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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Μία δεκαετία πριν, διερευνούσαµε το τρίγωνο «Μαθητής-Καθηγητής-

Υπολογιστής», ψάχνοντας να βρούµε την πραγµατική κορυφή του αλλά και να 

µετρήσουµε τις εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές του συνισταµένες. Σήµερα, οι 

καλπάζουσες εξελίξεις έχουν διαστείλει και µετατοπίσει το τρίγωνο του 

ενδιαφέροντος στο «Παιδί-PC-∆ιαδίκτυο», αλλάζοντας τον τρόπο σκέψης µας και 

καλώντας µας να επαναπροσδιορίσουµε στόχους και παιδαγωγικές προσεγγίσεις. 

  Πέρα όµως από κάθε παιδαγωγική και εκπαιδευτική προσέγγιση, υπάρχει η 

τρέχουσα διάσταση του θέµατος. Το ότι δεν νοείται πια υπολογιστής χωρίς Internet, 

ακόµη και για παιδιά δηµοτικής και µέσης εκπαίδευσης, είναι δεδοµένο. Είναι οι 

ασύλληπτες δυνατότητες του ∆ιαδικτύου που κάνουν και αυτούς τους ερευνητές σε 

θέµατα εκπαιδευτικής τεχνολογίας να µη διανοούνται πλέον εφαρµογή που δεν είναι 

δικτυακή.  

Στην απίστευτη αυτή δυνατότητα, τα παιδιά είναι τα πιο προνοµιούχα: 

αµόλυντα από τις ανασφάλειες των µεγάλων, εξοικειώνονται αµέσως µε το νέο 

µέσο, του «µιλούν» χωρίς φόβο και το χειρίζονται στα πέντε τους χρόνια µε φοβερή 

απλότητα. Για τα παιδιά, το PC µε σύνδεση Internet είναι απλούστατα ένα ακόµη 

παιχνίδι.  

Σηµαντικά στοιχεία της σχέσης παιδιών και υπολογιστή είναι η θέσπιση 

κανόνων όσον αφορά στο χρόνο που αφιερώνεται στον υπολογιστή, τον έλεγχο του 

περιβάλλοντος ενασχόλησης µε το PC και την εποπτεία του τρόπου χρήσης αυτού 

και των εφαρµογών του. Απλό παράδειγµα: µια παρατεινόµενη εξάσκηση 

αντανακλαστικών σε «νευρικά» παιχνίδια, µάλλον κακό παρά καλό κάνει, ιδιαίτερα 

όταν συνοδεύεται από ερεθισµένα µάτια, εκνευρισµό και πόνους στον αυχένα. Οι 

γονείς φροντίζουν µεν για την αγορά υλικού εξοπλισµού, αλλά δηλώνουν άγνοια ή 

έλλειψη ενδιαφέροντος να παρακολουθήσουν οι ίδιοι και να αξιολογήσουν τη χρήση 

που γίνεται από τα παιδιά τους. Επίσης, η ποιότητα του εκπαιδευτικού λογισµικού 

για παιδιά ήταν πάντα δύσκολο να αξιολογηθεί, αλλά µε την πρόσβαση στο 

∆ιαδίκτυο τα πράγµατα γίνονται ακόµη πιο ανεξέλεγκτα. 

  Είναι όµως το Internet απαραίτητο στην εκπαιδευτική δραστηριότητα; 

Μήπως είναι µόνο για διασκέδαση ή µόνο για τους ενήλικες; Είναι ανεξάρτητο ή 
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συνδέεται µε τη χρήση υπολογιστή και σε ποιο ποσοστό; Πώς το αντιµετωπίζουν 

άλλες κυβερνήσεις και εταιρείες; Είναι αθώο ή παρουσιάζει προβλήµατα; Τι 

πιστεύουν οι γονείς και οι δάσκαλοι;  Μια σειρά από έρευνες αποδεικνύουν το 

ολοφάνερο: Εκατοµµύρια οικογενειών χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο στο σπίτι, στην 

εργασία, ή το σχολείο. Η σχέση µε το Internet αντανακλά σε όλο και περισσότερο 

πληθυσµό ανεξάρτητα από καταγωγή, εργασία, εισόδηµα, ή από εκπαιδευτική 

βαθµίδα.  

Το ∆ιαδίκτυο είναι αναπόσπαστο µέρος της ζωής του σύγχρονου πολίτη και 

ως εκ τούτου και του σύγχρονου µαθητή.  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η εποχή που διανύουµε χαρακτηρίζεται από τη ραγδαία εξέλιξη των νέων 

τεχνολογιών και όλοι συµφωνούν ότι οι υπολογιστικές και δικτυακές τεχνολογίες, 

λόγω του εγκάρσιου χαρακτήρα τους, διαπερνούν σταδιακά το σύνολο της 

ανθρώπινης δραστηριότητας και είναι πλέον παρούσες σε µεγάλο µέρος των 

καθηµερινών µας δραστηριοτήτων. Θέτουν κατ’αυτό τον τρόπο πολύ σηµαντικά 

ζητήµατα που άπτονται του καθεστώτος της οργάνωσης και διαχείρισης της 

πληροφορίας, της διαµεσολάβησης µέσω των ψηφιακών τρόπων µετάδοσης της 

γνώσης, της οργάνωσης και του καταµερισµού της εργασίας, της επικοινωνίας από 

απόσταση, του προβλήµατος της ταυτότητας των υποκειµένων κ.λπ.. 

Καθώς τρεις, µέχρι πρόσφατα διακριτοί τεχνολογικοί κλάδοι, της 

πληροφορίας, της επικοινωνίας και των οπτικοακουστικών µέσων τείνουν να 

ενοποιηθούν, η εκπαίδευση, η επικοινωνία και πολλές πτυχές της εργασίας και της 

ψυχαγωγίας, αποκτούν νέες διαστάσεις και νέα πεδία κοινής δράσης. H ενοποίηση 

αυτών των τεχνολογιών, σε µέσα και µεθόδους, αναµένεται να οδηγήσει σε 

διαφορετικές και πολύ πιο σφαιρικές προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών 

προβληµάτων,  αλλά και πολύ πιο σύνθετες στη διαχείρισή τους. Οφείλει εποµένως 

το εκπαιδευτικό σύστηµα, να προετοιµασθεί κατάλληλα ώστε να αντεπεξέλθει στις 

σύγχρονες απαιτήσεις µόρφωσης και κατάρτισης και να ανταποκριθεί ανάλογα ώστε 

οι νέες τεχνολογίες να µην κατευθύνουν αλλά να υπηρετούν τους γενικότερους 

στόχους και σκοπούς της παιδείας. 

Η σταδιακά αυξανόµενη χρήση των υπολογιστικών και δικτυακών 

τεχνολογιών, επηρεάζει την κοινωνία και οδηγεί αναπόφευκτα στην αντίληψη ότι 

καθένας  στα πλαίσια της γενικής εκπαίδευσης πρέπει να αποκτήσει βασικές γνώσεις 

αλλά και δεξιότητες σε αυτές τις τεχνολογίες. Κάτω από αυτό το πρίσµα, η 

εκπαίδευση στην πληροφορική θα πρέπει να προσφέρει στους σηµερινούς µαθητές 

και αυριανούς πολίτες, όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να 

µπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Έτσι θα 

αποφευχθούν νέες ανισότητες, νέες µορφές κοινωνικού αποκλεισµού και πρόσθετες 

δυσκολίες ένταξης στον κόσµο της εργασίας. 
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Ο υπολογιστής και τα µέσα που τον συνοδεύουν, πέρα από τη χρησιµότητά 

τους ως εργαλεία διεκπεραίωσης καθηµερινών εργασιών, ανατρέπουν την ισχύουσα 

κατάσταση στην εκπαιδευτική διαδικασία και συµβάλλουν τόσο στην καλλιέργεια 

µιας νέας παιδαγωγικής αντίληψης, διευκολύνοντας νέους ενεργητικούς τρόπους 

µάθησης, όσο και στην ανάπτυξη νέων στάσεων και δεξιοτήτων. Ο υπολογιστής 

κάτω από το πρίσµα αυτό καθίσταται διεπιστηµονικό εργαλείο προσέγγισης της 

γνώσης σε όλο σχεδόν το φάσµα του προγράµµατος σπουδών. 
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ΜΕΡΟΣ Α 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Α.1  Η Πληροφορική στην Α΄θµια  Εκπαίδευση 

 

Τα εκπαιδευτικά συστήµατα των ανεπτυγµένων χωρών έχουν σηµαντικά επηρεασθεί 

από τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων χρόνων. Η εξέλιξη της 

πληροφορικής στο σχολείο - στις ανεπτυγµένες χώρες - υπήρξε επίσης αρκετά 

γρήγορη. Συνιστά ίσως την πιο καταλυτική αλλαγή των τελευταίων χρόνων. Οι 

βασικές παράµετροι που συνθέτουν αυτή την εξέλιξη είναι:  

• η πληροφοριοποίηση της κοινωνίας και τα ερωτήµατα που τίθενται για την 

αποστολή του σχολείου στα πλαίσια της κοινωνίας αυτής. 

• η ανοικτή κρίση του εκπαιδευτικού συστήµατος και η συνακόλουθη 

καθολική επιταγή για παιδαγωγική ανανέωση.  

 

Α.1.1  Τι εννοούµε όµως µε τoν  όρo « Πληροφορική στην Eκπαίδευση»; 

 

Μπoρoύµε να διακρίνουµε τουλάχιστον τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις:  

• Η πληροφορική ως αυτόνoµo γνωστικό αντικείµενο που µπορεί να ενταχθεί 

στο πρόγραµµα σπουδών και να διδαχθεί σε διάφορες βαθµίδες της 

εκπαίδευσης. 

• Η πληροφορική διαπερνά όλα τα γνωστικά αντικείµενα ως µέσο γνώσης, 

έρευνας και µάθησης.  

• Η πληροφορική ως στoιχείo της γενικής κουλτούρας. 

Επικρατούν δηλαδή τρεις τάσεις (πρότυπα) χρήσης των υπολογιστικών και 

δικτυακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία: 

 1.ως αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο (τεχνοκεντρική προσέγγιση):  

το πρότυπο αυτό χαρακτηρίζεται από τεχνοκρατικό ντετερµινισµό και έχει ως 

βασική επιδίωξη την απόκτηση γνώσεων πάνω στη λειτουργία των υπολογιστών και 

την εισαγωγή στον προγραµµατισµό τους (η πληροφορική δηλαδή ως αυτοτελές 
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γνωστικό αντικείµενο, που στη διεθνή βιβλιογραφία απαντάται µε τον όρο 

αποµονωµένη τεχνική προσέγγιση ή κάθετη προσέγγιση).  

  2.µέσα σε όλα τα µαθήµατα ως έκφραση µιας ολιστικής, διαθεµατικής 

προσέγγισης της µάθησης (ολοκληρωµένη προσέγγιση): 

το πρότυπο αυτό εµφανίζεται πρόσφατα και χαρακτηρίζεται από το ότι η διδασκαλία 

της χρήσης των νέων τεχνολογιών και η χρήση τους ενσωµατώνεται στα επιµέρους 

γνωστικά αντικείµενα του προγράµµατος σπουδών (αποδίδεται µε τον όρο οριζόντια 

ή ολιστική προσέγγιση). Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή, τα θέµατα που αφορούν 

στους υπολογιστές και στις νέες τεχνολογίες γενικότερα, διδάσκονται µέσα από όλα 

τα γνωστικά αντικείµενα του σχολείου και δεν συνιστούν ιδιαίτερο γνωστικό 

αντικείµενο. Οι υποστηρικτές αυτής της προσέγγισης πιστεύουν ότι η διασπορά της 

διδασκαλίας και της χρήσης της πληροφορικής σε όλο το φάσµα του προγράµµατος 

σπουδών και όχι η ένταξή του σε ένα ιδιαίτερο αντικείµενο, µπορεί να βοηθήσει την 

ουσιαστική και από κοινού δηµιουργική συµµετοχή εκπαιδευτικών και µαθητών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η προσέγγιση αυτή προϋποθέτει σηµαντικά 

διαφορετικές εκπαιδευτικές αντιλήψεις, τόσο στην επιλογή της γνώσης και της 

διδακτικής πρακτικής όσο και στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και στην 

υλικοτεχνική υποδοµή. Οι ανατροπές που θα προκαλέσει στο πρόγραµµα σπουδών η 

εφαρµογή της προσέγγισης αυτής, την καθιστούν βραχυπρόθεσµα µη εφαρµόσιµη. 

  3.ως συνδυασµός των δύο προηγούµενων τρόπων (πραγµατολογική 

προσέγγιση):  

το πρότυπο αυτό, χαρακτηρίζεται από τη διδασκαλία ενός αµιγούς µαθήµατος 

γενικών γνώσεων πληροφορικής και την προοδευτική ένταξη της χρήσης των 

υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών ως µέσο στήριξης της µαθησιακής 

διαδικασίας σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα του προγράµµατος σπουδών 

(αποδίδεται και µε τον όρο εφικτή ή µικτή προσέγγιση). Η έµφαση στα πλαίσια 

αυτής της προσέγγισης, δίνεται στις γνωστικές και τις κοινωνικές διαστάσεις της 

χρήσης της πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ο τελευταίος τρόπος συνδυάζει παιδαγωγικά πλεονεκτήµατα και µε τους 

όρους του εφικτού, διότι οι νέες τεχνολογίες δεν αποτελούν µόνον ένα γνωστικό 

αντικείµενο, που είναι απαραίτητο σήµερα για τον τεχνολογικό αλφαβητισµό των 

µαθητών, αλλά και ένα πρωτόγνωρο εποπτικό «πολυµέσο» και γνωστικό εργαλείο 
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διδασκαλίας για όλα τα µαθήµατα. Επιπλέον είναι και µια δυνητικά αστείρευτη πηγή 

πληροφόρησης και επικοινωνίας µε τον κόσµο της γνώσης. Η κατάλληλη µάλιστα 

και εµπνευσµένη παιδαγωγική τους χρήση είναι από µόνη της µια εν δυνάµει 

καινοτόµος παιδαγωγική µεθοδολογία, που µετασχηµατίζει τις παραδοσιακές δοµές 

επικοινωνίας και ευνοεί την εφαρµογή πολλών άλλων παιδαγωγικών αρχών, που 

ήταν δύσκολο µέχρι τώρα να εφαρµοστούν στο πλαίσιο της παραδοσιακής τάξης. 

Η προσέγγιση  για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στα πλαίσια της 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης εµπνέεται από το ολιστικό πρότυπο εισαγωγής ενώ 

δανείζεται (λόγω και των συνθηκών που επικρατούν στην ελληνική εκπαίδευση) 

ιδέες του πραγµατολογικού προτύπου.  

 

Α.1.2  Γενικός σκοπός  της εισαγωγής της πληροφορικής στο ∆ηµοτικό Σχολείο 

 

Γενικός σκοπός της εισαγωγής της πληροφορικής στο ∆ηµοτικό Σχολείο 

είναι µια αρχική συγκροτηµένη και σφαιρική προσέγγιση από όλους τους µαθητές, 

των διαφόρων χρήσεων της υπολογιστικής τεχνολογίας στα πλαίσια των 

καθηµερινών σχολικών τους δραστηριοτήτων σε µια περίοδο που µαθαίνουν 

«οσµωτικά» και η εξοικείωση µε τον υπολογιστή γίνεται χωρίς ιδιαίτερη 

προσπάθεια. Οι µαθητές µε τη βοήθεια των δασκάλων τους αναπτύσσουν  

δραστηριότητες µε τον υπολογιστή και κατανοούν βασικές αρχές που διέπουν τη 

χρήση της υπολογιστικής τεχνολογίας σε σηµαντικές ανθρώπινες ασχολίες: η 

πληροφορία και η επεξεργασία της, η επικοινωνία, η ψυχαγωγία, οι νέες 

δυνατότητες προσέγγισης της γνώσης. Η επαφή των µαθητών µε τον υπολογιστή 

γίνεται µε την καθιέρωση «Ώρας Πληροφορικής» ή στο πλαίσιο των διαφόρων 

µαθηµάτων (µε τη δηµιουργία γωνιάς του υπολογιστή µέσα στην τάξη) ή στο 

πλαίσιο του ολοήµερου σχολείου και µιας σειράς δραστηριοτήτων που δεν 

εµπίπτουν κατ’ανάγκη στα στενά όρια του προγράµµατος σπουδών επιτρέποντας 

έτσι διαφοροποίηση και εξατοµίκευση των µαθησιακών ευκαιριών και ευνοώντας 

µια παιδαγωγική και διδακτική µεθοδολογία επικεντρωµένη στο µαθητή.    

Η χρήση του υπολογιστή, στα πλαίσια αυτά, µπορεί να στραφεί γύρω από τέσσερις 

κεντρικούς άξονες: 
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i. Γνωστικό - διερευνητικό εργαλείο: χρήση ανοικτού λογισµικού διερευνητικής 

µάθησης για δηµοτικό σχολείο. Το λογισµικό αυτό µπορεί να έχει τη µορφή 

αλληλεπιδραστικών πολυµέσων, προσοµοίωσης, εκπαιδευτικού παιχνιδιού, 

µοντελοποίησης κλπ. και θα προσφέρει στους µαθητές τη δυνατότητα 

διερεύνησης πραγµατικών ή φανταστικών καταστάσεων, αντίστοιχων του 

επιπέδου ωριµότητάς τους, διευκολύνοντας την ανάπτυξη της δηµιουργικής και 

ανακαλυπτικής µάθησης. Ο υπολογιστής γίνεται µέσο για την ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων και για την οργάνωση γνώσεων και δεξιοτήτων. 

ii.  Εποπτικό µέσο διδασκαλίας σε βασικά γνωστικά αντικείµενα: αποτελεσµατική 

χρήση του υπολογιστή µε λογισµικό ευρείας χρήσης (π.χ. ζωγραφική, 

επεξεργασία κειµένου, λογισµικό φύλλο) που θα εντάσσεται στα πλαίσια της 

διδασκαλίας βασικών µαθηµάτων: γλώσσα - γραπτή έκφραση, µαθηµατικά, 

δηµιουργία και ανάπτυξη δεξιοτήτων στις καλλιτεχνικές και τις συλλογικές 

δραστηριότητες. 

iii.  Εργαλείο επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών: χρήση βάσεων δεδοµένων 

για αναζήτηση στοιχείων, χρήση των δικτύων για επικοινωνία µε άλλους 

µαθητές και για αναζήτηση πληροφοριών. 

iv. Πληροφορικός αλφαβητισµός: προσέγγιση των βασικών λειτουργιών του 

υπολογιστή: µνήµη, επεξεργασία της πληροφορίας και επικοινωνία, µέσα σε µια 

προοπτική τεχνολογικού αλφαβητισµού και αναγνώρισης των δυνατοτήτων της 

υπολογιστικής τεχνολογίας.  

 

Α.1.3  Γνώσεις που πρέπει να αποκτηθούν και δεξιότητες που πρέπει να 

καλλιεργηθούν  

 

Τελειώνοντας οι µαθητές το δηµοτικό σχολείο, πρέπει να είναι σε θέση: 

• Να περιγράφουν τα βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής των υπολογιστών 

(µνήµη, επεξεργασία, περιφερειακά). 

• Να αναγνωρίζουν την κεντρική µονάδα και τις βασικές περιφερειακές 

συσκευές (πληκτρολόγιο, οθόνη, ποντίκι, εκτυπωτής) του υπολογιστή, να 

µπορούν να εξηγούν µε απλά λόγια τη χρησιµότητά τους, να τις θέτουν σε 

λειτουργία και να τις χρησιµοποιούν. 
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• Να εργάζονται µε σχετική αυτονοµία σε ένα γραφικό περιβάλλον εργασίας . 

• Να χρησιµοποιούν λογισµικό γενικής χρήσης για να εκφράζουν τις ιδέες τους 

µε πολλούς τρόπους και µέσα (χρησιµοποιώντας εικόνες, ήχους, κείµενα, 

κ.λ.π.). 

• Να χρησιµοποιούν εφαρµογές πολυµέσων εκπαιδευτικού περιεχοµένου και 

να έχουν κατακτήσει τις έννοιες της πλοήγησης σε ένα δίκτυο πληροφοριών 

και της αλληλεπίδρασης µε ένα πληροφοριακό σύστηµα. 

• Να αναζητούν πληροφορίες από απλές βάσεις δεδοµένων. 

• Να επικοινωνούν και να αναζητούν πληροφορίες χρησιµοποιώντας τον 

παγκόσµιο ιστό πληροφοριών. 

• Να µπορούν να αναφέρουν εφαρµογές της πληροφορικής στο σύγχρονο 

κόσµο.  

• Να αντιλαµβάνονται τον υπολογιστή, τις περιφερειακές συσκευές και το 

χρησιµοποιούµενο λογισµικό ως ενιαίο σύστηµα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Α.2.  Ο υπολογιστής στην εκπαίδευση 

 

Α.2.1  Ο υπολογιστής ως εκπαιδευτικό εργαλείο 

 

Η ένταξη της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα έχει ως κύριο 

στόχο την ενδυνάµωση, την τροποποίηση και πολλές φορές την ανατροπή της 

υπάρχουσας  διδακτικής πραγµατικότητας για µια αποτελεσµατικότερη επίτευξη των 

εκπαιδευτικών σκοπών και των γνωστικών στόχων. Σύµφωνα µε το αναφερόµενο 

πρότυπο ένταξης  η διδασκαλία της χρήσης του πληροφοριακού µέσου 

ενσωµατώνεται στα επιµέρους γνωστικά αντικείµενα µε προοδευτική ένταξη του 

µέσου ως εργαλείο στήριξης της µάθησης σε όλα τα µαθήµατα. Ταυτόχρονα 

αναδεικνύεται ο υπολογιστής ως γνωστικό  και όχι ως τεχνολογικό ή εποπτικό  

εργαλείο. Ο υπολογιστής πρέπει να λειτουργήσει ως εργαλείο µε το οποίο οι µαθητές 

συνεργάζονται, δοµούν τη γνώση και δεν αντλούν απλά πληροφορίες από αυτό. Με 

αυτόν τον τρόπο οι υπολογιστές λειτουργούν ως γνωστικά εργαλεία και οι µαθητές 

ως δηµιουργοί υλοποιώντας και οργανώνοντας τη γνώση. (Johnson et al 1985, 

Underwood 1994:158) 

Η τεχνολογία και ο αναβαθµισµένος ρόλος του δασκάλου (Fischer 1993, Fraser 

et al. 1998, Hoyles & Sutherland 1989, Loveless & Hobin 1996), µπορούν να 

προσφέρουν νέες προσεγγίσεις και κατευθύνσεις στη διδακτική πράξη για µια πιο 

ενεργητική, συµµετοχική  και επικοινωνιακή µάθηση, και έτσι να επιτύχουν τα εξής: 

• Να αναβαθµίσουν τη µαθησιακή διαδικασία εµπλουτίζοντας την διδακτική 

πράξη µε εικόνα, ήχο, κίνηση, διάλογο, αλληλεπίδραση και 

ανατροφοδότηση.  

• Να διαταράξουν τις εδραιωµένες ρουτίνες της αίθουσας είτε ενισχύοντας την 

εργασία σε ζευγάρια ή σε οµάδες (Willing & Girard 1990:14) είτε 

προϋποθέτοντας την µετακίνηση όλης της τάξης σ’ ένα ειδικό χώρο µε 

υπολογιστές για ένα µέρος του χρόνου τους.  

• Να ενθαρρύνουν τη δια-σχολική συνεργασία και την επικοινωνία. 

• Να διευκολύνουν την πρόσβαση σε πηγές πληροφοριών. 
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• Να προσφέρουν δυνατότητες για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. 

Η εισαγωγή της τεχνολογίας στην εκπαίδευση προκειµένου να έχει θετική επίδραση 

στην ποιότητα της µάθησης, πρέπει να υπερβαίνει την απόκτηση δεξιοτήτων από 

µέρους των µαθητών και να εµπλέκει το χρήστη- µαθητή  σε ένα ανώτερο γνωστικό 

επίπεδο. Για παράδειγµα δεν αρκεί και µόνο η γνώση της διαχείρισης µιας βάσης 

δεδοµένων και η πρόσβαση σε αυτή αλλά και µια άλλου τύπου διανοητική 

ενασχόληση, µε ερωτήσεις του τύπου «τι ερωτήσεις µπορώ να κάνω τώρα, µε τη 

βοήθεια αυτής της βάσης δεδοµένων, που δεν µπορούσα να ρωτήσω πριν - και ποιες 

συµπληρωµατικές ερωτήσεις µπορούν να υποβληθούν;» (Somekh, B. and Davies, 

R.,1999). Με µια τέτοιου είδους διανοητική ενασχόληση οι µαθητές αναπτύσσουν 

την κριτική σκέψη και ικανότητα.                                           

Επιπλέον ο υπολογιστής µπορεί να λειτουργήσει ως µια επιπρόσθετη 

εναλλακτική πηγή γνώσης και πληροφόρησης και συνεπώς να µειώσει τη 

λειτουργική εξάρτηση των µαθητών από τους δασκάλους τους. Αυτό επιτρέπει στους 

µαθητές να µεγιστοποιήσουν τον ενεργό ρόλο τους στη µάθηση ενώ συγχρόνως 

βοηθάει στην αποφυγή της ανάλυσης της διδασκαλίας από τους δασκάλους σαν µια 

τεχνολογική διαδικασία διαβίβασης γνώσης στους παθητικούς µαθητές. Επίσης ο 

ρόλος του δασκάλου αναβαθµίζεται και µετεξελίσσεται από µοναδικό κάτοχο της 

γνώσης σε καθοδηγητή και ενορχηστρωτή της οµάδας. Καλείται σιγά σιγά να 

µεταβληθεί από τεχνικός σύµβουλος και παρουσιαστής του υπολογιστή ως 

εργαλείου σε διαχειριστή του µέσου και της πληροφορίας αλλά και σε σύµβουλο και 

υποστηρικτή, στο πλαίσιο µιας συνεργατικής και δοµητιστικής διαδικασίας 

µάθησης. (Fischer 1993, Fraser et al. 1998, Hoyles & Sutherland 1989, Loveless & 

Hobin 1996).  

Με αυτό τον τρόπο προσέγγισης της διδακτικής πράξης εµπλουτίζεται η 

ικανότητα των µαθητών στην ανακάλυψη της γνώσης κάτι το οποίο προσδίδει 

ελευθερία και αυτονοµία στη µαθησιακή διαδικασία. Ο µαθητής σταµατάει να είναι 

παθητικός δέκτης και συµµετέχει ενεργά στη µαθησιακή διαδικασία, κατανοώντας 

ως ένα βαθµό ότι η µάθηση είναι ουσιαστικά και δική του υπόθεση. Βέβαια µια 

τέτοια προσέγγιση απαιτεί ριζική αναδόµηση του ρόλου του σχολείου, της ίδιας της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και σαφώς της εκπαιδευτικής πολιτικής. Ο χειρισµός 

τέτοιου σχολικού περιβάλλοντος απαιτεί ενεργή γνωστική ανάµειξη τόσο από την 
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πλευρά των µαθητών, όσο και από την πλευρά των δασκάλων. Είναι ανάγκη οι 

εκπαιδευτικοί να αλληλεπιδρούν δηµιουργικά µε το µέσο και «να διαµορφώνουν τη 

χρήση του» (Somekh & Davies,1991) 

 

Α.2.2  Ο υπολογιστής ως καταλύτης µάθησης 

 

Η επέλαση της εφαρµοσµένης πληροφορικής στην προηγούµενη δεκαετία 

και η µύηση των µαζών στα νέα µέσα πληροφόρησης και επικοινωνίας έθεσαν σε 

νέες βάσεις ορισµένα παλιά ερωτήµατα σχετικά µε τη γνωστική ανάπτυξη του 

ατόµου. To κυρίαρχο ερώτηµα είναι το κατά πόσο και µε ποιους τρόπους η γνωστική 

ανάπτυξη επηρεάζεται από τη χρήση αυτών των τεχνολογιών. 

