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Φηθιακοί Αςηόσθονερ:  Ποιέρ είναι οι απαιηήζειρ ηηρ νέαρ 

γενιάρ μαθηηών;  Ζ εκπαίδεςζη ζε ένα κπίζιμο 

ζηαςποδπόμι. 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
Σε απηή ηελ εξγαζία νη εθπαηδεπηηθνί θαινύληαη λα γλσξίζνπλ ηελ πξώηε γεληά καζεηώλ πνπ γελλήζεθε 

θαη κεγάισζε κέζα ζηνλ ςεθηαθό θόζκν. Η γεληά απηή, δελ δηαζέηεη απιώο κεγαιύηεξε ηθαλόηεηα 

εθκεηάιιεπζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ, αιιά έρεη επίζεο αλαπηύμεη δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο ζθέςεο, 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο. Τν γεγνλόο απηό έρεη πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ επηζηεκόλσλ, νη 

νπνίνη κειεηνύλ ηελ επηξξνή ηεο εληαηηθήο ελαζρόιεζεο κε ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία ζηελ αλάπηπμε θαη 

ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ. Από ηηο έξεπλεο πξνθύπηεη όηη νη “ςεθηαθνί” απηνί εγθέθαινη 

αλαπηύζζνπλ λέεο ηθαλόηεηεο θαη ρξεζηκνπνηνύλ λέεο ηερληθέο κάζεζεο, όκσο ηαπηόρξνλα ηείλνπλ λα 

μεράζνπλ όζεο ηθαλόηεηεο αδξαλνύλ κε απηό ηνλ λέν ηξόπν δσήο. Σρνιηάδνληαη νη επεξρόκελεο αιιαγέο 

ζηνλ αλζξώπηλν ηξόπν ζθέςεο, ζηε δνκή ηεο θνηλσλίαο θαη ζηηο έλλνηεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

κάζεζεο. Υπνγξακκίδεηαη ε αλάγθε πξνζαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κεζόδσλ ζηα λέα απηά δεδνκέλα, 

πνπ επηβάιινπλ νη αλάγθεο ησλ απξηαλώλ καζεηώλ. 

 

ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: Ψεθηαθνί Απηόρζνλεο, Ψεθηαθή Τερλνινγία, Εθπαίδεπζε 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ  

Σνπο βιέπνπκε παληνύ. Δίλαη ηα παηδηά πνπ θνξνύλ αθνπζηηθά ζηα απηηά, πνπ επηθνηλσλνύλ κε 

γξαπηά κελύκαηα, πνπ πιεθηξνινγνύλ πην γξήγνξα από καο θαη πνπ μέξνπλ λα καο θηηάμνπλ ηνλ 

ππνινγηζηή όηαλ θνιιήζεη. Δίλαη όινη γελλεκέλνη κεηά ην 1980, όηαλ δειαδή γελλήζεθαλ θαη νη 

πξώηεο “θνηλσληθέο” ηερλνινγίεο.  Δθηόο από ηελ αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηόηεηα, έρνπλ θαη πνιιέο 

άιιεο: ζην Facebook, ζηελ ειεθηξνληθή  αιιεινγξαθία, ζην Second Life, ζην YouΣube, ζε θάζε 

δηαδηθηπαθό παηρλίδη, ζηα blog ηνπο, ζηα πξνγξάκκαηα Instant Messaging.  Καζέλα από απηά ηα παηδηά 

“ππάξρεη” ζηνλ ςεθηαθό θόζκν κε πεξηζζόηεξεο από κηα ηαπηόηεηεο, “θνξώληαο” αλά πάζα ζηηγκή 

ηνλ ραξαθηήξα θαη ηελ όςε πνπ επηζπκεί. Έρεη εθαηνληάδεο θίινπο, ζε όιν ηνλ θόζκν, άιινπο 

πξαγκαηηθνύο θαη άιινπο ςεθηαθνύο, θαη κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε όινπο ηαπηόρξνλα. Απηνί είλαη νη 

“Ψεθηαθνί Απηόρζνλεο”.   

Ο όξνο “Ψεθηαθνί Απηόρζνλεο”  ( Digital Natives )[8] πξσηνρξεζηκνπνηήζεθε ην 2001 από ηνλ 

Marc Prensky  γηα λα πεξηγξάςεη ηε λέα γεληά αλζξώπσλ πνπ, έρνληαο ελζσκαηώζεη ηελ ηερλνινγία 

ζηε δσή ηνπο από ηε ζηηγκή πνπ γελλήζεθαλ, αληηιακβάλνληαη θαιύηεξα ηηο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε απηή. ηνλ αληίπνδα βξίζθνληαη νη “Ψεθηαθνί Μεηαλάζηεο”[10], δειαδή όζνη γελλήζεθαλ πξηλ ην 

1980  (ν νξηζκόο αθνξά ηηο Η.Π.Α. απ' όπνπ θαη πξνέξρεηαη ν όξνο - ζηελ Διιάδα κπνξνύκε λα 

κηιήζνπκε γηα Ψεθηαθνύο Απηόρζνλεο γελλεκέλνπο από ην 1990 θαη κεηά), νη νπνίνη θαινύληαη λα 

πξνζαξκνζηνύλ ζηελ γιώζζα, ηα ήζε θαη ηα έζηκα ησλ απηνρζόλσλ. Οη ζεκεξηλνί καζεηέο, έρνληαο 

κεγαιώζεη θάησ από δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο, έρνπλ εληειώο δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο κέζα ζηελ ηάμε, 

ζε ζρέζε κε εκάο ηνπο κεγαιύηεξνπο. Πιήηηνπλ πνιύ πην εύθνια, δελ αληέρνπλ ην κάζεκα ζε ζηπι 

δηάιεμεο θαη κηζνύλ ηνλ πίλαθα.  Θέινπλ ε πιεξνθνξία λα παξνπζηάδεηαη κε ρξήζε εηθόλσλ, ήρσλ θαη 

θίλεζεο, λα έρεη έληαζε, ηαρύηεηα θαη ελδηαθέξνλ. Απηό είλαη απόιπηα αλακελόκελν, αλ ζθεθηεί 

θαλείο ηελ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο.  

Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΔΝΑ ΚΡΗΗΜΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ 

Η πξώηε γεληά  “Ψεθηαθώλ Απηνρζόλσλ”,  δειαδή παηδηώλ πνπ γελλήζεθαλ θαη κεγάισζαλ ζηνλ 

ςεθηαθό θόζκν, ελειηθηώζεθε θαη ζύληνκα ν θόζκνο καο ζα αλαζρεκαηηζηεί θαη' εηθόλα θαη νκνίσζή 

ηνπο. Η νηθνλνκία, ε πνιηηηθή, ν πνιηηηζκόο, αθόκα θαη ε δνκή ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο, ζα 

κεηακνξθσζνύλ γηα πάληα. ε απηή ηελ θξίζηκε ηζηνξηθή ζηηγκή νη εθπαηδεπηηθνί θαινύληαη λα 

αλαπξνζαξκόζνπλ ην κάζεκά ηνπο έηζη ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο απηήο 

ηεο λέαο γεληάο καζεηώλ[9]. Πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο καζεηέο, έξρνληαη γηα πξώηε 

θνξά ζε επαθή κε όξνπο όπσο ηα Blogs, ηα Wikies, ηα Podcasts, ηα Digital stories, Webquests, Games 

/simulations θαη θαινύληαη λα ελζσκαηώζνπλ όια ηα ζύγρξνλα κέζα δηαρείξηζεο, παξνπζίαζεο θαη 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. ε πνιιά ζρνιεία ησλ Η.Π.Α έρνπλ 

επηζηξαηεπηεί ηα εξγαιεία θνηλσληθήο δηθηύσζεο όπσο ην Facebook, ην Twitter θαη ην MySpace, γηα 
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λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ ζην κάζεκα, ελώ έρεη αξρίζεη λα απελνρνπνηείηαη θαη ε 

ρξήζε ησλ έμππλσλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ (όπσο ηα i-phones) θαη νη θαζεγεηέο ζπρλά πξνηξέπνπλ ηα 

παηδηά λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν. 

ηε ρώξα καο ε πξνζπάζεηα  απηή θάλεη ηώξα ηα πξώηα ηεο βήκαηα, κε ηελ πξνκήζεηα 

εμνπιηζκνύ ζηα ζρνιεία θαη ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο. Γηα ηνπο 

πεξηζζόηεξνπο εθπαηδεπηηθνύο, όκσο,  ε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ Web 2.0 είλαη αθόκα έλαο εθηάιηεο θαη 

γηα θάπνηνπο ιίγνπο, ζπλήζσο λεόηεξνπο ζε ειηθία, εμαληιείηαη ζηελ παξνπζίαζε ηνπ καζήκαηνο κε 

Powerpoint θαη ζηελ ρανηηθή αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν. Παξ' όια απηά, ην λα είκαζηε 

πίζσ ζε ζρέζε κε ηηο πην πξννδεπκέλεο ηερλνινγηθά ρώξεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ηηο Ηλσκέλεο 

Πνιηηείεο, καο πξνζθέξεη έλα ζεκαληηθό πιενλέθηεκα: Μπνξνύκε ζήκεξα λα γλσξίδνπκε ηα 

κειινληηθά απνηειέζκαηα ηεο ελζσκάησζεο ησλ Ψεθηαθώλ Μέζσλ ζηελ εθπαίδεπζε, κέζα από 

επηζηεκνληθέο έξεπλεο πνπ γίλνληαη ζηηο ρώξεο όπνπ ε δηαδηθαζία απηή έρεη ήδε μεθηλήζεη εδώ θαη 

πνιιά ρξόληα. Μαο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα θξπθνθνηηάμνπκε ζην κέιινλ ηεο εθπαίδεπζεο, λα 

θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα ην πώο αιιάδνπλ νη καζεηέο καο θαη νη αλάγθεο ηνπο, αιιά θαη λα 

γλσξίδνπκε πξνθαηαβνιηθά ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηεο ππεξβνιηθήο ή ιαλζαζκέλεο ρξήζεο ηεο 

ςεθηαθήο ηερλνινγίαο.  

