χρήση του. Ως 

ανταμοιβή για την αντοχή χωρίς τηλέφωνο, μπορείτε να καυχηθείτε για το 

αποτέλεσμα στο 

Twitter. Η εφαρμογή  

αναγκάζει το 

τηλέφωνο να 

παραμείνει στην άκρη 

για μια 

προκαθορισμένη ώρα. 

Αυτό σας επιτρέπει να 

περάσετε περισσότερο 

παραγωγικό χρόνο - 

αυτή τη φορά όχι σε 

απευθείας σύνδεση.  

 Source: https://itunes.apple.com/us/app/dinnermode/id921581588?mt=8 

Rescue Time   

Dinner Mode   

 

Εφαρμογές που θα σας βοηθήσουν να ρυθμίσετε το χρόνο σας online  

 

 

https://itunes.apple.com/us/app/dinnermode/id921581588?mt=8
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Βιβλιογραφία: 

 

https://www.gsmmaniak.pl/636618/dzien-bez-smartfona/  

https://lifegeek.pl/produktywnosc-aplikacje/ 

https://chrome.google.com/webstore/detail/stayfocusd/laankejkbhbdhmipfmgcngdelahlfoji 

https://itunes.apple.com/us/app/dinnermode/id921581588?mt=8 

https://ifttt.com/ 

http://www.senseqblog.com/2010/12/stay-focused-with-stayfocusd/ 

 

 

https://www.gsmmaniak.pl/636618/dzien-bez-smartfona/
https://lifegeek.pl/produktywnosc-aplikacje/
https://chrome.google.com/webstore/detail/stayfocusd/laankejkbhbdhmipfmgcngdelahlfoji
https://itunes.apple.com/us/app/dinnermode/id921581588?mt=8
https://ifttt.com/
http://www.senseqblog.com/2010/12/stay-focused-with-stayfocusd/
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ΚΑΝΕ ΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ,  
γιατί και πως? 

 
 
 
 

Brochure for youth 
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