Ο πιο σηµαντικός ερευνητής αλλά και ο σπουδαιότερος στοχαστής που έχει 

ασχοληθεί µε αυτό τo πεδίο είναι ίσως ο Σίµουρ Πάπερτ (Seymour Papert). Εισήγαγε 

κατά τη δεκαετία του'80 τη δική του γλώσσα προγραµµατισµού, τη Logo, 

κηρύσσοντας ότι µπορεί να υπάρξει µια εναλλακτική παιδαγωγική προσέγγιση για 

τη µάθηση µέσω του προγραµµατισµού των υπολογιστών. Κατά τον Πάπερτ, ο 

προγραµµατισµός κατευθυνόµενων οντοτήτων ή συσκευών ενθαρρύνει την 

ανακαλυπτική µάθηση και βοηθά, µε αυτό τον τρόπο, τη γνωστική ανάπτυξη των 

παιδιών. Από τότε οι ιδέες του Πάπερτ έχουν µελετηθεί εκτενώς από πλείστους 

παιδαγωγούς. Μολονότι οι απόψεις τους για την αξιοποίηση της συγκεκριµέvnς 

γλώσσας Logo παραµένουν διιστάµενες, η συνολική αντίληψη για τo «ρόλο» της 

πληροφορικής στην εκπαίδευση εµπεδώθηκε. 

Σήµερα, τα προγράµµατα και οι εφαρµογές των υπολογιστών επιτρέπουν 

πλέον τον πειραµατισµό, τη δηµιουργικότητα, την ανάπτυξη της φαντασίας και το 

παιχνίδι. Η ιδέα του προγραµµατισµού, ως µαθησιακής δραστηριότητας που 

απευθύνεται στα παιδιά, έχει υποχωρήσει. Πλέον, το παιδικό ενδιαφέρον εστιάζεται 

στο τι συµβαίνει µέσα στην εφαρµογή, στο πολυµεσικό δρώµενο που του χαρίζει 

εµπειρία και εκπλήξεις. 

Στο τελευταίο του βιβλίο, το 1996, ο Πάπερτ εκφράζει την άποψη ότι τα 

παιδιά φέρνουν στην οικογένεια και στο σπίτι τους µια νέα κουλτούρα και ένα νέο 

τρόπο σκέψης, που βασίζεται στη χρήση των υπολογιστών. Μαρτυρίες από 

δασκάλους και καθηγητές επιβεβαιώνουν την άποψη ότι οι µαθητές εργάζονται και 
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σκέπτονται µε νέους τρόπους. Αν πράγµατι είναι έτσι, τότε ο ρόλος της 

πληροφορικής είναι όντως καθοριστικός στη διαδικασία αυτή. Οι σχετικές έρευνες 

που έγιναν για την αποτίµηση της αξίας και της αποτελεσµατικότητας της χρήσης 

των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία και στη µάθηση εµπεριέχουν, όπως είναι 

αναµενόµενο, πολλές αντιφάσεις και ασάφειες. Στην αρχή, οι ενθουσιώδεις, 

πρωτοπόροι ερευνητές έσπευσαν να βγάλουν πρόωρα συµπεράσµατα για την 

επίδραση της πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

To Εθνικό Συµβούλιο για την Εκπαιδευτική Τεχνολογία στη Βρετανία 

(NCET) -νυν Βρετανικός Οργανισµός Τεχνολογίας της Εκπαίδευσης και της 

Επικοινωνίας, ΒΕCΤΑ- συνόψισε τα πορίσµατα των διεθνών ερευνών και τα 

δηµοσίευσε. Παρακάτω παρατίθενται ορισµένα από τα σηµαντικότερα 

συµπεράσµατα που εξήχθησαν κατά τις πρώιµες φάσεις εισαγωγής και χρήσης της 

πληροφορικής στα σχολεία. 

• Tα παιδιά που χρησιµοποιούν υπολογιστή στο σπίτι δείχνουν µεγαλύτερο 

ενθουσιασµό και έχουν µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όταν χρησιµοποιούν 

υπολογιστή στο σχολείο. 

• Οι τεχνολογίες της πληροφορίας εξασφαλίζουν στα παιδιά ένα ασφαλές και 

σίγουρο περιβάλλον µάθησης. 

• Οι τεχνολογίες της πληροφορίας ανταποκρίνονται µε ευελιξία στις ατοµικές 

ανάγκες και ικανότητες του κάθε µαθητή. 

• Οι µαθητές που δεν απολαµβάνουν τη µάθηση µπορούν να ενθαρρυνθούν 

αξιοποιώντας τις τεχνολογίες της πληροφορίας. 

• Οι υπολογιστές δίνουν στους µαθητές τη δυνατότητα να επιτύχουν 

ορισµένους στόχους τους οποίους απέτυχαν στο παρελθόν να εκπληρώσουν, 

και κατ' αυτό τον τρόπο συµβάλλουν στον περιορισµό της σχολικής 

αποτυχίας. 

• Με τη χρήση του υπολογιστή οι µαθητές ενθαρρύνονται να αποκτήσουν τις 

βασικές δεξιότητες της γραφής και της ανάγνωσης. 

• Οι τεχνολογίες της πληροφορίας παρέχουν στους µαθητές άµεση πρόσβαση 

σε πλούσιες πηγές πληροφοριών και εκπαιδευτικό υλικό. 
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• Οι τεχνολογίες της πληροφορίας παρουσιάζουν πληροφορίες µε νέoυς 

τρόπους, βοηθώντας τους µαθητές να τις κατανοήσουν, να τις αφοµοιώσουν 

και να τις αξιοποιήσουν πιο εύκολα. 

• Οι τεχνολογίες της πληροφορίας διευκολύνουν τους µαθητές στην 

επεξεργασία δεδοµένων και τους επιτρέπουν να εστιάσουν την προσοχή τους 

στην ερµηνεία και στην αξιοποίηση των συναγοµένων. 

• Οι τεχνολογίες της πληροφορίας προσφέρουν νέες δυνατότητες παρουσίασης 

των δυσνόητων ιδεών και εννοιών, µέσω της κατά περίπτωση απεικόνισής 

τους, και συµβάλλουν στην καλύτερη κατανόησή τους. 

• Με τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας οι µαθητές τολµούν και 

πειραµατίζονται. 

• Οι προσοµοιώσεις στον υπολογιστή ενθαρρύνουν την αναλυτική και 

αποκλίνουσα σκέψη. 

• Οι τεχνολογίες της πληροφορίας συµβάλλουν αποτελεσµατικά στη νοητική 

συγκέντρωση των µαθητών που εµφανίζουν συναισθηµατικές διαταραχές και 

προβλήµατα συµπεριφοράς. 

• Οι τεχνολογίες της πληροφορίας υπό προϋποθέσεις βοηθούν τους µαθητές µε 

ειδικές ανάγκες να ξεπεράσουν τις δυσκολίες επικοινωνίας και µάθησης που 

αντιµετωπίζουν. Οι µαθητές µε ουσιαστικές και πολλαπλές µαθησιακές 

δυσκολίες ενθαρρύνονται να συµµετάσχουν σε σηµαντικές δραστηριότητες. 

• Με τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας οι εκπαιδευτικοί 

ενθαρρύνονται να αναθεωρήσουν τον τρόπο διδασκαλίας τους και την 

εκπαιδευτική τους προσέγγιση στην τάξη. 

• Οι τεχνολογίες της πληροφορίας συµβάλλουν πραγµατικά στη µάθηση µόνο 

όταν χρησιµοποιούνται σε κατάλληλα σχεδιασµένες δραστηριότητες και µε 

σαφώς καθορισµένους στόχους. 

• Οι µαθητές χρησιµοποιούν πιο αποτελεσµατικά τους υπολογιστές, όταν οι 

εκπαιδευτικοί γνωρίζουν πώς και πότε να επέµβουν. 

• Οι τεχνολογίες της πληροφορίας προσφέρουν τη δυνατότητα 

αποτελεσµατικής και αποδοτικής συλλογικής εργασίας. 
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Α.2.3 Η Εκπαιδευτική Αξία του PC 

 

Τι είναι όµως αυτό που κάνει τους υπολογιστές σαγηνευτικούς στα µάτια των 

παιδιών, ακόµη και όταν δεν παίζουν; Στις Η.Π.Α όπου πολλοί γονείς  προτίµησαν 

για τα παιδιά τους την «κατ' οίκον εκπαίδευση», µέσω των υπολογιστών, από την 

κλασική σχολική εκπαίδευση (επιτρέπεται αυτό στις ΗΠΑ), επιµένουν ότι αυτό που 

καταφέρνει ο υπολογιστής είναι να ενεργοποιήσει τους µαθητές µε τρόπο 

διαφορετικό και πολύ πιο ενδιαφέροντα από αυτόν της τάξης. Η τεχνολογία των 

πολυµέσων µε τον αµφίδροµο χαρακτήρα της και την κατάργηση του γραµµικού 

χαρακτήρα της παραδοσιακής σχολικής διδασκαλίας είναι αυτή που θέλγει τα 

παιδιά. Το ότι η επιλογή της πλοήγησης µέσα στο πρόγραµµα είναι στο χέρι του 

µαθητή αποτελεί ένα µεγάλο κίνητρο και ενισχύει τη συµµετοχή του. Επίσης, η 

εξατοµίκευση της εκπαίδευσης, µε τον απεριόριστο πειραµατισµό σε ένα µηχάνηµα 

που δεν κουράζεται, και η θεαµατική γραφική προσοµοίωση και απεικόνιση, 

ενθουσιάζουν τα παιδιά και τα παροτρύνουν στη βαθύτερη ενασχόληση µε τα 

µαθήµατα. Αυτές οι δυνατότητες µεγεθύνονται τώρα µέσω των τηλεπικοινωνιακών 

δικτύων, που ανοίγουν δρόµους επικοινωνίας µε άλλους ανθρώπους και φορείς µια 

διάσταση που δεν παρείχε ο µεµονωµένος υπολογιστής.  

Επίσης, µε το ∆ιαδίκτυο γίνεται ακόµη πιο εµφανής η χρήση του υπολογιστή 

ως µέρους της µεγάλης βιοµηχανίας της διαχείρισης της πληροφορίας. Το να µάθει 

ένας νέος άνθρωπος σήµερα πώς να διαχειρίζεται ένα µεγάλο όγκο πληροφοριών 

αποτελεί µια ουσιώδη και απαραίτητη δεξιότητα, στενά συνδεδεµένη µε µελλοντική 

επαγγελµατική επιτυχία. Οι σταθερές δοµές του κόσµου στον οποίο µεγαλώσαµε 

ανατρέπονται µία προς µία, και η µόνη σταθερά είναι πια η συνεχής αλλαγή. 

Μοντέλα και κανόνες του παρελθόντος που µας βοήθησαν να κατανοήσουµε τον 

κόσµο γύρω µας, αντικαθίστανται από άλλα µοντέλα, που µας θέλουν πιο 

ευεπίδεκτους στις αλλαγές. Όλο και περισσότεροι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι 

οικιακοί και σχολικοί υπολογιστές βοηθούν στο να µάθουν τα παιδιά πώς να 

λειτουργούν σε έναν τέτοιο κόσµο συνεχών αλλαγών: τους µαθαίνουν να 

επικοινωνούν γρήγορα, να δουλεύουν ταυτόχρονα σε πολλαπλά επίπεδα και να 

αναλύουν γρήγορα τις πληροφορίες.  
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Σε αυτό το σηµείο όµως θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι η επαφή των παιδιών 

µε µεγάλο όγκο πληροφοριών για ένα θέµα δεν αποτελεί συνώνυµο της γνώσης. Η 

ύπαρξη και µόνο του όγκου πληροφοριών και η ικανότητα διαχείρισής του σε καµία 

περίπτωση δεν εγγυώνται την πρόσκτηση ουσιώδους γνώσης αυτών των 

πληροφοριών από πλευράς του χρήστη. Η διαδικασία της γνώσης, µε τα διάφορα 

επίπεδα επεξεργασίας της πληροφορίας, αποτελεί µια πολύπλοκη διεργασία. Ο 

υπολογιστής από µόνος του δεν θα κάνει τα παιδιά πιο έξυπνα, παραγωγικά και 

αποτελεσµατικά. Μόνο µε την επιλογή του σωστού λογισµικού και την κατάλληλη 

χρήση του µπορούµε να επιτύχουµε τα παραπάνω.  

 

Α.2.4 Μικροί surfers 

 

Μία δεκαετία πριν, διερευνούσαµε το τρίγωνο «Μαθητής-Καθηγητής-

Υπολογιστής», ψάχνοντας να βρούµε την πραγµατική κορυφή του αλλά και να 

µετρήσουµε τις εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές του συνισταµένες. Σήµερα, οι 

καλπάζουσες εξελίξεις έχουν διαστείλει και µετατοπίσει το τρίγωνο του 

ενδιαφέροντος στο «Παιδί-PC-∆ιαδίκτυο», αλλάζοντας τον τρόπο σκέψης µας και 

καλώντας µας να επαναπροσδιορίσουµε στόχους και παιδαγωγικές προσεγγίσεις.  

Το ότι δεν νοείται πια υπολογιστής χωρίς Internet, ακόµη και για παιδιά 

δηµοτικής και µέσης εκπαίδευσης, είναι δεδοµένο και για τα ελληνόπουλα. Είναι οι 

ασύλληπτες δυνατότητες του ∆ιαδικτύου που κάνουν και αυτούς τους ερευνητές σε 

θέµατα εκπαιδευτικής τεχνολογίας να µη διανοούνται πλέον εφαρµογή που δεν είναι 

δικτυακή. Είναι η απίστευτη προ δεκαετίας δυνατότητα να µπορεί κανείς, µε το 

κόστος σχεδόν του τηλεφωνήµατος, να µπαινοβγαίνει σε κάθε γωνιά γνώσης, να 

ρωτά τους πάντες για τα πάντα, να ερευνά θέµατα σε χιλιοστά του χρόνου που 

συνήθως απαιτούνται· να αγοράζει οτιδήποτε από οπουδήποτε, να βρίσκει 

οµοϊδεάτες και να κάνει παρέα µε άτοµα από οποιαδήποτε ήπειρο, να ψυχαγωγείται 

µε κείµενα, ήχους και θεάµατα από όλο τον κόσµο, να διαβάζει τα νέα από 

οποιαδήποτε πηγή. Έχει επίσης τη δυνατότητα να χειρίζεται τα οικονοµικά του ή να 

ψηφίζει από µακριά, να παίζει µόνος ή µε άπειρη διεθνή παρέα δικτυακά παιχνίδια ή 

να βρίσκει χοµπίστες του ίδιου ενδιαφέροντος και να ανταλλάσσει συλλογές. 
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Μπορεί ακόµη να τηλεκπαιδεύεται και να επιµορφώνεται ή να συµµετέχει σε 

δηµοπρασίες, κριτικές, ταξίδια κ.λ.π. 

Στην νέα περιπέτεια του ανθρώπου, τα παιδιά είναι τα πιο προνοµιούχα: 

εξοικειώνονται αµέσως µε το νέο µέσο, του «µιλούν» χωρίς φόβο, το χειρίζονται στα 

πέντε τους χρόνια µε απλότητα, το µαθαίνουν στα δέκα µε µεγάλη ταχύτητα. Για τα 

παιδιά, το PC µε σύνδεση Internet είναι απλούστατα ένα ακόµη παιχνίδι, ένα ακόµα  

παράθυρο στον κόσµο.  

  

Α.2.5 Η  επικράτηση της Αγγλικής γλώσσας 

 

Το ότι στη συντριπτική πλειονότητα η γλώσσα που επικρατεί στο ∆ιαδίκτυο 

είναι η αγγλική, δεν είναι κάτι καινούριο. Με τους Αµερικανούς να προηγούνται 

στην υιοθέτηση του νέου µέσου, ήταν επόµενο οι περισσότεροι και µεγαλύτεροι 

δικτυακοί τόποι να µιλούν αγγλοαµερικανικά. Το γεγονός δεν αποθαρρύνει τους 

γονείς που, υπό την οπτική του «µ' ένα σµπάρο δυο τρυγόνια», το βλέπουν ως µια 

ευκαιρία ώστε τα παιδιά τους, χρησιµοποιώντας τον υπολογιστή, να εξασκήσουν 

ταυτόχρονα και τα αγγλικά τους. Όταν όµως φτάνει η στιγµή να αξιολογήσουµε τη 

χρήση του ∆ιαδικτύου από εκπαιδευτική και παιδαγωγική πλευρά, δεν µπορούµε 

παρά να σταθούµε κριτικά απέναντι στο γλωσσικό ιµπεριαλισµό που φέρνει µαζί του 

το ∆ιαδίκτυο, τουλάχιστον µέχρι σήµερα. Οι αντιστάσεις από τις διάφορες 

ευρωπαϊκές γλώσσες γίνονται ήδη όλο και πιο αισθητές, αλλά το µεγαλύτερο 

κοµµάτι της πίτας συνεχίζει να κατέχει η αγγλική.  

Το θέµα δεν είναι διόλου απλό και ξεπερνά κατά πολύ τα όρια µιας 

µεµονωµένης οπτικής. Αν δούµε τη γλώσσα ως µια πολιτισµική και κοινωνική 

πρακτική απόλυτα συνυφασµένη µε κοινωνικοϊστορικές συνθήκες, 

αντιλαµβανόµαστε γρήγορα ότι η από δεκαετιών προώθηση της αγγλικής ως 

παγκόσµιας γλώσσας και η πολιτισµική οµογενοποίηση που επιχειρείται µέσω 

αυτής, είναι στενά συνδεδεµένες µε τη δυτική κυριαρχία πάνω στην παγκόσµια 

οικονοµία. Η ιδέα της «παγκόσµιας κοινότητας», όπως αυτή προάγεται και µέσα από 

το ∆ιαδίκτυο, φέρνει σαφώς µπροστά στα µάτια των παιδιών µας απίστευτες 

πληροφορίες κάνοντας ακόµη και τον κόσµο ολόκληρο να φαντάζει µικρός και 

προσιτός. ∆εν πρέπει όµως, σε καµία περίπτωση, να θεωρηθεί η προνοµιακή χρήση 
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µιας γλώσσας έναντι µιας άλλης ως αθώα επιλογή που απλώς διευκολύνει τα 

πράγµατα. Και αυτό γιατί µέσα από τη γλώσσα δεν εκφράζονται απλώς έννοιες, 

αλλά κατασκευάζονται κοινωνικές ταυτότητες και παγιώνονται ιδεοληψίες. 

Επιπροσθέτως πρέπει να ληφθεί υπ΄οψιν ότι σε µικρή ηλικία δεξιότητες και κλίσεις 

από συνήθειες γίνονται έξεις πράγµα που σηµαίνει ότι πρέπει να υπάρχει 

µεγαλύτερη προσοχή. Παρ’ όλα αυτά, η άνθηση του πολιτισµού µας επιτεύχθηκε 

πάντα σε συνθήκες διεθνικής ανταλλαγής και επικοινωνίας. Η δε γλώσσα µας είναι 

πλούσια, ευέλικτη και αυτοανανεούµενη, προσαρµόζεται χιλιετηρίδες τώρα σε 

καθετί το νέο και ανανεώνει τη γερή ρίζα των ανθρώπων που τη µιλούν. Η 

διαφύλαξη της πολιτισµικής ιδιαιτερότητας κάθε λαού στο χωνευτήρι του 

κυβερνοχώρου είναι σεβαστό δικαίωµα και υποχρέωση και ίσως µε την αξιοποίηση 

των δυνατοτήτων του ∆ιαδικτύου γίνει ευκολότερη. 

 

Α.2.6 Μύθοι γύρω από τη χρήση του υπολογιστή 

 

Είναι όµως η χρήση του υπολογιστή πάντα επωφελής για τα παιδιά ή 

υπάρχουν και µύθοι γύρω από τη χρήση του;  

Μύθος 1: Είναι προτιµότερο για ένα παιδί να κάθεται µπροστά στον υπολογιστή, 

από το να βλέπει τηλεόραση. Καµία από τις δύο δραστηριότητες, το να βλέπεις 

τηλεόραση ή να χρησιµοποιείς υπολογιστή, δεν είναι καλή ή κακή. Εξαρτάται εξ 

ολοκλήρου από το πρόγραµµα που παρακολουθεί το παιδί. Και στις δύο 

δραστηριότητες καλό θα ήταν να υπάρχουν χρονικοί  και ποιοτικοί περιορισµοί.  

Μύθος 2: Αγοράζοντας υπολογιστή και προγράµµατα, το µυαλό των παιδιών θα 

αναπτυχθεί.  

Εδώ κυριαρχεί ο φόβος ότι το παιδί δεν θα καταφέρει να αναπτύξει τον απαιτούµενο 

γραµµατισµό στις νέες τεχνολογίες (computer literacy). Αναγκαία προϋπόθεση για 

την καλή εξέλιξη είναι να µη µείνει το παιδί µόνο του µε το λογισµικό στην αρχική 

φάση τουλάχιστον, αλλά να εξερευνήσει ένα πρόγραµµα µαζί µε το γονέα ή το 

δάσκαλο. 

Μύθος 3:  Όσο νωρίτερα αρχίσει ένα παιδί µε τον υπολογιστή, τόσο το καλύτερο.  

Είναι αλήθεια ότι τα ίδια τα παιδιά δεν έχουν κανέναν ενδοιασµό στο να γνωρίσουν 

τη µαγεία του υπολογιστή από πολύ νωρίς. Πολλοί γονείς αναρωτιούνται όµως  ποια 
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είναι η παιδαγωγικά ορθή εισαγωγή του παιδιού στον κόσµο της πληροφορικής. Αν 

προϋπάρχει ο υπολογιστής στο σπίτι, αυτό µπορεί να συµβεί και από την ηλικία των 

τριών ετών. Αν όχι, τότε η πίεση για τη «γνωριµία» αρχίζει να γίνεται ασφυκτική 

από τα πέντε χρόνια. Το µικρό παιδί «αγκαλιάζει» µε πραγµατική αγάπη το έξυπνο 

αυτό µηχάνηµα. Υπάρχει µια µεγάλη µερίδα ερευνητών που υποστηρίζει ότι οι 

γονείς θα πρέπει να περιµένουν να φτάσουν τα παιδιά τους σε µια ηλικία επτά έως 

εννέα ετών, προτού αρχίσουν να ασχολούνται µε τον υπολογιστή. Φοβούνται ότι ένα 

µεγάλο χρονικό διάστηµα µπροστά στην οθόνη θα επηρεάσει αρνητικά την 

ανάπτυξη των κριτικών δεξιοτήτων των παιδιών και ότι θα οδηγήσει σε µειωµένη 

κοινωνικότητα, δηµιουργικότητα και φαντασία. Η πλειονότητα των µελετητών όµως 

προτείνει την εισαγωγή στον υπολογιστή µε τρόπο παρόµοιο µε την εισαγωγή του 

παιδιού στα διάφορα αθλήµατα και άλλες, κατάλληλες για την ηλικία του, 

δραστηριότητες. 

Μύθος 4: Προκειµένου να µάθει το παιδί τον υπολογιστή, οποιαδήποτε χρήση του 

είναι θεµιτή. Το είδος και η ποιότητα του λογισµικού που χρησιµοποιεί το παιδί 

παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο. Αρκετά προγράµµατα είναι χαµηλής ποιότητας και 

περιορισµένης εκπαιδευτικής χρησιµότητας. ∆εν διδάσκουν αυτά που υπόσχονται ή 

οδηγούν σε στρεβλή γνώση. Συχνά η χαµηλή τους ποιότητα είναι κρυµµένη πίσω 

από τη θελκτική παρουσίαση του προγράµµατος µε τον τύπο παιχνιδιού. Για 

παράδειγµα έρευνα που πραγµατοποιήθηκε µε παιδιά που χρησιµοποιούν λογισµικό 

«drill and practice», έδειξε µέχρι και 50% υποχώρηση της δηµιουργικότητάς τους. 

Επίσης υπάρχει η αδυναµία της επιλογής µέσα από κάποιες λίστες  «εγκεκριµένων 

λογισµικών» από κάποιο επίσηµο φορέα (ΥΠ.Ε.Π.Θ;) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

Α.3  Υπολογιστής και Υγεία των Παιδιών 

 

Α. 3.1 PC και Υγεία των Παιδιών 

 

Η χρήση του υπολογιστή σαφώς δεν είναι τόσο επικίνδυνη για την υγεία του 

παιδιού όσο ίσως εάν το παιδί έπαιζε χωρίς επίβλεψη έξω από το σπίτι. Μπορούµε 

όµως να είµαστε σίγουροι ότι δεν θα προκύψουν περίεργα συµπτώµατα όπως αυτά 

που ταλαιπωρούν τους εργαζόµενους µπροστά από οθόνες; (δάχτυλα, καρποί, ώµοι, 

στοµάχι, µέση, σβέρκο και µάτια).  

Οι εµπειρίες που έχουµε ήδη στη χώρα µας, ενισχυµένες από εκείνες της πιο 

πολύπειρης στο θέµα χώρας των ΗΠΑ δείχνουν ότι µπορούν ακόµα και σ’αυτή την 

ηλικία  να υπάρξουν προβλήµατα. Κόπωση στους τένοντες, κάψιµο στο στοµάχι και 

τον οισοφάγο, ναυτία, πιάσιµο στον αυχένα και πονοκέφαλοι, πόνοι στη σπονδυλική 

στήλη έως και κύφωση, είναι οι βαρύτερες συνέπειες, µε χειρότερη τη βλάβη της 

όρασης. Θύµατά τους όλοι, από µικρά παιδιά έως ώριµοι επιχειρηµατίες. Όµως, η 

προστασία των παιδιών από τέτοιες «ατυχίες» είναι η πρώτη προτεραιότητα.  

Η διαπίστωση της σοβαρότητας του θέµατος, είτε αυτή προήλθε από τις 

φωνές των γιατρών είτε από τη µέτρηση της χαµένης παραγωγικότητας και των 

κονδυλίων περίθαλψης, οδήγησε στην αναζήτηση εργονοµικών λύσεων. Κατ' αρχάς 

εξετάστηκε ως άµεσα υπεύθυνη η πλευρά της σχεδίασης των συσκευών, πράγµα που 

οδήγησε σε ποικιλία προτάσεων για το καθετί, από τα πληκτρολόγια και τα ποντίκια 

έως τα καθίσµατα εργασίας. Αµέσως µετά διερευνήθηκε ο ανθρώπινος παράγοντας, 

µε µελέτες για τη σωστή στάση εργασίας και το φωτισµό έως την εργονοµία 

απεικόνισης των εφαρµογών του λογισµικού στην οθόνη. Το όλο θέµα έχει ήδη 

σεβαστή βιβλιογραφία, απέχει όµως από το να δώσει συνολικά αποδεκτή λύση για 

τα πάντα. Αντίθετα, οι αντικρουόµενες θέσεις και αντιλήψεις έχουν δώσει έρεισµα 

σε αρκετούς επιτήδειους κατασκευαστές να βαφτίζουν «εργονοµικό» κάθε νέο 

design που βγαίνει από τη γραµµή παραγωγής τους.  
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Α.3.2 Εργονοµία 

 

Εργονοµία είναι η εφαρµοσµένη επιστήµη που ασχολείται µε τη σχεδίαση 

και τη διαµόρφωση των αντικειµένων που χρησιµοποιούν οι άνθρωποι, έτσι ώστε 

αντικείµενα και άνθρωποι να αλληλεπιδρούν µε τον πιο αποδοτικό τρόπο. Ο Ιταλός 

Bernardiono Rammazzini ήταν ο πρώτος που παρατήρησε ότι οι επαναλαµβανόµενες 

κινήσεις ευθύνονταν για ποικίλες κακώσεις και ο πρώτος που κατηγοριοποίησε 

ασθένειες προξενούµενες από «ανορθόδοξες κινήσεις» και «αφύσικες στάσεις».  

