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Πεπίλετε:  

Δηζαγσγηθά, κηα ζχληνκε ηζηνξία ηεο αλάπηπμεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, καο δίλεη ηε δπλακηθή ηεο 

δηείζδπζεο ηνπ ζηε δσή καο θαη θαη’ επέθηαζε θαη ζηε δσή ησλ παηδηψλ. Υσξίο λα γίλεη πιήξεο 

εκβάζπλζε, εμεηάδνληαη νξηζκέλεο απφ ηηο πην εκθαλείο δηαζηάζεηο ηεο ζρέζεο απηήο. Σα παηδηά 

θαίλεηαη λα αλαπηχζζνπλ εμαηξεηηθά γξήγνξα απηή ηε ζρέζε ε νπνία έρεη ηνλ αληίθηππφ ηεο ζηελ 

θνηλσληθφηεηα ηνπο, ηελ ςπρνινγία ηνπο, ηελ ζρνιηθή ηνπο επίδνζε. Αλαπηχζζνπλ ζπγθεθξηκέλα 

ελδηαθέξνληα θαη ζπλήζεηεο θαηά ηελ ρξήζε ηνπ internet θαη ηελ πινήγεζή ηνπο ζ’ απηφ. Σν ρξε-

ζηκνπνηνχλ θπξίσο γηα ςπραγσγία, επηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε. Δίλαη εχπηζηα ζην πεξηερφκελφ 

ηνπ. Δκθαλίδνληαη θάπνηεο θνξέο θαηλφκελα εζηζκνχ, ελψ ε ζρνιηθή ηνπο επίδνζε δελ θαίλεηαη λα 

επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηε ρξήζε ηνπ. Σα δπν ηειεπηαία θαίλεηαη λα είλαη ακθηιεγφκελα. 

Abstract 

To begin with, a short history of Internets growth presents the dynamics of its infiltration in our life and of 

course, in the life of children. Scratching only the surface, some of the most obvious dimensions of this rela-

tionship are examined. Children appear to develop this relationship extremely fast, which does have its im-

pact in their sociability, their psychology and their school record, as well.  What is more, children develop 

concrete interests and habits, while using the Internet.  They mainly use it for entertainment,   

communication and information. They are also gullible in its content.  Phenomena of addiction appear cer-

tain times, but their school record does not seem to be influenced considerably by its use. The previous   

two points of view, however, seem to be ambiguous. 
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Διζαγυγή: 

Πεξηνξηζκνί: ην παξφλ θείκελν, ζην πξψην κέξνο γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαδξνκή ζηελ εμέιημε 

ηνπ internet. ηελ ζπλέρεηα ζην δεχηεξν κέξνο δηεξεπλψληαη νξηζκέλεο πηπρέο ηεο ζρέζεο Παηδί –

Γηαδίθηπν ρσξίο λα γίλεηαη πιήξεο εκβάζπλζε  ζηε ζρέζε απηή θαζψο είλαη εμαηξεηηθά πνιχπινθε, 

πνιπδηάζηαηε, πνιχ πξφζθαηε, βξίζθεηαη ηψξα ζηε θάζε ηεο γέλλεζήο ηεο θαη ηεο εμέιημεο ηεο, 

κε απνηέιεζκα ηα ζηνηρεία ησλ εξεπλψλ λα κελ είλαη αθφκε επαξθή, ελψ νη έξεπλεο δελ ήηαλ δπ-

λαηφ λα έρνπλ ζεκαληηθφ βάζνο ρξφλνπ. Δπίζεο ε δπλακηθή ηνπ κέζνπ θαη ηεο ζρέζεο απηήο αιιά-

δεη κε ηέηνηνπο ηαρείο ξπζκνχο, πνπ πηζαλφλ ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ απέρνπλ έζησ θαη κηα 

πεληαεηία, λα δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά ιφγσ απηήο ηεο δπλακηθήο. 

Δπίζεο δελ γίλεηαη επέθηαζε ζηνλ ηνκέα ησλ θηλδχλσλ πνπ ελέρεη γηα ηα παηδηά θαη ηεο αζθάιεη-

αο ησλ παηδηψλ ζην δηαδίθηπν, νχηε θαη ζηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ ρξήζε ηνπ, δηφηη 

νη ηνκείο απηνί είλαη πνιχ εθηεηακέλνη θαη δε ζα κπνξνχζαλ λα θαιπθζνχλ ζην παξφλ έξγν. Θα 

κπνξνχζαλ θάιιηζηα λα εξεπλεζνχλ αλεμάξηεηα. 

Δπίζεο φηαλ γίλεηαη ε ρξήζε ηεο ιέμεο «παηδί» έρεη κηα θάπσο δηεπξπκέλε έλλνηα θαζψο πεξη-

ιακβάλεη θαη ειηθηαθέο νκάδεο ηεο εθεβείαο (κηαο θαη νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πάλσ ζηε ζρέζε 

απηή πεξηιακβάλνπλ θαηά θχξην ιφγν άηνκα ειηθίαο απφ 12-18 εηψλ αθνχ απηέο νη ειηθίεο εκθα-

λίδνπλ ηελ πην ελεξγή ζρέζε κε ην κέζν). 

ηφρνο είλαη: 

 Να γίλεη κηα απεηθφληζε ησλ ζπλεζεηψλ ησλ παηδηψλ-λέσλ θαηά ηελ ρξήζε ηνπ internet.  

Να δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ηνπ κέζνπ ζηελ θνηλσληθφηεηά ηνπο. 

Να δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ηνπ κέζνπ ζηελ ςπρνινγία ηνπο. 

Να δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ηνπ κέζνπ ζηε ζρνιηθή ηνπο επίδνζε θαη πσο απηφ κεηαβάιεη ηηο δνκέο 

κάζεζεο. 

Καη δεπηεξεπφλησο λα δηαθαλνχλ παξάιιεια νη ζέζεηο γνλέσλ θαη ζρεηηθψλ θνξέσλ γηα ηα δεηή-

καηα απηά. 

Α. Σύνηομε ιζηοπία ηος διαδικηύος 

Οι απαπσέρ: Θα κπνξνχζε λα ζέζεη θαλείο ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ εθεχξεζε ηνπ ηειεθψλνπ απφ ηνλ 

Α. Γθξαρακ Μπει ην 1876, θαζψο αθφκε θαη ζήκεξα θαηά βάζε ρξεζηκνπνηείηαη ην ηειεθσληθφ 
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δίθηπν γηα ηελ κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο. Σν 1929 ε ΑΣ&Σ. δεκηνπξγεί ην νκναμνληθφ θαιψδην 

πνπ επηηξέπεη εθπνκπή δηπιήο θαηεχζπλζεο. Σελ πεξίνδν 1930-40 νκάδεο εξγαζίαο ζην ΜΗΣ α-

ζρνινχληαη κε ηελ αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ δηαζπλδεκέλσλ κνληέισλ. Μηα πιεζψξα ηερλνινγη-

θψλ εμειίμεσλ πνπ αθνινπζνχλ ηα επφκελα ρξφληα νδεγνχλ ζηαδηαθά ζηελ ηειηθή κνξθή ηνπ επα-

λαζηαηηθνχ απηνχ κέζνπ. Παξάιιεια αξρίδεη λα δηαθαίλεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο ινγνηερλίαο ε δνκή 

θαη θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαδηθηχνπ, πνπ φκσο θαληάδεη σο εμσπξαγκαηηθή επηζηε-

κνληθή θαληαζία (ν Αξγεληηλφο Υφξρε Λνπίο Μπφξρεο ζην δηήγεκά ηνπ, Ζ Βηβιηνζήθε ηεο Βαβέι, 

πεξηγξάθεη έλα ππεξθείκελν κε άπεηξν αξηζκφ βηβιίσλ γηα φια ηα πηζαλά ζέκαηα ζε φιεο ηηο δπλα-

ηέο γιψζζεο.  

Σν 1962 ζην πιαίζην ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ αλαηίζεηαη ζηνλ Ρaul Baran, ηεο εηαηξίαο RAΝD λα 

κειεηήζεη ιχζεηο γηα έλα απνθεληξσκέλν θαη ιηγφηεξν ηξσηφ ζχζηεκα δηνίθεζεο θαη κεηαγσγήο 

παθέησλ πιεξνθνξίαο, έηζη ψζηε λα έρνπλ πνιιέο ελαιιαθηηθέο νδνχο κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξί-

αο ελψ απφ ηελ άιιε λα δηαζθαιίδεηαη ε κπζηηθφηεηα. ηα ρξφληα πνπ αθνινπζνχλ αλαπηχζζνληαη 

απφ δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ζπζηήκαηα, πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο θ.ιπ. πνπ νδεγνχλ νινέλα θαη 

πην θνληά ζηε ζεκεξηλή κνξθή ηνπ δηαδηθηχνπ.  

Σν 1974 θαηαγξάθεηαη ε πξψηε ρξήζε ηεο ιέμεο internet θαη ζην δίθηπν αληαιιάζνπλ δεδνκέλα 

κφλν γχξσ ζηνπο 30 ππνινγηζηέο. Σν 1976 αλαπηχζζεηαη ην πξσηφθνιιν Ethernet γίλεηαη ε πξψηε 

δνξπθνξηθή ζχλδεζε Δπξψπεο- Ακεξηθήο θαη ε βαζίιηζζα Διηζζάβεη ζηέιλεη ην πξψην e-mail. 

Απφ ην ζεκείν απηφ θαη κεηά νη εμειίμεηο ήηαλ ξαγδαίεο. Σν 1982 εκθαλίζηεθε πεξηνξηζκέλε α-

ληαιιαγή εκπνξηθήο αιιεινγξαθίαο θαη εηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ κέζα απφ ην internet. Σελ επφκε-

λε ρξνληά ηδξχεηαη ε πξψηε επηηξνπή γηα ην internet εκθαλίδεηαη ην Domain Name System DNS 

θαη ζε γεληθέο γξακκέο ην internet παίξλεη πεξίπνπ ηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή, ελψ νη ππνινγηζηέο 

πνπ είλαη ζπλδεκέλνη ζ’ απηφ είλαη ιίγν πάλσ απφ 500.  

Σν 1984 εκθαλίδεηαη ην πξψην free software project βαζηζκέλν ζηε ζπιινγηθή δηθηπαθή εθπΐα 

(ην GNU πξφδξνκνο ηνπ Linux). ηα επφκελα ρξφληα αλαπηχζζνληαη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ 

πνπ βνεζνχλ ηελ εμέιημε ηνπ internet θαη ην 1987θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ηα Windows 1.01 ην 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πνπ ζα δψζεη λέα ψζεζε ζηελ εκπνξηθή ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ελψ 

ζα νδεγήζεη ζηελ δεκηνπξγία γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο, θηιηθνχ πξνο ηνλ κέζν ρξήζηε. Σελ ίδηα 

φκσο ρξνληά εκθαλίδεηαη θαη ν πξψηνο ςεθηαθφο, ρξηζηνπγελληάηηθνο ηφο πνπ πξνζβάιεη ην ΒΗΣ-

ΝΔΣ. Σε ρξνληά απηή θηάλεη ην πξψην e-mail ζην Ίδξπκα Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο ζηελ Κξήηε 

κέζσ ζχλδεζεο UUCP θαη εηζάγεηαη ε έλλνηα ηνπ θπβεξλνρψξνπ (William Gibson Νεθξνκάληεο). 
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To 1988 ε θπθινθνξία απμάλεηαη ζεκαληηθά θαη νη ππνινγηζηέο ζην internet θηάλνπλ ηνπο 56.000. 

Σν 1989 γίλεηαη αληηιεπηή ε θπβεξλνθαηαζθνπεία.  

Σν 1990 είλαη ρξνληά ζηαζκφο γηα ην internet. Ο Tim Berners – Lee δεκηνπξγεί ζην CERN ηεο 

Διβεηίαο έλα ζχζηεκα hypertext κε γξήγνξε θαη εχθνιε πξφζβαζε γηα ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηε-

ηα ην World Wide Web (WWW) Αξρηθά ην δηαδίθηπν- internet εμειίζζεηαη σο απαξαίηεην κέζν 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θπβεξλεηηθψλ παξαγφλησλ. ηα ρξφληα πνπ αθνινπζνχλ κηα νιφθιεξε ηε-

ρλνινγία- ηερλνγλσζία αλαπηχζζεηαη γχξσ απφ ην internet ελψ εκθαλίδνληαη ζηαδηαθά νηθνλνκη-

θνί θνινζζνί ζηνλ ηνκέα ηεο Νέαο Σερλνινγίαο, πνπ γίλεηαη νινέλα πην εκπνξεπκαηνπνηήζηκε θαη 

αλνηρηή πξνο ην επξχ θνηλφ. Νέεο επηρεηξήζεηο εκθαλίδνληαη ζπλερψο, έηνηκεο λα αλαπηχμνπλ θαη 

λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο θαη πξνγξάκκαηα, πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα «ηαμηδέςνπλ» 

ζην δηαδίθηπν θαη λα εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο (παξνρείο internet, εηαηξείεο αλάπηπμεο ιν-

γηζκηθνχ γξαθηθψλ γηα ην δηαδίθηπν, επηρεηξήζεηο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θ.ιπ.) 

Το internet ζηεν Δλλάδα:Σν 1991 γίλεηαη ε ζηαδηαθή ζχλδεζε ηνπ Μεηζφβεηνπ Πνιπηερλείνπ 

κε ην Ariadne-t θαη europanet. Σν 1995 παξαηεξείηαη ε γελίθεπζε ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηνπ 

κέζνπ ελψ ηελ ίδηα ρξνληά ζηελ Διιάδα ηδξχεηαη ε FORTHNET ε πξψηε πάξνρνο internet ζηελ 

Διιάδα. 