Ζ ΦΖΦΗΑΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΛΛΑΕΔΗ ΣΟΝ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΔΓΚΔΦΑΛΟ 

H ζύγρξνλε έθξεμε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο δελ αιιάδεη κόλν ηνλ ηξόπν πνπ δνύκε θαη πνπ 

επηθνηλσλνύκε, άιια επίζεο αιιάδεη ξαγδαία θαη βαζηά ηνπο εγθεθάινπο καο [1]. Η θαζεκεξηλή 

έθζεζε ζε απηή – ζε ππνινγηζηέο, έμππλα θηλεηά, βηληενπαηρλίδηα, κεραλέο αλαδήηεζεο- ελεξγνπνηεί 

αιιαγέο ησλ εγθεθαιηθώλ θπηηάξσλ θαη απειεπζέξσζε λεπξνδηαβηβαζηώλ, δπλακώλνληαο ζηαδηαθά 

λέα λεπξσληθά κνλνπάηηα ζηνπο εγθεθάινπο καο, ελώ απνδπλακώλεη ηα παιηά. Μπνξεί εκείο λα κελ 

ζπλεηδεηνπνηνύκε ηηο αιιαγέο ζηα λεπξσληθά δίθηπα ηνπ εγθέθαινπ καο, άιια απηέο γίλνληαη κόληκεο 

κε ηελ ζπρλή επαλάιεςε. Απηή ε εμειηθηηθή εγθεθαιηθή δηαδηθαζία έρεη ζπκβεί κέζα ζε κηα γεληά θαη 

κπνξεί λα απνηειέζεη κηα από ηηο πην απξόζκελεο άιια θαη θξίζηκεο εμειίμεηο ζηελ αλζξώπηλε ηζηνξία. 

Ο εγθέθαινο ηεο λέα γεληάο ιεηηνπξγεί πηα κε δηαθνξεηηθό ηξόπν θαη αλαπηύζζεη θάπνηα λέα 

ραξαθηεξηζηηθά (βι. Πίλαθα 1), πνπ δελ δηέζεηαλ νη άλζξσπνη κέρξη ζήκεξα [18],[19]. Δίκαζηε 

κάξηπξεο ζην μεθίλεκα ελόο βαζηνύ εγθεθαιηθνύ ράζκαηνο αλάκεζα ζε λεόηεξα θαη παιηόηεξα κπαιά - 

κέζα ζε κηα κόλν γεληά. Απηό πνπ παιηά ήηαλ ην ράζκα ησλ γελεώλ, πνπ ρώξηδε ηηο αμίεο, ηε κνπζηθή 

θαη ηηο ζπλήζεηεο ησλ λέσλ από απηέο ησλ γνληώλ ηνπο, έρεη ηώξα γίλεη κηα ηεξάζηηα δηαίξεζε, πνπ 

επηδξά πάλσ ζε δπν δηαθνξεηηθέο θνπιηνύξεο.  

πκβαηηθή ηαρύηεηα 

Vs 

παζκσδηθή θίλεζε 

Γξακκηθή επεμεξγαζία Παξάιιειε επεμεξγαζία 

Γξακκηθή ζθέςε Σπραία πξνζπέιαζε 

Πξώηα ην θείκελν Πξώηα ηα γξαθηθά 

Ο θαζέλαο κόλνο ηνπ Όινη δηαζπλδεδεκέλνη 

Παζεηηθόηεηα Δλεξγεηηθόηεηα 

Τπνκνλή Άκεζε επηβξάβεπζε 

Ρεαιηζκόο Φαληαζία 

Η ηερλνινγία σο ερζξόο Η ηερλνινγία σο θίινο 

Πίνακαρ 1 : Σα μαθηζιακά σαπακηηπιζηικά ηων "Φηθιακών Αςηοσθόνων", ζε ανηιπαπάθεζη με αςηά ηων 

μαθηηών πποηγούμενων γενιών. 

ΣΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΤΠΟΦΗΝ ΟΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ ΣΖΝ ΣΑΞΖ 

 Παπαμέληζη ηων κοινωνικών δεξιοηήηων: Καζώο ην κπαιό εζηηάδεη ζε λέεο ηερλνινγηθέο 

δεμηόηεηεο, απνκαθξύλεηαη από ηηο ζεκειηώδεηο θνηλσληθέο. Γηα θάζε 1 ώξα πνπ μνδεύνπκε ζηνλ 

ππνινγηζηή, ε παξαδνζηαθή πξόζσπν κε πξόζσπν αιιειεπίδξαζε κεηώλεηαη θαηά 30 ιεπηά. Με 

ηελ απνδπλάκσζε ησλ λεπξσληθώλ δηθηύσλ πνπ ειέγρνπλ ηελ αλζξώπηλε επαθή, ηείλνπκε λα 

παξεμεγνύκε ή θαη λα κπεξδεύνπκε ηα κε ιεθηηθά κελύκαηα.  

 Γιαθοπεηικόρ ηπόπορ ανάγνωζηρ κειμένος: Μειέηεο ησλ ζπλεζεηώλ αλάγλσζεο ζην δηαδίθηπν 

αλαθάιπςαλ θάηη πνπ νλνκάζηεθε “Πξόηππν ζρήκαηνο F γηα ηελ αλάγλσζε δηαδηθηπαθνύ 
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πεξηερνκέλνπ”[4]. Πξόθεηηαη γηα ηελ ηερληθή ηνπ λα δηαβάδεη θαλείο νξηδόληηα θαηά κήθνο ησλ 

ιίγσλ πξώησλ γξακκώλ, έπεηηα κέρξη ηε κέζε γηα κεξηθέο γξακκέο αθόκα θαη ηέινο θάζεηα ηηο 

ππόινηπεο, σο ην ηέινο ηεο ζειίδαο.  