Με την έλευση των επεξεργαστών κειµένου, η παραγωγικότητα αυξήθηκε 

κατακόρυφα, αλλά το ίδιο συνέβη και µε τις εν λόγω ασθένειες και κακώσεις. Η 

χρήση ηλεκτρονικών πληκτρολογίων είναι ένας από τους σηµαντικότερους 

υπαίτιους, καθότι τα πλήκτρα τους δεν παρέχουν την ίδια ευελιξία και το εύρος 

κίνησης µε εκείνα των γραφοµηχανών. Η σχετικά στατική φύση τους ωθεί το 

χειριστή να βάλει περισσότερη δύναµη στους καρπούς και στα δάχτυλα. Η 

στατιστική µάς δίνει τα αποτελέσµατα: οι κακώσεις καρπών αυξήθηκαν κατά 467% 

την τελευταία πενταετία και δέκα εκατοµµύρια Αµερικανοί έχουν παραπονεθεί για 

σχετικά συµπτώµατα, σύµφωνα µε το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ασφάλειας 

Εργασίας (NIOSH).  

H αυξανόµενη ευαισθητοποίηση για το θέµα οδήγησε τις κατασκευάστριες 

εταιρείες υπολογιστών στην παρουσίαση µοντέλων πληκτρολογίων που µείωναν την 

καταπόνηση. Χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι της νέας γενιάς τα Natural Keyboard της 

Microsoft (µε τις εντυπωσιακές κλίσεις των πλήκτρων) και η υιοθέτηση από άλλους 

της διάταξης πλήκτρων κατά Dvorak (που επιτρέπει τις µισές πληκτρολογήσεις να 

γίνονται από τα πλήκτρα όπου συνήθως αναπαύονται τα δάχτυλα). Το πρόβληµα 

ωστόσο είναι ότι καµία λύση δεν είναι κατάλληλη για όλους. Το design που 

διευκολύνει κάποιους, ενοχλεί κάποιους άλλους, ή αποδεικνύεται ότι σε άλλους δεν 

φταίει τόσο η διάταξη των πλήκτρων όσο η άγνοια της κατάλληλης τοποθέτησης 

των χεριών.  
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Α.3.3 Το Ποντίκι 

 

 Ενώ το πληκτρολόγιο αντιµετωπίστηκε εξαρχής ως ο κύριος πρόξενος 

κακώσεων και το ποντίκι επίσης καταπονεί πολλές αρθρώσεις και τένοντες των 

χεριών. Για τη µείωση των συµπτωµάτων η τεχνολογία προχώρησε γρήγορα σε 

κάποιες σηµαντικές βελτιώσεις, όπως το δεύτερο ή και το τρίτο πλήκτρο, η ρόδα 

κύλισης και η ανατοµική διαµόρφωση του κουβούκλιου της συσκευής. Πρόσφατα 

διαδόθηκε και η χρήση του ασύρµατου ποντικιού, που µας επιτρέπει τη χρήση από 

διάφορες θέσεις και αποστάσεις, χωρίς το τράβηγµα του καλωδίου.  

Άλλες λύσεις είναι η χρησιµοποίηση υποκατάστατών του, όπως τα trackball, τα Joy 

Stick, τα pen και τα touchpad. To trackball είναι ένα «ποντίκι ανάσκελα» που µας 

αφήνει να κινούµαστε στην οθόνη στριφογυρνώντας µε τα δάχτυλά µας το 

σφαιρίδιο, αντί να κινούµε όλο το χέρι µας. Ενώ όµως γλιτώνουµε τον καρπό µας 

έχουµε καταπονήσει τον αντίχειρά µας.  

Το Joy Stick (ή ποντίκι-µοχλός ταχυτήτων) είναι κατάλοιπο της τεχνολογίας 

πλοήγησης αεροπλάνων. Το συναντάµε κυρίως σε φορητούς υπολογιστές, φυτεµένο 

ανάµεσα στα πλήκτρα, ή ως τη µεγαλύτερη και γνωστή συσκευή χειρισµού 

παιχνιδιών πλοήγησης. Το πλεονέκτηµά του είναι ότι αφαιρεί πίεση από το κάτω 

µέρος της παλάµης και του καρπού. Στα Joy Stick των παιχνιδιών, όπου η χρήση 

µπορεί να είναι αδιάλειπτη ή και πολύωρη, χρειάζονται οπωσδήποτε η ανάπαυση 

του αγκώνα και η πλευρική στήριξη της παλάµης.  

Τα ηλεκτρονικά στυλό (pen) ιδίως τα ασύρµατα είναι σαφώς φιλικότερα στον 

αρχάριο ή στον εν κινήσει χρήστη, αλλά κουβαλούν το προπατορικό αµάρτηµα των 

στυλό: την «κράµπα του συγγραφέα».Τέλος, οι πινακίδες αφής (touchpad) των 

φορητών θεωρούνται ιδιαίτερα φυσικές και βολικές, αλλά δεν προσφέρονται για 

παιχνίδια και εργασίες ακριβείας, όπως είναι η γραφιστική και η σχεδίαση.                  

 

Α.3.4  H οθόνη 

 

Η οθόνη είναι το τµήµα του υπολογιστή που τραβά άµεσα την προσοχή του 

χρήστη. Η ποιότητα της οθόνης και οι επιπτώσεις της στην υγεία µας ήταν 

αντίστοιχα και το θέµα εργονοµίας που ανέκαθεν νιώθαµε ως πιο άµεσο.  
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Αν ο κόκκος της οθόνης είναι µεγαλύτερος του 0,28, είναι µάλλον σίγουρο ότι θα 

παρέχει θολή απεικόνιση, που µε τη σειρά της θα προξενεί πονοκεφάλους και 

κόπωση µατιών.  

Το ίδιο κρίσιµος είναι ο ρυθµός ανανέωσης της οθόνης. Με ελάχιστο 

αποδεκτό το ρυθµό των 66Hz, καλό είναι να προτιµάµε τις οθόνες που λειτουργούν 

στα 75Hz και πάνω. Αντίστοιχα όµως, πρέπει να φροντίζουµε ώστε η κάρτα 

γραφικών να παρέχει την αντίστοιχη οδήγηση για τον αριθµό χρωµάτων που έχουµε 

επιλέξει.  

Το θέµα των χρωµάτων, της χρωµατικής αντίθεσης και του συνδυασµού 

χρώµατος χαρακτήρων-φόντου που επιλέγουµε όταν «παίζουµε» µε τις επιλογές των 

Windows, είναι επίσης σηµαντικότατο. Ένα χτυπητό φόντο µε ανοιχτόχρωµα 

γράµµατα δυσκολεύει τα µάτια. Μπορεί, ακόµη, ενώ όλες οι τεχνικές επιδόσεις είναι 

σωστές, τα έντονα χρώµατα της οθόνης ή η σκληρή αντίθεση να συνεχίζουν να 

κουράζουν το παιδί, ιδιαίτερα στα γρήγορα παιχνίδια.  

Προβλήµατα όρασης δηµιουργούν επίσης η κακή τοποθέτηση της οθόνης και 

η στάση του χειριστή. ∆εδοµένου ότι το συνεχές κοίταγµα στην οθόνη ξεραίνει τα 

µάτια και «πιάνει» το σβέρκο, είναι απαραίτητο να τηρούµε έστω και τις ελάχιστες 

επιταγές εργονοµίας: όχι πλησιέστερα από την έκταση του χεριού µας µε κλειστή 

γροθιά, όχι πιο ψηλά από 15 µοίρες κάτω από το επίπεδο οριζόντιας µατιάς µας. 

Επίσης, αν η οθόνη γέρνει έντονα προς το µέρος του χρήστη, είναι µάλλον σίγουρο 

ότι και ο χρήστης θα σκύβει, οπότε το πιάσιµο του σβέρκου και πολλά άλλα συναφή 

ακολουθούν.  
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Τέλος, πρέπει η οθόνη να κινείται εύκολα γύρω από τη βάση της και προς 

όλες τις κατευθύνσεις, το δε µέγεθός της να επιτρέπει την απεικόνιση χαρακτήρων 

σε ευδιάκριτο µέγεθος. Συµπληρωµατικά, διατίθενται στην αγορά ποικίλα 

εξαρτήµατα που διευκολύνουν ακόµα περισσότερο τη χρήση του PC: αναπαυτήρια 

καρπών (wrist rest), υποπόδια, αντιθαµβωτικές οθόνες κ.λπ.  

 

Α.3.5  Οι Ιδιαιτερότητες των Παιδιών  

 

Όσα προείπαµε ισχύουν για µικρούς και µεγάλους. Οι εργονοµικές µελέτες 

και µετρήσεις είχαν βέβαια έως πρόσφατα κατά νου κυρίως τους ενήλικους, οι 

οποίοι προηγήθηκαν στη χρήση υπολογιστών. Η έλευση όµως των πολυµέσων, των 

τρισδιάστατων γραφικών παιχνιδιών και του ∆ιαδικτύου ώθησε εκατοµµύρια 

παιδιών στην αξιοποίηση του PC για οικιακή ή σχολική χρήση για ψυχαγωγία, 

επικοινωνία, ενηµέρωση και εκπαίδευση. Ο πολλαπλασιασµός ελληνικών ή 

µεταγλωττισµένων παραγωγών πολυµέσων για παιδιά, η πλήρης αποδοχή από το 

Υ.Π.Ε.Π.Θ. της ένταξης των υπολογιστών και του ∆ιαδικτύου στα σχολεία και η 

ταχύρρυθµη εισαγωγή ελληνικού περιεχοµένου στο ∆ιαδίκτυο, µέσω ελληνικών 

πυλών και τόπων.  

∆εν πρέπει όµως να ξεχνάµε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ευαισθησίες της 

παιδικής ηλικίας. Σε µία περίοδο της ζωής του ανθρώπου που το οπτικό και νευρικό 

του σύστηµα ακόµα διαµορφώνεται, οι οθόνες των PC και οι προβαλλόµενες 

εφαρµογές απαιτούν την ολοκλήρωση ενός αριθµού οπτικών δεξιοτήτων. Η οπτική 

ακρίβεια, η οπτική σταθερότητα, η εστίαση, η σύζευξη ενιαίας εικόνας από τους δύο 

οφθαλµούς, η σύγκλιση, η πλευρική όραση και η αντίληψη σχηµάτων και µορφών, 

όλες προβάλλουν απαιτήσεις που ενισχύονται από τη χρήση της οθόνης. Αντίστοιχα 

λοιπόν, η παρατεταµένη προσκόλληση των παιδιών στην οθόνη του PC µπορεί να 

τους προξενήσει τα γνωστά συµπτώµατα των ενηλίκων (διαταραχή όρασης, κόπωση, 

θόλωµα και πονοκέφαλο) σε ακόµα µεγαλύτερο βαθµό!  

 Η Αµερικανική Ένωση Οπτοµετρίας (ΑΟΑ), ανήσυχη από τα αυξανόµενα 

κρούσµατα οπτικών διαταραχών σε χρήστες υπολογιστών, µελέτησε το πρόβληµα 

και προσδιόρισε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά υπό τον τίτλο «Σύνδροµο Θέασης 

Υπολογιστών» (Computer Vision Syndrome, CVS). Οι παράγοντες που συχνότερα 
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συµβάλλουν στην εµφάνιση του CVS είναι ο συνδυασµός ακατάλληλου φωτισµού, 

κακών εργασιακών συνηθειών και τυχόν προϋπαρχόντων προβληµάτων όρασης στα 

παιδιά. Ο φωτισµός, η στάση και η όραση είναι αλληλένδετες πτυχές. Οι άνθρωποι 

κατευθύνονται µέσω της όρασης και αλλάζουν τη στάση τους, προκειµένου να 

ελαφρύνουν την πίεση που δέχονται τα µάτια τους. Αντανακλαστικά λοιπόν, η 

υιοθετούµενη στάση του σώµατος µπορεί να υποδηλώνει µία κατάσταση οπτικής 

πίεσης. Γι' αυτό και κάποια από τα συµπτώµατα του CVS εκδηλώνονται στις 

περιοχές του κεφαλιού, του λαιµού και των ώµων.  

Ένας άλλος πολύ σηµαντικός παράγοντας που πρέπει να έχουµε υπόψη µας 

είναι ότι τα µικρά παιδιά έχουν µειωµένο βαθµό αυτοδιάγνωσης. Συνέπεια αυτού 

είναι ότι πολλά παιδιά συνεχίζουν να ασχολούνται µέχρις... εξόντωσης, όπως το να 

παίζουν ένα παιχνίδι επί ώρες, χωρίς διάλειµµα. Μόνο όταν τελειώσουν 

αντιλαµβάνονται (ή αντιλαµβανόµαστε) τα προβλήµατα εστίασης στην όρασή τους 

και τον ερεθισµό των µατιών τους. Τα πρώτα οφείλονται στο «κλείδωµα» των 

µατιών σε κινούµενους στόχους και στη σταθερή απόσταση θέασης, ενώ το δεύτερο 

στο ότι η έντονη προσήλωση κάνει τα µάτια να «ξεχνούν» να ανοιγοκλείσουν, άρα 

και να υγρανθούν. Επιπρόσθετα, το ότι η οθόνη βρίσκεται ψηλότερα από το 

συνηθισµένο επίπεδο ανάγνωσης ενός βιβλίου, κάνει τα άνω βλέφαρα να 

σηκώνονται στα όριά τους. Επόµενο είναι τα δακρυϊκά υγρά να εξατµίζονται 

γρηγορότερα, πράγµα που οδηγεί στην ξηροφθαλµία και στον ερεθισµό.  

Το ότι τα παιδιά είναι γενικά ευπροσάρµοστα θεωρείται συνήθως προσόν. 

Όχι όµως και στην περιοχή της εργονοµίας: τα παιδιά που παίζουν σε µια οθόνη που 

περιλαµβάνει ανακλάσεις κακοτοποθετηµένων φωτεινών πηγών, µπορεί να µη 

σκεφτούν καν ότι πρέπει να αλλάξουν τη θέση της οθόνης ή των φώτων και να 

πέσουν στην παγίδα. Παιδιά που υποφέρουν από µυωπία ή αστιγµατισµό, µπορεί να 

αποδεχτούν τη συµβίωση µε µια «θολή» οθόνη, επειδή νοµίζουν ότι και οι άλλοι 

έτσι τη βλέπουν. Επίσης, η µη διορθούµενη υπερµετρωπία µπορεί να επιφέρει 

κόπωση, ακόµη και όταν η λαµβανόµενη εικόνα είναι καθαρή.  

Μία άλλη ιδιαιτερότητα της παιδικής ηλικίας είναι το φυσικό µέγεθος. Όντας 

πιο µικρόσωµα από τους ενήλικους, τα παιδιά έχουν απέναντί τους ένα σύστηµα 

συσκευών που είναι σχεδιασµένες για µεγάλους. Πρώτη απόρροια του γεγονότος 

είναι ότι όταν κάθονται µπροστά στην οθόνη αναγκάζονται να την κοιτούν από πιο 
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µακριά. Επίσης, το ότι η σωστή για τους µεγάλους τοποθέτηση είναι 15 µοίρες κάτω 

από το επίπεδο ευθείας όρασης, µπορεί να δυσκολέψει τους µικρούς στη συζευγµένη 

χρήση των δύο µατιών. Αντίστοιχα, όσον αφορά στα λοιπά µέρη του συστήµατος, τα 

παιδιά µπορεί να µη φτάνουν εύκολα στο πληκτρολόγιο, να µη βάζουν σωστά τους 

βραχίονες στο γραφείο, ή να µην ακουµπούν τα πόδια τους στο πάτωµα, µε 

συνέπειες που τις αισθάνονται µετά στα µπράτσα, το λαιµό ή την πλάτη.  

 

 

 

Α.3.6 Ο Προβληµατικός Φωτισµός 

  

Ο φωτισµός του χώρου που φιλοξενεί τον υπολογιστή στο σπίτι (αλλά και 

στο σχολείο) είναι από τους συντελεστές που παραµελούνται περισσότερο . 

 Κατ' αρχάς, το οπτικό πεδίο όποιου χρησιµοποιεί υπολογιστή πρέπει 

απαραίτητα να είναι ελεύθερο από ανακλάσεις και ανταύγειες. Οι ανάγκες µας για 

περιβάλλοντα φωτισµό οφείλουν να λύνουν προβλήµατα όρασης και όχι να 

δηµιουργούν νέα. Επίσης, ο όποιος αυτός φωτισµός είναι χρήσιµος εφόσον µας 

επιτρέπει να διακρίνουµε λεπτοµέρειες µε ευκολία και ακρίβεια.  

Η καταλληλότητα του φωτισµού είναι βέβαια ένα πολύ «προσωπικό θέµα». 

∆εν είναι καθόλου σίγουρο ότι µία διάταξη που φαίνεται σωστή στο γονιό ή το 
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δάσκαλο, θα είναι και αυτή που βολεύει το παιδί ή το µαθητή. Η πρόνοια για τον 

ανάλογο και, ει δυνατόν, ρυθµιζόµενο φωτισµό πρέπει να συµβαδίσει µε την 

εισαγωγή του υπολογιστή στο σπίτι ή στο σχολείο. Ένας κακός φωτισµός γίνεται 

εύκολα αιτία πονοκεφάλων, που συνήθως εντοπίζονται στο πρόσθιο τµήµα του 

κεφαλιού και κυρίως προς το απόγευµα ή το βράδυ. Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι οι 

πονοκέφαλοι αυτοί γίνονται αντιληπτοί όχι απαραίτητα κατά τη διάρκεια τη χρήσης, 

ότι εκδηλώνονται περισσότερο τα Σαββατοκύριακα και ότι µπορεί να εµφανίζονται 

περισσότερο στη µία πλευρά του κρανίου. Αλλά συµπτώµατα, πιο γενικά, είναι η 

κόπωση και ο πόνος των µατιών, η διπλή όραση και τα κόκκινα ή στεγνά µάτια.  

Ακόµα όµως και όταν η τοποθέτηση του φωτισµού είναι σωστή, µένει να 

διασφαλίσουµε την ποιότητά του. Μάλιστα, έχει διαπιστωθεί ότι όσο πιο γοργή, 

επαναληπτική και µακράς διάρκειας είναι η εργασία στον υπολογιστή τόσο πιο 

σηµαντική είναι η ποιότητα του φωτισµού. Ποια είναι η «σωστή δόση»; Πάλι η 

απάντηση είναι προσωπική. Έχει να κάνει µε την αίσθηση του χρήστη ότι η 

αντίθεση της φωτεινότητας της οθόνης µε τον περιβάλλοντα φωτισµό είναι αυτή που 

του επιτρέπει να διακρίνει τα επί της οθόνης αβίαστα και καθαρά. Όσον αφορά στα 

παιδιά, θα πρέπει να είµαστε υποµονετικοί και να κάνουµε αρκετές δοκιµές µέχρι να 

σιγουρευτούµε. Η συνηθέστερη πρώτη επιλογή των παιδιών είναι να χρησιµοποιούν 

το PC µε λιγότερο φωτισµό από τον απαιτούµενο. Αυτό µπορεί να επιταχύνει την 

κόπωση. Αντίστροφα, αν ο φωτισµός είναι υπερβολικός, εµφανίζονται προβλήµατα 

ανακλάσεων και προσαρµογής της όρασης σε διαφορετικά επίπεδα φωτισµού. Ένας 

γενικά αποδεκτός κανόνας που προτείνεται να ακολουθηθεί είναι ο φωτισµός που 

περιβάλλει µια θέση εργασίας σε υπολογιστή να είναι ο µισός από αυτόν που θα 

χρησιµοποιούσαµε αν εργαζόµαστε χωρίς υπολογιστή.  

Οι όποιες αποχρώσεις και χρώµατα του φωτισµού επίσης δηµιουργούν 

ατµόσφαιρα και ψυχισµό που επιδρούν στη διάθεση και στην παραγωγικότητα του 

παιδιού. Οι χρωµατικά διορθωµένοι λαµπτήρες αποδίδουν πλησιέστερα στο φυσικό 

φως, µιµούµενοι το µεσηµβρινό ήλιο.  
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Α.3.7 Γενικά Μέτρα Προστασίας των Παιδιών 

 

Ένας δεκάλογος βασικών µέτρων που προτείνεται να ακολουθείται  για την 

ορθή χρήση του υπολογιστή από το παιδί , είναι ο ακόλουθος:  

 1. Έλεγχος του επιπέδου όρασής του παιδιού σε έναν οφθαλµίατρο. Αν φορά 

γυαλιά, πρέπει να τα φορά και µπροστά στην οθόνη. Προτιµητέα είναι τα γυαλιά που 

εµπεριέχουν φίλτρο UV και είναι αντιθαµβωτικά. Ο έλεγχος και η διόρθωση της 

συνταγής του οφθαλµίατρου πρέπει να γίνονται περιοδικά, καθώς οι µικρές αλλαγές 

δεν είναι άµεσα αντιληπτές από τα µικρά παιδιά, αλλά οι επιπτώσεις από τη χρήση 

οθόνης είναι έντονες.  

 2. Αν το παιδί φορά φακούς επαφής, υπάρχει η ανάγκη πρόσθετης και 

περιοδικής ύγρανσής τους µε τις ειδικές σταγόνες, καθώς η χρήση της οθόνης 

επιτείνει την ξηροφθαλµία.  

 3. Τήρηση του χρόνου χρήσης του υπολογιστή. Οι περισσότεροι µελετητές 

προτείνουν για τις µικρές ηλικίες (4-12 ετών) µισή ώρα κάθε µέρα και το πολύ το 

διπλάσιο για το Σαββατοκύριακο. Για τις µεγαλύτερες ηλικίες, σηµαντικό είναι να 

διασφαλίζεται ότι κάθε ηµίωρο θα γίνεται διάλειµµα µισού λεπτού µακριά από την 

οθόνη ή δέκα λεπτών ανά ώρα.  

 4. Έλεγχος για  το ύψος της οθόνης και την τοποθέτηση του υπολογιστή. 

Πρέπει να αντιστοιχούν στο ύψος του παιδιού και να του παρέχουν άνεση και 

στήριξη. Εύλογο είναι ότι η καρέκλα πρέπει να είναι ρυθµιζόµενη και να έχει 

υποπόδιο.  

 5. Έλεγχος στα φώτα για τυχόν ανακλάσεις στην οθόνη.  

  6. Χαµηλός  φωτισµός του δωµατίου, έτσι ώστε να εναρµονίζεται µε το φως 

που πηγάζει από την οθόνη.   

 7. H ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που εξέρχεται από µια σύγχρονη οθόνη 

είναι συνήθως πολύ µικρότερη από την προδιαγραφόµενη από τα διεθνή πρότυπα. 

∆εν συµβαίνει όµως απαραίτητα το ίδιο και µε τα πλαϊνά ή το πίσω µέρος της 

οθόνης. Φροντίστε λοιπόν να µην κάθεται ή εργάζεται άλλο παιδί κοντά σε αυτές τις 

πλευρές. Επίσης, η υπεριώδης ακτινοβολία σταµατά έπειτα από απόσταση περίπου 

15 εκατοστών από την οθόνη.  
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 8. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή, προκειµένου η οθόνη του 

παιδιού να παρέχει τη βέλτιστη επίδοση, µε σταθερότητα.  

 10. Προσέξτε αν το παιδί σκύβει κατά τη χρήση και διορθώστε το έως ότου 

συνηθίσει. Αν επιµένει, µάλλον κάτι κάνατε λάθος στη ρύθµιση του καθίσµατος  

 

Α.3.8 Εργονοµίας Επίλογος 

 

 Η προφύλαξη από την κακή χρήση έξυπνων συσκευών είναι κάτι που 

οπωσδήποτε θα χρειαστεί να µάθουν, έστω και ως  ενήλικοι. Και επειδή «έξις 

δευτέρα φύσις» θα πρέπει το παιδί από µικρό να υιοθετεί τις σωστές στάσεις κατά τη 

διάρκεια της εργασίας και της διασκέδασής του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

Α.4 Λογισµικό για Παιδιά 

 

Α.4.1 Λογισµικό για Παιδιά 

 

Το λογισµικό που παρέχεται σήµερα στην ελληνική αγορά για παιδιά-

χρήστες υπολογιστή είναι πλουσιότατο. Υπάρχουν αρκετές  ελληνικές εταιρείες 

παραγωγής και διάθεσης πολυµεσικών τέτοιων εφαρµογών (multimedia CDs) µε  

αρκετούς τίτλους στον κατάλογό τους. Μαζί µε τα εισαγόµενα προγράµµατα, η 

συνολική λίστα εµφανίζεται υπερεπαρκής. Η αγορά όµως εµφανίζει ακόµη τα 

συµπτώµατα της ανωριµότητας και της προχειρότητας. Η εισβολή στο χώρο 

επιχειρηµατιών που πόρρω απέχουν από την παιδαγωγική κατάρτιση και εµπειρία, 

έχει οδηγήσει σε οικτρές παραγωγές.  

Τα κύρια προβλήµατα εντοπίζονται είτε στην παιδαγωγική απαξία των 

προσφερόµενων προγραµµάτων είτε στην ερασιτεχνική υλοποίηση που διώχνει το 

νεαρό χρήστη µετά την πρώτη επαφή. Τα περισσότερα ξένα προγράµµατα είναι ως 

προϊόντα πανίσχυρων πολυεθνικών τα περισσότερα πολύ θελκτικές παραγωγές, µε 

καλοδουλεµένα σενάρια, σκηνοθεσία και υλοποίηση. Έχουν όµως ένα εγγενές 

µειονέκτηµα: ή είναι σε ξένη γλώσσα ή δεν βρίσκουν απήχηση στον ψυχισµό των 

ελληνοπαίδων. Ιδιαίτερο κενό σηµειώνεται στα παρεχόµενα για τις ηλικίες που έως 

πρόσφατα δεν θεωρούνταν «αγορά»: από 3 έως 12 ετών. Για τις ηλικίες αυτές που ή 

δεν διαβάζουν ακόµη ή δεν µιλούν ξένη γλώσσα δεν υπάρχει ποικιλία ελληνικών και 

καλοδουλεµένων τίτλων. Όσο παρατείνεται αυτή η έλλειψη, τόσο οι υπολογιστές θα 

παραµένουν ογκώδεις παιχνιδοµηχανές, χωρίς ουσιαστική παιδαγωγική και 

επιµορφωτική συµβολή. Βεβαίως, δεν αγνοούµε ότι ήδη το υπουργείο Παιδείας 

συνεργάζεται µε πανεπιστήµια και ιδιωτικές επιχειρήσεις για την παραγωγή σωρείας 

τίτλων που θα χρησιµοποιηθούν στα σχολεία, είτε µέσω CD ή και µέσω δικτυακής 

τηλεκπαίδευσης. Αυτοί όµως οι τίτλοι ξεκινούν πρώτα από το λύκειο και το 

γυµνάσιο, για να περάσουν σταδιακά προς τα κάτω, στις ηλικίες του δηµοτικού και 

ίσως, αργότερα, των νηπιαγωγείων. 
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Αναγκαστικά η ευθύνη της επιλογής ανήκει στο γονέα ή τον εκπαιδευτικό. 

Τα παιδιά, στη συνέχεια, µε δική τους πρωτοβουλία, θα αποφασίσουν κατά πόσο θα 

αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες που τους παρέχονται.   

 

Α.4.2  Κατηγορίες παιδικού λογισµικού 

 

Ως προς το σχεδιασµό τους, οι παιδικοί τίτλοι µπορούν να διακριθούν σε δύο 

βασικές κατηγορίες: τίτλοι µε υψηλής πολυπλοκότητας λογισµικό (highly structured 

software) και τίτλοι µε χαµηλότερης πολυπλοκότητας λογισµικό (less structured 

software). Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει κατά κύριο λόγο παιχνίδια, λογισµικό 

εξάσκησης (πειράµατα, δοκιµασίες) και µαθητικά βοηθήµατα. Η κατηγορία αυτή 

έχει ως βασικό της γνώρισµα το ότι το σενάριο και το περιβάλλον είναι ανοιχτά, 

δηλαδή το παιδί καλείται να προβεί σε ενέργειες και ανάλογα µε τις επιλογές του 

µεταβαίνει και σε διαφορετικούς τοµείς (επίπεδα) του προγράµµατος. Έτσι σε ένα 

π.χ. παιχνίδι πολεµικής στρατηγικής µπορεί να ελέγχει τον οπλισµό και τα 

πυροµαχικά του, να µεταπηδά σε διαφορετικούς χώρους ή χρόνους του παιχνιδιού, 

να λύνει αινίγµατα και να αναπτύσσει αµφίδροµη σχέση µε χαρακτήρες.  