Τελική εικόνα ηος μέζος: Σν 1996 ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θπθινθνξίαο ζην internet δηεμάγε-

ηαη κέζσ ISP (ηδησηηθέο εηαηξείεο παξνρήο πξφζβαζεο πξνο ην internet) θαη επίζεο εκθαλίδεηαη ην 

πξψην on-line chat ζε επίπεδν αξρεγψλ θξαηψλ. Σν 1997 θαηαγξάθνληαη 1.200.000 δηθηπαθνί ηφ-

πνη, ελψ γηα πξψηε θνξά αθνχγεηαη ε άπνςε «φπνηνο δε ζα δηαζέηεη πξφζβαζε ζην internet ζα εί-

λαη πνιίηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο». Σελ ίδηα ρξνληά εηζάγεηαη ε Web ηειεφξαζε θαη πξνζδηνξίδε-

ηαη ζεσξεηηθά ε δηαθνξά ηειεφξαζεο- δηαδηθηχνπ (ε πξψηε ζεσξείηαη κέζν «push» θαζψο κηθξφο 

αξηζκφο παξνρέσλ «ζπξψρλεη» ην πιηθφ ζην κεγάιν θνηλφ ελψ ην δεχηεξν είλαη κέζν «pull» φπνπ 

νη ρξήζηεο απνθαζίδνπλ κφλνη ηνπο, ηη ζέινπλ).(RAM, Ηαλνπάξηνο 2000, ηεχρνο 132, ζει.380-383) 

Βαζικά σαπακηεπιζηικά ηος διαδικηύος: Ζ εμάπισζε ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη ηαρχηαηε. Σν 1999 

κε έλα πξφρεηξν ππνινγηζκφ θαίλεηαη πσο ην δεκφζην πεξηερφκελν ηνπ WWW είλαη πεξίπνπ 15 

Terabyte. Σελ ίδηα ρξνληά αξρίδνπλ λα δηαθαίλνληαη εληνλφηεξα νη πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο πξνε-

θηάζεηο ηνπ κέζνπ θαζψο πξαγκαηνπνηείηαη ν πξψηνο «δηθηπαθφο» πφιεκνο πξνπαγάλδαο θαηά 

ηνπο βνκβαξδηζκνχο ζην Κφζζνβν. Ζ αλνηρηή θχζε ηνπ κέζνπ αλαγλσξίδεηαη απ’ φινπο ηνπο ε-

κπιεθφκελνπο. 
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ήκεξα ην δηαδίθηπν δελ αλήθεη ζε θαλέλαλ δει. απνηειεί δεκφζην αγαζφ, φπσο αθξηβψο θαη ην 

βαζηθφ ινγηζκηθφ πνπ ην πινπνηεί. Κπξίαξρν κνληέιν ιεηηνπξγίαο ηνπ είλαη ε «νηθνλνκία ηνπ δψ-

ξνπ» (π.ρ. ν internet explorer ζπλνδεχεη δσξεάλ ηα πξνγξάκκαηα ηεο Microsoft), θαη ε ειεχζεξε 

δηαθίλεζε ηεο πιεξνθνξίαο, (source) θψδηθαο. πγθξνηεί ζεσξεηηθά έλαλ εηθνληθφ ρψξν ίζσλ επ-

θαηξηψλ θαη επλνεί ηελ εχθνιε δεκηνπξγία θνηλνηήησλ ελδηαθεξφλησλ. Ο θαζέλαο έρεη δηθαίσκα 

λα αθνπζηεί κέζα απφ ην internet αλ θαη ε ηαρχηεηα θαη ε ακεζφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο κεηψλεη ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ. Πξφθεηηαη πάλησο γηα έλα πνιχ απαηηεηηθφ θαη πνιπδηάζηαην κέζν. ).(RAM, Ηα-

λνπάξηνο 2000, ηεχρνο 132, ζει.380-383) 

«Σν δηαδίθηπν απνηειεί ζεκαληηθή πεγή δηεξεχλεζεο θαη θαηαλφεζεο ησλ πνιηηηζκηθψλ δηαθν-

ξψλ· ειαρηζηνπνηεί κηα ζεηξά γεσγξαθηθψλ, ζεζκηθψλ θαη ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ ζηε κεηάδνζε 

ηεο πιεξνθνξίαο, επηπιένλ πξνάγεη ην δηάινγν, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ελζαξ-

ξχλεη ηελ ηζφηηκε επηθνηλσλία.» (Οδπζζέαο Δπαγγέινπ, Δηεξεύλεζε θαη δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπ-

ζε: Δπλαηόηεηεο θαη πεξηνξηζκνί, δηαζέζηκν ζηε http://www.pi-schools.gr/download/publications/ 

epitheorisi/teyxos12/evaggelou.pdf  5/12/2008) 

Απφ ηελ άιιε πάιη ζεσξείηαη ην θπξηφηεξν φξγαλν ηεο «Κνηλσλίαο ηεο Γλψζεο» ζε κηα παγθν-

ζκηνπνηεκέλε θνηλσλία φπνπ αλαπηχζζνληαη ηα βαζηθά ηεο ηδεψδε εμηδαληθεπκέλα (παγθφζκηα 

θνηλφηεηα, παγθφζκηνο πνιίηεο, ειεπζεξία έθθξαζεο, δεκνθξαηία, ίζεο επθαηξίεο, δηα βίνπ εθπαί-

δεπζε θ.ιπ.). ηίζεληαη φκσο επηηαθηηθά θάπνηα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ αλαδεηνχλ απάληεζε κε 

εμηδαληθεπκέλε: «Σα πέληε δηζεθαηνκκχξηα πεξίπνπ αλζξψπσλ πνπ δελ μέξνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ην internet άξα απνθιείνληαη απφ ηελ «Κνηλσλία ηεο Γλψζεο» θαη ηηο θνζκνπνιίηηθεο ζπλδειψ-

ζεηο ηεο, ηα εθαηνκκχξηα παηδηψλ πνπ ζλήζθνπλ εηεζίσο ρσξίο θακηά εθπαηδεπηηθή επθαηξία αιιά 

θαη ρσξίο θακηά επθαηξία επηβίσζεο, νη γπλαίθεο πνπ ζε αξθεηέο ρψξεο ηνπ πιαλήηε απνθιείνληαη 

ζεζκηθά απφ ην θνηλφ αγαζφ ηεο εθπαίδεπζεο, ηη ζέζε αθξηβψο δχλαηαη λα αμηψζνπλ ζην θνζκν-

πνιίηηθν απηφ πεξηβάιινλ; Καη ηειηθά κηα Κνηλσλία ηεο Γλψζεο πνπ γέκεη απνθιεηζκψλ θαη σο 

ηέηνηα απνζπλαξηάηαη απφ θάζε πξννπηηθή θνηλσληθήο δεκνθξαηίαο, πφζν εθηθηή θαη πφζν επνίσ-

λε κπνξεί λα είλαη;» (Νίθνο Δ. Παπαδάθεο, Αηνκηθόο θηλαιηζκόο θαη θνηλσληθή δεκνθξαηία ζηελ 

Κνηλσλία ηεο Γλώζεο: Όςεηο ηνπ «απηνλόεηνπ», ζει.154 δηαζέζηκν ζηε http://www.pi-

schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos8/11.pdf  εκ.5/12/2008)  

 

Β.  Παιδί και internet (διαδίκηςο) 

Όπσο θάλεθε απφ ηα πξνιεγφκελα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηδηαίηεξα κεηά ην 1996 κε-

γάινο αξηζκφο λνηθνθπξηψλ απέθηεζε πξφζβαζε ζην internet. Απηφ ην δηάπιαην άλνηγκα «παξα-

ζχξσλ» γηα θάπνηνπο είλαη ηξνκαθηηθφ. Απηή ηε ζηηγκή έρνπκε ηηο πξψηεο γεληέο παηδηψλ πνπ έ-
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ρνπλ πξφζβαζε ζην «ζεζαπξνθπιάθην γλψζεο» Οη γνλείο παξαθνινπζνχλ ηηο ηερλνινγίεο ζηα ρέ-

ξηα ησλ παηδηψλ ηνπο λα αιιάδνπλ πξηλ πξνιάβνπλ λα ηηο θαηαιάβνπλ. Σα ΜΜΔ δηαθεκίδνπλ ζπ-

λερψο ηε ρξήζε ηνπ, ελψ θάζε θνξά πνπ εκθαλίδεηαη έλα ειεθηξνληθφ έγθιεκα, ηα ίδηα ηα ΜΜΔ 

παξνπζηάδνπλ πιεζψξα άξζξσλ ζχκθσλα κε ηα νπνία ην internet είλαη φξγαλν ηεο παγθνζκηνπνί-

εζεο πνπ εθκαπιίδεη αγλά παηδηά ή ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο αλαξρηθνχο (ράθεξ) ηνπ θπβεξλνρψ-

ξνπ θαη ηηο πνιπεζληθέο γηα λα παξαβηάδνπλ ην πξνζσπηθφ απφξξεην. πλάκα νη κέζνη γνλείο ζηε 

ζχγρξνλε δπηηθή θνηλσλία δνπιεχνπλ ζπλήζσο θαη νη δπν. Λείπνπλ αξθεηέο ψξεο απφ ην ζπίηη θαη 

ληψζνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ αλάγθε λα ειέγρνπλ ηηο θηλήζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο. Αλ είλαη δπ-

λαηφλ «λα ηα έθιεηλαλ ζην ζπίηη» Ζ Νέα Σερλνινγία, ην internet έδσζε ηε «ιχζε»: έλα ζχζηεκα 

ηφζν ςπραγσγηθφ, ψζηε λα ηα θξαηά ζην ζπίηη θαη ηφζν απειεπζεξσηηθφ ψζηε λα ηα πεγαίλεη πα-

ληνχ.(RAM, ηεχρνο 143, Ηαλνπάξηνο 2001, ζει.109-130) 

Απφ ηελ άιιε ζην δηαδίθηπν ζα κπνξνχζαλ λα απνδνζνχλ φια ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηή-

καηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ θαη ην ίδην ην κέζν απνδεηθλχεηαη πνιπ-

πινθφηεξν θαη σο εθ ηνχηνπ έρεη δηαθνξεηηθέο επηξξνέο ηφζν ζηελ θνηλσληθφηεηα φζν θαη ζηελ 

κάζεζε. (Ησάλλεο Η. Κεθέο & Ζξψ Μπισλάθνπ- Κεθέ, Δηαδίθηπν(Internet) θαη Μάζεζε: Οη ζηξα-

ηεγηθέο γηα ηελ «πινήγεζε θαη ε δηδαθηηθή ηνπο αμία δηαζέζηκν ζηελ http://www.pi-

schools.gr/publications/epitheorisi/teyxos5/ εκ. 5/12/2008) Όηαλ φκσο ην δηαδίθηπν εκπιέθεηαη 

ζηελ παξνρή ηεο αλνηθηήο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ ηφηε πξνθχπηνπλ πξνβιή-

καηα πνηφηεηαο θαη ειέγρνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ. (Νηθφιανο Αβνχξεο, Κσζηαληίλνο νισκφο, Νηθφ-

ιανο Σζέιηνο, Τν δηαδίθηπν σο εξγαιείν παξνρήο αλνηθηήο θαη εμ-απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο: ελαι-

ιαθηηθνί κεραληζκνί ειέγρνπ πνηόηεηαο, δηαζέζηκν ζηε 

http://www.eap.gr/news/EXAGGELIA_SYNEDRIOU/synedrio/html/sect5/22.htm εκ 5/12/2008)  

Τι κάνοςν ηα παιδιά ζηο internet; Πέξαζαλ αξθεηά ρξφληα απφ ηελ εηζβνιή ηνπ δηαδηθηχνπ ηφ-

ζν ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο φζν θαη ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο πξφζβαζεο (νηθνγελεηαθέο εζηίεο, internet-

café, θ.ιπ.). Παξ’ φια απηά φκσο δελ ζα πξέπεη λα παξαβιέπνπκε ην γεγνλφο πσο αθφκε θαη ζηηο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο έλα πξνλνκηαθφ πνζνζηφ καζεηψλ κφλν, έρεη πξφζβαζε ζην internet, ελψ 

φπσο είλαη θπζηθφ ζηηο αλαπηπζζφκελεο θαη ππαλάπηπθηεο ρψξεο ηα πξάγκαηα είλαη πνιχ ρεηξφηε-

ξα. Όηαλ φκσο ηα παηδηά έρνπλ πξφζβαζε ζην internet πνηεο ηνπνζεζίεο επηιέγνπλ λα επηζθε-

θηνχλ; 

Γηεζλείο ζηαηηζηηθέο κηινχλ γηα εθηελή ρξήζε δηθηπαθψλ ηφπσλ κε παηρλίδηα (δηθηπαθά ή γελη-

θψο ςεθηαθά) θαη ζε ζειίδεο ηειενπηηθψλ ή θηλεκαηνγξαθηθψλ εξψσλ. Σα ιίγν κεγαιχηεξα παη-

δηά ζην ζηάδην ηεο πξνεθεβείαο αθηεξψλνπλ θπξίσο ην δηθηπαθφ ηνπο ρξφλν ζηελ αλαδήηεζε 

κνπζηθήο απφ ηα αγαπεκέλα ηνπο ζπγθξνηήκαηα. Γη’ απηά ην δηαδίθηπν απνηειεί θπζηθή πξνέθηα-

ζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο δσήο. Έλα πνζνζηφ παηδηψλ ειηθίαο 9-12 εηψλ πξνρσξνχλ παξαπέξα θαη 
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επηθνηλσλνχλ κε ειεθηξνληθά κελχκαηα. Μάιηζηα πνιιά απ’ απηά δελ πεξηνξίδνληαη ζηηο ειε-