  

 
Εικόνα 1: Απνηειέζκαηα κειέηεο παξαθνινύζεζεο ηνπ βιέκκαηνο γηα ηξεηο ηζηνζειίδεο. Οη ρξήζηεο 

θνίηαμαλ πεξηζζόηεξν ηηο θόθθηλεο πεξηνρέο , ιηγόηεξν ηηο θίηξηλεο θαη ειάρηζηα ηηο κπιε. Δελ 

θνίηαμαλ θαζόινπ ηηο γθξη πεξηνρέο. 

 
 Σασύηηηα και πεπιθεπειακή όπαζη: Σν λα ρξεζηκνπνηεί θαλείο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο αθνλίδεη 

θάπνηεο γλσζηηθέο δπλαηόηεηεο. Μαζαίλεη λα αληηδξά πην γξήγνξα ζε νπηηθά εξεζίζκαηα θαη 

βειηηώλεη πνιιέο κνξθέο πξνζνρήο, θπξίσο ηελ ηθαλόηεηα λα πξνζέρεη εηθόλεο ζηελ 

πεξηθεξεηαθή ηνπ όξαζε. Αλαπηύζζεη κεγαιύηεξε ηθαλόηεηα λα δηαηξέρεη κεγάιεο πνζόηεηεο 

πιεξνθνξίαο θαη λα απνθαζίδεη ηη είλαη ζεκαληηθό θαη ηη όρη.  

 

 Παπάλληλη επεξεπγαζία Οη καζεηέο βξίζθνπλ ηελ ηειεόξαζε θνβεξά βαξεηή. Σν 1/3 ησλ λέσλ 

ρξεζηκνπνηνύλ θαη θάπνην άιιν κέζν (ζπλήζσο ην δηαδίθηπν), ελώ βιέπνπλ ηειεόξαζε. Αθόκα 

θαη νη καζεηέο ηνπ γπκλάζηνπ θάλνπλ παξάιιειε επεμεξγαζία δηαξθώο. Καηεβάδνπλ κνπζηθή 

ζην ipod θαη ζηέιλνπλ sms ζηνπο θίινπο ηνπο, ηελ ώξα πνπ θάλνπλ ηα καζήκαηα ηνπο.  

 Αςξημένη νοημοζύνη: Η ςεθηαθή εμέιημε ησλ εγθεθάισλ καο κπνξεί λα απμάλεη ηε λνεκνζύλε 

καο. Οη. κέζεο ηηκέο ηνπ IQ αλεβαίλνπλ ζηαζεξά [16] θαζώο εμειίζζεηαη ν ςεθηαθόο πνιηηηζκόο 

θαη ε δπλαηόηεηα λα θάλνπκε παξάιιειεο εξγαζίεο (multitasking)[17] ρσξίο ιάζε, απμάλεηαη. 

 Λασηάπα για άμεζη επιβπάβεςζη:  Οη Ψεθηαθνί Απηόρζνλεο θάλνπλ παξάιιειε επεμεξγαζία 

κε επθνιία θαη ε πξόζβαζε ηνπο ζε νπηηθά θαη αθνπζηηθά εξεζίζκαηα  έρεη πξνγξακκαηίζεη ηνπο 

εγθεθάινπο ηνπο λα ιαρηαξνύλ ηελ άκεζε επηβξάβεπζε [24]. Έρνπλ ζπληνκόηεξα δηαζηήκαηα 

πξνζνρήο , ηδηαίηεξα απέλαληη ζε παξαδνζηαθέο κνξθέο κάζεζεο.  

 Άγσορ και διαηαπασέρ πποζοσήρ: Όκσο νη έξεπλεο δείρλνπλ όηη ε ππεξβνιηθή παξάιιειε 

επεμεξγαζία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αύμεζε ηνπ άγρνπο, ζε δηαηαξαρέο ηεο πξνζνρήο, άιια θαη 

ζε κείσζε ηεο απόδνζεο. πρλά νη εθπαηδεπηηθνί δηακαξηύξνληαη όηη νη λένη πνπ αλήθνπλ ζηε 

γεληά ηεο παξάιιειεο επεμεξγαζίαο είλαη ιηγόηεξν απνδνηηθνί ζηα καζήκαηα ηνπο.  

 Γςζκολία γενίκεςζηρ: Κάπνηνη επηζηήκνλεο ππνζηεξίδνπλ όηη ε ρξόληα θαη έληνλε παξάιιειε 

επεμεξγαζία κπνξεί αθόκα θαη λα θαζπζηεξήζεη ηε ζσζηή αλάπηπμε ηνπ εκπξόζζηνπ θινηνύ 

[23], ηεο πεξηνρήο δειαδή ηνπ εγθεθάινπ πνπ καο βνεζά λα δνύκε ηε γεληθή εηθόλα, λα 

αλαβάινπκε ηελ επηβξάβεπζε, λα ζθεθηνύκε γεληθά θαη λα πξνγξακκαηίζνπκε ην κέιινλ. 

 Κίνδςνορ Γ.Δ.Π.: Η ρξόληα έθζεζε ζε  ηερλνινγίεο όπσο ε ηειεόξαζε, ηα βηληενπαηρλίδηα θαη νη 

ππνινγηζηέο, απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν γηα Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο[27],[28]. Έξεπλεο 

ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Brown έδεημαλ όηη νη έθεβνη πνπ παίδνπλ παηρλίδηα ζηνλ δηαδίθηπν ε ζε 

θνλζόια γηα πάλσ από κηα ώξα ηελ ήκεξα είραλ πεξηζζόηεξα ζπκπηώκαηα ΓΔΠ από απηνύο πνπ 

δελ παίδνπλ. Αιιά θαη ε λεπξνεπηζηήκνλαο Susan Greenfield[12] πξνεηδνπνηεί νηη ηα γξαπηά 

κελύκαηα, ην Facebook θαη άιιεο κνξθέο άκεζεο επηθνηλσλίαο κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε 

αύμεζε ησλ δηαηαξαρώλ ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο.  