Η δεύτερη κατηγορία αφορά στις προσοµοιώσεις. Τα ιδιαίτερα δηµοφιλή 

προγράµµατα προσοµοίωσης πτήσεων ή οδήγησης εξελίσσονται γραµµικά. 

Περισσότερο πιστά στις πραγµατικές συνθήκες, δεν έχουν εκείνο τον πολυεπίπεδο 

χαρακτήρα του λογισµικού της πρώτης κατηγορίας ωστόσο προσφέρουν ζωηρή 

συγκίνηση. Μαζί µε αυτά τα προγράµµατα, ένας ολόκληρος εξοπλισµός 

«παρελκόµενων ειδών»: κονσόλες, ειδικά χειριστήρια, τιµόνια αεροσκαφών ή 

αυτοκινήτων, όπλα, διόπτρες. Η βάση της αγοράς όµως παραµένει πάντα το 

λογισµικό.  

∆εν είναι πάντοτε σαφές τι έχει ένας κατασκευαστής στο νου του όταν 

αποφασίζει να δηµιουργήσει ένα λογισµικό, είτε αυτό είναι εκπαιδευτικού είτε 

ψυχαγωγικού περιεχοµένου. Συνήθως οι εταιρείες ανάπτυξης λογισµικού 

ακολουθούν παραδείγµατα ή συνδυασµούς στοιχείων άλλων συναφών τίτλων, οι 

οποίοι είχαν εµπορική επιτυχία. Ειδικά όµως σε ό,τι αφορά το θέµα «παιδικό 

λογισµικό», υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη. Η 

αντιληπτική ικανότητα των παιδιών, οι διδακτικοί και εν γένει εκπαιδευτικοί στόχοι, 
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η αισθητική και η φιλικότητα προς το χρήστη είναι µερικοί από αυτούς. Εποµένως, 

ένα πλαίσιο αρχών για την ανάπτυξη παιδικών τίτλων είναι επιβεβληµένο.  

Έρευνες στο εξωτερικό (αλλά και στη χώρα µας) καταλήγουν στο 

συµπέρασµα ότι η χρήση λογισµικού από τα παιδιά συνιστά ένα πολύ χρήσιµο 

παιδαγωγικό εργαλείο (είτε µε τη µορφή παιχνιδιού είτε µε τη µορφή οποιασδήποτε 

άλλης εκπαιδευτικής εφαρµογής). Ταυτόχρονα όµως αποτελεί και µέσο προβολής 

προτύπων και ως τέτοιο, µπορεί να καταστεί υπόλογο για καταστάσεις που θέτουν 

σε κίνδυνο το παιδί. Ένας παιδικός τίτλος είναι πρωτίστως πνευµατική δηµιουργία 

και, κατά συνέπεια, οφείλει να σέβεται τους αποδέκτες της. Έτσι, βασική µέριµνα 

των κατασκευαστών, όπως προκύπτει από µελέτες του Temple University και του 

Πανεπιστηµίου του Illinois, πρέπει να είναι η απουσία οποιουδήποτε στοιχείου που 

θα µπορούσε να δηµιουργήσει κοινωνικά στερεότυπα, όπως ο ρατσισµός και ο 

σεξισµός. Επίσης, στο ίδιο επίπεδο σηµασίας βρίσκεται η αποφυγή αδικαιολόγητης 

χρήσης βίας και φρικιαστικών εικόνων που τραυµατίζουν την παιδική ψυχολογία. 

Όσον αφορά στο θέµα της καλλιέργειας γλωσσικών και άλλων δεξιοτήτων, βασικά 

στοιχεία του σχεδιασµού ενός παιδικού τίτλου αποτελούν η ορθή χρήση της 

γλώσσας, η χρήση δόκιµων σύγχρονων τύπων και η αποφυγή απαράδεκτων 

εκφράσεων.  

Ένα σηµαντικό στοιχείο των παιδικών τίτλων που συνήθως θεωρείται 

δευτερεύον, αλλά παρ' όλα αυτά έχει µεγάλη σηµασία, είναι τα συνοδευτικά κείµενα 

και τα εγχειρίδια χρήσης. Αυτά δεν πρέπει να καταργούν το δικαίωµα του παιδιού να 

«ψάξει» µόνο του το πρόγραµµα, αλλά να το βοηθούν στο «ψάξιµο». Το παιδί 

απαιτείται να µάθει να θεωρεί τα συνοδευτικά κείµενα απαραίτητα, στο βαθµό που 

θα του επιτρέψουν να ανακαλύψει όλες τις πτυχές και τις δυνατότητες του 

προγράµµατος και όχι να του προσφέρουν έτοιµες λύσεις. Η συνδυασµένη χρήση 

προγράµµατος και σχετικών εγχειριδίων θα οικοδοµήσει στο παιδί την αίσθηση της 

ασφάλειας και θα προσδώσει στο πρόγραµµα και έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα, 

ανεξάρτητα από το αν αυτό είναι αµιγώς εκπαιδευτικό ή απλώς ψυχαγωγικό.  
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Α.4.3 Κριτήρια Επιλογής Τίτλων  

 

Η αγορά ενός λογισµικού δεν είναι πάντα απλή υπόθεση. Το Ευρωπαϊκό 

Παρατηρητήριο της Εκπαίδευσης έχει κάνει τη πιο αξιόλογη προσπάθεια στον τοµέα 

αυτό. Πρόκειται για σύµπραξη φορέων από πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, η οποία 

διερεύνησε επί µακρόν το θέµα της αξιολόγησης λογισµικού και κατέληξε σε 

συγκεκριµένα κριτήρια και διαδικασίες που οδηγούν στη σχετική βαθµολόγηση. 

Εκτυλίσσεται µέσα από 109 ερωτήσεις και σηµεία, τα οποία ο αξιολογητής καλείται 

να απαντήσει και να συµπληρώσει κατά την αξιολόγηση του εκάστοτε πακέτου. 

Καταλήγει σε τέσσερα συγκεντρωτικά κριτήρια (Περιεχόµενο, ευελιξία, ευχρηστία 

τεχνικά  χαρακτηριστικά) συν το κριτήριο Απόδοση/τιµή.  

Ένα πρόγραµµα που απευθύνεται, π.χ., σε ηλικίες από 13 ετών και πάνω 

φαίνεται να καταργεί τη διάκριση ανάµεσα στις δεξιότητες και τις ανάγκες ενός 

παιδιού και ενός ενηλίκου. Ο λόγος είναι ότι πολλοί κατασκευαστές διευρύνουν το 

ηλικιακό φάσµα προκειµένου να διευρύνουν ανάλογα και την πελατεία τους. Σε ότι 

αφορά κυρίως την αγορά παιχνιδιών (αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό τίτλων για 

παιδιά και εφήβους), η έµφαση δεν πρέπει να δίνεται µόνο στην ποιότητα των 

γραφικών και στην αληθοφάνεια της κίνησης των χαρακτήρων, αλλά και (κυρίως) 

στην καταλληλότητα των παιχνιδιών για χρήση από τα παιδιά.  

Η ευθύνη για την αγορά των ηλεκτρονικών παιχνιδιών βαραίνει συνήθως  

γονείς και δασκάλους. Υπάρχει όµως η αδυναµία τους να παρακολουθήσουν την 

αγορά εξαιτίας της περιορισµένης επαφής τους µε το χώρο της πληροφορικής και 

της τεχνολογίας πολυµέσων. Μεγάλη ευθύνη έχουν οι εταιρείες παραγωγής 

λογισµικού που ακολουθούν ή όχι ένα θεσµικό πλαίσιο ανάπτυξης παιδικού 

λογισµικού. Τέτοιο όµως δεν υπάρχει και αν περιστασιακά υπάρχουν υποδείξεις ή 

παρατηρήσεις, αυτές δεν αποτελούν σώµα καθιερωµένων και επιβεβληµένων αρχών. 

Εποµένως, ούτε οι εταιρείες µπορούν να αναλάβουν εξ ολοκλήρου την ευθύνη, η 

οποία µοιάζει τελικά να πέφτει στα ίδια τα παιδιά.  

Βεβαίως, η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη µέση, µεταξύ των εταιρειών, της 

Πολιτείας και των γονέων. Κανείς µας δεν θα δεχόταν ότι η ευθύνη µπορεί στο 

ελάχιστο να βαρύνει τα παιδιά, εποµένως οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να 

λάβουν πρώτοι τα µέτρα τους. Μετά την κατάληξη όµως σε κάποιον τίτλο, η πρώτη 
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επαφή του παιδιού µε το παιχνίδι είναι ωφέλιµο να γίνεται µε τη συντροφιά και τη 

συνεργασία του γονιού ή του δασκάλου. Γενικός κανόνας όµως είναι πάντα η 

ενασχόληση του παιδιού µε τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, αλλά και µε τον υπολογιστή 

γενικότερα, να γίνεται µε τη διακριτική παρουσία και το ενδιαφέρον των γονιών και 

των δασκάλων.  

 

Α.4.4  Γνωρίσµατα του σωστού παιδικού Λογισµικού 

Μερικά από τα γνωρίσµατα του σωστού παιδικού Λογισµικού: 

• Το λογισµικό είναι απαραίτητο να δηµιουργεί κίνητρα στο παιδί.  

• Το λογισµικό πρέπει να παρέχει στο παιδί ευκαιρίες άµεσης και θετικής 

ανάδρασης (feedback).  

• Το λογισµικό πρέπει να είναι τεχνολογικά άρτιο και συµβατό µε τον ήδη 

υπάρχοντα εξοπλισµό .  

• Το παιδί είναι απαραίτητο να µπορεί να χρησιµοποιεί ελεύθερα το 

πρόγραµµα, από τη στιγµή που µαθαίνει τις βασικές οδηγίες χρήσης του.  

• Τα αντικείµενα που πραγµατεύεται πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

και στα ενδιαφέροντα του παιδιού.  

• Το επίπεδο δεξιοτήτων απαιτείται να ανταποκρίνεται στο επίπεδο του 

παιδιού.  

• Το διδακτικό στιλ του λογισµικού πρέπει να λαµβάνει υπόψη του τις 

αντιληπτικές ικανότητες ή ακόµη και τις ιδιαιτερότητες του παιδιού.  

• Η παιδαγωγική προσέγγιση να είναι άρτια και συνεπής και το εκπαιδευτικό 

περιεχόµενο απαλλαγµένο από σφάλµατα και ελλείψεις . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

Α.5  Ο υπολογιστής στη ζωή των παιδιών 

 

Α.5.1  Το PC στη ζωή των παιδιών  

 

Όχι πολλά χρόνια πριν, συζητούσαµε για τους υπολογιστές και τη σχέση που 

πρέπει να αναπτύξει µαζί τους ένας σύγχρονος άνθρωπος ώστε να µη χαρακτηριστεί 

αναλφάβητος της νέας εποχής. Η νέα αυτή εποχή έφτασε γρηγορότερα από όσο 

περιµέναµε. Εξάλλου, η συνεχιζόµενη διείσδυση του ∆ιαδικτύου σε κάθε τοµέα της 

ζωής έκανε τους υπολογιστές να µπουν στα σπίτια µας, χωρίς καλά καλά να το 

καταλάβουµε, αφού πλέον αρκετοί άνθρωποι αγοράζουν PC για να «χρησιµοποιούν» 

το Internet, όχι το ίδιο το µηχάνηµα. Το δεδοµένο που έχουµε λοιπόν, είναι ένα 

ισχυρό εργαλείο, ικανό να στέκεται δίπλα µας στις όποιες επαγγελµατικές, 

οικονοµικές, δηµιουργικές ή ψυχαγωγικές ασχολίες, καθώς και να αποτελεί την 

κύρια πύλη στο παγκόσµιο ∆ιαδίκτυο, το απόλυτο µέσο γνώσης και επικοινωνίας. 

Έτσι, επόµενο ήταν να µπουν οι υπολογιστές σε διάφορες βαθµίδες της εκπαίδευσης, 

ξεκινώντας µάλιστα από τις χαµηλές.  

Καλούµαστε συνήθως να απαντήσουµε στο ερώτηµα που αφορά στον 

καλύτερο τρόπο µε τον οποίο µπορούν να εισαχθούν τα παιδιά στον κόσµο της 

πληροφορικής. Σκοπός µας είναι να διαµορφώσουµε τις καλύτερες συνθήκες για ένα 

ευχάριστο µαθησιακό περιβάλλον που θα οδηγεί στη γνώση µέσω της διασκέδασης.  

 

Α.5.2 Το PC-Παιχνίδι 

 

Σήµερα το PC αποτελεί µια πολυπρόσωπη συσκευή, κατάλληλη για 

ψυχαγωγία, µελέτη, αναζήτηση, εργασία κι όχι για χρήση µόνο από σοβαρούς 

επαγγελµατίες. Για τα παιδιά υπάρχει µια υπερπληθώρα προγραµµάτων, τα οποία 

καλύπτουν κάθε πιθανή και απίθανη ενασχόλησή τους. Παιχνίδια και 

αλληλεπιδραστικοί τίτλοι πολυµέσων κατάλληλοι για κάθε ηλικία, εγκυκλοπαίδειες, 

προγράµµατα µουσικής, σχεδίασης και άλλα. Η άποψη ότι το PC είναι πολύπλοκο 

για τα παιδιά, εποµένως δύσκολο στη χρήση και µάλλον ακατάλληλο γι' αυτά είναι 
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λανθασµένη. Η ευχέρεια και η ταχύτητα που χειρίζονται οι δεκάχρονοι τον 

υπολογιστή για να παίξουν  το αγαπηµένο του παιχνίδι ή να για να συνδεθούν µε στο 

Ιντερνετ και να αρχίσουν «chating» µε άλλους δικτυακούς φίλους, είναι πλέον 

δεδοµένη. Όσον αφορά το ∆ιαδίκτυο, υπάρχουν ορισµένα προβλήµατα που αφορούν 

στη χρήση του PC από ένα µικρό παιδί. Συγκεκριµένα, είναι δύσκολο να ελέγχουµε 

το περιεχόµενο στο οποίο έχει πρόσβαση. Ακόµα και αν τρέχουµε στον υπολογιστή 

ειδικά προγράµµατα-φίλτρα, σε καµία περίπτωση δεν έχουµε απόλυτη εξασφάλιση. 

Παρόµοιο πρόβληµα υπάρχει και στα παιχνίδια, αφού, ακόµα και αν επιλέγουµε και 

αγοράζουµε οι ίδιοι το λογισµικό, τα παιδιά συχνά ανταλλάσσουν µεταξύ τους 

διάφορους τίτλους που τους ενδιαφέρουν.  

 

Α.5.3  Παιχνίδια Κοµπιούτερ 

 

Υπάρχουν όµως και συσκευές παιχνίδια όµοιες µε υπολογιστή. Όλα τα 

µοντέλα  έχουν οθόνη, πληκτρολόγιο και ποντίκι, ωστόσο η βασική ιδέα είναι να τα 

δει το παιδί πρωτίστως ως παιχνίδια και δευτερευόντως ως συσκευές για µελέτη ή 

οτιδήποτε άλλο. Προς την κατεύθυνση αυτή συµβάλλει και το συνοδευτικό 

λογισµικό. Η δε σχεδίαση και το µέγεθός τους είναι κατάλληλα για να τα κρατά το 

παιδί στα χέρια ή στα γόνατά του. Η ποιότητα των οθόνων όµως είναι  µετριότατη, 

τα γραφικά χοντροκοµµένα, ενώ η παραµικρή µεταβολή της γωνίας θέασης έχει 

αντίκτυπο στην ευκρίνεια των απεικονιζόµενων στοιχείων.  

 

Α.5.4  Η αντίθετη άποψη για τη χρησιµότητα των υπολογιστών 

 

Με την απότοµη µαζική εισβολή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη ζωή 

µας, συνοδευόµενη από την  άποψη ότι µαζί µε το ∆ιαδίκτυο η νέα τεχνολογία 

αποτελεί το απόλυτο εργαλείο της γνώσης που µεταφράζεται σε δύναµη, γονείς και 

εκπαιδευτικοί ένιωσαν την ανάγκη να µη µείνουν πίσω οι ίδιοι και κυρίως τα παιδιά 

τους από τη «νέα τεχνολογική επανάσταση». Ωστόσο, η ενσωµάτωση έγινε 

εσπευσµένα, άναρχα και απερίσκεπτα και οι ψύχραιµες φωνές εγκαλούν σε 

περισυλλογή και χάραξη µιας ουσιαστικής πολιτικής.  
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Το βασικό συµπέρασµα της έρευνας του Πανεπιστηµίου του Μονάχου, στην 

οποία συµµετείχαν 100.000 µαθητές ηλικίας 15 ετών από 31 χώρες, είναι ότι «η 

χρήση των υπολογιστών κάνει τα παιδιά ηλίθια», ενώ «η αποφυγή των Η/Υ στο 

σχολείο και στο σπίτι βελτιώνει τις ικανότητες ανάγνωσης, γραφής και µαθηµατικών 

επιδόσεων». 

Τη στιγµή που τα υπουργεία Παιδείας όλων των χωρών του κόσµου προσπαθούν 

µανιωδώς να εξοπλίσουν τα σχολεία µε Η/Υ και εξειδικευµένους καθηγητές και οι 

εταιρείες επιδίδονται σε αγαθοεργίες προσφορών εξοπλισµού που θα χρησιµοποιεί 

βεβαίως το εκπαιδευτικό λογισµικό που εµπορεύονται, είναι φανερό ότι η κούρσα 

έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά έχουµε χάσει το τέρµα.  

Σύµφωνα µε την δικτυακή «Συµµαχία για την προστασία της παιδικής 

ηλικίας», εδώ και αρκετά χρόνια παρακολουθείται το πρόβληµα και έχουν διεξαχθεί 

σηµαντικές και χρήσιµες σχετικές έρευνες. Παρατίθενται ορισµένα χρήσιµα 

συµπεράσµατα για αγχωµένους γονείς, εκπαιδευτικούς και γενικώς 

ενδιαφεροµένους:  

-Προσφέρουν οι υπολογιστές κίνητρα στα παιδιά για να µαθαίνουν γρηγορότερα και 

ευκολότερα;  

«Καµία έρευνα δεν έχει αποδείξει ότι η συνεχής χρήση συσκευών πολυµέσων, του 

Ίντερνετ, των προγραµµάτων διαχείρισης κειµένου, των φύλλων εργασίας και άλλων 

δηµοφιλών εφαρµογών βελτιώνει τις επιδόσεις των µαθητών», αναφέρει η 

Αµερικανική Ένωση Εκπαιδευτικών Ερευνών. 

Ο υπολογιστής, όπως και η τηλεόραση, παίζει συχνά τον ρόλο της µπεϊµπισίτερ που 

νανουρίζει. Πολλά παιδιά, κορεσµένα από το πλήθος των δεδοµένων και των 

εντυπωσιακών εφέ, παρουσιάζουν προβλήµατα συγκέντρωσης.  

-Πρέπει τα σηµερινά 5χρονα να εκπαιδευτούν στους υπολογιστές για να καταλάβουν 

τις αυριανές καλοπληρωµένες(;) θέσεις εργασίας;  

Για έναν µικρό αριθµό παιδιών µε ειδικές ανάγκες, η τεχνολογία προσφέρει οφέλη, 

αλλά για την πλειονότητα περισσότεροι είναι οι κίνδυνοι. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 

να δοθεί στον ογκούµενο αριθµό περιστατικών στρεσογόνων διαταραχών σε 

σπουδαστές που ξεκίνησαν τη χρήση Η/Υ από την παιδική ηλικία. 

Η τεχνολογία που διδάσκεται σήµερα στα σχολεία θα είναι ήδη απαρχαιωµένη πολύ 

πριν αποφοιτήσουν τα σηµερινά 5χρονα. Αντίθετα, η δηµιουργικότητα και η 
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φαντασία είναι προαπαιτούµενα της κριτικής σκέψης, η οποία δεν πρόκειται ποτέ να 

απαξιωθεί σε οποιονδήποτε χώρο εργασίας.  

-Συνδέουν πραγµατικά οι υπολογιστές τα παιδιά µε τον κόσµο;  

Πολύ συχνά, αυτά µε τα οποία συνδέουν οι υπολογιστές τα παιδιά είναι ασήµαντα 

παιχνίδια, καθώς και µε ακατάλληλο περιεχόµενο που απευθύνεται σε ενήλικες και 

επιθετικές µορφές διαφήµισης. Επίσης, οι Η/Υ µπορούν να αποµονώσουν τα παιδιά 

συναισθηµατικά και σωµατικά από την άµεση εµπειρία του φυσικού κόσµου. Η 

«εκπαίδευση από απόσταση» είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που τα παιδιά 

έχουν ανάγκη: τις στενές σχέσεις µε ενήλικες που τα νοιάζονται.  

Το Εθνικό Επιστηµονικό Συµβούλιο των ΗΠΑ ανέφερε το 1998 ότι η 

παρατεταµένη έκθεση σε υπολογιστικά περιβάλλοντα µπορεί να δηµιουργήσει 

«ενήλικες ανίκανους να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα της πραγµατικότητας, τις 

ανάγκες των κοινωνικών σχέσεων και τις απαιτήσεις των προσωπικών 

δεσµεύσεων». 

∆υστυχώς, αναφορικά µε την υψηλή τεχνολογία, τα σχολεία επικεντρώνονται 

αποκλειστικά στην εκµάθηση συγκεκριµένων εργαλείων. Είναι το πιο απλό, αλλά 

και το λιγότερο χρήσιµο για τους µαθητές, δεδοµένης της ταχύτητας µε την οποία τα 

τεχνολογικά εργαλεία απαξιώνονται από όλο και πιο προηγµένα. Στόχος της 

τεχνολογικής διδασκαλίας θα έπρεπε να είναι να προετοιµάσει τους µαθητές να 

γίνουν υπεύθυνοι πολίτες που θα συµµετέχουν ενεργά στη διαµόρφωση του εθνικού 

τεχνολογικού µέλλοντος, αντί να είναι παθητικοί καταναλωτές του.  

 Παιδιά που από πολύ µικρή ηλικία εκπαιδεύτηκαν µε τη λογική ότι 

χρειάζονται Η/Υ ακόµα και για τα πιο στοιχειώδη µαθήµατα, µπορεί να 

αντιµετωπίσουν τη διαδικασία της µάθησης ως το «µαγείρεµα» τυχαία δοσµένων 

δεδοµένων, αποθηκευµένων σ' ένα ηλεκτρονικό κουτί έξω από τα ίδια, πίσω από µια 

φαινοµενικά παντογνώστρια οθόνη. Τα παιδιά αυτά λαµβάνουν ένα εξουθενωτικό 

µήνυµα: ότι -σε αντίθεση µε τις προηγούµενες γενιές- είναι ανίκανα να µάθουν τις 

βασικές αρχές της αριθµητικής, της ανάγνωσης και της γραφής χωρίς τη βοήθεια 

ακριβών και περίπλοκων συσκευών. Οι γονείς που ανησυχούν για τις ικανότητες των 

παιδιών τους όσον αφορά τη δακτυλογράφηση, τη διαχείριση κειµένου, τα φύλλα 

εργασίας και την αναζήτηση στο ∆ιαδίκτυο θα πρέπει να σκεφτούν ότι κάθε 

καθηγητής πληροφορικής γνωρίζει ότι αυτές οι δεξιότητες µπορούν να διδαχθούν σ' 
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ένα το πολύ εξάµηνο. Πολύ πιο σηµαντική είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 

γύρω από την τεχνολογία. Για να αποκτήσουν οι µαθητές τον πραγµατικό έλεγχο 

των συσκευών, πρέπει να µάθουν πώς λειτουργούν, αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο 

οι τεχνολογίες της Πληροφορικής εντάσσονται στην ιστορία της «εργαλειοθήκης» 

της ανθρωπότητας. Η διδασκαλία της Φιλοσοφίας ή της Κοινωνιολογίας της 

Τεχνολογίας θα βοηθήσει τους µαθητές να κατανοήσουν ότι, από τη φωτιά µέχρι και 

τις πιο εξελιγµένες συσκευές Πληροφορικής, όλες οι τεχνολογίες έχουν βαθιές 

κοινωνικές, πολιτικές και περιβαλλοντικές συνέπειες, τόσο θετικές όσο και 

αρνητικές, εκούσιες και ακούσιες. Θα πρέπει επίσης να αποσαφηνίζεται ότι η χρήση 

της τεχνολογίας βασίζεται σε κοινωνικές και πολιτικές επιλογές. Οτι δηλαδή οι 

τεχνολογίες είναι κοινωνικά προϊόντα και όχι το αποτέλεσµα µιας αναπόδραστης 

αλυσιδωτής αντίδρασης, κατά την οποία µια επιστηµονική ανακάλυψη οδηγεί 

αναπόφευκτα στη συγκεκριµένη τεχνολογική καινοτοµία.  

Εάν τα παιδιά δεν βοηθηθούν να αποκτήσουν µια υγιή κατανόηση των Η/Υ, 

θα τους αποδεχτούν µε λανθασµένο τρόπο: Άλλωστε, ήδη ακούµε πάρα πολλούς να 

λένε «Είναι στο Ίντερνετ, άρα πρέπει να 'ναι σωστό». 

 

Α.5.5  Η αντίθετη άποψη για τη χρησιµότητα του Ίντερνετ 

  

Είναι η σύνδεση όµως µε το Internet απαραίτητη για τα σχολεία; Το θέµα 

απασχόλησε την επιστηµονική κοινότητα στις ΗΠΑ όπου και το επίπεδο διείσδυσης 

των Ν.Τ στην εκπαίδευση είναι µεγάλο. Στη διαµάχη του 1999 τέθηκε το ερώτηµα: 

να συνδεθούν τα σχολεία µε το Internet ή να αφεθούν στην ησυχία τους; 

Η διαµάχη δεν έχει κοπάσει ακόµη και επειδή η κοινωνία της Πληροφορίας εδώ 

θεωρεί πρώτη προτεραιότητα τη σύνδεση όλων των σχολείων (ακόµη και των 

δηµοτικών) µε το Internet, το ζήτηµα αφορά και την Ελλάδα. Ας δούµε τι ειπώθηκε 

τότε.  

 To βάρος του όχι το επωµίστηκε ο καθηγητής πληροφορικής του Yale, 

Ντέιβιντ Γκελέντνερ, που από το 1991 είχε προφητέψει σε ένα βιβλίο του την 

έλευση του Internet. Βασική του θέση: πρώτα τα µαθήµατα και µετά η διασκέδαση. 

Tα παιδιά πρέπει πρώτα να µάθουν ανάγνωση, γραφή, αριθµητική και ιστορία, και 

µετά -αν έχουν ελεύθερο χρόνο- µπορούν να παίξουν, να πάνε να διασκεδάσουν ή να 
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σερφάρουν στο Internet. To σχολεία περνούν σοβαρή κρίση,  επιχειρηµατολογεί ο 

Γκελέντνερ, και το Internet µπορεί να τη βαθύνει καταστροφικά. «Οι µαθητές δεν 

διαθέτουν βασικές δεξιότητες και το σχολείο (οι δάσκαλοι ακριβέστερα) διστάζουν 

να τους πουν ότι είναι απαραίτητο να στρωθούν κάτω και να µάθουν, είτε αυτό είναι 

διασκεδαστικό είτε όχι». Αυτή τη «δειλία» οι µαθητές την πληρώνουν αργότερα. 