θηξνληθέο δηεπζχλζεηο πνπ ηνπο παξαρσξνχλ απφ ηελ νηθνγέλεηα ή ην ζρνιείν αιιά δεκηνπξγνχλ 

ηα δηθά ηνπο ειεθηξνληθά ηαρπδξνκεία ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δσξεάλ ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηχνπ, 

ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε απφ νπνηνδήπνηε ππνινγηζηή θαη καθξηά απφ ηε γνλετθή 

επνπηεία. Μέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ ηα παηδηά αληαιιάζνπλ ηηο ηζηνξίεο ηνπο, ηηο εηθφ-

λεο ηνπο, ηα αγαπεκέλα ηξαγνχδηα ηνπο ή ρξήζηκα πξνγξακκαηάθηα πνπ «θαηέβαζαλ» απφ ην 

internet. ην ζεκείν απηφ ηίζεηαη ην δήηεκα ηεο θαηαπάηεζεο ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, θα-

ζψο ην κεγαιχηεξν κέξνο απηψλ ησλ ηξαγνπδηψλ ή πξνγξακκάησλ είλαη «πεηξαηηθφ» (παξάλνκα 

δηαθηλνχκελν) ελψ απφ ηελ άιιε ηα παηδηά δελ δείρλνπλ λα έρνπλ ηδηαίηεξε επίγλσζε ηνπ λφκνπ 

πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θαηαπάηεζήο ηνπ (λνκηθψλ, εζηθψλ, θνηλσ-

ληθψλ, νηθνλνκηθψλ θ.ιπ.). Δηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο, νη έθεβνη (ζηηο αλεπηπγκέλεο 

ρψξεο) ζεσξνχλ ηελ ζχλδεζε ζην internet απαξαίηεηε αλάγθε. Αηέιεησηεο ψξεο αθηεξψλνπλ ζηελ 

δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία (email, chat-rooms, forum, face book, θ.ά.) ελψ απηή ζεσξείηαη θπζηθή 

πξνέθηαζε ηεο «δσληαλήο» επηθνηλσλίαο. Κχξηεο ρξήζεηο ηνπ δηαδηθηχνπ ινηπφλ θαίλεηαη λα είλαη 

ε ςπραγσγία, ε επηθνηλσλία, ε ελεκέξσζε. Απ’ φια ηα κπεκέλα παηδηά κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ 

5-10% επηδεηεί ζην δηαδίθηπν πην εμεδεηεκέλα πξάγκαηα. .(RAM, ηεχρνο 143, Ηαλνπάξηνο 2001, 

ζει.109-130) 

Αο δνχκε φκσο ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ θαηά κέζν φξν, θαηά ειηθηαθή νκάδα, φπσο εκθα-

λίδνληαη ζε έξεπλα ζην εηδηθφ έλζεην αθηέξσκα ηεο Δθεκεξίδαο Έζλνο ηεο 9/9/2007, φπνπ ζθηα-

γξαθνχληαη νη πξνηηκήζεηο ησλ παηδηψλ, ελψ παξάιιεια δίλνληαη νδεγίεο πξνο ηνπο γνλείο γηα ηελ 

αζθαιή πεξηήγεζε ησλ παηδηψλ ηνπο.  

Πποηιμήζειρ καηά ελικιακή ομάδα: 

5-6 εηψλ: Σα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ εληνιέο πνπ ηνπο δίλνληαη, λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην πνληίθη θαη λα παίδνπλ παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή. ηελ πεξηήγεζή ηνπο ζην 

internet εμαξηψληαη απφ ηνπο ελήιηθεο (κεγαιχηεξα αδέιθηα, γνλείο, θ.ιπ.) γηαηί κφλα ηνπο δπζθν-

ιεχνληαη ζηελ αλεχξεζε δηθηπαθψλ ηνπνζεζηψλ, ζηελ εξκελεία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπο παξέ-

ρεη ην κέζν, ελψ δελ είλαη ζε ζέζε λα ζηείινπλ κφλα ηνπο email.  

7-8 εηψλ: Σα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο αλ θη έρνπλ ηζρπξά αλεπηπγκέλε ηελ αίζζεζε ησλ νηθνγε-

λεηαθψλ δεζκψλ αξρίδνπλ ζηγά-ζηγά λα αλαπηχζζνπλ ηελ αίζζεζε ηεο δηθήο ηνπο εζηθήο ηαπηφηε-

ηαο θαη ζπλήζσο ελδηαθέξνληαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ κεγαιχηεξσλ παηδηψλ ζηε δσή ηνπο. 

Δίλαη εχπηζηα θαη δελ ακθηζβεηνχλ φζνπο δείρλνπλ λα έρνπλ εμνπζία. Σα παηδηά απηήο ηεο ειηθηα-

θήο νκάδαο ζπλεζίδνπλ θαηά ηελ πεξηήγεζή ηνπο ζην internet λα παίδνπλ δηαδξαζηηθά παηρλίδηα 

θαη γεληθά απαζρνινχληαη κε ηελ ςπραγσγία ηνπο. Πνιιά απφ απηά ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ειε-

θηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη ίζσο πεηξακαηίδνληαη ζε δσκάηηα ζπλνκηιίαο (chat rooms) πνπ δελ ηνπο 
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επηηξέπνπλ νη γνλείο ηνπο. Γπζηπρψο ιφγσ ηεο εππηζηίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ειηθία ηνπο εχθνια 

θνηλνπνηνχλ πξνζσπηθά ζηνηρεία δηθά ηνπο ή ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. 

9-12 εηψλ: Σα πξνεθεβηθά ρξφληα είλαη πεξίνδνο ξαγδαίσλ αιιαγψλ θαηά ηελ νπνία ηα παηδηά 

είλαη απφιπηα εμαξηεκέλα απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, ελψ παξάιιεια απνδεηνχλ ζηαδηαθά ηελ αλε-

μαξηεηνπνίεζή ηνπο. Αξρίδνπλ λα ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ γχξσ 

ηνπο ελψ νη ζρέζεηο κε ηνπο θίινπο αξρίδνπλ λα γίλνληαη πνιχ ζεκαληηθέο. ’ απηήλ ηελ ειηθία ηα 

παηδηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηηο εξ-

γαζίεο ηνπο. Μεηαθνξηψλνπλ κνπζηθά θνκκάηηα, ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, παί-

δνπλ δηαδηθηπαθά παηρλίδηα θαη κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο ειεθηξνληθέο ςεθνθνξίεο 

πνπ αθνξνχλ ζηνπο αγαπεκέλνπο ηνπο ηξαγνπδηζηέο, εζνπνηνχο θ.ιπ.. Ο ηξφπνο επηθνηλσλίαο πνπ 

επηιέγνπλ είλαη ηα άκεζα κελχκαηα. 

13-17 εηψλ: νη κεγαιχηεξνη έθεβνη γλσξίδνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο πνιχ θαιά ηνλ ρψξν ηνπ 

δηαδηθηχνπ, πξάγκα πνπ θαζηζηά δχζθνιν ηνλ έιεγρφ ηνπο απφ ηνπο γνλείο, πνπ ζπρλά ππνιείπν-

ληαη ζε γλψζεηο. Οη γνλείο ζα πξέπεη λα θπιάλε ζε αζθαιέο κέξνο ηνπο πξνζσπηθνχο θσδηθνχο 

ηνπο. Οη έθεβνη αλ θαη είλαη αλνηρηνί ζε λέεο ηδέεο δελ δηαζέηνπλ πείξα ψζηε λα θξίλνπλ ηελ εγθπ-

ξφηεηά ηνπο. Οη έθεβνη ζην δηαδίθηπν κεηαθνξηψλνπλ κνπζηθά θνκκάηηα, ρξεζηκνπνηνχλ άκεζα 

κελχκαηα θαη γεληθά δηάθνξεο κνξθέο δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο θαη παίδνπλ δηαδηθηπαθά παηρλί-

δηα. (εηδηθφ έλζεην αθηέξσκα ηεο εθεκεξίδαο Έζλνο ηεο 9/9/2007) 

Δηδηθφηεξα γη απηήλ ηελ ειηθηαθή νκάδα πνπ είλαη θαη ε πην ελεξγή, ε νκάδα SafeNetHome ζην 

πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο δξάζεο SaferInternet δηεμήγαγε έξεπλα, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΣΔΗ Θεζζα-

ινλίθεο θαη ηε Γξ. Μεληδέινπ, πνπ είρε ζαλ ζηφρν λα απνηππψζεη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε φζνλ 

αθνξά ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηνπο εθήβνπο (16-19 ρξφλσλ). Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζε Θεζζαινλίθε, Αζήλα, Λάξηζα, Πάηξα, Υαληά θαη Καβάια απφ ηνλ Μάην κέρξη ηνλ Ηνχιην ηνπ 

2006, ζε ζχλνιν 590 λέσλ (290 θνξίηζηα θαη 300 αγφξηα).   

Απφ ηνπο εξσηεζέληεο ην 70% ρξεζηκνπνηεί Ζ/Τ θαη θαη’ επέθηαζε θαη ην δηαδίθηπν. Οη πεξηζ-

ζφηεξνη ρξήζηεο καζαίλνπλ ππνινγηζηή γηαηί ρξεηάδεηαη ζηηο ζπνπδέο ηνπο ελψ ηε ρξήζε δηαδηθηχ-

νπ ηελ καζαίλνπλ εκπεηξηθά. Οη πεξηζζφηεξνη ζεσξνχλ σο έμππλν εξγαιείν ην δηαδίθηπν αιιά ην 

ρξεζηκνπνηνχλ πξνο ην παξφλ γηα ηε δηαζθέδαζε ηνπο.  

Σν ίληεξλεη θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο ζε ζρέζε κε ηελ ηειεφξαζε, ηζρπξίδνληαη αξθεηνί λένη 

ζηελ Διιάδα, απφ ηελ ψξα πνπ άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν. Οη ψξεο πνπ αθηεξψλνπλ 

πιένλ ζηελ ηειεφξαζε ιηγνζηεχνπλ ζπλερψο. Μαζαίλνπλ απφ ην δηαδίθηπν ηα λέα ηεο αζιεηηθήο 

νκάδαο ηνπο ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη γηα ηα λέα θηλεκαηνγξαθηθά θίικ. Γηα ηηο λέεο θπθινθνξίεο 

CD, λέα απφ ηηο ζπλαπιίεο ζπγθξνηεκάησλ, αθφκε θαη θνπηζνκπνιηά γηα ηνπο θαιιηηέρλεο, θιπ.  
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Απφ απηνχο ηνπο ρξήζηεο ην 38% ησλ θνξηηζηψλ θαη 29% ησλ αγνξηψλ αληαιιάζζνπλ αξρεία 

κεηαμχ ηνπο, θσηνγξαθηθφ πιηθφ, ηζηνξίεο θαη κνπζηθφ πιηθφ. 

Απφ ηα άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ή δηαηεξνχλ blog (ζειίδα, εκεξνιφγην δηαδηθηχνπ) ηα πεξηζ-

ζφηεξα είλαη ιίγν ελεκεξσκέλα ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Δπίζεο ελψ νη πε-

ξηζζφηεξνη γλσξίδνπλ φηη είλαη απαγνξεπκέλν λα «θαηεβάδεηο» (download), κνπζηθή απφ ην δηαδί-

θηπν νη πεξηζζφηεξνη ην θάλνπλ. Πνζνζηφ 51% ησλ ρξεζηψλ «θαηεβάδνπλ» κνπζηθή !!!  

Δπίζεο πνζνζηφ 23% ρξεζηκνπνηεί peer to peer γηα λα θαηεβάζεη – αληαιιάμεη κνπζηθή θαη ηαηλίεο 

!! Σα αγφξηα «θαηεβάδνπλ» κνπζηθή ζε πνζνζηφ δηπιάζην απφ ηα θνξίηζηα.         

Απφ ην ππφινηπν 30% πνπ δελ ρξεζηκνπνηεί  ην δηαδίθηπν, ην 20% δελ γλσξίδεη ηε ρξήζε ηνπ 

Ζ/Τ !! Δλψ ην 10% απάληεζε φηη δελ ρξεζηκνπνηεί ππνινγηζηή, γηαηί δελ ηνλ ρξεηάδεηαη θαη φηη 

βξίζθεη αθξηβή ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ.  

Σν 80% ησλ εθήβσλ βεβαηψλνπλ φηη ηα ρξήκαηα, πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ, ηα ιακβάλνπλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο.  

Απφ απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν κέζσ Ζ/Τ, κφλν ην 10% ην ρξεζηκνπνηεί απφ ην 

ρψξν εξγαζίαο ηνπ, ελψ πνζνζηφ 21% ην ρξεζηκνπνηεί απφ Παλεπηζηήκηα / ΣΔΗ (ζαλ ρψξν εξγαζί-

αο) 

Σν 44% ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν  απφ ην ζπίηη ηνπ θπξίσο γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο, δηαδηθηπ-

αθά παηγλίδηα, emails, γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη ειάρηζηνη ηψξα ηειεπηαία γηα δεκηνπξγία θαη ζπκ-

κεηνρή ζε blog.  

25% ησλ εξσηεζέλησλ ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν απφ Internet station ή Cafe.  

 Αμηνζεκείσην θαη ηαπηφρξνλα πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ εμέιημε ηεο δξάζεο γηα ηελ 

αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν, είλαη φηη απφ απηνχο πνχ ην ρξεζηκνπνηνχλ, ην 21% (1/5 ησλ ρξε-

ζηψλ) αγλνεί εληειψο ηνπο θηλδχλνπο ηνπ δηαδηθηχνπ.  