 Άλλα πποβλήμαηα ςγείαρ: Σν λα κέλνπλ ηα παηδηά μύπληα σο αξγά παίδνληαο βηληενπαηρλίδηα, 

ζεξθάξνληαο ζην δηαδίθηπν θαη ζηέιλνληαο κελύκαηα, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, απόηνκεο αιιαγέο δηάζεζεο, παηδηθό άγρνο[25,][30] θαη θαηάζιηςε[11].   

 Γςζκολίερ ζηη γπαμμαηική και ηο ζςνηακηικό: “T knc? vrm p. 3rc tpt?ohi” ζεκαίλεη “Σί 

θάλεηο; Βαξηέκαη πνιύ. Ξέξεηο ηίπνηα; Όρη”. Πξόθεηηαη γηα έλα ηππηθό παξάδεηγκα δηαιόγνπ κέζσ 

Facebook ή κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ (ζηα ειιεληθά). Γάζθαινη θαη θηιόινγνη ζηελ Διιάδα θαη 

ην εμσηεξηθό ζπρλά δηακαξηύξνληαη όηη νη επηδόζεηο ησλ καζεηώλ ζηελ νξζνγξαθία θαη ην 
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ζπληαθηηθό δηαξθώο ρεηξνηεξεύνπλ. ε ζπλδπαζκό κε ην γεγνλόο όηη όιν θαη κηθξόηεξν πνζνζηό 

ησλ λέσλ δηαβάδνπλ βηβιία γηα επραξίζηεζε[20]θάζε ρξνληά όιν θαη ιηγόηεξνη καζεηέο είλαη ζε 

ζέζε λα ζπλζέζνπλ κόλνη ηνπο κηα ζσζηή παξάγξαθν. 

 Μικπόηεπη ακπίβεια: Η θαθή νξζνγξαθία θαίλεηαη πσο είλαη ην πην κηθξό από ηα πξνβιήκαηα 

πνπ πξνθαιεί ε ππεξβνιηθή ρξήζε κελπκάησλ. Έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζηελ Απζηξαιία[5] δείρλνπλ 

όηη ηα κελύκαηα καζαίλνπλ ηνπο λένπο λα είλαη πην γξήγνξνη αιιά θαη ιηγόηεξν αθξηβείο. Δηδηθά 

ην ζύζηεκα πξόβιεςεο ιέμεσλ (ην γλσζηό Σ9), ιέλε νη επηζηήκνλεο, είλαη εύρξεζην, αιιά 

θνβεξά αλαθξηβέο. Με ζπρλή ρξήζε, ε ζπγγξαθή κελπκάησλ κπνξεί λα αλαδηνξγαλώζεη ηνλ 

εγθέθαινπ ελόο παηδηνύ, θάλνληάο ην πην απξόζεθην. ύκθσλα κε ηνλ επηδεκηνιόγν  Michael 

Abramson[5], νη λένη πνπ ρξεζηκνπνηνύλ πνιύ ην θηλεηό ηνπο θάλνπλ πην πνιιά ιάζε ζε 

αζθήζεηο πνπ πξνϋπνζέηνπλ κλήκε, πεξηόδνπο ζπγθέληξσζεο θαη κάζεζε. “Τπνςηαδόκαζηε όηη 

είλαη έλα επίθηεην πξόηππν ζπκπεξηθνξάο” ιέεη ν ίδηνο. 

 

ΔΗΝΑΗ ΟΝΣΧ Ο ΦΖΦΗΑΚΟ ΔΓΚΔΦΑΛΟ ΠΗΟ ΔΞΤΠΝΟ; 

Απηό ην εξώηεκα είλαη πεδίν ζύγθξνπζεο γηα ηνπο Ακεξηθαλνύο επηζηήκνλεο ηα ηειεπηαία 

ρξόληα. Οη απόςεηο δηίζηαληαη ζε ηέηνην βαζκό πνπ θάπνηνη πεξηγξάθνπλ ηνπο Ψεθηαθνύο Απηόρζνλεο 

σο ηελ πην έμππλε γεληά αλζξώπσλ θαη άιινη σο ηελ πην θνπηή πνπ ππήξμε πνηέ. Οη John Palfrey θαη 

Urs Gasser, επηθεθαιήο ηνπ Digital Media Project,  ελόο πνιπδηάζηαηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ, πνπ έρεη 

σο ζηόρν ηε κειέηε ηεο κεηάβαζεο από ηα εθηόο δηθηύνπ/αλαινγηθά ζην δηθηπσκέλα/ςεθηαθά κέζα, 

γξάθνπλ ζην βηβιίν ηνπο κε ηίηιν “Γελλεκέλνη Ψεθηαθνί: θαηαιαβαίλνληαο ηελ πξώηε γεληά 

Ψεθηαθώλ Απηνρζόλσλ”[2]:  