Για την κρίση δεν ευθύνεται βέβαια η µειωµένη πρόσβαση στην πληροφορία 

(ένα από τα βασικότερα προπαγανδιστικά ατού του Internet), συνεχίζει ο 

Γκελέντνερ. Απλά οι µαθητές δεν έχουν διαβάσει τους κλασικούς, γράφουν χάλια 

και τα µαθηµατικά τους τροµάζουν. Πώς θα γίνουν καλύτεροι βλέποντας έναν 

ακόµη δικτυακό τόπο στο Περού ή στη Σαγκάη, ιδιαίτερα χωρίς κανένα ποιοτικό 

έλεγχο στο περιεχόµενό του; Ούτως ή άλλως, συνεχίζει το επιχείρηµα, τα παιδιά  

κατακλύζονται από πληροφορίες. Προσθέτοντας το Internet, είναι σαν να τα 

υποχρεώνουµε να φορέσουν  στολές κατάδυσης χωρίς να ξέρουν κολύµπι: Θα πνι-

γούν. Επιπλέον, η πολύ µικρή διάρκεια αυτοσυγκέντρωσης γίνεται ακόµη 

µικρότερη. Βάριουνται; Με ένα κλικ βρίσκονται αλλού και η αυτοσυγκέντρωσή τους 

χάνεται. 

Θα βελτιωνόταν ένα καλό σχολείο, αν είχε Internet; Σίγουρα ναι, αλλά πρέπει 

να λυθούν τόσα άλλα προβλήµατα, ώστε το ∆ιαδίκτυο βρίσκεται στον πάτο των 

προτεραιοτήτων. Τα σχολεία θα χρησιµοποιήσουν το Internet όπως και τους 

υπολογιστές, καταλήγει ο Γκελέντνερ: «Για να ψυχαγωγήσουν τους µαθητές µε το 

ελάχιστο δυνατό κόστος για τους δασκάλους». 

Ανεπιφύλακτα ΝΑΙ επιχειρηµατολόγησε από την αντίθετη όχθη ο τότε 

αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Αλ Γκορ."Ολα τα παιδιά πρέπει να µεγαλώσουν µε ένα 

ποντίκι στο χέρι, διότι η βασική πρόσβαση στα εργαλεία της πληροφορίας δεν είναι 

πολυτέλεια, είναι ανάγκη. To 60% της αγοράς εργασίας  απαιτεί τεχνολογικές 

δεξιότητες οι οποίες είναι εν ανεπαρκεία και πρέπει να αποκτηθούν νωρίς, δηλαδή 

από το σχολείο». Οι στατιστικές, κατά τον Γκορ, καταδεικνύουν ότι οι µαθητές που 

έχουν πρόσβαση στους υπολογιστές τα καταφέρνουν  καλύτερα από  εκείνους που 

δεν έχουν. 

Απαντώντας στους επικριτές του, οι οποίοι τον κατηγορούσαν ότι πρότασσε 

το «µοδάτο» Internet, ο Γκορ αντίτεινε ότι πρέπει να τα κάνουµε όλα µαζί. Σε κάθε 



Τεχνολογίες Πληροφορικής για την Εκπαίδευση του Παιδιού                                            ΚΟΥΡΤΗΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

 

48

περίπτωση, κατέληγε, όλοι θέλουµε να προετοιµάσουµε τα παιδιά  για το µέλλον και 

για την εποχή της πληροφορίας. 

Για αρκετά χρόνια ήταν δύσκολο να υποστηρίξει κανείς τελεσίδικα τη µία ή 

την άλλη άποψη. Πρόσφατα όµως εµφανίστηκε στις ΗΠΑ ένα σηµαντικό βιβλίο, το 

οποίο τεκµηριωµένα δείχνει τι συµβαίνει στα σχολεία µε τους υπολογιστές και το 

Internet. Σε πεντακόσιες σελίδες, «ο Noυς που Τρεµοπαίζει» του Τοντ Οπενχάιµερ 

µπαίνει στις τάξεις, µιλάει µε τους καθηγητές και τους µαθητές, παραθέτει στοιχεία 

και βγάζει συµπεράσµατα: Οι υπολογιστές δεν είναι η «υπέρτατη καινοτοµία» που 

θα µας εισαγάγει στην εκπαιδευτική ουτοπία του 21ου αιώνα. «Παρά τα 70 

δισεκατοµµύρια δολάρια που ξοδεύτηκαν τη δεκαετία του'90 για την πληροφορική 

στα σχολεία των ΗΠΑ, η κρίση στην εκπαίδευση παραµένει. Οι υπολογιστές έχουν 

επηρεάσει την εκπαίδευση και έχουν δηµιουργήσει την κουλτούρα του "νου που 

τρεµοπαίζει" και µια γενιά που παλεύει ανάµεσα σε δύο πιθανές εκδοχές του 

µέλλοντος. Κατά τη µία οι νέοι έχουν την ευκαιρία να γίνουν στιβαροί κάτοχοι των 

εργαλείων της εποχής τους, προκειµένου να αντιµετωπίσουν καλύτερα το 

προβλήµατα του αύριο. Σύµφωνα µε την άλλη εκδοχή µπορούν να γίνουν θύµατα 

εµπορικών νεωτερισµών και πολύ στενών κριτηρίων µέτρησης της απόδοσης. Και 

δυστυχώς οι νέοι δεν µπορούν να επιλέξουν µόνοι τους. Μοιάζουν σκοτισµένοι. Οι 

υπολογιστές και το Internet δεν προκάλεσαν το πρόβληµα, αλλά υπογείως το 

επιταχύνουν».Η λύση; Συνεκτιµώντας τα παραπάνω, είναι ότι οι υπολογιστές και το 

Internet πρέπει να µπαίνουν στο σχολείο. Οι δεξιότητες χρήσης που απαιτούνται 

µάλλον είναι ένας πολυδιαφηµισµένος µύθος και αποκτώνται εύκολα. Όµως η 

εξοικείωση που αποκτούν τα βοηθά να νοιώθουν οικεία µε τα νέα µέσα. Επίσης δε 

θα πρέπει να ξεχνάµε ότι η εκµάθηση γλωσσών προγραµµατισµού είναι σηµαντική: 

Μπορεί να διδάξει στα παιδιά µαθηµατική σκέψη και µοντελοποίηση, αλλά και να 

τους χαρίσει, την ικανοποίηση ότι έχουν φτιάξει κάτι που δουλεύει. Πιθανόν να µη 

χρησιµοποιήσουν ποτέ τον προγραµµατισµό ευθέως, όµως θα τους είναι εξίσου 

χρήσιµο για να µπορούν αργότερα µε οργανωµένο πνεύµα και σκέψη να ζήσουν και 

να εργαστούν. Η θεοποίηση όµως των νέων µέσων φέρνει τα αντίθετα από τα 

προσδοκώµενα  αποτελέσµατα. Θα πρέπει να βρουν τη θέση τους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία ως βοηθήµατα και εργαλεία του εκπαιδευτικού σηµαντικά και 

απαραίτητα αλλά µόνο ως τέτοια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

Α.6  Τα παιδιά και το ∆ιαδίκτυο. 

 

Α.6.1  Τα παιδιά και το ∆ιαδίκτυο. 

 

Πέρασαν περίπου είκοσι χρόνια από τότε που οι πρώτοι µικροϋπολογιστές 

µπήκαν δυναµικά σε κάποια τάξη, αλλά οι ποικίλες µελέτες που διερευνούν τη 

χρήση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία δηλώνουν ακόµη αδυναµία να την 

αποµονώσουν από άλλες ερευνητικές µεταβλητές. Έχει, για παράδειγµα, 

επανειληµµένως επισηµανθεί ότι τα παιδιά µε περισσότερη ενασχόληση µε τους 

υπολογιστές έχουν γενικά µεγαλύτερη επιτυχία στις σχολικές εξετάσεις. Ο 

συσχετισµός όµως αυτός δεν µπορεί παρά να συνδυαστεί µε το γεγονός ότι τα παιδιά 

µε τη µεγαλύτερη πρόσβαση και µάλιστα από το σπίτι τους προέρχονται κυρίως από 

τις πιο εύπορες οικογένειες, που ούτως ή άλλως τους παρέχουν περισσότερα υλικά 

εφόδια. Το πρόβληµα, εποµένως, µετατίθεται πλέον από το τι µπορούν να κάνουν τα 

παιδιά µας µε τους υπολογιστές στο πόσα από αυτά µπορούν να έχουν πρόσβαση 

στον υπολογιστή και εκτός σχολείου. Όταν τέτοιου είδους σχόλια προέρχονται από 

εµπειρίες χωρών που από χρόνια έχουν επενδύσει στην εισαγωγή και στη χρήση των 

υπολογιστών στα σχολεία, καταλαβαίνουµε κατά πόσο υπολείπεται το εκπαιδευτικό 

αίτηµα για ίσες ευκαιρίες σε χώρες όπως η δική µας, όπου δεν έχει ακόµη 

ολοκληρωθεί η ένταξη υπολογιστών σε όλα τα σχολεία της επικράτειας. ∆εν 

µπορούµε, βέβαια, να αγνοήσουµε ότι σε όλες τις αναπτυγµένες χώρες του κόσµου, 

ένα προνοµιακό µόνο ποσοστό του πληθυσµού έχει πρόσβαση σε υπολογιστές πέραν 

του σχολείου.  

Τα παιδιά αποκτούν σήµερα µια µαγική όπως συχνά έχει χαρακτηριστεί 

σχέση µε τον υπολογιστή και το ∆ιαδίκτυο. Μαθαίνουν ταχύτατα να τους χειρίζονται 

και συµφιλιώνονται µαζί τους σαν να είναι ακόµα ένα παιχνίδι.  

Οι διεθνείς στατιστικές µιλούν για εκτενή χρήση δικτυακών τόπων µε παιχνίδια, ή 

συχνές επισκέψεις στις ιστοσελίδες που σχετίζονται µε ήρωες τηλεοπτικών σειρών. 

Τα λίγο µεγαλύτερα παιδιά, στο στάδιο της προεφηβείας, αφιερώνουν κυρίως το 

δικτυακό χρόνο σε αναζητήσεις για τα αγαπηµένα τους µουσικά συγκροτήµατα. Γι' 
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αυτά, το ∆ιαδίκτυο αποτελεί µια φυσική προέκταση της κοινωνικής τους ζωής. Ένα 

ποσοστό 30 µε 40% των παιδιών ηλικίας 9 έως 12 ετών προχωρούν ένα βήµα 

παραπέρα και χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο για να επικοινωνούν µεταξύ τους µε 

ηλεκτρονικά µηνύµατα. Τα περισσότερα από αυτά αποκτούν µάλιστα τις 

προσωπικές τους ηλεκτρονικές διευθύνσεις και δεν περιορίζονται σε αυτές που τους 

παρέχονται µέσω του σχολείου ή των άλλων οικογενειακών µελών. Κυρίαρχοι 

οικοδεσπότες των µικρών εξερευνητών του κυβερνοχώρου είναι το Hotmail και το 

Yahoo Mail: είναι ιδιαίτερα δηµοφιλείς, καθότι τους παρέχουν προσωπική 

πρόσβαση από οποιονδήποτε υπολογιστή, µακριά από τα γονεϊκά µάτια. Μέσω των 

ηλεκτρονικών µηνυµάτων, τα παιδιά ανταλλάσσουν τις ιστορίες τους, τις εικόνες 

τους, αγαπηµένα τραγούδια και προγράµµατα που έχουν βρει χρήσιµα (τα τελευταία 

δύο κυρίως πειρατικά!)  

Στο σπίτι του σύγχρονου εφήβου, το πληροφορικό σκηνικό είναι η εύλογη 

επέκταση του προϋπάρχοντος οικιακού τεχνολογικού εξοπλισµού. Το τηλέφωνο και 

η τεχνολογία των υπολογιστών παρέχουν ένα περιβάλλον για την ανάπτυξη της 

κοινωνικής ζωής του εφήβου. Όπως η τηλεόραση, η µουσική και η συνοµιλία µε 

συνοµήλικους, η νέα τεχνολογία αποτελεί για τα παιδιά αυτής της γενιάς φυσική 

προέκταση των πραγµάτων που τους περιβάλλουν και τους γίνεται σύντοµα πολύ 

σηµαντική έως και απαραίτητη. Κύριες χρήσεις της: η ενηµέρωση, η επικοινωνία και 

η ψυχαγωγία. Από όλους τους «µυηµένους» νεαρούς, µόνο ένα µικρό ποσοστό, της 

τάξης του 5 µε 10%, επιζητεί στους υπολογιστές πιο εξεζητηµένες εφαρµογές, όπως, 

για παράδειγµα, η δηµιουργία της δικής τους ιστοσελίδας, blog κ.λ.π. 

Τα παιχνίδια όµως κερδίζουν τη µερίδα του λέοντος στις προτιµήσεις των 

παιδιών προκαλώντας αντιστοίχως και τις περισσότερες ακραίες συµπεριφορές και 

προβλήµατα. 

 

Α.6.2   Το ∆ιαδίκτυο και οι κίνδυνοι που ελλοχεύει.  

 

Tι σηµαίνει "Ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο"; Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό δεν 

είναι µονοσήµαντη, καθώς η ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο έχει δύο µορφές, που 

αποδίδονται αντίστοιχα µε τους αγγλικούς όρους "security" και "safety". Στη µία 
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περίπτωση έχουµε προστασία από κινδύνους, όπως η προσβολή από ιούς, ενώ στη 

δεύτερη προστασία από ηλεκτρονικές απάτες και συναφή αδικήµατα.  

 Ευρωπαϊκή έρευνα που διεξήχθη και στην Ελλάδα έφερε στο φως ότι τα νέα 

παιδιά δεν µπορούν να διακρίνουν τη διαφορά µεταξύ των δύο µορφών ασφάλειας 

που πρέπει να υπάρχουν στο ∆ιαδίκτυο. Πιο συγκεκριµένα, οι νέοι έδειξαν ότι 

κατανοούν την πρώτη µορφή ασφάλειας (security) και ότι αγνοούν τη δεύτερη 

(safety). Πιο αναλυτικά, στην ερώτηση εάν ανησυχούν για θέµατα ασφάλειας όταν 

χρησιµοποιούν το Internet, η πρώτη απάντηση που έδωσαν σχετιζόταν σχεδόν πάντα 

µε τους κινδύνους από διείσδυση ιών, από αλλοίωση αρχείων ή από βλάβες σε 

λογισµικό. Αυτή η αντιµετώπιση µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί νέοι 

ασχολούνται µε επικίνδυνες και παράνοµες πρακτικές, όπως η αντιγραφή και 

διανοµή λογισµικού, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, µουσικής και άλλων αρχείων. Η 

δεύτερη σε συχνότητα απάντηση σχετιζόταν µε τις ηλεκτρονικές αγορές. Οι νέοι 

εξέφρασαν ανησυχία για τους κινδύνους χρήσης τραπεζικών καρτών σε αγορές µέσω 

∆ιαδικτύου και για το οργανωµένο έγκληµα πιστωτικών καρτών, όπως και για την 

αγορά αγαθών που ουδέποτε παραδίδονται ή που δεν ανταποκρίνονται στις 

προδιαγραφές που περιγράφονται στις σχετικές διαφηµίσεις. Μόλις στην τρίτη θέση 

τοποθέτησαν τις ανησυχίες τους για την ικανότητα αδίστακτων ατόµων να 

χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο προκειµένου να συλλέξουν προσωπικές πληροφορίες. 

Σχετικά λίγοι νέοι αναφέρθηκαν ειδικότερα στους πιθανούς κινδύνους που κρύβει η 

συµµετοχή τους σε συνοµιλίες µέσα σε chat rooms. Τα πορίσµατα αυτά µας 

αποκαλύπτουν πόσο λίγο οι σηµερινοί νέοι (αλλά όχι µόνο αυτοί!) γνωρίζουν και 

κατανοούν τις τεχνικές δυνατότητες που κρύβονται στο ∆ιαδίκτυο, οι οποίες εύκολα 

µπορούν να γίνουν αντικείµενο κατάχρησης. Το ∆ιαδίκτυο δεν έχει δικλίδες 

ασφαλείας σχετικά µε την ποιότητα του υλικού και της πληροφορίας που περιέχει. Η 

ανωνυµία που παρέχει δίνει µεν τη δυνατότητα της πιο ελεύθερης επικοινωνίας 

(χωρίς σύνορα και φραγµούς), δίνει όµως και τη δυνατότητα εξαπάτησης µε 

διάφορους στόχους. Ενώ οι ενήλικες µπορούν (λίγο ή πολύ) να φιλτράρουν και να 

επιλέξουν το είδος και την ποιότητα της πληροφορίας, να διακρίνουν το βλαβερό 

υλικό και να απορρίψουν την κακή ή ανάρµοστη επικοινωνία, οι νέοι - παιδιά και 

έφηβοι - βρίσκονται κάτω από δύο κινδύνους: την έλλειψη της κριτικής γνώσης και 

την περιέργεια. 
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Στην εφηβική ηλικία έχουµε την αναπόφευκτη περιέργεια για τους ροζ ή 

πορνό δικτυακούς τόπους. Θέµα µέγιστης αγωνίας για τους γονείς, ιδιαίτερα όταν 

καθηµερινά πληροφορούµαστε ότι η σεξουαλική διαστροφή βρίσκει στην 

ελευθεριότητα του ∆ιαδικτύου ιδανικό κλίµα για να αναπτυχθεί. Το ∆ιαδίκτυο 

πολλαπλασιάζει την παροχή προκλήσεων και την ενισχύει µε δόλιες προσφορές. Το 

ευτύχηµα είναι ότι κατά τις στατιστικές οι έφηβοι σε πολύ µικρό ποσοστό επιζητούν 

οι ίδιοι την επίσκεψη σε τέτοιους τόπους και, αν αυτή συµβεί, αντιδρούν συνήθως µε 

αποστροφή και αίσθηµα ενοχής. Σε αυτό βοηθά κατά τα φαινόµενα η επιθετική 

συµπεριφορά αυτών των site, τα οποία κατακλύζουν την οθόνη των επισκεπτών τους 

µε αλλεπάλληλα µηνύµατα και αυτόµατα πολλαπλασιαζόµενα ανοίγµατα νέων 

παραθύρων, που πανικοβάλλουν τους νεαρούς επισκέπτες. Πέρα όµως από το πώς 

υλοποιείται σήµερα αυτή η «αγορά» και το τι λένε οι στατιστικές, παραµένει 

ουσιώδης η ανάγκη έγκαιρης σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης του εφήβου. 

 Σηµαντικότατη παράµετρος που πολλοί αγνοούν είναι ότι η τακτική 

πορνοθέαση οδηγεί σε εθισµό, όπως το κάπνισµα. Είναι χαρακτηριστικό ότι πάνω 

από το 75% των ενήλικων Αµερικανών διαπιστώθηκε στατιστικά ότι επισκέπτεται 

καθηµερινά κάποιους δικτυακούς πορνοτόπους! Βλέποντας εποµένως το θέµα χωρίς 

παρωπίδες υποκρισίας, θα πρέπει να µετρήσουµε και την πιθανότητα η «εισαγωγή» 

του εφήβου στους «κόσµους» αυτούς να γίνει στα ίχνη της δραστηριότητας των 

ίδιων των γονέων.  

 

Α. 6.3   Παγίδες για τα παιδιά στο ∆ιαδίκτυο  

 

Α.6.3.1 Οι κίνδυνοι 

Τα θέµατα που  µας απασχολούν είναι κυρίως τα εξής: 

• Παιδική πορνογραφία.  

• Ύποπτες εµπορικές ιστοσελίδες.  

• Παραποιηµένες / ψεύτικες φωτογραφίες.  

• Παιδεραστία και Chat Rooms.  

• Ρατσισµός / Ξενοφοβία / Σατανισµός / Βία.  

• Spam.  

• ∆ιαδίκτυο και κινητή τηλεφωνία. 



Τεχνολογίες Πληροφορικής για την Εκπαίδευση του Παιδιού                                            ΚΟΥΡΤΗΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

 

53

Α.6.3.2 Ζητήµατα προς αντιµετώπιση 

 

Υπάρχει µεγάλη ανησυχία για  το παράνοµο και βλαβερό περιεχόµενο του  

∆ιαδικτύου. Οι µορφές παράνοµου περιεχόµενου ή συµπεριφοράς συµπεριλαµβά-

νουν όχι µόνο τη διανοµή παιδικού πορνογραφικού και ρατσιστικού υλικού, αλλά 

και άλλα αδικήµατα, όπως η απάτη και οι επιθέσεις κατά της ασφάλειας δικτύων, για 

παράδειγµα, οι ενέργειες κακόβουλης ζηµιογόνου παρεµβολής (hacking). Αιτία 

εντεινόµενης ανησυχίας αποτελεί επίσης, η χρήση του ∆ιαδικτύου από παιδεραστές, 

που προσπαθούν να έρθουν σε επαφή µε παιδιά.               

           Βλαβερό ενδέχεται να είναι είτε το περιεχόµενο που καθορίζεται από το νόµο 

ότι ανήκει σ’ αυτή την κατηγορία, µε αποτέλεσµα να υπόκειται σε µέτρα, 

προορισµός των οποίων είναι ο περιορισµός της πρόσβασης από τους ανήλικους, ή 

απλώς το περιεχόµενο που  γονείς δεν επιθυµούν να δει το παιδί τους.  

Όπως συµφωνούν οι περισσότεροι, τα παιδιά δεν πρέπει να εκτίθενται σε 

περιεχόµενο που εκπέµπουν τα µαζικά µέσα, το οποίο είναι βλαβερό γι' αυτά. Αυτή 

η πάνδηµη αποδοχή εξακολουθεί να αφήνει σηµαντικό χώρο για συζητήσεις σχετικά 

µε το ποιο περιεχόµενο είναι πραγµατικά βλαβερό για τα παιδιά κάποιας ηλικίας, 

ποιος πρέπει να αποφασίζει για τους γενικούς κανόνες που οφείλουν να σέβονται οι 

φορείς παροχής του υλικού και ποιος πρέπει να αποφασίζει για την εφαρµογή των εν 

λόγω κανόνων. 

Τα παιδιά εντάσσονται σε ευρύ φάσµα οµάδων ηλικίας και σε κάποια 

δεδοµένη οµάδα ενδέχεται να υπάρχουν παιδιά που αντιδρούν διαφορετικά στις 

µορφές αποτύπωσης των σεξουαλικών δραστηριοτήτων ή της βίας. Από την άλλη, 

είναι επίσης γεγονός ότι διαφορετικοί γονείς υιοθετούν διαφορετικές προσεγγίσεις. 

Πρόκειται επίσης για θεµατικό τοµέα στον οποίο οι εθνικές προσεγγίσεις φαίνεται 

να ποικίλλουν σε σηµαντικό βαθµό. 

            Εκτός από την προστασία των ανηλίκων, ο σκοπός της ασφαλέστερης 

χρήσης του διαδικτύου θέτει ζητήµατα, τα οποία σχετίζονται µε την προστασία των 

δεδοµένων και της ιδιωτικής ζωής, αλλά και την προστασία των δικτύων και της 

ασφάλειας των στοιχείων  των καταναλωτών. 

Αναλυτικότερα λοιπόν και µε δεδοµένο ότι στο Internet είναι εύκολο ο 

καθένας να υποδυθεί οποιονδήποτε άλλο συχνά, στα λεγόµενα δωµάτια συζητήσεων, 
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οι συµµετέχοντες κρύβουν την πραγµατική τους ταυτότητα, το φύλο ή την ηλικία, 

άλλοτε για αθώους σκοπούς, όπως, π.χ., για να κάνουν ένα αστείο, άλλοτε όµως 

επειδή επιδιώκουν κάτι δόλιο. 

 Μπορεί να φαίνεται θετικό ότι το παιδί ξοδεύει λιγότερο χρόνο µπροστά από 

την τηλεόραση τώρα που υπάρχει σύνδεση µε το Internet, µόνο που οι δικτυακές 

δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα που έχει αναπτύξει τελευταία ίσως να µην είναι 

και τόσο ακίνδυνα, όσο θέλουµε να πιστεύουµε. Στην πραγµατικότητα, ωστόσο, το 

δικτυακό περιεχόµενο στο οποίο µπορεί να έχει πρόσβαση ανά πάσα στιγµή ένα 

παιδί, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πολύ περισσότερο ακραίο από κάθε 

άποψη, από όλα αυτά που µπορεί να δει στην τηλεόραση ή στο βίντεο. Οι τόποι µε 

βίαιο, άσεµνο, προπαγανδιστικό ή ανίερο περιεχόµενο υπάρχουν σε αφθονία, 

εποµένως είναι ζήτηµα χρόνου να τους συναντήσει ένας χρήστης.  

Πέρα από τα προηγούµενα, συχνά είναι τα κρούσµατα των υπέρογκων 

λογαριασµών του ΟΤΕ. Χρήστες που επισκέπτονται τόπους πορνογραφικού, κυρίως, 

περιεχοµένου, παροτρύνονται και πείθονται να κατεβάσουν στον υπολογιστή τους 

προγράµµατα τα οποία υπόσχονται «δωρεάν» παρακολούθηση εικόνων και βίντεο. 

Εάν κάποιος κατεβάσει και εκτελέσει ένα τέτοιο πρόγραµµα, τότε η σύνδεση που 

έχει ο υπολογιστής µε τον ιντερνετικό φορέα διακόπτεται αυτοµάτως και αµέσως 

µετά το πρόγραµµα πραγµατοποιεί ξανά αυτόµατα υπεραστική κλήση στη βάση µε 

το πορνογραφικό υλικό.  

Μπορούν οι γονείς να προστατέψουν τα παιδιά τους από το βλαπτικό 

περιεχόµενο και να διασφαλίσουν ότι τα δεδοµένα που τα αφορούν δεν θα 

χρησιµοποιηθούν για αθέµιτους σκοπούς;  

Η απάντηση στο προηγούµενο ερώτηµα είναι αρνητική, υπό την έννοια ότι η 

απόλυτη προστασία στο αχανές, συνεχώς διευρυνόµενο ∆ιαδίκτυο αποτελεί ουτοπία. 

Η πιο µακροσκελής απάντηση είναι θετική, υπό περιορισµούς. Πράγµατι, µπορούν 

να προστατευτούν τα παιδιά από το βλαπτικό ιντερνετικό περιεχόµενο, καθώς και να 

διασφαλισθεί η προστασία των ευαίσθητων δεδοµένων, ωστόσο η βέλτιστη 

ασφάλεια δεν προκύπτει από την αρτιότητα των όποιων τεχνικών µέσων θα 

χρησιµοποιηθούν αλλά από την ίδια τη σχέση γονιού ή δασκάλου µε το παιδί.  
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Α.6.3.3 Η Προστασία  

Είναι η  απαγόρευση η αποτελεσµατικότερη προστασία από διαδικτυακούς 

κινδύνους σαν τους προηγούµενους; Η απόφαση αυτή ανήκει σε κάθε γονέα ή 

δάσκαλο ξεχωριστά. Η απαγόρευση συνήθως εξάπτει τη φαντασία και εγείρει 

αντιδράσεις, φέρνοντας τα αντίθετα αποτελέσµατα, ενώ δεν αποκλείεται να 

δηµιουργήσει και πρόσθετα προβλήµατα. Εξάλλου, η εκπαιδευτική αξία και 

χρησιµότητα του ∆ιαδικτύου είναι τόσο µεγάλη, που είναι κρίµα να κρατάµε τα 

παιδιά µακριά από αυτό.  

Όµως ο κίνδυνος και η αντιµετώπιση του έχει και µια διάσταση ανοίγµατος 

προς την ενήλικη ζωή. Ο παιδοψυχολόγος Philippe van Meerbeeck, επιµένει στον 

κεντρικό ρόλο που έχει το ρίσκο στην εφηβική ηλικία: είναι η ηλικία του ρίσκου, 

διότι οι νέοι γοητεύονται και εµπνέονται από αυτό. Έχουµε ανάγκη από το ρίσκο για 

να µεγαλώσουµε. Ο κίνδυνος είναι µια µύηση. Η προειδοποίηση λειτουργεί ως 

πόλος έλξης. Είναι λοιπόν σηµαντικό να αφήσουµε µια θέση στην ζωή του παιδιού 

για το ρίσκο, διατηρώντας φυσικά πάντα κάποιον έλεγχο. 