 To 28% δειψλεη φηη έρεη ελεκεξσζεί γηα ζέκαηα θηλδχλσλ θπξίσο απφ ηελ ηειεφξα-

ζε θαη 27% ησλ ρξεζηψλ απφ ηνλ εκεξήζην ή ηνλ εμεηδηθεπκέλν ηχπν.  

 Παξφιν πνπ ε θακπάληα γηα ηελ αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν εληείλεη ηηο πξνζπάζεηεο 

ηεο γηα ζπλερή ελεκέξσζε, πνζνζηφ πεξίπνπ 60%, δελ γλσξίδεη πνχ πξέπεη λα απεπζπλζεί 

ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ. Απηφ θαλεξψλεη φηη λαη κελ νη ρξήζηεο πηζαλψο λα αλαγλσξίδνπλ 

ηνλ θίλδπλν αιιά δελ μέξνπλ  πνχ λα απεπζπλζνχλ γηα λα πξνζηαηεπζνχλ απφ απηφλ ή πψο 

λα ηνλ θαηαπνιεκήζνπλ.  
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Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζεκείν πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί είλαη φηη θίλδπλνη ηνπ δηαδηθηχνπ παξακν-

λεχνπλ θαη ζηα θηλεηά ηειέθσλα. Μπνξεί ινηπφλ λα έρνπκε έλα πνζνζηφ 20% πνπ δελ γλσξίδεη θαη 

δελ ρξεζηκνπνηεί Ζ/Τ θαη δηαδίθηπν αιιά ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν.  

Σν γεγνλφο απηφ είλαη ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθφ, γηαηί νη θίλδπλνη πνπ ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν δελ 

είλαη απνθιεηζηηθφηεηα ηνπ  Ζ/Τ  αιιά απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ρξήζεο ησλ θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη λένη θαη θπξίσο αλήιηθνη θαηαλαισηέο πην 

πεξίεξγνη θαη πην επάισηνη, πνιιέο θνξέο «αγνξάδνπλ» απφ ην θηλεηφ ηνπο αθφκε θαη πιηθφ απα-

γνξεπκέλν γηα ηελ ειηθία ηνπο. Υξήζηκε ππελζχκηζε, φηη θηλεηφ ηειέθσλν, ζηελ Διιάδα, έρεη ζηελ 

θαηνρή ηνπ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ παηδηψλ ειηθίαο άλσ ησλ 11 εηψλ, επεηδή απνηειεί κέζν 

άκεζεο επηθνηλσλίαο ηεο δπάδαο γνληνχ-παηδηνχ. Γίλεηαη θαλεξφ ινηπφλ πφζν θξίζηκε έρεη γίλεη 

πιένλ ε θαηάζηαζε. (Διιεληθή Καηαλαισηηθή Οξγάλσζε Δ.ΚΑΣ.Ο, Έξεπλα ηεο Ε.ΚΑΤ.Ο γηα ηηο 

ζπλήζεηεο θαη ηε ρξήζε ηνπ Δηαδηθηύνπ από ηνπο λένπο, δηαζέζηκν ζηε 

http://www.ekato.org/gr/research/2006/Internet_Use_survey.pdf εκ. 7/12/2008) 

Θεηικέρ και απνεηικέρ ζσέζειρ internet- παιδιών: Έξεπλεο ηεο American Psychological Asso-

ciation (APA) πνπ αθνξνχλ ζηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ internet, ζηελ ςπρνινγία 

θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ εθήβσλ επηθεληξψζεθαλ ζε έμη ηνκείο κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ εθήβσλ ζε chat rooms, ηελ ρξήζε ησλ άκεζσλ κελπκάησλ, ηε ρξήζε ηνπ inter-

net γηα ηελ βειηίσζε ησλ αθαδεκατθψλ ηνπο γλψζεσλ, ηελ ρξήζε ηνπ γισζζηθνχ ζηπι αιιά θαη 

ηηο «εηθνληθέο» ηαπηφηεηεο πνπ πηνζεηνχλ.  

Απφ ηελ έξεπλα απηή δηαθαίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ κέζνπ λα επλνήζεη ηελ επηθνηλσλία λέσλ 

απνκνλσκέλσλ ή θαη πεξηζσξηνπνηεκέλσλ κέζσ ησλ message boards, φπνπ δεκηνπξγείηαη ηειηθά 

έλαο ηχπνο ππνθνπιηνχξαο, πνπ θάπνηεο θνξέο νδεγεί ζηνλ απηνηξαπκαηηζκφ ησλ λέσλ χζηεξα 

απφ ηελ θνηλσληθή απνδνρή θαη ελζάξξπλζε πνπ ηνπο παξέρεη απηνχ ηνπ είδνπο ε επηθνηλσλία. 

Παξά ην γεγνλφο πσο έρνπλ δεκηνπξγεζεί ππεξεζίεο ειέγρνπ απηνχ ηνπ είδνπο ησλ δηθηπαθψλ ν-

κάδσλ, ζπρλά θηάλνπλ ζηε δεκνζηφηεηα παξφκνηα πεξηζηαηηθά.  

Απφ ηελ άιιε πάιη ζε έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζε κε αλεπηπγκέλεο ρψξεο ή ζε νκάδεο παηδηψλ απφ 

ρακειά θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα, θάλεθε πσο ην δηαδίθηπν ιεηηνπξγεί σο ζπκπιεξσκαηηθφ 

ελεκεξσηηθφ κέζν γηα ηνπο λένπο, εηδηθφηεξα αθνχ νη ζπλζήθεο δελ επηηξέπνπλ ζε απηέο ηηο νκά-

δεο λέσλ, λα έρνπλ άιινπ είδνπο πξφζβαζε ζε ζέκαηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. Οη λένη απηνί ζπλή-

ζσο ελδηαθέξνληαη γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε δεηήκαηα πγείαο, ζεμνπαιηθήο δηαπαηδαγψγεζεο, 

δίαηηα, δηαηξνθή, άζθεζε, θαιή θπζηθή θαηάζηαζε θ.ιπ. (American Psychological Association 

(APA) δηαζέζηκν ζηελ http://www.apa.org/releases/youthwww0406.html εκ. 5/12/2008) 

http://www.ekato.org/gr/research/2006/Internet_Use_survey.pdf
http://www.apa.org/releases/youthwww0406.html%20��.%205/12/2008
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Δπίδπαζε ζηεν κοινυνική ανάπηςξε: Δλδηαθέξνληα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ θνηλσληθή 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, καο δίλεη θαη ε έξεπλα γηα ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζην ζπίηη, απφ παηδηά 

θπξίσο ρακειψλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζηξσκάησλ. ηελ έξεπλα απηή ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 

παηδηά ρακειψλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζηξσκάησλ ζηελ Ακεξηθή έγηλε θαλεξφ πσο νη λένη απηνί 

δελ ρξεζηκνπνηνχζαλ ην internet γηα επηθνηλσλία (ζην ηέινο ηεο έξεπλαο ην 57% ησλ ζπκκεηερφ-

λησλ είραλ αλαπηχμεη δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία) Ό θχξηνο ιφγνο αλ θαη πξνθαλήο, ζηελ αξρή δελ 

έγηλε αληηιεπηφο. Οη θίινη ησλ παηδηψλ απηψλ, θαζψο θαη νη ζπγγελείο ηνπο πξνέξρνληαλ απφ πα-

ξφκνηα ζηξψκαηα κε απνηέιεζκα λα κε δηαζέηνπλ πξφζβαζε ζην internet, επνκέλσο δελ είραλ κε 

πνηνλ λα επηθνηλσλήζνπλ. 

Ζ ίδηα απηή έξεπλα έδεημε πσο ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ δελ έθεξε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ θνη-

λσληθφηεηα ησλ παηδηψλ θαζψο ηα παηδηά αθφκε θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο, είραλ ηνλ 

ίδην αξηζκφ θίισλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλαληηνχληαλ, ελψ δελ παξνπζηάζηεθαλ ζεκαληηθέο κεηαβν-

ιέο ζηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν πνπ δαπαλνχζαλ θαηά ηηο επαθέο ηνπο κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη ηηο πα-

ξέεο ηνπο. Απφ ηελ άιιε δελ απμήζεθε ηδηαίηεξα ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θνηλσληθέο εθδειψζεηο. 

Δπίδπαζε ζηεν τςσολογία ηυν παιδιών: Οη έξεπλεο πνπ επηθεληξψζεθαλ ζηηο επηπηψζεηο ηεο 

ρξήζεο ηνπ internet ζηελ ςπρνινγία ησλ παηδηψλ δελ έδεημαλ θάπνηα άκεζε ζπζρέηηζε, φηαλ επε-

θηάζεθαλ ζε βάζνο ρξφλνπ. Κάπνηεο έξεπλεο πνπ ζηφρεπαλ ζηε ζπζρέηηζε θαηάζιηςεο- ρξήζεο 

internet ελψ αξρηθά έδεημαλ θάπνηα ζπζρέηηζε, ε ζε βάζνο ρξφλνπ παξαθνινχζεζε έδεημε πσο απ-

ηά ηα απνηειέζκαηα εμαθαλίδνληαη χζηεξα απφ ηελ καθξά εκπεηξία ηεο γλσξηκίαο κε ην κέζν. 

Όζν αθνξά ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ παηδηψλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ internet θάλεθε 

πσο ηα απνηειέζκαηα ήηαλ παξνδηθά θαη αθνξνχζαλ ηνλ πξψην θαηξφ κφλν ηεο γλσξηκίαο ηνπο κε 

ην κέζν, πνπ απνηεινχζε θαηλνηνκία ζηε δσή ηνπο. Γεληθά είλαη θαλεξφ πσο νη έξεπλεο ζηνπο ην-

κείο απηνχο είλαη αλεπαξθείο. (Linda A. Jackson, Alexander von Eye and Frank Biocca: Michigan 

State University, Children and Internet Use: Social, Psychological and Academic Consequences 

for Low-income Children δηαζέζηκν ζηε http://www.apa.org/science/ psa/sbjacksonprt.html, εκ. 

5/12/2008) 

Χζηφζν ζπρλά γίλεηαη ιφγνο γηα θαηλφκελα εζηζκνχ θαη εμάξηεζεο ησλ παηδηψλ απφ ην internet. 

Μάιηζηα θαζψο θαίλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν γίλεηαη νξαηφ ην πξφβιεκα απηφ, κε απνηέιε-

ζκα φιν θαη πεξηζζφηεξν λα αζρνινχληαη νη γνλείο θαη νη αξκφδηνη θνξείο κε ην δήηεκα απηφ. Α-

λεμάξηεηα απφ ην αλ ε αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ην internet ή άιινη παξάγνληεο, ζίγνπξα ε π-

πεξβνιηθή ρξήζε ηνπ, θάλεη νξαηφ έλα πξφβιεκα.  

Έηζη ινηπφλ απφ ηελ νκηιία ηεο θ. Αιεμάλδξαο Καππάηνπ, Φπρνιφγνπ-Παηδνςπρνιφγνπ, πνπ 

παξαηίζεηαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Saferinternet, κε ζέκα: Εζηζκόο ζην δηαδίθηπν – νδεγίεο ζηνπο 

γνλείο, θαη ζηφρν ηελ ελεκέξσζε βιέπνπκε πσο: 

http://www.apa.org/science/%20psa/sbjacksonprt.html
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«Σα πην επάισηα παηδηά ζχκθσλα κε ηελ ππεξεζία εμάξηεζεο απφ ηνλ ππνινγηζηή ηεο Ηαηξη-

θήο ρνιήο ηνπ Υάξβαξλη είλαη εθείλα πνπ είλαη κφλα θαη βαξηεζηεκέλα ή απφ νηθνγέλεηεο πνπ θα-

λέλαο δελ είλαη ζην ζπίηη γηα λα ζρεηίδεηαη καδί ηνπο θαη λα ζπδεηά επηζηξέθνληαο απφ ην ζρνιείν. 

Σα παηδηά πνπ δελ είλαη δεκνθηιή ή είλαη ληξνπαιά κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, ειθχνληαη ζπρλά απφ 

ηελ δεκηνπξγία λέαο ηαπηφηεηαο ζε online επηθνηλσλίεο. Σα αγφξηα θπξίσο είλαη ζπρλά νη ρξήζηεο 

ησλ on line παηρληδηψλ κε ξφινπο πνπ δεκηνπξγνχλ λέεο ηαπηφηεηεο θαη ζπλεξγάδνληαη κε άιινπο 

παίθηεο. Παξφηη παίδνληαο απηά ηα παηρλίδηα κε ρηιηάδεο άιινπο ρξήζηεο κπνξεί λα θαίλεηαη φηη 

έρνπλ κηα θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα, σζηφζν γηα ηα εζσζηξεθή παηδηά ή ηνπο έθεβνπο, ην ππεξβν-

ιηθφ παηρλίδη κπνξεί καθξνπξφζεζκα λα ηνπο απνκνλψζεη απφ ηνπο θίινπο θαη ηνπο γνλείο. Σν ελ-

δερφκελν ηνπ εζηζκνχ ή ηεο πηζαλήο εμάξηεζεο απφ δηάθνξεο – ςπραγσγηθέο θπξίσο – αζρνιίεο 

πνπ πξνζθέξεη ν ππνινγηζηήο ζπδεηείηαη απφ ην 1987. Πήξε φκσο κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο κεηά ην 

1996, φηαλ αξθεηνί εηδηθνί ςπρίαηξνη θαη ςπρνιφγνη ζεψξεζαλ φηη ε ππεξβνιηθή ελαζρφιεζε κε 

ηνλ ππνινγηζηή κπνξεί λα πξνθαιέζεη εζηζκφ θαη αλαγλψξηζαλ ην ζπγθεθξηκέλν πάζνο σο απζχ-

παξθηε δηαηαξαρή θαη εμάξηεζε κε παξφκνηα θξηηήξηα κε απηά ησλ άιισλ εμαξηήζεσλ. Κάπνηνη 

δηαθψλεζαλ θαη θάπνηνη ηήξεζαλ ζηάζε αλακνλήο ζην δήηεκα ηεο δηάγλσζεο σο πξνο ην αλ ε πν-

ιχσξε θαη καληψδεο ελαζρφιεζε κε ηνλ ππνινγηζηή απνηειεί φλησο εμάξηεζε ή απιψο ζχκπησκα 

ελφο ζνβαξφηεξνπ πξνβιήκαηνο. 