“Οη Ψεθηαθνί Απηόρζνλεο είλαη απίζηεπηα δεκηνπξγηθνί. Είλαη αδύλαην λα πνύκε αλ είλαη 

πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν δεκηνπξγηθνί από ηηο πξνεγνύκελεο γεληέο, αιιά έλα είλαη ζίγνπξν: 

Εθθξάδνπλ ηνπο εαπηνύο ηνπο δεκηνπξγηθά κε  ηξόπνπο πνιύ δηαθνξεηηθνύο από απηνύο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύζαλ νη γνλείο ηνπο ζηελ ίδηα ειηθία. Πνιινί από απηνύο αληηιακβάλνληαη ηελ 

πιεξνθνξία σο θάηη εύπιαζην, θάηη πνπ κπνξνύλ λα ειέγμνπλ θαη λα αλαζρεκαηίζνπλ κε 

λένπο θη ελδηαθέξνληεο ηξόπνπο. Απηό κπνξεί είλαη από ην λα επεμεξγαζηνύλ έλα πξνθίι ζην 

MySpace ή έλα ιήκκα ζηελ Wikipedia, λα θάλνπλ κηα ηαηλία ή έλα online βίληεν, ή λα 

θαηεβάζνπλ έλα ηξαγνύδη.— λόκηκα ή κε. Είηε ηο έτοσν ζσνειδηηοποιήζει, είηε ότι έτοσν 

θηάζει ζηο ζημείο να έτοσν έναν έλεγτο πάνω ζηο πολιηιζηικό ηοσς περιβάλλον ποσ δεν 

έτει προηγούμενο.”. 

 

ηνλ αληίπνδα, ν Mark Bauerlein ζην βηβιίν ηνπ κε ηνλ πξνβνθαηόξηθν ηίηιν “Η πην ραδή γεληά” 

[3]γξάθεη: 

“Η απγή ηεο ςεθηαθήο επνρήο θάπνηε γέλλεζε ειπίδεο: Δηαδίθηπν, e-mail, blogs, 

αιιειεπηδξαζηηθά θαη ππεξξεαιηζηηθά βηληενπαηρλίδηα ππόζρνληαλ λα απνθέξνπλ κηα γεληά 

από πην έμππλα, πην ελήκεξα, πην πλεπκαηηθά θαιιηεξγεκέλα παηδηά. Όξνη όπσο 

“Απηνθηλεηόδξνκνο πιεξνθνξηώλ” (information highway) θαη “Οηθνλνκία ηεο γλώζεο”, 

κπήθαλ ζην ιεμηθό θαη ζπκπεξάλακε όηη νη έθεβνη ζα ρξεζηκνπνηνύζαλ ηελ ηερλνγλσζία θαη 

ηελ θαηαλόεζε πνπ είραλ γηα ηελ ηερλνινγία, ώζηε λα δηακνξθώζνπλ ηελ πξσηνπνξία απηήο 

ηεο λέαο επνρήο ηεο ππεξπιεξνθόξεζεο. Απηή ήηαλ ε ππόζρεζε. Αιιά ν δηαθσηηζκόο δελ 

ζπλέβε. Σύκθσλα κε ηηο πξόζθαηεο αλαθνξέο από θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο, νξγαληζκνύο, 

εηαηξίεο δεκνζθνπήζεσλ θαη αθαδεκατθνύο θνξείο, νη πεξηζζόηεξνη λένη ζηηο Η.Π.Α. νύηε 

δηαβάδνπλ ινγνηερλία (νύηε μέξνπλ απόιπηα πώο λα ην θάλνπλ), νύηε εξγάδνληαη αμηόπηζηα, 

νύηε επηζθέπηνληαη πνιηηηζηηθνύο θνξείο (νπνηνπδήπνηε είδνπο), νύηε ςεθίδνπλ (νη 

πεξηζζόηεξνη δελ θαηαλννύλ έλα απιό ςεθνδέιηην). Δελ κπνξνύλ λα εμεγήζνπλ βαζηθέο 

επηζηεκνληθέο κεζόδνπο, λα δηεγεζνύλ νξόζεκα ζηελ ηζηνξία ηεο ρώξαο ή λα νλνκαηίζνπλ 

νπνηνλδήπνηε από ηνπο πνιηηηθνύο πνπ ηνπο αληηπξνζώπνπο. Τν κόλν ζην νπνίν ππεξηεξνύλ 

είλαη ζην “κεηαμύ ηνπο”. Ξνδεύνπλ απίζηεπηα πνιύ ρξόλν ζηέιλνληαο ειεθηξνληθά ηζηνξίεο, 

θσηνγξαθίεο, ηξαγνύδηα θαη θείκελα πέξα δώζε, απνιακβάλνληαο ηελ πξνζνρή ησλ online 

θίισλ ηνπο θαη θαηνηθώληαο ζε έλαλ θόζκν αλόεησλ πεηξαγκάησλ θαη  άηερλσλ εηθόλσλ.” 