Κάπου µεταξύ της απόλυτης απαγόρευσης και της απόλυτης ελευθερίας 

βρίσκεται η ελεγχόµενη πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο. Το φιλτράρισµα, µε χρήση 

δηλαδή κατάλληλου λογισµικού, του ιντερνετικού περιεχοµένου στο οποίο είναι 

δυνατόν να εκτεθεί ένα παιδί. Αναλυτικότερα, πρόκειται για προγράµµατα που, όταν 

εγκατασταθούν σε έναν υπολογιστή, φιλτράρουν τις διευθύνσεις των διαδικτυακών 

τόπων που επισκέπτεται ο χρήστης, απαγορεύοντας την πρόσβαση σε τόπους µε 

βλαπτικό περιεχόµενο. Το πρόγραµµα «συµβουλεύεται» µια λίστα τόπων, οι οποίοι 

έχουν κριθεί από ερευνητές αλλά και γονείς ως ακατάλληλοι για παιδιά. Η λίστα δεν 

περιλαµβάνει µόνο τόπους πορνογραφικού ή βίαιου περιεχοµένου, αλλά και τόπους 

όπου γίνεται θρησκευτική, πολιτική ή µιλιταριστική προπαγάνδα, τόπους οι οποίοι 

ενισχύουν τον τζόγο, τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, τον αλκοολισµό ή έχουν 

ρατσιστικό, εθνικιστικό, ανίερο περιεχόµενο κ.λπ. Εάν διαπιστωθεί ότι ο χρήστης 

επιχειρεί να προσπελάσει κάποιον από αυτούς, το πρόγραµµα δεν θα του το 

επιτρέψει. Οι λίστες που αναφέραµε ενηµερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, 

αφού το ίδιο το ∆ιαδίκτυο αλλάζει συνεχώς: νέοι τόποι εµφανίζονται, κάποιοι άλλοι 

«κλείνουν». Το τελικό αποτέλεσµα, όµως, είναι ότι το Internet αυξάνει σε µέγεθος, 

άρα και η ποικιλοµορφία του περιεχοµένου. Εάν ένας γονέας κρίνει ότι σε κάποιους 
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τόπους της λίστας πρέπει να αρθεί (προσωρινά) η απαγόρευση, στα πλαίσια, π.χ., 

µιας σχολικής εργασίας ή έρευνας που πρέπει να κάνει το παιδί, τότε έχει τη 

δυνατότητα να το κάνει. Όµοια, εάν υποπέσουν στην αντίληψή του ακατάλληλοι 

τόποι που δεν περιλαµβάνονται στη λίστα, τότε µπορεί να τους προσθέσει ο ίδιος και 

να στείλει τις προσθήκες στην κεντρική βάση της εταιρείας του προγράµµατος, ώστε 

να αξιολογηθούν και, ενδεχοµένως, να αναδιανεµηθούν στους υπόλοιπους χρήστες-

γονείς. Ας σηµειωθεί ότι αλλαγές στη λίστα, καθώς και στις υπόλοιπες παραµέτρους 

των προγραµµάτων του είδους µπορούν να κάνουν µόνο οι κηδεµόνες και όχι τα 

παιδιά, αφού η πρόσβαση στη λειτουργία των προγράµµατος προστατεύεται από 

µυστικό κωδικό.  

Επιπρόσθετα, τα προγράµµατα-φίλτρα µπορούν να ρυθµίζονται, ώστε να 

επιτρέπουν την πρόσβαση στο δίκτυο µόνο σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα 

µέσα στο εικοσιτετράωρο, καθώς και να θέτουν ένα όριο στο χρόνο κατά τον οποίο 

θα είναι συνδεδεµένος ο χρήστης, πάλι ανά εικοσιτετράωρη βάση. Εξάλλου, εάν σε 

µια οικογένεια χρησιµοποιούν το Internet παιδιά διαφορετικών ηλικιών, είναι 

φανερό ότι άλλη µεταχείριση χρειάζεται, π.χ., το οκτάχρονο παιδί και άλλη το 

δεκατετράχρονο. Τη λύση δίνουν τα λεγόµενα «προφίλ» των χρηστών: καθένα από 

αυτά έχει διαφορετικές ρυθµίσεις/περιορισµούς και αντιστοιχεί σε διαφορετικό 

χρήστη, ο οποίος, για να µπορέσει να µπει στο δίκτυο, θα πρέπει πρώτα να δίνει 

κατάλληλο κωδικό πρόσβασης. Τέλος, ορισµένα προγράµµατα προστασίας έχουν τη 

δυνατότητα να «παρακολουθούν» τις συνοµιλίες των παιδιών στα chat room και να 

µην εµφανίζουν αυτά που πληκτρολογούν όποτε προσπαθούν να δώσουν στοιχεία 

που τα αφορούν άµεσα, όπως όνοµα, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, ηλικία κ.λπ.  

Υπάρχουν εξειδικευµένα site που προτείνουν και αξιολογούν προγράµµατα 

πλοήγησης (browser) που απευθύνονται σε µικρά παιδιά (http://www.internet-

filters.net/chibrow.html),(http://www.surfopsafe.nl/),(http://www.saferinternet.gr/), 

(http://www.poesia-filter.org/),(http://www.icra.org/),(http://www.net-

consumers.org/erica/index.htm).Είναι προγράµµατα πλοήγησης ειδικά σχεδιασµένα 

για µικρά παιδιά, πού επιτρέπουν την πρόσβαση σε ένα πλήθος προεπιλεγµένων 

δικτυακών τόπων, µε περιεχόµενο κατάλληλο για τα ενδιαφέροντά τους. Σε άλλα 

παρέχεται η δυνατότητα στους γονείς να ορίσουν κατηγορίες απαγορευµένων 

δικτυακών τόπων και εφαρµογών. Τέτοιου είδους software είναι τα εξής: A+ Internet 
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Filtering, Bess, Chi Brow, Child Safe, Cyber Patrol, CYBER sitter, ADL Hate Filter, 

The Internet Filter, I Prism, Net Nanny, Safe Access, Safe eyes, Mcafee security 

suite, Zone alarm, Norton parental control. 

 

Α.6.3.4  Αποτελεσµατική Προστασία  

 

Είναι όµως γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις τα παιδιά γνωρίζουν πολύ 

περισσότερα γύρω από τους υπολογιστές και το Internet, από όσο νοµίζουµε. 

Υπάρχουν φορές που µπορούν εύκολα να αλλάξουν την προστασία του όποιου 

προγράµµατος-φίλτρου και να χρησιµοποιήσουν το δίκτυο όσο και όπως θέλουν, 

κρύβοντας µάλιστα έντεχνα τα «ίχνη» τους, ώστε να φαίνεται ότι η χρήση που 

έκαναν ήταν µέσα στα προβλεπόµενα πλαίσια. Αλλά ακόµα και τις τεχνικές γνώσεις 

να µην έχουν, η αλήθεια είναι ότι δεν µπορούµε να αποκλείσουµε εντελώς την 

πιθανότητα να προσπελάσουν βλαπτικό ιντερνετικό περιεχόµενο, αφού µπορούν να 

το κάνουν, π.χ., από το σπίτι ενός φίλου, από Internet café ή από άλλους χώρους. Η 

αποτελεσµατικότερη προστασία έρχεται µέσω της ενηµέρωσης και της επικοινωνίας 

µεταξύ γονέων δασκάλων και παιδιών. Ο γονέας πρέπει να γνωρίζει τα οφέλη αλλά 

και τους κινδύνους που ελλοχεύουν στη χρήση του ∆ιαδικτύου και ταυτόχρονα να 

φροντίζει να διατηρεί µια σχέση ειλικρινούς επικοινωνίας µε το παιδί. Έτσι, µπορεί 

να παροτρύνει το παιδί να χρησιµοποιεί δικτυακούς τόπους που είναι ειδικά 

σχεδιασµένοι αυτό, µε ανάλογο περιεχόµενο. Το παιδί, από την πλευρά του, πρέπει 

να αισθάνεται ότι ο γονέας ή ο δάσκαλος είναι φίλος του, ώστε να µη διστάζει να 

του µιλά ελεύθερα για τις όποιες απορίες του σχετικά. Γονείς και δάσκαλοι οφείλουν 

να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στα παιδιά. Ο κόσµος του ∆ιαδικτύου έχει πολλά 

να τους προσφέρει σήµερα, ως µέσο εκπαίδευσης, επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, 

αλλά και αύριο, ως εργαλείο ενηµέρωσης, εργασίας και παραγωγικότητας. Ας τους 

δείξουµε όλες τις ωφέλιµες πλευρές τους, καθώς και το πώς να αποφεύγουν τις 

όποιες «κακοτοπιές».  
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Α.6.3.5  Η Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα ασφαλές ∆ιαδίκτυο 

 

H διασφάλιση ενός αυστηρού πλαισίου λειτουργίας του ∆ιαδικτύου για παιδιά 

και εφήβους απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1996, οπότε και ξεκίνησε η 

προσπάθεια ανάπτυξης ενός πανευρωπαϊκού δικτύου πληροφόρησης και 

εκπαίδευσης σχετικά µε τους κινδύνους αλλά και τους τρόπους που µπορούν να 

συµβάλουν στην προστασία από τις αρνητικές πλευρές του ∆ιαδικτύου. Η 

εκστρατεία για ασφαλέστερο ∆ιαδίκτυο Safer Internet υλοποιείται στα πλαίσια του 

έργου SafeNetHome υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του 

προγράµµατος πλαισίου Internet Action Plan. Αποστολή της εκστρατείας είναι να 

βοηθήσει τα παιδιά και τους νέους να υιοθετήσουν υπεύθυνη συµπεριφορά απέναντι 

στο ∆ιαδίκτυο, έτσι ώστε να ωφεληθούν από τις δυνατότητές του. Η εκστρατεία 

Safer Internet πιστεύει ότι η απάντηση στους πιθανούς κινδύνους του ∆ιαδικτύου 

βρίσκεται τόσο στην Εκπαίδευση, όσο και στην πρόληψη: 

• Εκπαίδευση που συνεισφέρει στην απαραίτητη αλλαγή του τρόπου 

συµπεριφοράς και που δηµιουργεί µια υπεύθυνη στάση απέναντι στο 

∆ιαδίκτυο.  

• Πρόληψη, έτσι ώστε να προωθηθούν οι θετικές πλευρές και τα οφέλη της 

χρήσης των νέων τεχνολογιών.       

Η εκστρατεία Safer Internet πιστεύει επίσης ότι είναι ευθύνη  όλων των κοινωνικών 

φορέων να λάβουν τα απαραίτητα µέτρα για την ασφαλή πλοήγηση των παιδιών και 

τη διασφάλιση των δικαιωµάτων τους στον κόσµο του ∆ιαδικτύου.  

Το πρόγραµµα δράσης για την επίτευξη αυτού του στόχου έχει τρεις κύριες 

κατευθυντήριες: 

1. Τη δηµιουργία ασφαλέστερου περιβάλλοντος. Για τον σκοπό αυτό 

δηµιουργούνται οι ανοικτές γραµµές επικοινωνίας (hotlines). Πρόκειται για 

αποδέκτες καταγγελιών του κοινού σχετικά µε σελίδες µε παράνοµο 

περιεχόµενο. Οι καταγγελίες, έπειτα από διεξοδική διερεύνηση, 

διαβιβάζονται στην αρµόδια υπηρεσία, για παράδειγµα στην αστυνοµία, που 

αναλαµβάνει τον περαιτέρω χειρισµό του θέµατος. Στο ευρωπαϊκό δίκτυο 

ανοικτών γραµµών συµµετέχουν έντεκα χώρες και σύντοµα αναµένεται η 

λειτουργία ανοικτής γραµµής και στην Ελλάδα. 
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2. Tα τεχνικά µέσα άσκησης του γονικού ελέγχου. Πρόκειται για τα λεγόµενα 

«φίλτρα», προγράµµατα δηλαδή, τα οποία εµποδίζουν την πρόσβαση σε 

συγκεκριµένες ιστοσελίδες. Ένα σηµαντικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι 

χρήστες των ευρωπαϊκών χωρών σε σχέση µε αυτή την τεχνολογία είναι ότι 

στη συντριπτική τους πλειονότητα τα προγράµµατα προορίζονται για την 

αµερικανική αγορά και είναι αποτελεσµατικά µόνον όσον αφορά το αγγλικό 

λεξιλόγιο. 

3. ∆ράσεις συνειδητοποίησης και πληροφόρησης, που αφορούν γονείς και 

εκπαιδευτικούς, κυβερνητικούς φορείς και τη βιοµηχανία που αναπτύσσεται 

σε σχέση µε το ∆ιαδίκτυο. Ειδικά όσον αφορά τους γονείς και 

εκπαιδευτικούς, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδρύθηκε το Κέντρο 

Ανταλλαγής των Εµπειριών Συνειδητοποίησης για την Ασφαλέστερη Χρήση 

του ∆ιαδικτύου (SIFKaL), το οποίο έχει στόχο την ορθή ενηµέρωσή τους 

σχετικά µε τις νέες τεχνολογίες, τα προτερήµατα και τα µειονεκτήµατά τους. 

 

Α.6.3.6  Η κατάσταση στην Ελλάδα  

 

H Ελληνική Καταναλωτική Οργάνωση (EKATO), που εδρεύει στη 

Θεσσαλονίκη, ασχολείται µε το θέµα «ασφαλές ∆ιαδίκτυο» και στο διάστηµα αυτό 

έχει πραγµατοποιήσει µια σειρά από έρευνες, µέσα από τις οποίες καταγράφεται η 

σχέση παιδιών και εφήβων µε αυτό το µέσο επικοινωνίας και η άγνοια που έχουν οι 

ίδιοι, αλλά συχνά και οι γονείς, για τους κινδύνους, στους οποίους µπορούν να 

εκτεθούν. H οργάνωση είναι εκπρόσωπος της χώρας µας στο πρόγραµµα της 

UNESCO για την παιδική πορνογραφία και παραπλάνηση. 

Η τελευταία  έρευνα έγινε σε συνολικά 12.750 µαθητές 8 έως 15 χρονών σε ιδιωτικά 

και δηµόσια σχολεία στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα αλλά και στους γονείς 

τους. Από τα παιδιά που ερωτήθηκαν, το 55% ήταν κορίτσια και το 45% αγόρια. 

Τα περισσότερα από τα παιδιά παραδέχτηκαν ότι έχουν επισκεφθεί 

ιστοσελίδα µε πορνογραφικό περιεχόµενο ή ιστοσελίδα τυχερών παιχνιδιών ύστερα 

από προτροπή φίλων ή γνωστών. Το 80% των παιδιών επικοινωνούν σε χώρους 

συνοµιλίας στο ∆ιαδίκτυο µε αγνώστους, µε τους οποίους συνήθως διατηρούν 

κατόπιν καθηµερινή επικοινωνία. Σχεδόν το 75% των παιδιών επηρεάζονται από τις 
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διαφηµίσεις στο ∆ιαδίκτυο και µπαίνουν στον πειρασµό να χρεώσουν τις πιστωτικές 

κάρτες των γονέων τους. Το 50% των παιδιών είπαν ότι σερφάρουν στο ∆ιαδίκτυο 

για τουλάχιστον µία ώρα, αλλά το 75% αυτών θα παρέµεναν περισσότερο αν κόστιζε 

λιγότερο η τηλεφωνική χρέωση. Το 100% των παιδιών κάτω των 13 χρόνων 

µπαίνουν στο ∆ιαδίκτυο µόνο όταν οι γονείς τους είναι παρόντες, αλλά το 95% των 

παιδιών άνω των 13 ετών προτιµούν να µπαίνουν στο ∆ιαδίκτυο όταν οι γονείς τους 

απουσιάζουν, γιατί θέλουν να εισέρχονται σε χώρους ανοιχτής επικοινωνίας, κάτι 

που οι περισσότεροι γονείς το απαγορεύουν. Το 60% των γονέων προσπαθούν να 

µειώσουν το χρόνο παραµονής των παιδιών τους στο ∆ιαδίκτυο κυρίως για 

οικονοµικούς λόγους, ενώ το 74% των γονέων επιθυµούν, επίσης, να µειώσουν το 

χρόνο που τα παιδιά τους βλέπουν τηλεόραση.  

Τα περισσότερα από τα παιδιά που ερωτήθηκαν λένε ότι, επειδή χρειάζεται 

πιστωτική κάρτα για την αγορά προϊόντων από το ∆ιαδίκτυο, µερικές φορές 

αναγκάζονται να εξαπατήσουν τους γονείς τους σχετικά µε τη χρησιµότητα και την 

αναγκαιότητα ενός προϊόντος, έτσι ώστε να τους πείσουν να το αγοράσουν. Τέλος, 

το 55% των παιδιών, στα οποία διεξήχθη η συνέντευξη, απάντησε πως ένας από τους 

δύο γονείς χρησιµοποιεί καθηµερινά το ∆ιαδίκτυο κυρίως στην εργασία του.  

Το 50% των γονέων παραδέχονται ότι τα παιδιά τους έχουν περισσότερη γνώση 

σχετικά µε το ∆ιαδίκτυο από τους ίδιους. Επίσης, το 45% των γονέων δήλωσαν ότι 

ανησυχούν για τις διαφηµίσεις στο ∆ιαδίκτυο που απευθύνονται στα παιδιά, την 

έλλειψη ολοκληρωµένης νοµοθεσίας, την έλλειψη προστασίας και πληροφόρησης 

των εκπαιδευτικών µετά την απόφαση του κράτους για την εισαγωγή των 

υπολογιστών και του ∆ιαδικτύου στα σχολεία. Τέλος, ανησυχούν για την έλλειψη 

ενηµέρωσης και εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να µπορούν να βοηθήσουν και να 

επιβλέπουν τα παιδιά τους. Το 52% των γονέων δεν έχουν ιδέα τι µπορεί να κάνει 

ένα παιδί στο ∆ιαδίκτυο, ενώ το 60% λένε ότι συχνά σκέφτηκαν να 

βιντεοσκοπήσουν το παιδί τους κρυφά όταν σερφάρει στο Internet. Το 95% των 

γονέων συµφωνούν ότι η κυβέρνηση πρέπει να ενισχύσει τη νοµοθεσία για την 

ασφάλεια των παιδιών στο ∆ιαδίκτυο και ιδιαιτέρως στα σχολεία. Τέλος, το 81% 

των γονέων ήταν θετικοί στο ενδεχόµενο να παρακολουθήσουν σεµινάρια σχετικά 

µε την ασφάλεια των παιδιών στο ∆ιαδίκτυο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

Α.7 Ο νέος ρόλος του δασκάλου 

 

Α.7.1 Το σύγχρονο περιβάλλον διαβίωσης 

Όσο εντείνονται οι ρυθµοί αλλαγών στην κοινωνία και στην οικονοµία µε 

αφορµή  την τεχνολογική εξέλιξη θα προκύπτουν  περιπτώσεις όπου τόσο οι 

απαραίτητες γνώσεις όσο και οι παράµετροι λήψης αποφάσεων είναι απρόβλεπτες 

και ρευστές.  Όπως έχει περιγράψει ο Μιχάλης ∆ερτούζος στο βιβλίο του “Τι µέλλει 

γενέσθαι” (1998) η τεχνολογία και ειδικά οι τεχνολογίες πληροφόρησης και 

επικοινωνίας έχουν επιφέρει, και θα συνεχίσουν να επιφέρουν, ριζικές αλλαγές σε 

κάθε τοµέα της ζωής µας: στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στη 

διασκέδαση και στη δηµόσια ζωή. Σε κάθε τοµέα της ζωής µας κατακλυζόµαστε από 

ένα πλήθος πληροφοριών που συχνά αλληλοσυγκρούονται και µερικές φορές µπορεί 

ακόµα και να παραπλανούν.  Για να βγάλουµε κάποιο νόηµα από αυτό το συνεχώς 

διογκούµενο και αλληλοσυγκρουόµενο πληροφοριακό περιβάλλον, ο 

πληροφορητικός γραµµατισµός πρέπει να αποτελέσει βασικό άξονα της διά βίου 

κατάκτησης της γνώσης, όχι  απλά ως µιας πρόσθετης δεξιότητας ενισχυτικής αυτής 

της διαδικασίας, αλλά ως ουσιαστικής συνιστώσας της, που την επαναπροσδιορίζει 

µε βάση την ικανότητα του ατόµου για κριτικό έλεγχο και για δράση στο ρευστό και 

περίπλοκο πληροφοριακό περιβάλλον. Ο πληροφορητικός γραµµατισµός δίνει τα 

εφόδια για τη διά βίου κριτική διαχείριση της πληροφορίας, η ανάγκη για την οποία 

απορρέει από την αναγνώριση της κεντρικής σηµασίας της πληροφορίας.  

 

Α.7.2  Το σχολείο του µέλλοντος 

 

Το σχολείο που οραµατίζονται οι τεχνοκράτες της εκπαίδευσης είναι αυτό 

που προσαρµόζεται µε τις απαιτήσεις της εποχής µας. Ένα σχολείο που δε θα δίνει 

γνώσεις, αλλά τη γνώση “ότι µαθαίνει κανείς δια βίου”. Με το δεδοµένο ότι κάθε 

πέντε χρόνια απαξιώνεται µια γενιά τεχνολογίας και οι γνώσεις που την 

περιβάλλουν, χρειάζεται αλλαγή του προσανατολισµού της προσπάθειας. Χρειάζεται 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, ανάπτυξη πολύπλευρων δεξιοτήτων, ώστε σ’ όλη τη 
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ζωή του ο άνθρωπος να µπορεί να επιλέγει, να προσθέτει και να αφοµοιώνει όλες τις 

καινούργιες γνώσεις που του παρέχει η τεχνολογία και η τεχνολογική επανάσταση. 

Το νέο σχολείο πρέπει να σπάσει την αποµνηµόνευση και τη στατική διδασκαλία, 

πρέπει να οξύνει τη συµµετοχή του µαθητή και του εκπαιδευτικού σ’ ένα 

περιβάλλον συλλογικότητας, χαράς και δηµιουργίας. Έτσι θα αναπτύσσονται το 

οµαδικό, πνεύµα, ο λόγος και η σωστή χρήση της γλώσσας. Τα παιδιά θα µαθαίνουν 

να εργάζονται σωστά, να σκέφτονται να κρίνουν και να αντιµετωπίζουν θαρραλέα τα 

προβλήµατα της ζωής.    

 

Α.7.3 Ο νέος ρόλος του δασκάλου στο σύγχρονο σχολείο 

 

Έχοντας  ήδη διανύσει µιά κρίσιµη εικοσαετία  σχετικά µε  το ζήτηµα  της 

αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση βρισκόµαστε και πάλι σε µια 

νέα καµπή, κατά την οποία χρειάζεται να ληφθούν κρίσιµες  αποφάσεις, το 

αποτέλεσµα  των οποίων θα έχει σηµαντικές επιπτώσεις από άποψη εκπαιδευτική, 

πολιτιστική, οικονοµική  και κοινωνική. 

Από τη µελέτη  της εκπαιδευτικής πολιτικής τα προηγούµενα χρόνια 

διαπιστώνουµε ότι οι περισσότερες µεταρυθµίσεις, άλλοτε στο επίπεδο των 

εξαγγελιών τους και άλλοτε στο επίπεδο της εφαρµογής τους, περιορίζονταν σε 

επιφανειακές λύσεις, αφού ως επί το πλείστον είχαν στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντός τους τα συστήµατα αξιολόγησης των µαθητών και των 

εκπαιδευτικών, εντοπίζοντας σε αυτά τα αίτια και τα µέσα θεραπείας των 

εκπαιδευτικών και οικονοµικών  κρίσεων, ενώ στις περιόδους ανάµεσα  στις 

µεταρυθµίσεις αποκλειστικό σχεδόν µέληµα  της σχολικής υποστήριξης υπήρξε η 

εκπόνηση γενικόλογων και κλειστών αναλυτικών προγραµµάτων  συγκεντρωτικού 

χαρακτήρα και, πάνω απ’ όλα, ο καθορισµός  και η οργάνωση της διδακτέας ύλης, η 

συγγραφή δηλαδή σχολικών εγχειριδίων, που συνοδεύονταν από  οδηγίες για το 

δάσκαλο. Ο δάσκαλος δεν είχε καµιά  προτεραιότητα. Παρέµενε στο περιθώριο, 

περιορισµένος στο να ασκεί ένα ρόλο υπαλληλικό, χωρίς ουσιαστικά εφόδια, χωρίς 

τη δυνατότητα να αναπτύσσει δηµιουργικές  πρωτοβουλίες και να συµβάλλει  

περισσότερο στην παραγωγή της γνώσης. 
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Η ενασχόληση βεβαίως µε  αυτά  τα ζητήµατα  δεν είναι κατακριτέα, αφού η 

αξιολόγηση µε  τη µορφή ανάδρασης είναι χρήσιµη  και εντάσσεται στις  

διαδικασίες µάθησης. Η επιδίωξη όµως  αναβάθµισης  της παιδείας µέσω  της 

επιλογής των αρίστων και της αυστηρότερης αξιολόγησης για τον εντοπισµό των 

ικανοτέρων ανεξάρτητα από το πώς γίνεται η διδασκαλία είναι στροφή προς τα 

πίσω. Η αξιολόγηση είναι συνυφασµένη µε την ποιότητα της διδασκαλίας, το φυσικό 

επακόλουθο της εκπαιδευτικής διαδικασίας δηλ. για το οποίο ευθύνη φέρουν ο 

δάσκαλος και οι φορείς της αγωγής  και όχι το αίτιό της. Θα  πρέπει δηλ. να 

ασχολούµαστε  περισσότερο στο τι θα δώσει και πώς  το σχολείο στους 

αναπτυσσόµενους  νέους και λιγότερο στο πώς θα µετρά πιο αντικειµενικά τις 

γνώσεις που µετέδωσε. 

Εν αντιθέσει  στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, οι τεχνολογίες της 

πληροφορίας συνιστούν τα καινούργια εργαλεία που θεωρούνται απαραίτητα και 

αξιοποιούνται σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα -στο πλαίσιο του σχολικού 

προγράµµατος-, ενώ η αντίληψη αυτή αποτυπώνεται στις εξαγγελίες και τις θέσεις 

των εκπαιδευτικών αρχών. Έχουν επίσης αναλάβει συγκεκριµένες θεσµικές 

πρωτοβουλίες για την εισαγωγή των εν λόγω τεχνολογιών στο αναλυτικό 

πρόγραµµα. Πρωτοπόρος είναι η Βρετανία, η οποία έχει θεσπίσει ήδη το 

κανονιστικό πλαίσιο για την ένταξη στο πρόγραµµα όλων των γνωστικών αντικειµέ-

νων, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες. 