ήκεξα νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ζην ηνκέα ησλ εμαξηήζεσλ πξνηείλνπλ φηη ε δηαηαξαρή ε-

μάξηεζεο απφ ην ίληεξλεη, κηα ςπρνθπζηνινγηθή δηαηαξαρή πνπ εκπεξηέρεη ηελ αλνρή, ζπκπηψκα-

ηα απνκφλσζεο, ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο θαη ηελ δηαθνπή ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, είλαη 

έλα ππαξθηφ πξφβιεκα πνπ γίλεηαη γλσζηφ ζηε θνηλσλία φζν απμάλεηαη θαη ε ρξήζε ηνπ ππνινγη-

ζηή .» (δηαζέζηκν ζηε http://www.saferinternet.gr/Portals/0/docs/Alexandra_Kappatou.pdf εκ 

19/12/2008) 

Οι απότειρ ηυν παιδιών: ηνλ ειιεληθφ ρψξν κηα πξνζπάζεηα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Οπηηθναθνπ-

ζηηθψλ Μέζσλ, εκπεηξηθήο θαηαγξαθήο ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνπλ ηα παηδηά κε ην ηληεξλέη 

θαηαγξάθεη ζεκαληηθέο απφςεηο θαη ζέζεηο ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ απέλαληη ζην κέζν. Ζ έξεπλα 

ηνπ ηλζηηηνχηνπ είρε ζέκα: «Γεκηνπξγηθή θαη αζθαιήο ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ λένπο θαη λέεο 

σο 18 εηψλ» έγηλε ζε καζεηέο/καζήηξηεο γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ Καηαγξαθή-δηεξεχλεζε ζηνηρεί-

σλ θαη απφςεσλ κε ηε ζπκκεηνρή 12 αξκφδησλ θνξέσλ & ππεξεζηψλ θαη ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Τπεχζπλνη έξεπλαο: Γηάλλεο Καηεξέινο, Πνιπδεχθεο Παπαδφπνπινο 

 

Γιαθςλικέρ διαθοπέρ: νη δηαθπιηθέο δηαθνξέο πνπ ζεκεηψλνληαη – ζεκαληηθέο ή ιηγφηεξν ζε-

καληηθέο – θαηαδεηθλχνπλ κάιινλ κηα απνζηαζηνπνίεζε ησλ θνξηηζηψλ απφ ην Ηληεξλέη. Σνπ 

πξνζδίδνπλ κάιινλ έλαλ εξγαιεηαθφ ξφιν, ζηέθνληαη πεξηζζφηεξν θξηηηθά θαη δχζπηζηα σο πξνο 

http://www.saferinternet.gr/Portals/0/docs/Alexandra_Kappatou.pdf
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ηηο πηζαλέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο ρξήζεο ηνπ. Αλαιπηηθφηεξα, κέζα απφ ηελ έξεπλα, ζεκεηψ-

ζεθε πσο ηα αγφξηα ππεξηεξνχλ ζε αξηζκφ ηφζν σο πξνο ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο φζν θαη σο 

πξνο ηελ επηζπκία πξφζβαζεο. Σα θνξίηζηα αληίζεηα, είλαη πην δχζπηζηα απέλαληη ζην Ηληεξλέη, ην 

θαηεγνξνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηα αγφξηα φηη ηείλεη λα νμχλεη θάπνηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα φπσο 

λαξθσηηθά, εγθιεκαηηθφηεηα θαη ηξνκνθξαηία, ελψ ζεσξνχλ σο πην ππαξθηφ ηνλ θίλδπλν πξφζ-

ιεςεο ηεο θαληαζηαθήο δηάζηαζεο σο πξαγκαηηθήο. Παξάιιεια, θαίλεηαη λα θνβνχληαη πεξηζζφ-

ηεξν απφ ηα αγφξηα «κηα ξήμε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ», αθελφο ραξαθηεξίδνληαο -ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ απ’ φηη ηα αγφξηα- σο αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηελ ππεξβνιηθή ελαζρφιεζε κε ην Η-

ληεξλέη αθεηέξνπ δηαζθαιίδνληαο ηελ νηθνγελεηαθή ζπλεθηηθφηεηα (κεηαμχ γνλέσλ θαη παηδηψλ) 

απνδίδνληαο ιηγφηεξε ζεκαζία ζην ράζκα ησλ γελεψλ σο ππεχζπλν παξάγνληα γηα ηελ δηαθσλία 

ησλ γνληψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ή ηελ θαηάρξεζε ηνπ Ηληεξλέη. Δπίζεο, ηα θνξίηζηα ζε ζρέ-

ζε κε ηα αγφξηα, αλαπηχζζνπλ ζεκαληηθά ιηγφηεξα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα φζνλ αθνξά ηελ ελα-

ζρφιεζή ηνπο ζην Ηληεξλέη. Σέινο, ζεκαληηθφ γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο θαίλεηαη λα είλαη φηη ραξα-

θηεξίδνπλ ιηγφηεξν σο κεγαινθπΐεο ηνπο Hackers ελψ ζεσξνχλ σο πην ππαξθηφ ηνλ θίλδπλν πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ θαληαζηαθή δηάζηαζε ηνπ Ηληεξλέη (θίλδπλνο «βχζηζεο» ζηελ εηθνληθή πξαγ-

καηηθφηεηα). 

Σν θχιν παξακέλεη έλαο ηζρπξφο δηαθνξνπνηεηηθφο παξάγνληαο εθφζνλ ηα αγφξηα έρνπλ έλα κέζν 

φξν πεξίπνπ δηπιάζην ζηελ κέγηζηε δηάξθεηα απαζρφιεζεο κπξνζηά ζε Ζ/Τ απ΄ φηη ηα θνξίηζηα (ν 

κέζνο φξνο αγνξηψλ θπκαίλεηαη ζηηο 7.15 ψξεο ελψ ν κέζνο φξνο θνξηηζηψλ ζηηο 4.75 ψξεο. ην 

ζεκείν απηφ, ε έξεπλα θαίλεηαη λα θαηαδεηθλχεη γλσζηά «δηαθπιηθά ζηεξεφηππα»: ηα θνξίηζηα 

πξηκνδνηνχλ ηηο πνιηηηζκηθέο ηνπο αλεζπρίεο (κνπζηθή, θηλεκαηνγξάθνο, βηβιία) ή θαη ηελ ζρνιηθή 

ηνπο επίδνζε, ελψ ηα αγφξηα αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε επηζηεκνληθά-ηερλνινγηθά ζέκαηα. Καη 

ελψ ηα αγφξηα αληινχλ ηθαλνπνίεζε απφ ηα δηαδηθηπαθά παηρλίδηα ηα θνξίηζηα είλαη πεξηζζφηεξν 

ηθαλνπνηεκέλα, απφ ηελ βνήζεηα γηα ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο, απφ ηελ πξνζθεξφκελε ελεκέξσζε θαη 

απφ ηηο δηαθεκίζεηο. 

Αλλαγή ηαςηόηεηαρ: Ο νξηζκφο ηνπ Ηληεξλέη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα, σο έλα επηθνηλσ-

ληαθφ θαλάιη δηαζθέδαζεο θαη αιιειεπίδξαζεο ηεο λέαο γεληάο, θαίλεηαη λα ζπγθιίλεη κε ηελ θα-

ληαζηαθή δηάζηαζε πνπ πξνζιακβάλεη ην Ηληεξλέη γηα ηνπο καζεηέο: πξνζιακβάλεηαη σο έλαο ρψ-

ξνο φπνπ ππάξρεη ιεθηηθή αιιειεπίδξαζε, φπνπ νη άλζξσπνη είλαη θπξίσο φηη ζα ήζειαλ θαη φρη φηη 

είλαη, ζπλεπψο ε πξαγκαηηθή αηνκηθή ππφζηαζε θαίλεηαη λα είλαη απνχζα (ή ήζζνλνο ζεκαζίαο). 

Αλ θαη νη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ φηη ππάξρνπλ βίαηεο θαη κε απνδεθηέο ζπκπεξηθνξέο εμαηξεηηθά 

δπζάξεζηεο γηα ηηο νπνίεο αλακθίβνια ππάξρνπλ ζπλέπεηεο (αθφκα θαη πνηληθέο), ην άηνκν δελ 

θαίλεηαη λα βάιιεηαη ζνβαξά σο θπζηθή ππφζηαζε: ην ζπκπέξαζκα απηφ εληζρχεηαη θαη απφ ηελ 

απάληεζε πνπ έδσζαλ νη καζεηέο γηα ηνπο Hackers. Ο Hacker θαίλεηαη λα δξα σο θάπνηνο, πνιχ 
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έμππλνο, πνπ ζηνρεχεη ζε απξφζσπνπο νξγαληζκνχο («ελάληηα ζην ζχζηεκα») ελψ δελ απεηιεί κε-

κνλσκέλα άηνκα.(δηαζέζηκν ζηελ 

http://www.iom.gr/inst/iom/gallery/%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%20%CE%93%CE%

99%CE%91%20%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%

9F%20%CE%99%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%9D%CE%95%CE%A4%20-

%20%CE%99%CE%9F%CE%9C/Internet%20study.pdf ημ.19/12/2008) 

 

Η επίδπαζε ηος internet ζηε ζσολική επίδοζε ηυν παιδιών 

Δίλαη γεγνλφο πσο ηα παηδηά δείρλνπλ ηδηαίηεξν ελζνπζηαζκφ, θαηά ηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλν-

ινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο, θαη ζηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο ηνπο, θαη εηδηθφηεξα ηνπ internet . Δπί-

ζεο δείρλνπλ λα εμνηθεηψλνληαη πνιχ γξήγνξα κε ηε ρξήζε ηνπο.  

Εεπγάξηα Ακεξηθαλψλ πνπ επέιεμαλ ηα παηδηά ηνπο λα αθνινπζήζνπλ ηελ «θαη’ νίθνλ» εθπαί-

δεπζε θαη φρη ηελ ηππηθή ζρνιηθή εθπαίδεπζε (απηφ επηηξέπεηαη ζηελ Ακεξηθή), δειψλνπλ πσο ν 

ππνινγηζηήο θαη ην intrnet θαηνξζψλεη λα θηλεηνπνηήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ. Απηφ πνπ 

θάλεη είλαη λα κε ρξεζηκνπνηεί ηε γξακκηθή δηδαζθαιία ηνπ ηππηθνχ ζρνιείνπ, ελψ παξάιιεια ε 

ζρέζε ηνπ κέζνπ κε ην παηδί είλαη ακθίδξνκε, θαζψο είλαη ζηελ επρέξεηα ηνπ καζεηή ε επηινγή 

ηεο πινήγεζεο. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν είλαη ε εμαηνκίθεπζε ηεο εθπαίδεπζεο κε απε-

ξηφξηζην πξνζθεξφκελν πεηξακαηηζκφ πξνο ην παηδί, απφ έλα κεράλεκα-κέζν πνπ δελ θνπξάδεηαη. 

Οη δπλαηφηεηεο ηεο ζεακαηηθήο γξαθηθήο πξνζνκνίσζεο θαη απεηθφληζεο πνπ πξνζθέξνληαη, ελ-

ζνπζηάδνπλ ηα παηδηά θαη ηα παξνηξχλνπλ ζε βαζχηεξε ελαζρφιεζε κε ηα ζέκαηα. 

Οη παξαπάλσ δπλαηφηεηεο κεγεζχλνληαη αλ ζπλππνινγηζηεί ε πξνζθνξά ησλ δξφκσλ επηθνηλσ-

λίαο πνπ αλνίγνληαη πξνο άιινπο αλζξψπνπο θαη θνξείο. 

Με ην δηαδίθηπν γίλεηαη εκθαλήο ε αλάγθε λα κάζεη ην παηδί ηνπο ηξφπνπο λα δηαρεηξίδεηαη έλα 

κεγάιν φγθν πιεξνθνξηψλ θαζψο πιένλ ζεσξείηαη απαξαίηεηε δεμηφηεηα, ζηελά ζπλδεδεκέλε κε 

ηελ κειινληηθή ηνπ επαγγεικαηηθή εμέιημε 

Όιν θαη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ πσο νη νηθηαθνί θαη ζρνιηθνί ππνινγηζηέο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην δηαδίθηπν, βνεζνχλ ηα παηδηά λα κάζνπλ πψο λα ιεηηνπξγνχλ ζε έλαλ θφζκν ζπ-

λερψλ αιιαγψλ: ηνπο καζαίλνπλ λα επηθνηλσλνχλ γξήγνξα, λα δνπιεχνπλ ηαπηφρξνλα ζε πνιια-

πιά επίπεδα θαη λα αλαιχνπλ γξήγνξα ηηο πιεξνθνξίεο. 