 

Δίλαη γεγνλόο πσο ε επαλάζηαζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο καο ξνύθεμε ζε κηα θαηάζηαζε 

δηαξθνύο κεξηθήο πξνζνρήο. Απηό ζεκαίλεη λα είλαη θαλείο δηαξθώο απαζρνιεκέλνο, έρνληαο αλνηρηέο 

θαξηέιεο κε νηηδήπνηε[29], ρσξίο λα ζπγθεληξώλεηαη πξαγκαηηθά ζε θάηη [22].  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

Όπνπ θαη αλ βξίζθεηαη ε αιήζεηα, είλαη γεγνλόο, όηη νη εθπαηδεπηηθνί πιένλ θαινύληαη όρη κόλν 

λα επηκνξθσζνύλ, ώζηε λα κπνξνύλ λα πξνζαξκόζνπλ ην κάζεκα ηνπο ζηηο απαηηήζεηο ηεο Ψεθηαθήο 

Γεληάο καζεηώλ, αιιά θαη λα έξζνπλ αληηκέησπνη κε δηάθνξεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο ελζσκάησζεο 

ηεο πςειήο ηερλνινγίαο ζηε δσή καο όπσο ππεξθηλεηηθόηεηα, αδπλακία ζπγθέληξσζεο, θαηάζιηςε θαη 

καλία παξάιιειεο επεμεξγαζίαο θαη πιένλ ρξεηάδεηαη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη θαη γηα απηέο. 

Πξέπεη αθόκα λα κελ μερλνύλ όηη κπνξεί λα ππάξρεη δηαζεζηκόηεηα θνηλσληθώλ δηθηύσλ, 

ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο θαη άκεζσλ κελπκάησλ, αιιά απηνί νη ηξόπνη επηθνηλσλίαο ζηεξνύληαη 

ηε ζπλαηζζεκαηηθή δεζηαζηά ηεο άκεζεο αλζξώπηλεο επαθήο θαη ζπρλά ρεηξνηεξεύνπλ ηελ αίζζεζε 

απνκόλσζεο ησλ αλζξώπσλ. Δπίζεο, ε επαλάζηαζε πςειήο ηερλνινγίαο έρεη ζπκβάιιεη ζε πνιιέο 

κνξθέο άγρνπο, από ρξόληεο γεληθεπκέλεο δηαηαξαρέο σο θξίζεηο παληθνύ πνπ θαζηζηνύλ ην άηνκν 

πξαθηηθά αλάπεξν. 

Οη Ψεθηαθνί Απηόρζνλεο δνπλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο δσήο ηνπο online, ρσξίο λα δηαρσξίδνπλ 

ην online από ην offline. Αληί λα αληηκεησπίδνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπο ηαπηόηεηα θαη ηελ ηαπηόηεηα ζηνλ 

πξαγκαηηθό θόζκν σο μερσξηζηά πξάγκαηα, έρνπλ κόλν κηα (κε αλαπαξαζηάζεηο ζε δύν, ηξεηο ή 

πεξηζζόηεξνπο ρώξνπο). Γελ ζεσξνύλ ηηο πβξηδηθέο δσέο σο θάηη  ην αμηνπεξίεξγν.  Μέζσ ησλ 

θνηλσληθώλ δηθηύσλ, ζπλδένληαη, κηιάλε θαη κνηξάδνληαη θσηνγξαθίεο κε θίινπο από όιν ηνλ θόζκν. 

Μπνξεί αθόκα λα ζπλεξγάδνληαη δεκηνπξγηθά ή πνιηηηθά κε ηξόπνπο πνπ ζα ήηαλ αδύλαην πξηλ 

ηξηάληα ρξόληα. Αιιά ζε απηή ηελ πνξεία ηεο ακείιηθηεο ζπλδεζηκόηεηαο, ε νπζία ησλ ζρέζεσλ – 

αθόκα θαη ην ηί ζεκαίλεη λα είζαη “θίινο” κε θάπνηνλ- αιιάδεη. Οη online θηιίεο βαζίδνληαη θαηά πνιύ 

ζηα ίδηα ζηνηρεία πνπ βαζίδνληαη νη παξαδνζηαθέο θηιίεο – θνηλά ελδηαθέξνληα, ζπρλή αιιειεπίδξαζε 

θηι. - αιιά έρνπλ θαη έλα πνιύ δηαθνξεηηθό ραξαθηεξηζηηθό: πρλά εμαθαλίδνληαη, είλαη εύθνιν λα 

κπεηο θαη λα βγεηο από απηέο, ρσξίο νύηε θαλ έλα αληίν. Καη επίζεο ίζσο είλαη δηαξθείο κε ηξόπνπο πνπ 

αθόκα δελ έρνπκε θαηαλνήζεη. 

Ο εγθέθαινο ηνπ αηόκνπ πνπ κεγαιώλεη  κέζα ζηα βηληενπαηρλίδηα [21] θαη ηνλ εηθνληθό ςεθηαθό 

θόζκν ζπλεζίδεη λα ιέεη: “Μπνξώ λα παξαηηεζώ όηη ώξα ζέισ από απηό πνπ θάλσ” θαη “Θέισ 

επηβξάβεπζε εδώ θαη ηώξα! Δελ κνπ αξέζεη ε καθξνρξόληα πξνζπάζεηα πνπ ζα κε απνδεκηώζεη ζην 

καθξηλό κέιινλ”. Γηα έλα άηνκν πνπ έρεη ζπλεζίζεη λα δηαβάδεη ζύκθσλα κε ην F-πξόηππν, είλαη πνιύ 

δύζθνιν λα δηαβάζεη έζησ θαη κηα ζειίδα  από έλα βηβιίν δίλνληαο ηελ απαξαίηεηε πξνζνρή ζε όιν ην 

θείκελν. Όια απηά είλαη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ απόδνζε ησλ παηδηώλ 

ζηελ ηάμε θαη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη πιένλ λα ηνπο ιακβάλνπλ ππόςηλ. “Έρνπκε έλαλ εγθέθαιν πνπ 

είλαη αλνηθηόο θαη αθόκα αιιάδεη θαη κηα ηερλνινγία πνπ απαηηεί λα γίλνπκε γξεγνξόηεξνη θαη πην 

απηόκαηνη. Φπζηθή ζπλέπεηα απηνύ είλαη λα απμεζεί ε πηζαλόηεηα λα θάλνπκε ιάζε” ιέεη ε γλσζηηθή 

λεπξνεπηζηήκνλαο  ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Σνξόλην Laura-Ann Petitto, πξσηνπόξνο ζηελ έξεπλα πάλσ 

ζηηο δηαηαξαρέο ηνπ ιόγνπ. 