To εντυπωσιακό στοιχείο που προκύπτει από την µέχρι στιγµής εµπειρία 

είναι ότι οι πλέον καινοτόµες και ενδιαφέρουσες εφαρµογές αξιοποίησης των 

τεχνολογιών της πληροφορίας για παιδαγωγικούς σκοπούς συναντώνται στην 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Η εισαγωγή της πληροφορικής στα δηµοτικά σχολεία 

είναι -όταν γίνεται- επιτυχής, αφενός επειδή ο κάθε δάσκαλος έχει την ευθύνη µιας 

συγκεκριµένης οµάδας παιδιών και αφετέρου διότι η χρήση του λογισµικού 

πολυµέσων έχει έναν περισσότερο διαφοροποιηµένο, ελκυστικό και παιγνιώδη 

χαρακτήρα σε σχέση µε την αντίστοιχη πρακτική στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Η 

χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας επικεντρώνεται, όπως φαίνεται, στο 

µαθητή και άξονάς της δεν είναι αποκλειστικά ο διδακτικός ρόλος του σχολείου, 

αλλά και η επικοινωνία και η κοινωνικοποίηση των µικρών µαθητών, στις οποίες 

εµµέσως συµβάλλουν. 
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Αυτό επίσης που χρειάζεται να παράσχει η πολιτεία στους µαθητές  και τους 

εκπαιδευτικούς δεν εξαντλείται στην ποσότητα και την οργάνωση της ύλης, ένα 

µεγάλο  ποσοστό της οποίας στην εποχή µας ούτως ή άλλως γρήγορα παλαιώνεται ή 

µεταβάλλεται. Η αξία της εξάλλου εξαρτάται από την αντιληπτική οπτική του 

αναγνώστη. Το ζήτηµα  πλέον δεν είναι µόνο αν έχουν οι µαθητές  και οι δάσκαλοι 

βιβλίο, εν προκειµένω  και υπολογιστή - αλλά τι κάνουν µ’αυτό. Αυτό βρίσκεται 

στην καρδιά του προβλήµατος  και απασχολεί όλες τις σχετιζόµενες µε τη µάθηση  

και την εκπαίδευση επιστήµες. Όµως  είναι πιο εύκολο και παραδοσιακά πιο 

δηµιουργικό το να αποδίδονται ευθύνες στο µαθητή, µε το αιτιολογικό της 

τεµπελιάς, της ανικανότητας της αδιαφορίας, ανεξάρτητα από τη διαδικασία της 

µάθησης, η οποία  σήµερα πλέον γνωρίζουµε  ότι δεν είναι µια  διαδικασία 

µετάδοσης  γνώσεων, αλλά µια  επικοινωνιακή διαδικασία, πρωτίστως 

αλληλεπιδραστική, κοινωνική, ενεργός, βιωµατική  και εξελικτική. Εκείνο που 

προέχει στη µάθηση  είναι η δηµιουργία στο σχολείο ενός γόνιµου  και φιλικού 

περιβάλλοντος για όλους τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς, που θα ευνοεί την 

εργασία τους σε ανώτερα επίπεδα διερευνητικής, δηµιουργικής και συνεργατικής 

µάθησης  πέραν της αποστήθισης πληροφοριών και ή στην καλύτερη περίπτωση της 

εξάσκησής σε έτοιµες  συνταγές επίλυσης προβληµάτων. Ένα περιβάλλον που, 

µεταξύ άλλων, θα δηµιουργήσει συνθήκες ολόπλευρης κοινωνικής και ψυχολογικής 

ανάπτυξης για µαθητές  και δασκάλους, µε έµφαση  όχι µόνο στην αφοµοίωση της  

διδακτικής και διδακτέας ύλης, όπως συνέβαινε µέχρι  τώρα, αλλά και στις 

σύγχρονες µαθητοκεντρικές µεθόδους και διαδικασίες. Όλα αυτά βέβαια 

προϋποθέτουν τις ανάλογες, καινοτόµες  δραστηριότητες και µαθησιακές εµπειρίες 

που  δεν αναπτύσσονται, ούτε πιστοποιούνται µόνο µέσα  από γραπτές δοκιµασίες  

πανελλήνιου χαρακτήρα, όπου η υπερβολική έµφαση στην αποµνηµόνευση, 

σκοτώνει τελικά το πραγµατικό ζητούµενο, που είναι η κριτική σκέψη, η δηµιουργία  

και η απελευθέρωση των δηµιουργικών  και συνεργατικών δυνάµεων  του δασκάλου 

και του µαθητή. 

Όλες αυτές λοιπόν οι απαραίτητες προϋποθέσεις αναδεικνύουν έναν από τους 

πιο βασικούς παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που είναι ο δάσκαλος. 

∆ιότι το µαθησιακό περιβάλλον, που περιγράφηκε, δεν το δηµιουργούν  οι 

παράγοντες του υπουργείου ή οι εκπαιδευτικοί σχεδιαστές µε τις αγαθές αλλά  
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γενικόλογες προθέσεις τους. Το δηµιουργεί ο δάσκαλος, σε συνεργασία µαθητές του 

και µε τους άλλους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας. Εκείνο όµως το οποίο θα 

δώσει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να ανταποκριθεί στον πολύπλευρο και 

δύσκολο ρόλο του είναι κυρίως, εκτός από τη θετική προδιάθεση και το µεράκι, οι 

εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές  του ικανότητες, καθώς και οι ευκαιρίες συνεχούς 

επιµόρφωσης, κατάρτισης και κατάλληλης συµβουλευτικής υποστήριξης διότι, όσα 

αναγκαία αναφέρθηκαν παραπάνω για τη γνωστική και ολόπλευρη ανάπτυξη των 

µαθητών  ισχύουν και για την ανάπτυξη του δασκάλου.  

Τα πλέον καινοτόµα προγράµµατα προκύπτουν πολλές φορές από την 

πρωτοβουλία που αναλαµβάνουν ορισµένοι ενθουσιώδεις εκπαιδευτικοί, οι οποίοι 

θυσιάζουν για το σκοπό αυτό πολύ προσωπικό χρόνο και ενέργεια. Ωστόσο, οι 

εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να διαθέτουν στις περισσότερες χώρες πολύ 

περιορισµένα µέσα, ενώ η πραγµατική αύξηση του φόρτου εργασίας τους που 

επιφέρει η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σπάνια λαµβάνεται υπόψη. 

Τα τελευταία χρόνια, η εξάπλωση του ∆ιαδικτύου διευκόλυνε την πρόσβαση 

όχι µόνο σε κάποιο συγκεκριµένο λογισµικό που επιτρέπει την δoµηµένη 

παρουσίαση ενός θέµατος, αλλά και σε ποικίλο ψηφιακό περιεχόµενο. Οι σύγχρονες 

διαδικασίες µάθησης συνδυάζονται µε τις δυνατότητες επικοινωνίας µεταξύ των 

µαθητών, των δασκάλων, των µελών της ευρύτερης κοινότητας, των επιστηµόνων, 

των εµπειρογνωµόνων και των διαφόρων ειδικών σε συγκεκριµένους τοµείς. Μέσα 

από  σχετική έρευνα και εµπειρία, διαπιστώνουµε ότι οι νέες τεχνολογίες, και 

ειδικότερα τα δίκτυα, ως µέσο διαβίβασης, παραγωγής και επεξεργασίας της γνώσης, 

οδηγούν σε ένα συνολικότερο προβληµατισµό σχετικά µε τη φύση της σχολικής 

γνώσης, τη δοµή της διδασκαλίας και της µάθησης, τους ρόλους και τις σχέσεις 

δασκάλων και µαθητών, τις σχέσεις του σχολείου µε την κοινωνία, τον πολιτισµό 

και την επιστήµη. Όλα αυτά µπορούν να αλλάξουν τον τρόπο µε τον οποίο 

διδάσκονται και µαθαίνουν τα παιδιά, αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί ο 

δάσκαλος. 

Με την εισαγωγή και την χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας στο 

σχολείο, ο εκπαιδευτικός καλείται να µεσολαβήσει µεταξύ των τεχνολογικών µέσων 

και των µαθητών του, για να τους βοηθήσει να  χρησιµοποιήσουν αποτελεσµατικά 

και να αναζητήσουν, να βρουν, να διαχειριστούν, να αναλύσουν, να επιλέξουν, να 
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επεξεργαστούν και να συνθέσουν πληροφορίες, για να επικοινωνήσουν και να 

συνεργαστούν µεταξύ τους και µε άλλους και να δηµιουργήσουν τις δικές τους  

εργασίες. Πριν φτάσει όµως στο σηµείο να το  κάνει αυτό, θα πρέπει να έχει 

εξετάσει, αξιολογήσει και επιλέξει τα εργαλεία και τις πηγές που προσφέρονται για 

τη βελτίωση της δουλειάς στο σχολείο και ωφελούν τη µάθηση. 

Εποµένως, ο ρόλος του δάσκαλου/καθηγητή αλλάζει, καθώς ο δάσκαλος 

παύει πλέον να εξηγεί, να ορίζει εργασίες, να εξετάζει και να αξιολογεί, αλλά 

σχεδιάζει και διαχειρίζεται τις συνθήκες µάθησης. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού δεν 

υποβαθµίζεται ούτε αποδυναµώνεται, αλλά γίνεται πιο σύνθετος, πιο απαιτητικός, 

δεδοµένου ότι ο δάσκαλος γίνεται καθοδηγητής, σχεδιαστής, σύµβουλος, οξυδερκής 

παρατηρητής, αξιολογητής και συντονιστής και δε λειτουργεί απλώς στο επίπεδο της 

µετάδοσης πληροφοριών. 

∆άσκαλος είναι εκείνος, που µε τις κατάλληλες µεθόδους, τις ιδέες του ,την 

ενθάρρυνση, την επινόηση κινήτρων, τις ερωτήσεις, το συντονισµό της συζήτησης 

και την υποβοήθηση των παιδιών θα κατορθώσει να µετατρέψει ένα άψυχο 

µηχάνηµα σε εργαλείο γνωστικής ανάπτυξης. 

 Με τις διάφορες χρήσεις του υπολογιστή ο ρόλος του δασκάλου είναι 

δυνατόν να αλλάξει και από µεταδότης γνώσεων να γίνει συντονιστής, οργανωτής, 

διευκολυντής και υποστηρικτής της µάθησης, µερικές  φορές µαθητής  και ο ίδιος, 

στο πλευρό των µαθητών του. Είναι εξάλλου τόσο απέραντο το πεδίο των 

πληροφοριών και των δεξιοτήτων που µπορεί κανείς  να αποκτήσει  ασχολούµενος  

µε τις νέες τεχνολογίες, που δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει τα πάντα, αλλά ούτε και 

τα ίδια πράγµατα µε τους άλλους. Η σχέση µαθητή - δασκάλου µπορεί να αλλάξει 

επίσης ποιοτικά, αφού αλλιώς είναι, παραδείγµατος  χάριν, για το µαθητή  ένας 

δάσκαλος που κάνει διάλεξη στην άκρη της αίθουσας και αλλιώς ένας δάσκαλος που 

στέκεται δίπλα του για να τον βοηθήσει. 

Η µελέτη των Μ.Κόλινς (M.Collins) και Ζ.Μπερττ (Ζ.Berge) (1996) πε-

ριγράφει το πώς εµπλουτίζεται και αλλάζει ο ρόλος του δασκάλου/καθηγητή, όταν 

καλείται να συµµετάσχει και να συντονίσει µια δραστηριότητα µε χρήση των 

τεχνολογιών της πληροφορίας: 

• ∆ρα περισσότερο ως σύµβουλος και καθοδηγητής, παρά ως παρουσιαστής και 

οµιλητής. 
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• Θέτει ερωτήµατα και δεν προσφέρει έτοιµες απαντήσεις. 

• Σχεδιάζει τη µαθησιακή εµπειρία και δεν προσφέρει έτοιµο υλικό. 

• ∆ίνει µόνο ένα αρχικό σχέδιο εργασίας των µαθητών, ενθαρρύνοντας την 

πρωτοβουλία τους και την αυτοδιαχείριση του έργου. 

• Παρουσιάζει πολλές πτυχές ενός θέµατος, τονίζοντας τα βασικά τους σηµεία. 

• ∆ε λειτουργεί µεµονωµένα µέσα στην τάξη, αλλά ως µέλος µιας οµάδας που 

µαθαίνει. 

• Παύει να ελέγχει ολοκληρωτικά το περιβάλλον µάθησης και µοιράζεται µε τους 

µαθητές τη γνώση ως συνεργάτης. 

• Αναπτύσσει µεγαλύτερη ευαισθησία στις µαθησιακές προτιµήσεις και 

ιδιαιτερότητες των µαθητών. 

• Οι σχέσεις εξουσίας ανάµεσα στο δάσκαλο και τους µαθητές αµβλύνονται. 

 Αυτή η αλλαγή ρόλου των εκπαιδευτικών προϋποθέτει την επαγγελµατική 

τους αναβάθµιση, δεδοµένου ότι αποκτούν γνώσεις για τις νέες τεχνολογίες της 

πληροφορίας. Οι γνώσεις αυτές περιλαµβάνουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης 

του υπολογιστή και του ∆ιαδικτύου ως µέσων ατοµικής δηµιουργίας, επικοινωνίας, 

συνεργασίας, αλλαγής του περιεχοµένου των γνωστικών αντικειµένων, των τρόπων 

µάθησης και του ρόλου του εκπαιδευτικού. Από την άλλη πλευρά, ο υπολογιστής 

και το ∆ιαδίκτυο µετατρέπονται, όπως και σε όλες τις άλλες πνευµατικές 

δραστηριότητες, σε εργαλεία γνώσης και εργασίας των εκπαιδευτικών για τις πλέον 

συναφείς προς την διδακτική δραστηριότητες, όπως επίσης και για τις εργασίες 

διαχείρισης και διοίκησης, τη σύνταξη εγγράφων προγραµµατισµού κ.λπ. 

Ο νέος ρόλος όµως παρουσιάζει και νέου είδους απαιτήσεις και δυσκολίες 

τόσο σε επίπεδο διαχείρισης/οργάνωσης όσο και σε επίπεδο συνεχούς τεχνικής 

υποστήριξης των εκπαιδευτικών, κατά την εξοικείωσή τους µε τα νέα εργαλεία. Η 

διαχείριση του χρόνου, η σύνθεση των εµπειριών και η κατάλληλη χρήση διαφόρων 

περιφερειακών συστηµάτων  και διασυνδεδεµένων µε τον υπολογιστή πολυµέσων 

είναι µια από τις απαιτήσεις αυτές. Η πιο σηµαντική  συµβολή του δασκάλου  

έγκειται στην ικανότητά του να οργανώνει κατάλληλα το µαθησιακό περιβάλλον, να 

ανταποκρίνεται στις διαφορετικές µαθησιακές  ανάγκες των µαθητών, να υιοθετεί 

σύγχρονες στρατηγικές και κατάλληλες µεθόδους  και να αξιοποιεί τις ποικίλες 

ευκαιρίες για προβληµατισµό και µάθηση  τη στιγµή που αυτές αναδύονται κατά τη 
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διάρκεια της εργασίας των µαθητών  στο εργαστήρι της τάξης. Καθίσταται λοιπόν 

φανερή η σηµασία της εκπαίδευσης και της συνεχούς επιµόρφωσης των 

εκπαιδευτικών όχι µόνο πάνω σε θέµατα της ειδικότητας των νέων τεχνολογιών, 

αλλά κυρίως σε θέµατα  που έχουν σχέση µε την έννοια του καλού δασκάλου , ο 

οποίος χρειάζεται να διαθέτει σφαιρική µόρφωση, να µάθει να αναπτύσσει 

πρωτοβουλίες και να λειτουργεί µε νέους ρόλους και πρότυπα διδασκαλίας . 

Όσον αφορά στο µαθητή και στο ρόλο του στην εν λόγω διαδικασία, θα 

λέγαµε ότι αυτός αποκτά µεγαλύτερη αυτονοµία αλλά και υπευθυνότητα. Για να 

µπορούν να πραγµατοποιηθούν δραστηριότητες µε αξιοποίηση των τεχνολογιών της 

πληροφορίας µέσα στο σχολείο, είναι σηµαντικό οι µαθητές να αναπτύξουν κριτική 

ικανότητα απέναντι στις πληροφορίες, ώστε να µπορούν να  τις επιλέγουν, να τις 

ερµηνεύουν, να τις συνδέουν, να τις συγκρίνουν και να τις  χρησιµοποιούν  για 

µαθησιακούς σκοπούς. 

Γενικά, η ενεργητική συµµετοχή των µαθητών και οι αυξηµένες δυνατότητες 

επικοινωνίας, συνεργασίας και πρόσβασης σε εξωσχολικές πηγές πληροφορίας 

µπορούν να έχουν θετικά και αρνητικά αποτελέσµατα. Από τη µια πλευρά, οι 

µαθητές αντιλαµβάνονται ότι η γνώση είναι κοινωνικό προϊόν και κατανοούν τον 

τρόπο µε τον οποίο η πληροφορία µετασχηµατίζεται σε γνώση. Από την άλλη 

πλευρά, ελλοχεύουν ορισµένοι πνευµατικοί και κοινωνικοί κίνδυνοι, όταν οι µαθητές 

βγαίνουν µόνοι τους στον κόσµο των ενηλίκων, χωρίς να λαµβάνονται τα 

απαραίτητα µέτρα ασφαλείας.  

 Πιο συγκεκριµένα, ο ρόλος του µαθητή αλλάζει και ενδυναµώνεται 

σηµαντικά µε την εκπαιδευτική χρήση της πληροφορικής, καθόσον µαθαίνει: 

• να γίνεται από παθητικός δέκτης γνώσεων δηµιουργός της δικής του γνώσης, 

• περισσότερο να επιλύει σύνθετα προβλήµατα, παρά να αποµνηµονεύει στείρες                 

γνώσεις, 

• να εξετάζει τα θέµατα από πολλές διαφορετικές σκοπιές, 

• να επεξεργάζεται τα ερωτήµατά του και να αναζητεί απαντήσεις, 

 • να εργάζεται ως µέλος µιας οµάδας σε συλλογικές εργασίες,  

• να επικοινωνεί περισσότερο µε τους συµµαθητές του, 

• να αποκτά πολυπολιτισµική συνείδηση, 
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• να εργάζεται µε τα ειδικά µέσα και εργαλεία που χρησιµοποιούν οι επαγγελµατίες 

στους διάφορους τοµείς, 

• να δρα πιο αυτόνοµα, ανεξάρτητα και αυτόβουλα, ως διαχειριστής του χρόνου του 

και της µαθησιακής διαδικασίας, 

• να συζητά για την εργασία του, 

• να χρησιµοποιεί και να εφαρµόζει τη γνώση του και να µην παρατηρεί απλώς το 

διδάσκοντα ή κάποιον ειδικό, 

• να αναπτύσσει µαθησιακές στρατηγικές, ατοµικά ή σε συνεργασία µε άλλους, 

• να αποκτά πρόσβαση σε πηγές και υλικό, 

 • να λειτουργεί συχνά ως δάσκαλος, 

• να εκτίθεται περισσότερο στους κινδύνους του εξωσχολικού κόσµου.  

Συµπεραίνοντας λοιπόν θα λέγαµε ότι η  εισαγωγή της πληροφορικής στην 

Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, τουλάχιστον σε πειραµατικό  επίπεδο, θα πρέπει να γίνει 

στόχος υψηλής προτεραιότητας στο πλαίσιο ενός ολοκληρωµένου εκπαιδευτικού 

σχεδιασµού. Είναι σαφής η ανάγκη της εµπλοκής του δασκάλου ως ενεργού µετόχου  

σε όλα τα επίπεδα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αφού του παρασχεθούν ευκαιρίες 

σφαιρικής παιδαγωγικής κατάρτισης, παράλληλα µε την κατάρτισή του σε θέµατα 

τεχνολογικού αλφαβητισµού και πληροφορικής. Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών 

στην εκπαίδευση  θα δώσει το έναυσµα  µιας σταδιακής, αλλά και µαζικής αλλαγής 

στην εκπαιδευτική διαδικασία κατά τρόπο που καµιά δύναµη δε θα µπορεί να 

ανακόψει. 
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ΜΕΡΟΣ Β 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Β.1 Έρευνα: «Ιστοσελίδες  ∆ηµοτικών Σχολείων του εξωτερικού» 

 
Οι  Νέες  Τεχνολογίες (ΝΤ) της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην 

εκπαίδευση δεν είναι κάτι καινούργιο στην Ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα. 

Άρχισαν δειλά πριν µερικά χρόνια, αποτελούν πλέον όµως δυναµικό συστατικό της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα σχολεία έχουν πλέον τη δυνατότητα να προβάλλουν 

το έργο τους και µέσω των ιστοσελίδων που δηµιουργούν. Πώς όµως δοµείται ένα 

σχολικό site; Ποιους σκοπούς εξυπηρετεί; Ποιος το κατασκευάζει και µε ποια 

εργαλεία; Η εργασία στρέφεται στη έρευνα ιστοσελίδων ∆ηµοτικών Σχολείων του 

εξωτερικού. Στόχος της είναι  η µελέτη αντιπροσωπευτικών sites από σχεδόν όλες 

τις χώρες του κόσµου έτσι ώστε να εξαχθεί ένα συµπέρασµα - οδηγός για αντίστοιχα 

Ελληνικά. Ερευνώνται sites φτωχών και πλουσίων χωρών, εξελιγµένων τεχνολογικά 

και µη, ιδιωτικών και δηµοσίων σχολείων σε όλες τις ηπείρους. Ως µοναδικό 

ερευνητικό εργαλείο επιλέχθηκε η έρευνα, η παρατήρηση και η αποτύπωση των 

δεδοµένων. 

  

Β.1.1 Οριοθέτηση του προβλήµατος 

 

Πως  χτίζεται µια σχολική ιστοσελίδα; Υπακούει σε κάποιους κανόνες πέρα 

από αυτούς που ισχύουν για οποιαδήποτε άλλη «κοινή» σελίδα; Ισχύει κάτι 

διαφορετικό; Υπάρχει σηµείο αναφοράς;  Ποιους σκοπούς εξυπηρετεί; Γιατί όλα τα 

σχολεία έχουν ή θέλουν να έχουν ιστοσελίδα; Είναι τόσο σηµαντικό ή απλώς 

ακολουθούν τη µόδα που θέλει τα πάντα πλέον να είναι  και e-λεκτρονικά; Ποιος την 

κατασκευάζει λοιπόν και µε ποια εργαλεία; Προσελκύει αναγνώστες άρα και 

δικαιολογεί το λόγο ύπαρξής της; 
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Β.1.2 Στόχοι 

 

Στόχος είναι η αποκόµιση συµπερασµάτων από την παρατήρηση όσο το 

δυνατόν µεγαλύτερου αριθµού  ιστοσελίδων δηµοτικών σχολείων. Άλλος στόχος 

είναι η χρήση των συµπερασµάτων αυτών για την κατασκευή µιας «πρότυπης» -

τουλάχιστον όσον αφορά τη δοµή- ιστοσελίδας, µε στοιχεία που χρησιµοποιούνται 

και αλλού και εκτιµώνται ως σηµαντικά και χρήσιµα. 

 

Β.1.3  Μεθοδολογία έρευνας 

 

Η αναζήτηση στο διαδίκτυο έχει γίνει πλέον µια «επίπονη» διαδικασία. Η 

αναζήτηση µε το λήµµα «δηµοτικό σχολείο» δίνει πάρα πολλά αποτελέσµατα: 

13.319.570 µε το MSN, 20.900.000 µε το Google και 29.800.000 µε το Yahoo. 

Επιλέχθηκε λοιπόν ο εξής τρόπος έρευνας: Αναζήτηση µε το Yahoo σε κατηγορία 

χώρες, επιλογή χώρας, εκπαίδευση και κατόπιν επιλογή δηµοτικά σχολεία. Το 

ακριβές path µε παράδειγµα το Μεξικό είναι το εξής: 

http://dir.yahoo.com/regional/countries/mexico/education/primary_and_secondary/ 

∆εύτερος τρόπος: σε τυχαία αναζήτηση και αν το σχολείο είχε στη διεύθυνση το 

λήµµα sch ή edu τότε εύρεση του αντίστοιχου σχολικού δικτύου της χώρας όπου και 

υπήρχε λίστα µε όλα τα σχολεία. π.χ. από το http://www.davidson-

h.schools.nsw.edu.au/ βρέθηκε το http://www.schools.nsw.edu.au/ που είναι το site 

παιδείας της κυβέρνησης της περιοχής. 

Β.1.4 Έρευνα 

Το µεγαλύτερο πρόβληµα και αξεπέραστο εµπόδιο στη µελέτη των 

ιστοσελίδων ήταν η εγγενής δυσκολία ανάγνωσης λόγω των  διαφορετικών  

γλωσσών των χωρών. Ελάχιστα σχολεία δίνουν τη δυνατότητα ανάγνωσης των 

σελίδων τους και σε µία δεύτερη γλώσσα πλην της χρησιµοποιούµενης στη χώρα. 

Αυτό συµβαίνει κυρίως σε δίγλωσσα ή σε πολυεθνικά σχολεία. Περιορίζεται όµως ο 

αριθµός των σχολείων που θα µπορούσαν να µελετηθούν. Επίσης διαπιστώθηκε 

αδυναµία κατανόησης µερικών sites είτε στη δοµή είτε στο περιεχόµενο τους διότι 
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είναι ξένα προς την ελληνική κουλτούρα. Θα πρέπει να υπάρχει κάποια γνώση του 

εκπ.συστήµατος της κάθε χώρας για περαιτέρω εµβάθυνση. 

 

Β.1.5  Ιστοσελίδες ∆ηµοτικών σχολείων του εξωτερικού  

 
-Κατηγοριοποίηση  

Έγινε µια προσπάθεια κατηγοριοποίησης των ιστοσελίδων των ∆ηµοτικών σχολείων 

η οποία κατηγοριοποίηση δίνει από µόνη της εύλογα συµπεράσµατα. Θα 

µπορούσαµε λοιπόν να τα χωρίσουµε: 

• Ανά χώρα  

o Εξελιγµένη τεχνολογικά 

o Υπό εξέλιξη 

πχ. υπάρχει διαφορά στον αριθµό των sites στην Αγγλία σε σχέση µε την Χιλή. 

Υπάρχουν όµως εξαιρέσεις. Θα περιµέναµε ή ανεπτυγµένη πλέον τεχνολογικά Κίνα  

να έχει µεγάλο αριθµό. Εκεί όµως ισχύει καθεστώς ελεγχόµενης πρόσβασης στο 

διαδίκτυο.  

• Ανά φορέα 

o ∆ηµόσια 

o Ιδιωτικά 

Σχεδόν όλα τα ιδιωτικά σχολεία έχουν σελίδα σε αντίθεση µε τα δηµόσια. Οι σελίδες 

τους είναι φτιαγµένες από επαγγελµατίες, είναι τεχνικά καλύτερες και πλούσιες 

περιεχοµένου. Σε αντιδιαστολή στα δηµόσια βλέπουµε και ερασιτεχνικές 

προσπάθειες µε έµφαση περισσότερο στην παρουσία αυτή καθαυτή κι όχι στην 

πληρότητα ή την τεχνική αρτιότητα. 

• Ανά κατασκευαστή 

o Sites από παιδιά 

o Sites από εκπαιδευτικούς 

o Sites  από ειδικούς κατασκευαστές 

Τα σχολεία εµπιστεύονται την κατασκευή του site τους σε κάποιο κατασκευαστή 

ακολουθώντας όµως εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Τα µεγάλα και δη τα ιδιωτικά 
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έχουν τεχνικά ότι καλύτερο, τα δηµόσια µερικές φορές έχουν το µεράκι των 

εκπαιδευτικών και κάποια τους µαθητές τους που κάνουν όµως εξαιρετική δουλειά.  

• Ανά software  κατασκευής  

o Με λογισµικό που δεν απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις (Microsoft 

FrontPage, Microsoft Word, Mozilla, Serif Web plus, Claris κ.λ.π). 

o Με λογισµικό που χειρίζονται ειδικοί (JavaScript, Flash Macromedia, 

Dream weaver, Net objects Fusion κ.λ.π). 

o Με τη βοήθεια  wizards (δωρεάν φιλοξενία) 

o Έτοιµα πακέτα γενικής χρήσης µε παραµετροποίηση 

o Έτοιµα πακέτα ειδικά για σχολεία  µε παραµετροποίηση  

Υπάρχει πλουραλισµός επιλογής. Στις Η.Π.Α όµως υπάρχουν έτοιµα πακέτα ειδικά 

για σχολεία, µε τις βασικές επιλογές που χρειάζεται µία παρουσία σχολείου και 

κάποια µικρή δυνατότητα παραµετροποίησης ανάλογα µε την περίπτωση. 