Όκσο ε επαθή ησλ παηδηψλ κε κεγάιν φγθν πιεξνθνξίαο δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα κεγάιν φγθν 

γλψζεο. Ζ κεηνπζίσζε ηεο πιεξνθνξίαο ζε γλψζε είλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ απαηηεί 

πνιιαπιά θαη δηαθνξεηηθά επίπεδα λνεηηθήο επεμεξγαζίαο. Ο ππνινγηζηήο θαη ην internet απφ κφ-

λα ηνπο δελ θάλνπλ εμππλφηεξνπο ηνπο καζεηέο.  

http://www.iom.gr/inst/iom/gallery/%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%9F%20%CE%99%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%9D%CE%95%CE%A4%20-%20%CE%99%CE%9F%CE%9C/Internet%20study.pdf
http://www.iom.gr/inst/iom/gallery/%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%9F%20%CE%99%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%9D%CE%95%CE%A4%20-%20%CE%99%CE%9F%CE%9C/Internet%20study.pdf
http://www.iom.gr/inst/iom/gallery/%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%9F%20%CE%99%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%9D%CE%95%CE%A4%20-%20%CE%99%CE%9F%CE%9C/Internet%20study.pdf
http://www.iom.gr/inst/iom/gallery/%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%9F%20%CE%99%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%9D%CE%95%CE%A4%20-%20%CE%99%CE%9F%CE%9C/Internet%20study.pdf
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Αλ θαη πέξαζαλ αξθεηά ρξφληα απφ ηελ επνρή πνπ νη ππνινγηζηέο θαη ην δηαδίθηπν εηζέβαιαλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, νη δηάθνξεο κειέηεο πνπ δηεξεπλνχλ ηε ζρέζε ηνπο κε ηε ζρνιηθή 

επίδνζε ησλ καζεηψλ, αδπλαηνχλ λα απνκνλψζνπλ ηελ παξάκεηξν ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο, απφ άι-

ιεο εξεπλεηηθέο κεηαβιεηέο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Έηζη ελψ γηα παξά-

δεηγκα νη έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη πσο παηδηά κε κεγαιχηεξε πξφζβαζε ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο, εί-

ραλ θαιχηεξεο ζρνιηθέο επηδφζεηο, δελ κπνξνχλ σζηφζν λα παξαβιέςνπλ ην γεγνλφο φηη απηνί νη 

καζεηέο πξνέξρνληαη απφ πην εχπνξεο νηθνγέλεηεο, πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ πεξηζ-

ζφηεξα πιηθά εθφδηα ζηα παηδηά ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην πξφβιεκα κεηαηίζεηαη απφ ην ηη κπν-

ξνχλ λα θάλνπλ ηα παηδηά ζην internet, ζην πφζα απ’ απηά έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. (Ram, 

ηεχρνο 143, Ηαλνπάξηνο 2001 ζει.109-130) 

Τα ιδιαίηεπα σαπακηεπιζηικά ηερ εκπαίδεςζερ μέζυ internet: Απφ ηελ άιιε πάιη ην internet 

εηζβάιεη ηαρχηαηα ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα σο βνεζεηηθφ κέζν θαη κεηαβάιιεη ζηαδηαθά ην εθ-

παηδεπηηθφ ζχζηεκα. Σν κέζν απηφ παξνπζηάδεη θάπνηεο ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε 

ηα άιια κέζα κεηάδνζεο γλψζεο. 

·Δπέιηθηε Δθπαίδεπζε (Flexible Learning)  

·Αλνηθηή Δθπαίδεπζε(Open Learning)   

·Δθπαίδεπζε απφ απφζηαζε (DistanceLearning)  

·Δθπαίδεπζε Βαζηζκέλε ζηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (ICT –

 BasedEducation)  

·ΚαηαλεκεκέλεΔθπαίδεπζε (Distributed Education)  

·Γηαδηθηπαθή ΑλνηθηήΜάζεζε(Networked Open Learning – NOL)   

Όκσο ην δηαδίθηπν κπνξεί λα κεηαδψζεη γλψζε ζην παηδί θάησ απφ πνιχ δηαθνξεηηθέο 

ζπλζήθεο ζε ζρέζε κε ην παξαδνζηαθφ ζρνιείν. 

  Ζ θπζηθή παξνπζία ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ηελ εθπαίδεπζε δελ είλαη απαξαίηεηε. Αλ είλαη 

απαξαίηεηε ε ζπλάληεζε ηνπο, κπνξεί λα γίλεη κέζα απφ ηνλ Ζ/Τ.  

Μπνξεί λα απεπζχλεηαη ζε κεγάιν αξηζκφ εθπαηδεπνκέλσλ ηαπηφρξνλα, κφλν απφ έλαλ εθπαηδεπ-

ηηθφ, ζε πεξηπηψζεηο δηαιέμεσλ ή παξνπζίαζεο θάπνησλ γεγνλφησλ, φπνπ δελ απαηηείηαη ε ζπδήηε-

ζε κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο.  

Γελ ρξεηάδεηαη λα βξίζθνληαη ηαπηφρξνλα φινη νη καζεηέο γηα λα παξαθνινπζνχλ ηα καζήκαηα. Αλ 

θάπνηνο δελ κπνξεί λα ηα παξαθνινπζήζεη θάπνηα ζηηγκή, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηα κειεηήζεη ή 

θαη λα ην επαλαιάβεη φπνηε κπνξεί, κηα θαη ηα καζήκαηα είλαη ζηελ δηάζεζε ηνπ θάζε ζηηγκή.  

Γελ είλαη πηα ππνρξεσηηθφ θάπνηνο λα βξίζθεηαη ζ’ έλα ζπγθεθξηκέλν ηφπν γηα λα παξαθνινπζήζεη 

ην κάζεκα. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην θνξεηφ Ζ/Τ ή/θαη ηελ θηλεηή ηειεθσλία ρσξίο λα απαη-

ηείηαη λα βξίζθεηαη κπξνζηά ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ππνινγηζηή.  
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Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ παξαθνινπζεί θαλείο είλαη βαζηζκέλν ζηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο θαη 

απαηηήζεηο ηνπ.  

Ζ ειηθία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ δελ ζέηεη θαλέλα πεξηνξηζκφ. Μπνξεί ν θαζέλαο άζρεηα απφ ηελ ε-

ιηθία ηνπ λα επηιέμεη ην πξφγξακκα, πνπ ζεσξεί φηη έρεη αλάγθε.  

Οη ζθνπνί θαη νη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο νξίδνληαη απφ ηνλ πειάηε-

εθπαηδεπφκελν θαη φρη πηα απφ απηφλ πνπ ηελ παξέρεη.  

Δθφζνλ ηα κέζα θαη νη παξνρέο πιεξψλνληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ην νηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο 

εθπαίδεπζεο απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη κηθξή έσο κεδακηλή γηα ην θξάηνο. Αθφκα θαη αλ ην θξάηνο 

εθαξκφζεη ηελ εθπαίδεπζε απηή ην θφζηνο είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξν απφ ην φηη αλ αθνινπζήζεη 

ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε. Απελαληίαο ην θέξδνο γηα ηνπο ηδηψηεο παξνρείο ησλ κέζσλ θαη ησλ εθπαη-

δεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο είλαη ηεξάζηην.  

Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη κηα κνξθή αιιειεπίδξαζεο κέζσ ηνπ Ζ/Τ, ε κάζεζε επηηπγράλε-

ηαη κέζα απφ ηνπο πξνζσπηθνχο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ν εθπαηδεπφκελνο.  

ην πιαίζην κηαο ηέηνηαο δηαδηθηπαθήο εθπαίδεπζεο φκσο εκθαλίδνληαη θαη άιια θαηλφκελα. Απ’ 

φζα έρνπλ πξναλαθεξζεί ην παηδί καζεηήο επηιέγεη κφλν ηνπ ηη είλαη απηφ πνπ ζέιεη λα κάζεη. Έ-

ηζη ινηπφλ αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη θαηλφκελα «πξνζθνξάο θαη δήηεζεο» θαηλφκελα δειαδή πνπ 

παξαπέκπνπλ ζηνπο λφκνπο ηεο αγνξάο. Οδεγνχκαζηε ινηπφλ ζηελ απφιπηε εκπνξεπκαηνπνίεζε 

ηεο γλψζεο; (Έπζηκνο Γ. θαη Φνύξιαξε Σ. (2003) Η εθπαίδεπζε ζην Internet. Σπιινγηθή αλάγθε ή κηα αθό-

κα θεξδνθόξα επηρείξεζε; Virtual School, The sciences of Education Online, ηόκνο 3, ηεύρνο 2 δηαζέζηκν 

ζηελ http://www.auth.gr/virtualschool/3.2/Praxis/OnlineEducation.html εκ.19/12/2008) 

Το ινηεπνέη πποκαλεί δομικέρ αλλαγέρ ζηεν αναγνυζηική μαρ ικανόηεηα; Σν ηειεπηαίν απηφ 

ζπκπέξαζκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ξαγδαία εμέιημε ηνπ κέζνπ πνπ νδήγεζε ζε ηεξάζηην φγθν 

πιεξνθνξηψλ θαη  ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζή ηνπ δεκηνπξγνχλ θάπνηεο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο. 

 Όπσο είρε παξαηεξήζεη ν θνξπθαίνο ζεσξεηηθφο ησλ media Marshall McLuhan, ήδε απφ ηε δε-

θαεηία ηνπ '60, φηαλ δελ ππήξρε ην Γίθηπν, ηα κέζα επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο δελ είλαη απιψο 

παζεηηθά θαλάιηα πιεξνθφξεζεο, πνπ πξνζθέξνπλ πιηθφ γηα ηε ζθέςε κε ηε κνξθή ησλ πιεξν-

θνξηψλ, αιιά δηακνξθψλνπλ ηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία ηεο ζθέςεο. Καη απηφ αθξηβψο θαίλεηαη λα 

θάλεη ήδε ην Ίληεξλεη: Yπνζθάπηεη ηελ ηθαλφηεηά καο γηα ζπγθέληξσζε, βαζηά ζθέςε θαη δηαιν-

γηζκφ.  

Ζ ηάζε ησλ ρξεζηψλ λα κεηαπεδνχλ γξήγνξα απφ ζειίδα ζε ζειίδα, λα δηαβάδνπλ επηθαλεηαθά, 

ζπλδπάδνληαο εηθφλα θαη ήρν κε ην πεξηερφκελν ηεο ηνπνζεζίαο, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ζπάληα 

επηζηξέθνπλ ζε κηα δηθηπαθή ηνπνζεζία φπνπ εληφπηζαλ θεπγαιέα κηα πιεξνθνξία, αθφκε θαη αλ 

ηελ έρνπλ ζπγθξαηήζεη κε θάπνην ηξφπν ζαλ ζεκείσζε, θαηαδεηθλχεη ηνλ επηθαλεηαθφ ηξφπν κε-

ιέηεο. Απηφ φηαλ γίλεη ζπλήζεηα, κε ηε ζεηξά ηνπ πξνθαιεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε δνκή ηνπ ε-

http://www.auth.gr/virtualschool/3.2/Praxis/OnlineEducation.html
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γθεθάινπ. Απφ ηελ άιιε, νη θνξείο θαη εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν, έρνληαο ε-

ληνπίζεη απηή ηελ ηδηαηηεξφηεηα, θξνληίδνπλ λα αθνινπζήζνπλ αληίζηνηρεο δνκέο. χληνκα, πεξη-

εθηηθά θείκελα, απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, ζηελ ίδηα ηζηνζειίδα πξνζπαζνχλ λα 

πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ θεπγαιένπ επηζθέπηε. Αλ θαη αλακέλνληαη ηα πνξίζκαηα κα-

θξφρξνλσλ λεπξνινγηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ πεηξακάησλ, πνπ ζα καο δψζνπλ κηα ζίγνπξε εηθφλα 

γηα ηελ επίπησζε ηνπ Ίληεξλεη πάλσ ζηε γλσζηαθή ηθαλφηεηα ηνπ κπαινχ, κηα πξφζθαηε κειέηε 

ηνπ University College London (UCL) δηαπηζηψλεη ήδε φηη βξηζθφκαζηε πηζαλφηαηα ζην κέζνλ 

κηαο επξείαο αιιαγήο ζηνλ ηξφπν πνπ δηαβάδνπκε θαη ζθεθηφκαζηε. χκθσλα κε ηελ ςπρνιφγν 

Μάξηαλ Γνπιθ, ηνπ παλεπηζηεκίνπ Tufts ησλ ΖΠΑ, ην λέν ζηπι αλάγλσζεο αιά-Google, πνπ πά-

λσ απ' φια βάδεη ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, εμαζζελεί ηελ αλζξψπηλε ηθαλφηεηα 

γηα ην «βαζχ» δηάβαζκα, πνπ ηαίξηαδε θαιχηεξα ζηελ πξνεγνχκελε πξν-ειεθηξνληθή ηερλνινγία 

ηεο εθηππσηηθήο κεραλήο. 

Καζφινπ, ινηπφλ, παξάμελν πνπ θαζψο ρξεζηκνπνηνχκε ηηο λέεο «δηαλνεηηθέο ηερλνινγίεο» (π.ρ. 

Ίληεξλεη), φπσο ηηο απνθαιεί ν θνηλσληνιφγνο Νηάληει Μπει, ηα εξγαιεία δειαδή εθείλα πνπ επε-

θηείλνπλ ηηο δηαλνεηηθέο παξά ηηο θπζηθέο καο ηθαλφηεηεο, αλαπφθεπθηα αξρίδνπκε λα αθνκνηψ-

λνπκε ζην κπαιφ καο ηδηφηεηεο θαη πνηφηεηεο απηψλ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Σα παξαδνζηαθά κέζα 

πξνζαξκφδνληαη θη απηά ζηελ ίδηα ινγηθή: έηζη νη εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά έρνπλ κηθξφηεξα 

πηα άξζξα, ελψ βάδνπλ έλζεηα «θνπηηά» κε πεξηιήςεηο ησλ άξζξσλ γηα λα ηα θαζηζηνχλ πην εχθν-

ια θαη γξήγνξα ζηελ αλάγλσζε. 