Όια ηα παξαπάλσ είλαη θνκκάηη ηεο λέαο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθόηεηαο. Κη όκσο, ν θαζεγεηήο 

δίλεη ζην καζεηή κηα ηέηνηα εξγαζία: “Πήγαηλε ζην Google, πιεθηξνιόγεζε ηηο ιέμεηο, θαηέβαζε ηξεηο 

ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο, θόςε θαη θόιια κεξηθά θνκκάηηα ζε έλα λέν έγγξαθν, πξόζζεζε ηηο κεηαβάζεηο, 

ηύπσζε ην θαη παξέδσζε ην”. Σν θαηλνύξην καζεζηαθό κνληέιν είλαη απηό ηεο αλάθηεζεο 

πιεξνθνξίαο θαη όρη ηεο δηακόξθσζεο γλώζεο. Σν πιηθό πεγαίλεη από ην δηαδίθηπν θαηεπζείαλ ζην 

ραξηί ηεο εξγαζίαο, ρσξίο λα πεξλά από ην κπαιό ησλ καζεηώλ.  “Κη όκσο ν εθπαηδεπηηθόο θόζκνο, 

δελ βιέπεη ηνλ θίλδπλν ζε απηέο ηηο εμειίμεηο θαη πξνζαξκόδεη ηελ έλλνηα ηελ εθπαίδεπζεο ζηε λέα 

πξαγκαηηθόηεηα, ε νπνία δηακνξθώλεηαη από ην πώο ε λέα γεληά καζαίλεη (θαη δελ καζαίλεη), αληί λα 

πξνζπαζεί λα πξνζαξκόζεη ηα παηδηά ζε ζηαζεξά πξόηππα γλώζεο θαη κάζεζεο”, ζρνιηάδεη ν J. 

Bowman [15]. 

Σν απαηζηόδνμν ζελάξην ιέεη όηη ππνβαζκίδνπκε ηηο ιεθηηθέο θαη ππνινγηζηηθέο ηθαλόηεηεο ζε 

“γλώζεηο ρακεινύ επηπέδνπ”, ελώ αλαβαζκίδνπκε ηηο ηθαλόηεηεο ζπιινγήο πιεξνθνξηώλ, 

αλαγλώξηζεο πξνηύπσλ θαη ειέγρνπ ηνπ ρώξνπ, πνπ εληζρύνληαη από ηηο πνιιέο ώξεο κπξνζηά ζηελ 

νζόλε ηνπ ππνινγηζηή.  Απηό ζα είλαη ην πξώην βήκα ζε κηα ζεηξά ππνβηβάζεσλ, πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ ηνπο Ψεθηαθνύο Απηόρζνλεο κέρξη ην Λύθεην θαη ην Παλεπηζηήκην, έσο όηνπ όινη 

βγνπλ από ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε δηδαθηνξηθό ζην Googling. Σν αηζηόδνμν ζελάξην ιέεη πώο 

ε γεληά ηεο Ψεθηαθήο επνρήο ζα είλαη ε πην δεκηνπξγηθή θαη επηθνηλσληαθή από όιεο. Θα αιιάμεη ηνλ 

θόζκν θαη ηνλ πνιηηηζκό κε ηξόπνπο πνπ δελ είρακε θαληαζηεί θαη ζα δώζεη ίζεο επθαηξίεο ζε 

πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο παξέρνληαο ειεύζεξε θαη απεξηόξηζηε πξόζβαζε ζε θάζε είδνπο 

πιεξνθνξία. 

Όπνηα θαη αλ είλαη όκσο ε πξαγκαηηθόηεηα έλα είλαη ζίγνπξν: ν λένο θόζκνο ηεο πςειήο 

ηερλνινγίαο επεξεάδεη ην πώο νη λένη αλαπηύζζνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ εγώ ηνπο θαη ηεο αμίαο ηνπο κέζα 

ζηνλ θόζκν[31]. Η δπλαηόηεηα λα βπζηζηεί θάλεηο κέζα ζην θαληαζηηθό ζύκπαλ ελόο παηρληδηνύ ή ε 

δύλακε ηνπ λα είλαη ιίγα ρηππήκαηα πιήθηξσλ καθξηά από νπνηνδήπνηε θίιν ηνπ ζηνλ πιαλήηε, 
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δηακνξθώλεη - ζεηηθά ή αξλεηηθά - ηελ ηαπηόηεηα θαη ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ. Καη απηά είλαη δπν 

βαζηθά ζηνηρεία, πνπ ππαγνξεύνπλ ηηο πξάμεηο ηνπ θαη θαζνξίδνπλ ηνλ αλζξσπηζκό ηνπ.  
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