Τπάξρεη θαη κηα ζνβαξή νηθνλνκηθή δηάζηαζε ζ’ απηφ. Όιν ην εκπνξηθφ δηαδίθηπν έρεη «θηη-

ζζεί» γχξσ ην ίδην νπζηαζηηθά επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν: φζν πην γξήγνξα «ζεξθάξνπκε» ζην Ί-

ληεξλεη, φζα πην πνιιά θιηθ θάλνπκε ζε ηζηνζειίδεο, ηφζεο πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο έρνπλ νη εηαη-

ξίεο λα καδεχνπλ ζηνηρεία γηα καο θαη λα κάο πξνζθέξνπλ νn-line δηαθεκίζεηο. Σν ηειεπηαίν 

πξάγκα πνπ ζέινπλ νη εηαηξίεο, είλαη λα ελζαξξχλνπλ ην αξγφ δηάβαζκα θαη ηελ ζπγθεληξσκέλε 

ζθέςε. Ζ πνιπδηάζπαζε είλαη πξν ην ζπκθέξνλ ηνπο. Ζ βαζηά αλάγλσζε, ζχκθσλα κε ηελ ςπρν-

ιφγν Μάξηαλ Γνπιθ, είλαη ηζνδχλακε κε ηε βαζηά ζθέςε - θαη κάιινλ αληηθαηαλαισηηθή... 

(ΑΠΔ-ΜΠΔ, The Atlantic Monthly απφ ηελ ERT.GR δηαζέζηκν ζηε 

http://news.pathfinder.gr/scitech/507066.html εκ.19/12/2008)  

Το internet αναπηύζζει ηε δεμιοςπγικόηεηα ηυν παιδιών; 

ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην Ηλζηηηνχην Οπηηθναθνπζηηθψλ Μέζσλ, νη δηάθνξνη εκπιεθφ-

κελνη θνξείο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζην παξαπάλσ εξψηεκα. Πξψηα βέβαηα δηεπθξηλίζηεθε πσο 

σο δεκηνπξγηθή ζεσξείηαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ κφξθσζε, ηελ ελεκέξσζε θαη 

ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη θνηλσληθφηεηαο θαη φρη κε ηελ ςπραγσγία κέζσ παηρληδηψλ πνπ ελ-

ζαξξχλνπλ ηε ρξήζε βίαο θαη γεληθά παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο.  

http://news.pathfinder.gr/scitech/507066.html
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Όινη νη θνξείο ζπκθψλεζαλ πσο πξαγκαηηθά ην internet απνηειεί ην πην άκεζν θαη αγαπεηφ κέζν 

επηθνηλσλίαο, ελεκέξσζεο θαη ςπραγσγίαο εηδηθά γηα ηνπο λέεο γεληέο κέρξη θαη 18 εηψλ. επηζε-

κάλζεθε κάιηζηα πσο ε ςπραγσγία πνπ πξνζθέξεη ην κέζν, ζπρλά δελ απνθιείεη ηε κφξθσζε. Δί-

λαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, πάλησο, ε δηαπίζησζε κεξηθψλ φηη νη λένη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Γηαδί-

θηπν ηφζν δεκηνπξγηθά, φζν δεκηνπξγηθά έρνπλ κάζεη λα θηλνχληαη γεληθφηεξα ζηε δσή ηνπο. Γηφ-

ηη, πξάγκαηη, έλα παηδί ή έλαο λένο, πνπ ηνπ έρεη θαιιηεξγεζεί απφ ην ζρνιείν θαη ην ζπίηη ηνπ ε 

δηάζεζε γηα κάζεζε, ελεκέξσζε θαη αλαδήηεζε ζε νπνηνλδήπνηε ηνκέα, ζα βξεη ζην Γηαδίθηπν 

κεγάιν πινχην γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ. Δάλ πάιη δελ έρεη αλαπηχμεη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπ κε 

πην «παξαδνζηαθά» κέζα, ηφηε δελ είλαη πνιχ πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηήζεη «δεκηνπξγηθά» νχηε ην 

Γηαδίθηπν. Χζηφζν, επεηδή θαη ε θχζε ελφο Μέζνπ παίδεη έλα ξφιν γηα ηε ρξήζε ηνπ, ε επθνιία 

θαη ε επραξίζηεζε πνπ πξνζθέξεη ην internet κπνξεί λα ελεξγνπνηήζνπλ θάπνηεο θαηεγνξίεο λέσλ 

ζην λα εθδειψζνπλ κηα δεκηνπξγηθφηεηα πνπ ίζσο δελ εθδήισλαλ κε άιινπο ηξφπνπο. 

Αξθεηνί, πάλησο, απφ ηνπο θνξείο παξαδέρζεθαλ φηη νη λένη, θαζψο γνεηεχνληαη απφ ηηο κφδεο, ην 

δηαθνξεηηθφ θαη, αζθαιψο ηε δηαζθέδαζε, είλαη αλαπφθεπθην λα ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα 

απηέο ηηο θαηεγνξίεο θαη ιηγφηεξν γηα ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα ζθνπνχο κνξθσηηθνχο θαη εθ-

παηδεπηηθνχο. Καη φπσο ζσζηά πξνηείλεηαη απφ νξηζκέλνπο, νθείινπκε λα θαηαλνήζνπκε απηή ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, φπσο θαη ην φηη δελ έρεη λφεκα λα ηνπο θαηεγνξνχκε γηαηί εκθαλίδνπλ απηή ηε 

«θπζηθή» πξνηίκεζε.  

Eίλαη ζεκαληηθή ε δηαπίζησζε, ηδηαίηεξα ησλ θνξέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε- φηη ε 

ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ/λέσλ κε ην Γηαδίθηπν είλαη ζπρλά ππεξβνιηθή. Σν γεγνλφο απηφ, ζχκθσ-

λα κε πνιιέο παηδνςπρνινγηθέο απφςεηο/ζεσξίεο, δελ επηηξέπεη ηελ νκαιή θαη ηζφξξνπε αλάπηπμε 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ παηδηψλ, θαη ηδίσο ζηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο α-

λάπηπμεο ηνπο, θαζψο θαη ζε φ,ηη αθνξά ηα δεηήκαηα ζσκαηηθήο/αηζζεζηνθηλεηηθήο αλάπηπμεο. Ο 

ελ ιφγσ πξνβιεκαηηζκφο ζέιεη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζ’ απηνχο ηνπο ηνκείο 

λα θζάλνπλ έσο θαη λα αληηζηαζκίδνπλ ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηα παηδηά απφ ηε ρξήζε ηνπ 

Γηαδηθηχνπ ζην επίπεδν ησλ γλψζεσλ. Δπηπιένλ, ν θνξέαο πνπ εθπξνζσπεί ηνπο Έιιελεο γνλείο, 

ζσζηά ππελζπκίδεη φηη ηα παηδηά εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ αλάγθε λα καζαίλνπλ φρη κφλν κέζα απφ 

κηα νζφλε, αιιά θαη κε φιεο ηηο αηζζήζεηο ηνπο. Σέινο, ν ίδηνο θνξέαο επηζεκαίλεη έλαλ άιιν θίλ-

δπλν: κέζα απφ κηα πεξηνξηζκέλε, ηππηθή θαη κνλφπιεπξα ηερλνινγηθή εμνηθείσζε κε ηνλ Ζ/Τ θαη 

ην Γηαδίθηπν, ηα παηδηά λα απνθηήζνπλ κφλν φζεο γλψζεηο ρξεηάδνληαη γηα λα ρεηξίδνληαη πνληίθηα 

θαη πιεθηξνιφγηα, νδεγνχκελα λα ζπζζσξεχνπλ θαη φρη λα αμηνινγνχλ πιεξνθνξίεο. ε κηα ηέηνηα 

πεξίπησζε ην απνηέιεζκα κπνξεί λα είλαη ε επηθξάηεζε κηαο γεληθεπκέλεο «ςεθηαθήο εκηκάζεη-

αο». 
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πκπεξαζκαηηθά ε έξεπλα θαηαιήγεη ζηα εμήο γεληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ζρνιηθή 

επίδνζε ησλ καζεηψλ: Οη γνλείο ηείλνπλ λα ζπλδπάδνπλ πεξηζζφηεξν κε ηελ ρξήζε ηνπ Ηληεξλέη κε 

φηη αλήθεη ζηελ ζθαίξα ηεο εθπαίδεπζεο ή ηεο απηφ-εθπαίδεπζεο, ζεσξψληαο φηη πξφθεηηαη γηα έλα 

ζεκαληηθφ επαγγεικαηηθφ βνήζεκα. πλνπηηθά, ε ρξήζε ηνπ Ηληεξλέη δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη 

θαζφινπ ηελ ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ.(διαθέσιμο στην 

http://www.iom.gr/inst/iom/gallery/%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%20%CE%93%CE%

99%CE%91%20%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%

9F%20%CE%99%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%9D%CE%95%CE%A4%20-

%20%CE%99%CE%9F%CE%9C/Internet%20study.pdf ημ.19/12/2008) 

Όκσο θαη ζε εμεηδηθεπκέλεο έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζην εμσηεξηθφ κε ζέκα ηελ δηεξεχλεζε ηεο επί-

πησζεο ηεο ρξήζεο ηνπ internet ζηελ ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ, ηα απνηειέζκαηα είλαη παξφ-

κνηα. Έηζη ζε έξεπλα ησλ Linda A. Jackson, Alexander von Eye, Frank A. Biocca, Gretchen Bar-

batsis, Yong Zhao,and Hiram E. Fitzgerald ηνπ Michigan State University κε ζέκα: Does Home In-

ternet Use Influence the Academic Performance of Low-Income Children? πνπ δηελεξγήζεθε κεηα-

μχ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2000 θαη Ηνπλίνπ ηνπ 2002 ζε 140 παηδηά ηεο Ακεξηθήο πξνεξρφκελα απφ ρα-

κειά θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα έδσζε ακθηιεγφκελα απνηειέζκαηα. Σα παηδηά απηά έδεημαλ 

πσο θαηά ην πξψην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ην internet παξνπζίαζαλ παξνδηθή άλν-

δν ζηελ ζρνιηθή ηνπο επίδνζε, φζν ην κέζν ήηαλ Κάηη λεφθεξην ζην νηθηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. κα-

θξνπξφζεζκα φκσο ηα δεδνκέλα άιιαμαλ.  

Έδεημαλ λα έρνπλ κηα ζαθή βειηίσζε ζηα γισζζηθά καζήκαηα πξνθαλψο ιφγσ ηεο πεξηζζφηεξεο 

ελαζρφιεζήο ηνπο κε ηελ αλάγλσζε θεηκέλσλ πνπ ζπλαληνχζαλ ζην δηαδίθηπν. Όκσο ζε άιινπο 

ηνκείο φπσο γηα παξάδεηγκα ηα καζεκαηηθά δελ παξνπζίαζαλ θακηά απνιχησο βειηίσζε. Δπίζεο 

θάλεθε πσο είραλ θάπνηα βειηίσζε ζε θάπνηεο δεμηφηεηεο. Απφ ηελ άιιε πάιη δελ θαίλεηαη λα έρεη 

ηελ ίδηα επίδξαζε ζε παηδηά δηαθνξεηηθνχ επηπέδνπ ζρνιηθήο απφδνζεο. Φαίλεηαη πσο επσθεινχ-

ληαη πεξηζζφηεξν απφ ηε ρξήζε ηνπ ηα παηδηά πνπ νη επηδφζεηο ηνπο είλαη θνληά ζηνλ κέζν φξν ή 

πάλσ απφ απηφλ.(δηαζέζηκν ζηελ http://www.apa.org/journals/releases/dev423429.pdf ημ. 

21/12/2008)  

Σηπαηεγικέρ αναδήηεζερ ηερ πλεποθοπίαρ-γνώζερ: 

ηνλ ηνκέα ηεο κάζεζεο ζεκαληηθφ είλαη λα ιάβνπκε ππφςε θαη ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν πνπ ηα παηδηά θαη γεληθφηεξα νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ αλαδεηνχλ ηελ 

πιεξνθνξία- γλψζε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα εζηηάζνπκε θαη ζε απηή ηελ παξάκεηξν γηαηί ζα κπνξνχ-

ζε λα καο δψζεη ρξήζηκεο ηδέεο γηα ηελ θαζνδήγεζε ησλ παηδηψλ θαηά ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ 

γηα κνξθσηηθνχο ζθνπνχο, αιιά θαη γηαηί ζα κπνξνχζε λα ππνδείμεη ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηξφ-

πνπο δφκεζεο ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ ψζηε λα απεπζχλνληαη ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο ρξή-

http://www.iom.gr/inst/iom/gallery/%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%9F%20%CE%99%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%9D%CE%95%CE%A4%20-%20%CE%99%CE%9F%CE%9C/Internet%20study.pdf
http://www.iom.gr/inst/iom/gallery/%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%9F%20%CE%99%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%9D%CE%95%CE%A4%20-%20%CE%99%CE%9F%CE%9C/Internet%20study.pdf
http://www.iom.gr/inst/iom/gallery/%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%9F%20%CE%99%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%9D%CE%95%CE%A4%20-%20%CE%99%CE%9F%CE%9C/Internet%20study.pdf
http://www.iom.gr/inst/iom/gallery/%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%9F%20%CE%99%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%9D%CE%95%CE%A4%20-%20%CE%99%CE%9F%CE%9C/Internet%20study.pdf
http://www.apa.org/journals/releases/dev423429.pdf%20��.%2021/12/2008
http://www.apa.org/journals/releases/dev423429.pdf%20��.%2021/12/2008
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ζηεο. Έηζη φπσο βιέπνπκε ζηελ ζρεηηθή έξεπλα ησλ (Ησάλλεο Η. Κεθέο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, 

Ζξψ Μπισλάθνπ – Κεθέ, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην
*
 Δηαδίθηπν (Internet) θαη κάζεζε: Οη ζηξαηεγη-

θέο γηα ηελ «πινήγεζε» θαη ε δηδαθηηθή ηνπο αμία) νη καζεηέο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ θηλνχληαη 

ζην δηαδίθηπν ρσξίδνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

1. Απηνί πνπ «θπιινκεηξνύλ» (Browsers). καζαίλνπλ ζπλήζσο κε ηξφπνπο κάιινλ ηπραίνπο. Δζηηά-

δνπλ πξννδεπηηθά ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζε θάπνηα δεηήκαηα, μεθηλψληαο απφ γεληθέο πιεξνθνξί-

εο. ην δηαδίθηπν ζπκπεξηθέξνληαη κε ηξφπν πνπ ζπκίδεη ηνλ αλαγλψζηε κηαο εθεκεξίδαο ή ε-

λφο πεξηνδηθνχ, ν νπνίνο θπιινκεηξά φιεο ηηο ζειίδεο, αιιά απνθαζίδεη λα δηαβάζεη κφλν ζπ-

γθεθξηκέλα άξζξα ή θαηαρσξήζεηο. Μεξηθέο θνξέο καζαίλεη θαη θάηη, άιιεο φρη, ζε θάζε πεξί-

πησζε φκσο απηφ πνπ απνθνκίδεη δελ είλαη απαξαίηεην λα εληάζζεηαη ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν 

γλσζηηθφ ζρήκα, κπνξεί λα είλαη αλεμάξηεην, θαηλνθαλέο ή αθφκα θαη αθεηεξία γηα κηα πξφ-

ζζεηε αλαδήηεζε. 

2. Απηνί πνπ «αλαθαιύπηνπλ ηπραία» (Serendip). , καζαίλνπλ κε εληειψο ηπραίνπο ηξφπνπο, γηαηί αλα-

θαιχπηνπλ πξάγκαηα αμηνπνηψληαο κηα ηδηαίηεξε «φζθξεζε» θαη γηαηί ραίξνληαη πνπ αλαθαιχ-

πηνπλ. Κάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, ίζσο απηή ε ζπκπεξηθνξά λα είλαη θαη ε πεξηζζφηε-

ξν ελδηαθέξνπζα γηα ηελ έξεπλα θαη ηε κάζεζε ζην δηαδίθηπν. Δίλαη ε πεξηέξγεηα πνπ ηνπο 

«παξσζεί» λα «αιεηέςνπλ» ζην δηαδίθηπν. Απφ ηε κηα κεξηά απηφ ζεκαίλεη πσο δελ έρνπλ 

ζηαζεξνχο θαη πξνζδηνξηζκέλνπο εθ ησλ πξνηέξσλ ζηφρνπο γηα λα επηηχρνπλ, απφ ηελ άιιε εί-

λαη ε θαηεγνξία ησλ ρξεζηψλ κε ηηο ιηγφηεξεο πξνθαηαιήςεηο θαη πεξηνξηζκνχο. Απηφ ηνπο 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηεπξχλνπλ θαηά πεξίπησζε ηελ αλαδήηεζή ηνπο θαη λα εθκεηαιιεπ-

ζνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ην πνιιέο θνξέο άγλσζην αιιά θαη απξφβιεπην δπλακηθφ ηνπ δηα-

δηθηχνπ. Δίλαη έλα είδνο «πξσηφγνλσλ» θαη «αλεηδίθεπησλ» αλαδεηεηψλ ηεο γλψζεο κε πεξηζ-

ζφηεξε δηάζεζε θαη ιηγφηεξν πξνγξακκαηηζκφ.  

3. Απηνί πνπ «αλαδεηνύλ ζπζηεκαηηθά» (Searchers). νη «αλαγλώζηεο», πξνζεγγίδνπλ ηηο πεγέο πιεξν-

θνξηψλ δηαζέηνληαο απφ πξηλ έλα θαιά νξγαλσκέλν γλσζηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζθνπεχ-

νπλ λα εληάμνπλ ηε λέα γλψζε. Έρνπλ ζαθείο θαλφλεο γηα ηελ αλαδήηεζή ηνπο θαη ηνπο αμην-

πνηνχλ γηα λα θάλνπλ απνδνηηθφηεξε ηελ έξεπλα πνπ επηρεηξνχλ κε ηε βνήζεηα θαη ησλ κερα-

λψλ αλαδήηεζεο. Μπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη απηή ε θαηεγνξία ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ κα-

ζαίλεη εκβαζχλνληαο ζε γλσζηηθά πεδία πνπ έρεη ήδε εληνπίζεη θαη πξνδηαγξάςεη. Ζ ζηάζε 

ηνπο πξνζηδηάδεη κε εθείλε ησλ επηζθεπηψλ κηαο βηβιηνζήθεο πνπ πεγαίλνπλ γηα ζπγθεθξηκέλν 

ιφγν θαη γλσξίδνπλ ηη αλαδεηνχλ ή ζε εθείλε ησλ επηζθεπηψλ ελφο κνπζείνπ πνπ έρνπλ ήδε 
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γλψζε βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηα εθζέκαηα θαη κηα θάπνηα εμνηθείσζε κε ην ρψξν. Γη’ απ-

ηνχο ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κάζεζεο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην είδνο θαη ηελ έληαζε ησλ θη-

λήηξσλ πνπ ηνπο παξψζεζε ψζηε λα «πιεχζνπλ» ζην δηαδίθηπν. Ζ γεληθφηεξε ζηάζε ηνπο έρεη 

εκθαλή ηα ζηνηρεία ηεο πξνζεηηθφηεηαο θαη ηνπ ζθνπνχ θαη είλαη αξθεηά απίζαλν λα νδεγεζνχλ 

ζε «ηπραία κάζεζε». Πέξα απφ απηφ νη ζηξαηεγηθέο αλαδήηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη νη 

παξαδνζηαθέο ηεο επίζθεςεο ζε κηα βηβιηνζήθε ή έλα κνπζείν. Βέβαηα ην δηαδίθηπν είλαη θάηη 

πνιχ πεξηζζφηεξν απφ απηά κε ηελ έλλνηα φηη πεξηέρεη έλαλ πςειφηαην βαζκφ αιιειεπίδξαζεο 

κε ην ρξήζηε, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα λα ηνπ παξέρεη ηελ πξφζζεηε δπλαηφηεηα, ψζηε λα κπν-

ξεί ν ίδηνο λα κεηαβάιιεη ξηδηθά απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή, ηε ζηξαηεγηθή θαη ηηο κεζφδνπο αλαδή-

ηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί. (Δπηζεψξεζε Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ, Ησάλλεο Η. Κεθέο & Ζξψ Μπ-

ισλάθνπ- Κεθέ, Δηαδίθηπν(Internet) θαη Μάζεζε: Οη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ «πινήγεζε θαη ε δηδα-

θηηθή ηνπο αμία δηαζέζηκν ζηελ http://www.pi-schools.gr/publications/epitheorisi/teyxos5/ εκ. 

5/12/2008) 

Σςμπεπάζμαηα –ζςδήηεζε 

Αλαθεθαιαηψλνληαο βιέπνπκε πσο ε ζρέζε παηδί – δηαδίθηπν είλαη εμαηξεηηθά πνιχπινθε θαη πν-

ιπδηάζηαηε. Βξίζθεηαη αθφκε ζηε θάζε εμέιημήο ηεο θαη δηακφξθσζήο ηεο θαζψο δελ έρνπλ ε-

κπιαθεί αθφκε ζε απηήλ ελεξγά θνξείο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηελ θαζνδεγήζνπλ θαη λα ηελ ειέγ-

μνπλ (ην επίζεκν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ππνιείπεηαη ζηνλ ηνκέα απηφ θαη αθφκε πεξηζζφηεξν νη 

γνλείο ησλ παηδηψλ ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία).  

Φαίλεηαη πσο ηα παηδηά έρνπλ κηα ηδηαίηεξε επθνιία ζηελ αλάπηπμε απηήο ηεο ζρέζεο ζε αληηδηα-

ζηνιή κε ηνπο ελήιηθεο. Γείρλεη λα θεξδίδεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν έδαθνο ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. 

Σν ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο γηα ςπραγσγία, επηθνηλσλία αιιά θαη ελεκέξσζε. Γείρλεη λα είλαη πε-

ξηζζφηεξν αγαπεηφ ζηα αγφξηα απ’ φηη ζηα θνξίηζηα. Καηά πιεηνςεθία ηα παηδηά δείρλνπλ λα κε 

γλσξίδνπλ ην κέγεζνο ησλ θηλδχλσλ πνπ θξχβεη αιιά δελ αληηιακβάλνληαη θαη θαηλφκελα παξάλν-

κεο δηαθίλεζεο πιηθνχ σο λνκηθφ δήηεκα. πρλά (θπξίσο ηα αγφξηα) ηείλνπλ λα πηνζεηνχλ εηθνλη-

θέο ηαπηφηεηεο ζην δηαδίθηπν. Σν ζεσξνχλ ηδηαίηεξα δεκνθξαηηθφ θαη αμηφπηζην κέζν. Πηζηεχνπλ 

πσο είλαη απαξαίηεην γηα ηελ κειινληηθή επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε. Αθηεξψλνπλ αξθεηφ 

ρξφλν ζηε ρξήζε ηνπ.  

ηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο ηνπο εμέιημεο ηα απνηειέζκαηα είλαη ηδηαίηεξα ακθηιεγφκελα θαζψο ε 

ρξήζε ηνπ δελ δείρλεη λα ηνπο νδεγεί ζε πεξηζζφηεξεο θνηλσληθέο επαθέο.  

Απφ ηελ πιεπξά ηεο ςπρνινγίαο ελψ έρνπκε ηελ εκθάληζε θαηλνκέλσλ εζηζκνχ θαη εμάξηεζεο απφ 

ην δηαδίθηπν ζε θάπνηεο θαηεγνξίεο παηδηψλ, ε έξεπλεο δίλνπλ απνηειέζκαηα ακθηιεγφκελα θαζψο 
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ζεσξνχλ πσο ε εμάξηεζε είλαη δεπηεξνγελέο απνηέιεζκα άιισλ ςπρνπαζνγελεηψλ πνπ πξνυπάξ-

ρνπλ.  

ηνλ ηνκέα ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο δελ θαίλεηαη λα ηελ επεξεάδεη ζεκαληηθά αιιά κάιινλ ηελ π-

πνβνεζά φηαλ ελππάξρνπλ άιιεο ζπλζήθεο φπσο επαξθήο θξνληίδα θαη θαζνδήγεζε απφ ην άκεζν 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ.  

Φαίλεηαη φκσο λα πξνθαιεί ξηδηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν πνπ ηα παηδηά δνκνχλ ηε γλψζε κέζα απφ 

ηε ρξήζε ηνπ. 

Δκπεξηέρεη ζηνηρεία εκπνξεπκαηνπνίεζεο (λφκνη πξνζθνξάο θαη δήηεζεο) ελψ παξάιιεια είλαη ην 

φξγαλν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηφζν ζηελ νηθνλνκηθή ηεο δηάζηαζε, φζν θαη ζηελ θνηλσληθή ηεο 

(δηαπνιηηηζκηθέο επαθέο) αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ δνκψλ, ζηηο νπνίεο κπνχ-

ληαη νη πνιίηεο ηνπ κέιινληνο. 

Δληείλεη ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δελ ζα είλαη πξνζβάζηκν θαη δηαζέ-

ζηκν ζηηο αζζελέζηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο νκάδεο θαζψο θαη ζηηο ππναλάπηπθηεο ρψξεο. 

Όια ηα παξαπάλσ φκσο δελ ηεθκεξηψλνληαη απνιχησο κέζα απφ ηηο κέρξη ηψξα ππάξρνπζεο έξεπ-

λεο. Έηζη φινη νη ηνκείο είλαη αλνηρηνί αθφκε πξνο δηεξεχλεζε. Πνιχ δε πεξηζζφηεξν αλ ιάβνπκε 

ππφςε ην γεγνλφο πσο αθφκε δελ θηάζακε ζην επίπεδν εθείλν, φπνπ ζα έρνπκε γνλείο νη νπνίνη 

κεγάισζαλ κπεκέλνη ζην δηαδίθηπν, θαη ζε έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζην νπνίν ην δηαδίθηπν ζα 

είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ (αθνχ θαίλεηαη πσο πξνο εθεί ηείλνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκα-

ηα). Δπνκέλσο πξφθεηηαη γηα έλαλ πνιχ κεγάιν ηνκέα έξεπλαο, αλνηρηφ γηα ηα επφκελα ρξφληα. Η-

δηαίηεξα γηα ηα Διιεληθά δεδνκέλα φπνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα δηεηζδχεη ην internet κε ηαρχηαηνπο 

ξπζκνχο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ παηδηψλ ρσξίο φκσο λα έρνπκε θηάζεη αθφκε ηα επίπεδα ησλ 

ππφινηπσλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ, ελψ ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα πξνζπαζεί αζζκαίλνληαο λα 

αθνινπζήζεη ηηο εμειίμεηο θαη λα πξνζαξκνζηεί ζ’ απηέο. 
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