• Ανά ποιότητα κατασκευής 

o Sites άριστα τεχνικά ακόµα και αν είναι φτωχά σε πληροφορίες 

o Sites µε αδυναµίες όπως broken links, κακή πλοήγηση, αργές σελίδες 

κ.λ.π 

Ακολουθείται ο κανόνας που ισχύει για όλα τα sites στο διαδίκτυο.Υπάρχει καλή και 

κακή ποιότητα. Συνήθως πάλι τα µεγάλα και τα ιδιωτικά σχολεία έχουν άρτια site 

που µερικές φορές όµως πάσχουν από κακή πλοήγηση και υπερβολική ποσότητα 

πληροφορίας. Η έκκληση του ΜΙΤ για simplicity σπανίως ακολουθείται. Σε πολλά η 

ταχύτητα εµφάνισης των σελίδων είναι αργή αλλά ας µην ξεχνάµε ότι αν και η δική 

µας γραµµή ήταν ΙSDN 128 kbps  για κάποιες άλλες χώρες  θεωρείται εξαιρετικά 

µικρή. 

• Ανά φορέα φιλοξενίας 

o Σε Εθνικά Σχολικά δίκτυα(sch) 

o Σε δίκτυο σχολείων (Εκπαιδευτικοί οργανισµοί) 

o ∆ωρεάν(yahoo, geocities) 

o Ιδιωτικά σχολεία µε δικά τους  site 

o Σε sites του ∆ήµου, ή της Κοινότητας που ανήκουν. 
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Υπάρχει µεγάλη ποικιλία στην επιλογή φορέα. Μερικοί µεγάλοι εκπαιδευτικοί 

οργανισµοί  µε σχολεία σε διάφορες περιοχές µιας χώρας ή ακόµα και σε 

διαφορετικές χώρες έχουν ένα κοινό κεντρικό site και κάθε επιµέρους σχολείο το 

δικό του χώρο. Αντίθετα µικρά σχολεία επιλέγουν τη δωρεάν φιλοξενία. Κάποια 

σχολεία έχουν µικτή –διπλή φιλοξενία δηλ. το κυρίως site είναι σε κάποιο φορέα 

επιλέγουν όµως  ορισµένες σελίδες µε εσωτερικό link να βρίσκονται σε κάποιον 

άλλο.   

• Ανά  προσανατολισµό 

o Οικολογικά 

o Στρατιωτικά 

o Θρησκευτικά 

o Άλλο 

Στο περιεχόµενο σπουδών στον  τρόπο διδασκαλίας και στη διοίκηση ακολουθείται 

διαφορετική  φιλοσοφία και προσανατολισµός ανάλογα µε τις διδακτικές και 

παιδαγωγικές προσεγγίσεις του σχολείου. 

• Ανά  «τοποθεσία» 

o Virtual µέσω ‘Ιντερνετ 

o Με συµβατικές εγκαταστάσεις 

Υπάρχει µια ξεχωριστή κατηγορία σχολείων που λειτουργεί εξ’αποστάσεως είτε 

µόνο µέσω του διαδικτύου είτε µε τη βοήθεια αυτού. Στην Αυστραλία είναι ευρέως 

διαδεδοµένο αυτού του είδους το σχολείο λόγω των µεγάλων αποστάσεων και τη 

δυσκολία παρακολούθησης «κανονικών» σχολείων µε φυσική παρουσία. Το σχολείο 

λειτουργεί µέσω ραδιόφωνου µε υποστηρικτικό υλικό µέσω internet και πλατφόρµα 

ιδεατής (virtual) τάξης. Πολλά σχολεία αυτού του τύπου λειτουργούν επίσης στις 

Η.Π.Α. 

 

Β.1.6 Παρατηρήσεις 

 

Το πρώτο συµπέρασµα που εξάγεται παρατηρώντας τα sites είναι η επίδραση 

της διαφορετικής κουλτούρας των χωρών και ο διαφορετικός εκπαιδευτικός τους 

προσανατολισµός. Αυτό διαφαίνεται ακόµα και από το σχεδιασµό τους. Η κάθε 

ιστοσελίδα όµως έχει διαφορετική λειτουργία ανάλογα και  µε τη χώρα που 
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βρίσκεται το σχολείο. Ρόλο επίσης παίζει ο φορέας του σχολείου εάν δηλ. είναι 

δηµόσιο ή ιδιωτικό. Στις ανεπτυγµένες τεχνολογικά χώρες οπού η χρήση του 

Ίντερνετ είναι µεγάλη και ειδικά στις  Η.Π.Α, το site ενός σχολείου  έχει µεγάλη 

σηµασία γιατί χρησιµοποιείται ευρέως από γονείς, µαθητές και εκπαιδευτικούς. 

Παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για όλο το φάσµα λειτουργίας του σχολείου. Από 

τις προϋποθέσεις εγγραφής, µέχρι λεπτοµέρειες για το εκπ.υλικό που θα χρειαστούν 

στη σχολική χρονιά π.χ. τετράδια, λεξικά, κόλλες, µπογιές, µολύβια κ.λ.π. Σε 

περίοπτη θέση βρίσκεται το πρόγραµµα µαθηµάτων και εκδηλώσεων όλης της 

χρονιάς (λεπτοµέρειες για το πότε και που θα γίνουν γιορτές, εκδροµές, εκδηλώσεις, 

πόσο θα κοστίσουν, τρόπος µετάβασης, συνοδοί κ.λ.π), οι κανόνες του σχολείου µε 

κάθε λεπτοµέρεια (εµφάνιση, συµπεριφορά, εργασίες στο σπίτι) οδηγίες προς τους 

γονείς, το πρόγραµµα του εστιατορίου µε αναλυτικό κατάλογο κ.α.. Στα ιδιωτικά 

υπάρχει πάντα σελίδα µε τους  σκοπούς και τη φιλοσοφία του σχολείου. Η ιστορία 

του κάθε σχολείου  είναι απαραίτητο κοµµάτι σχεδόν σε όλα ιδιωτικά ή δηµόσια. 

Εξαιρετικά σηµαντική θεωρείται επίσης -και προβάλλεται πάρα πολύ– η 

παρουσίαση της  σχολικής ζωής και οι δραστηριότητες των παιδιών σχολικές και 

«εξωσχολικές». Όλα τα sites έχουν φωτογραφίες µε εργασίες παιδιών, ζωγραφική, 

χειροτεχνίες κ.λ.π., αθλητικές δραστηριότητες, θέατρο, χορό, εκδροµές, βιβλία, 

εθελοντισµό, λέσχες(σκάκι ,µουσική, χόµπι κ.α) ή εάν υπάρχει και η σχολική 

εφηµερίδα. Σχολεία της Ευρώπης προβάλλουν επίσης τη συµµετοχή τους σε 

προγράµµατα της Ε.Ε (π.χ.Comenius,e-twinning) . 

Σε πολλά sites υπάρχει ξεχωριστή σελίδα µε στατιστικά στοιχεία για γονείς 

και  µαθητές µε κωδικούς πρόσβασης για είσοδο µόνο εξουσιοδοτηµένων χρηστών. 

Σκοπό έχει την παρακολούθηση απουσιών, επίδοσης, εξετάσεων ή διάφορα 

δηµογραφικά στοιχεία του σχολείου. Από τεχνικής πλευράς είναι προφανές ότι 

υπάρχουν ιστοσελίδες πολύ απλές (ερασιτεχνικές) µέχρι και άψογες 

(επαγγελµατικές). Στο Η.Β  προτιµάται να κάνουν τις σελίδες τα ίδια τα παιδιά αφού 

η χρήση Ν.Τ είναι διαδεδοµένη (από την 1Η τάξη) και τα παιδιά είναι ικανά για την 

κατασκευή. Όµως στα µεγάλα και κυρίως τα µεγάλα ιδιωτικά σχολεία υπάρχουν 

ειδικοί webmasters τόσο για την τεχνική τελειότητα της σελίδας όσο και γιατί είναι 

τόσος ο όγκος των δεδοµένων που χρειάζεται άτοµο αποκλειστικής απασχόλησης 

για την καθηµερινή ενηµέρωσή τους. Μερικά φιλοξενούν forums και message 
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boards, έχουν ενσωµατωµένα ειδικά προγράµµατα διαχείρισης εικόνων  και video 

για την παρακολούθηση των σχολικών εκδηλώσεων  και προσφέρουν web mail σε 

εκπαιδευτικούς και µαθητές. 

 

Β.1.7  Ιστοσελίδες  ∆ηµοτικών Σχολείων του εξωτερικού-Επίλογος 

Η χρήση του διαδικτύου από όλο και περισσότερους χρήστες σ’ όλο τον 

κόσµο το καθιστά πλέον διδακτικό εργαλείο κι όχι περιττή πολυτέλεια. Πολλά 

σχολεία το χρησιµοποιούν και ως µέσο ενηµέρωσης και δηµοσιοποίησης της 

δουλειάς που παράγουν. Τα ιδιωτικά σχολεία ως ένα επιπλέον τρόπο παρουσίας  

τους  πέραν των κλασσικών. Η σχολική ιστοσελίδα είναι το παράθυρο στον κόσµο 

που παγκοσµιοποιεί και την εκπαιδευτική κοινότητα. Χρυσός κανόνας κατασκευής 

της δεν µπορεί να υπάρξει. Κάθε σχολείο λειτουργεί σε διαφορετικό πολιτιστικό, 

κοινωνικό, οικονοµικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον. Όλα αυτά επηρεάζουν και 

συνθέτουν τη δοµή και χρήση της.  Ως ένα στοιχείο όµως που θα µπορούσε ίσως να 

προταθεί είναι ότι α)θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες που οδήγησαν στην 

κατασκευή της β)οι ανάγκες αυτές να εξυπηρετούν τη λειτουργία του σχολείου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Β.2 Εικονικές Παιδικές Χαρές 

 

Στo Internet δεν υπάρχουν µόνο εικονικά καταστήµατα, ηλεκτρονικά 

περιοδικά ή εφηµερίδες και χρηµατιστήρια, υπάρχουν και τόποι όπου µπορεί κανείς  

να ζωγραφίσει, να τραγουδήσει και να µάθει χρήσιµα πράγµατα. 

Αστρονοµικός αριθµός εξειδικευµένων πληροφοριών, τεράστιος όγκος εµπορικών 

και οικονοµικών σελίδων και ένας απροσµέτρητος αριθµός τόπων για «ενηλίκους», 

συνιστούν µια εικόνα για το ∆ιαδίκτυο την οποία θα θεωρούσαµε αδιάφορη ή και 

ακατάλληλη για «ανηλίκους». Γεγονός είναι ότι το ∆ιαδίκτυο δεν είναι µια παιδική 

χαρά. Υπάρχουν καλά και κακά µέρη. Όπως δεν πρέπει να αποδεχόµαστε κάτι στο 

σύνολό του, αλλά ούτε να το καταδικάζουµε συλλήβδην, το ίδιο συµβαίνει και µε το 

Internet. Υπάρχουν εκατοντάδες χώροι που µοιάζουν µε εικονικά νηπιαγωγεία, 

χιλιάδες σελίδες για δηµιουργική απασχόληση των παιδιών µε παιχνίδια, κουίζ, 

γνώσεις, περιπέτεια, δεκάδες θεµατικές πύλες (portals) µε θέµα τα παιδιά, µε 

συµβουλές για τους γονείς και τους παιδαγωγούς, εκατοντάδες τόποι µε προτάσεις 

και συµβουλές αγοράς παιδικών προϊόντων, ιατρικές συµβουλές για τη διατροφή και 

την υγεία των παιδιών, χιλιάδες τόποι µόρφωσης και καλλιέργειας, όπως εικονικά 

µουσεία, ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες, άτλαντες. Οι αισθητικές προτάσεις ποικίλλουν, 

όπως επίσης οι µέθοδοι σχεδιασµού και οι τεχνολογίες ανάπτυξης των τόπων αυτών. 

Η φιλοσοφία τους όµως παραµένει εν πολλοίς κοινή: να λειτουργούν ως ζωντανοί 

χώροι επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης µε το παιδί, µε σεβασµό στην παιδική 

ψυχολογία, µε ευδιάκριτους παιδαγωγικούς και ψυχαγωγικούς στόχους αλλά και 

µερικοί επίσης  µε καθαρά εµπορικό προσανατολισµό. 

 

Β.2.1 Παιδικά Portal 

 

 Οι θεµατικές πύλες (Portal) για παιδιά είναι µία από τις σοβαρότερες 

εφαρµογές της χρήσης του Internet, εξαιτίας τόσο της ανάγκης εξοικείωσης των 

παιδιών από τη µικρή ηλικία µε το χώρο της πληροφορικής και του ∆ιαδικτύου, όσο 

και της προστασίας τους από τον κυκεώνα των πληροφοριών που άκριτα πλέον 
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κυκλοφορούν στον κυβερνοχώρο. Θα µπορούσαµε να τις χαρακτηρίσουµε 

δικτυακούς παιδότοπους και εµπορικά κέντρα για παιδιά. ∆ίνεται όµως (ευτυχώς) 

µεγάλη έµφαση στα παιδαγωγικά ζητήµατα, σε θέµατα παιδικής ψυχολογίας και 

αντίληψης, ενώ αποτελούν ένα χώρο που το παιδί µπορεί να απασχοληθεί µε 

ασφάλεια, να διασκεδάσει και να ενηµερωθεί. 

Αντίθετα από ό,τι συµβαίνει στο εξωτερικό, στην Ελλάδα οι θεµατικές πύλες 

για παιδιά είναι πολύ λίγες και έχουν κυρίως διαφηµιστικό σκοπό. Η εκρηκτική 

ανάπτυξη του Internet στη χώρα µας δεν αλλάζει το γεγονός ότι το µέσο είναι ακόµα 

πολύ νέο και δεν έχει εισχωρήσει σε χώρους εκτός του ηλεκτρονικού εµπορίου. 

Πάντως, σε γενικές γραµµές οι υπάρχουσες προσπάθειες είναι αρκετά 

ικανοποιητικές, αν και ο µικρός αριθµός τους δεν αφήνει πολλά περιθώρια για 

σύγκριση µεταξύ τους. Έτσι, είναι αναπόφευκτη η σύγκριση µε τις ξένες πύλες. 

Τα ελληνικά portal για παιδιά δεν έχουν ξεπεράσει ακόµη το δέος τους απέναντι στο 

εγχείρηµα «πύλη στο Internet». Αλόγιστη χρήση εφαρµογών Flash και Java από τη 

µία, και περιορισµένα περιθώρια αλληλεπιδραστικότητας και ευκολίας στην 

πλοήγηση από την άλλη, συνθέτουν ένα αµφιλεγόµενο αισθητικό αποτέλεσµα που 

επιδέχεται µεγάλη βελτίωση. Ταυτόχρονα, εξαιτίας της θεώρησης του Internet ως 

κατεξοχήν µέσου εµπορικής προβολής, οι ελληνικές θεµατικές πύλες δίνουν µεγάλο 

βάρος στο εµπορικό κοµµάτι που αφορά στο παιδί. Άλλες πάλι είναι σχεδιασµένες 

όπως οι παιδικές ή σχολικές εφηµερίδες, χωρίς παραποµπές και χωρίς την ποικιλία 

θεµάτων που χαρακτηρίζει τις αντίστοιχες ξένες πύλες. 

Παρά τις ατέλειες ωστόσο, η προσπάθεια των ελληνικών site είναι σηµαντική. 

 

Β.2.2 Κριτήρια επιλογής  ιστοσελίδων  για παιδιά. 
 

 Το internet προσφέρει τη δυνατότητα να επιλέξουµε ανάµεσα από έναν 

απέραντο αριθµό σελίδων. Μερικές φορές είναι δύσκολο να ειπωθεί τι πράγµατι 

αξίζει της προσοχής µας και τι είναι χάσιµο χρόνου. Κάποια site κατασκευάζονται 

από "εµπόρους" µε σκοπό το κέρδος ή την προώθηση προϊόντων και άλλα από  

άτοµα που το κάνουν από hobby ή θέλοντας απλώς να  παρουσιάσουν τη δουλειά 

τους. Εάν χρησιµοποιηθεί µια µηχανή αναζήτησης όπως π.χ το Google, ή το Yahoo 

(Yahooligans για τα παιδιά) δεν είναι δύσκολο να βρεθούν παιδικά site. Πώς όµως  
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µπορούµε να αξιολογήσουµε την ποιότητα της επιλογής µας και να µην αναλωθούµε 

άδικα; 

Τις περισσότερες  φορές η κατάληξη ενός site µπορεί να δείξει το ποιόν του. 

∆ηλαδή εµπορικά site περιλαµβάνουν συνήθως την κατάληξη ".com", κυβερνητικά  

το ".gov", τα σχολεία το "k12" ενώ τα κολλέγια και τα πανεπιστήµια συνήθως το 

".edu." Site από µη κερδοσκοπικές οργανώσεις καταλήγουν  συχνά στο ".org." 

Σελίδα µε µε ένα tilde (~) στη διεύθυνση συνήθως δείχνει ότι αυτή η σελίδα 

διατηρείται ή δηµιουργείται από ένα άτοµο (ιδιώτης).  

Για να χαρακτηριστεί βέβαια ένα site ως καλό, αξιόλογο, εκπαιδευτικό κ.λ.π µπορεί 

να εµπίπτει σε όλα ή ακόµα και σε κάποια από τα παρακάτω κριτήρια. Συνήθως όσα 

περισσότερα τόσο καλύτερα αλλά αυτό δεν είναι πάντα και ο κανόνας. 

 
Κριτήρια 
 
α. Ιδιοκτησία: Σε ποιόν/ποιους ανήκει το site; 
 
• Το όνοµα του ατόµου ή της οµάδας που δηµιουργεί το site πρέπει να 

δηλώνεται µε σαφήνεια.  

• Πρέπει να υπάρχει η πληροφόρηση για το ποιόν της εταιρείας ή του ατόµου 

αυτού.  

• Πρέπει να παρέχεται ο χώρος στους  χρήστες για να κάνουν  τα σχόλιά τους  

ή να υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους.  

• Ο συντάκτης της σελίδας πρέπει να γνωρίζει και να απαντά σε οποιεσδήποτε 

ερωτήσεις σχετικά µε τα πνευµατικά δικαιώµατα, το εµπορικό σήµα, ή την 

ιδιοκτησία όλου του υλικού της σελίδας. Sites που παραβιάζουν εσκεµµένα  

πνευµατικά δικαιώµατα ή άλλους νόµους δεν θα πρέπει να προτείνονται. 

 
β. Σκοπός: Ο λόγος ύπαρξης του site. 
 
• Ο σκοπός ενός site πρέπει να είναι σαφής και ξεκάθαρος  όπως επίσης και το 

περιεχόµενό του είτε αυτό αφορά τη διασκέδαση, την εκπαίδευση, το 

εµπόριο κ.λ.π. 

•  Η διαφηµίσεις  πρέπει να είναι περιορισµένες και ευπρεπείς. 

• Τα αυστηρώς  εµπορικά sites (ασχολούνται µόνο µε πωλήσεις) δεν µπορούν 

να λογίζονται ως «εξαιρετικά».  
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• Ένα καλό site πρέπει να εµπλουτίζει τις εµπειρίες του παιδιού-χρήστη και να 

επεκτείνει  τη φαντασία του. Sites που  αντί να διευρύνουν τις  απόψεις του 

παιδιού για την κοινωνία και τον κόσµο, προωθούν τις κοινωνικές 

προκαταλήψεις θεωρούνται αρνητικά. 

 

γ. Σχεδιασµός: Ένα καλό site έχει προσωπικότητα και χαρακτήρα 
 
• Οι πληροφορίες για το site πρέπει να είναι εύκολο στο να βρεθούν και 

εύχρηστες στη χρήση τους.  

• Ο σχεδιασµός των σελίδων  πρέπει να είναι ελκυστικός  για να προσελκύει 

τους επισκέπτες τους. Επίσης να είναι κατάλληλος για τους συγκεκριµένους 

επισκέπτες (τα παιδιά). 

• Το κείµενο πρέπει να είναι εύκολο να διαβαστεί, χωρίς πολλά γραφικά και 

έντονο background  

• Η πλοήγηση του  χρήστη πρέπει να είναι  εύκολη.  

• Επιπλέον προσόν θεωρείται η δυνατότητα πλοήγησης από άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες.  

• Οι σελίδες που αποτελούνται κυρίως από links πρέπει να είναι καλά 

οργανωµένες και ελκυστικές αλλά κυρίως οι επιλογές αυτές καίριες και  

χρήσιµες για τα παιδιά που ερευνούν το θέµα.  

• Όταν περιέχονται  παιχνίδια πρέπει να υπάρχουν και οι οδηγίες.  

• Η σελίδα πρέπει να φορτώνεται  σε  λογικό χρονικό διάστηµα.  

• Όταν φορτώνονται απαραίτητα  plun –ins ή άλλες βοηθητικές  εφαρµογές 

αυτό πρέπει να αναφέρεται και να προσδιορίζεται σαφώς.  

• Κανείς  χρήστης δεν πρέπει  να  δίνει  προσωπικές πληροφορίες (όπως το 

όνοµά του/της ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου κ.λ.π) ή να  

πληρώνει  αµοιβή για υπηρεσία πριν  “µπει“ στο site.  

 

δ. Περιεχόµενο: Το σηµαντικότερο  στοιχείο ενός site 
 

• Ο τίτλος του site πρέπει να είναι κατάλληλος για  τους σκοπούς κατασκευής 

του.  

• Το περιεχόµενό του πρέπει να είναι εύκολοδιάβαστο  και να κατανοητό από 

τους επισκέπτες του. 
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• Πρέπει να είναι πλούσιο σε πληροφορίες και υλικό έτσι ώστε  να το  κάνουν 

αξιόλογο. 

• Εάν υπάρχει  µεγάλος αριθµός πληροφοριών πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 

αναζήτησης (search) µέσα στο site. Βοηθά επίσης το χρήστη η 

κατηγοριοποίηση των θεµάτων.  

• Η γραµµατική  και η σύνταξη πρέπει να είναι σωστές πάντα.  

• Οι πληροφορίες πρέπει να είναι τρέχουσες και εξακριβωµένες. Το site που 

ανανεώνεται συχνά, δείχνει συνέπεια. Η ένδειξη “τελευταία ενηµέρωση”- 

εάν υπάρχει- είναι θετικό στοιχείο. 

•  Θετικό επίσης θεωρείται εάν παρέχονται άλλες πηγές ή συνδέσεις (links) 

σχετικά µε κάποιο θέµα που εξετάζεται.  

• Τα γραφικά να είναι λιτά και σύµφωνα µε το περιεχόµενο.  

• Το περιεχόµενο πρέπει να είναι σχετικό  και οπωσδήποτε  κατάλληλο  για το 

προοριζόµενο ακροατήριο.  

• Οι απόψεις που  παρουσιάζονται πρέπει να είναι κατανοητές για το 

ακροατήριο (παιδιά).  

• Οι δεξιότητες που απαιτούνται για τη χρήση της σελίδας πρέπει να είναι 

κατάλληλες για παιδιά.  

• Στα  site που πρέπει να γίνουν  αναφορές σε θέµατα υγείας ή άλλα το 

περιεχόµενο πρέπει να είναι κατάλληλα διασκευασµένο για άτοµα µικρής 

ηλικίας.  

 

Β.2.3  Παρουσίαση δικτυακών πυλών και ιστοσελίδων 

 

Είναι βεβαίως  αδύνατον να παρουσιαστούν τόσα πολλά sites ώστε να 

έχουµε πλήρη εικόνα για το τι υπάρχει και τι προτείνεται. Ακολουθεί µικρή 

παρουσίαση ορισµένων από αυτά τα οποία συναντώνται  περισσότερο ως 

προτεινόµενα από άλλες δικτυακές σελίδες  κυρίως για το περιεχόµενό τους και το 

υλικό τους. Συνάµα επειδή στο Internet εκτός από τις πύλες για παιδιά, βρίσκουµε 

και πολλούς δικτυακούς τόπους µε τη µορφή «παιδικής χαράς», δηλ. ένα είδος 

εικονικών λεσχών ψυχαγωγίας για µικρά παιδιά, είναι δύσκολο να ξεχωρίσει η πύλη 

από  την απλή ιστοσελίδα γι’ αυτό και παρουσιάζονται ως  µία κατηγορία.  
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 Σε γενικές γραµµές τα site αυτά, προσφέρουν παιχνίδια, δηµιουργικές 

δραστηριότητες, κουίζ, ιστοριούλες κ.ά. Η αποτελεσµατικότητά τους εδράζεται στο 

κατά πόσο µπορούν να κρατήσουν το ενδιαφέρον του παιδιού ζωντανό. Στην 

Ελλάδα, δεν υπάρχουν πολλοί αντίστοιχοι τόποι ή ενσωµατώνονται στις 

περιορισµένες θεµατικές πύλες ως αναπόσπαστα τµήµατά τους, χωρίς τα οποία θα 

ήταν εξαιρετικά φτωχές. Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες από αυτές οι οποίοιες 

µπορούν να αποτελέσουν χώρο ψυχαγωγίας ή γνώσης και για τα ελληνόπουλα 

ανεξάρτητα από τη γλώσσα στην οποία έχουν δηµιουργηθεί. 

 

Β.2.3.1 Ελληνικές Πύλες για Παιδιά 

 

• Junior  (http:// www.junior.gr )  

Μια χαρούµενη κεντρική σελίδα µε φόντο πολύχρωµα µπαλονάκια ένας 

προσεγµένος χώρος µε αρκετές υπηρεσίες, όπως πίνακες µηνυµάτων (message 

boards), δικτυακή συνοµιλία (chatrooms) και αρκετά θέµατα για το παιδί. Υπάρχουν 

πολλές παραποµπές σε ιστοσελίδες καταστηµάτων, φορέων και ιδρυµάτων για το 

παιδί και δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στους παιδότοπους και σε χώρους και τρόπους 

διεξαγωγής παιδικών συγκεντρώσεων και συνεστιάσεων. Με εµπορικό µάλλον 

προσανατολισµό, δεν έχει µεγάλη γκάµα θεµάτων για να ασχοληθεί το παιδί, αλλά 

απευθύνεται κυρίως στους γονείς µε προτάσεις αγοράς και διαφηµίσεις. Τα παιχνίδια 

της σελίδας καλύπτουν διάφορες ηλικίες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει 

κατηγοριοποίηση. Γενικότερα, η σελίδα χρησιµοποιεί αρκετούς ξένους όρους που 

δηµιουργούν σύγχυση στους µη µυηµένους στην αγγλική γλώσσα ή στο Internet.  

• imeakia  ( http://www.imeakia.gr ) 

Το   site του IME (Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού). Πρόσχαρο, πλούσιο, µε ήρωες 

ξεναγούς στην Αρχαία Ελλάδα. Ο προσανατολισµός του είναι καθαρά στα θέµατα 

που διαχειρίζεται το ΙΜΕ αλλά το περιεχόµενό του είναι σηµαντικό καθώς όλες οι 

πληροφορίες που δίνει παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. 

• Άσπρη λέξη ( http://www.asprilexi.gr ) 

Ένα λιτό σε µορφή αλλά πλούσιο σε περιεχόµενο site όπου  «διδάσκεται» η 

Ελληνική γλώσσα και η Γραµµατική µε παιγνιώδη τρόπο και περιέχονται  πολλά και 

ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά παιχνίδια. ∆εν είναι µόνο για παιδιά. Σύµφωνα µε τους 
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κατασκευαστές σκοπός του site είναι να προσφέρει γνώση, να ψυχαγωγήσει, να 

ερεθίσει µε στόχο τη συζήτηση και  να προβληµατίσει. Επίσης να κάνει γνωστές 

στους χρήστες πτυχές της ελληνικής γλώσσας, τις οποίες είτε δε γνωρίζουν είτε τους 

είναι αρκετά δύσκολο να ανακαλύψουν. Λειτουργεί και ως ηλεκτρονικό 

βιβλιοπωλείο αλλά και ως πολιτιστικός οδηγός µε αναφορές και προτάσεις για τα 

πολιτιστικά δρώµενα της χώρας.  

• Netkids ( http://www.netkids.gr ) 

∆εν είναι παιχνιδότοπος, αν και έχει αρκετά παιχνίδια, σπαζοκεφαλιές και χιούµορ. 

Κατά κύριο λόγο όµως απευθύνεται στους γονείς, προσφέροντάς τους πολλές 

πληροφορίες σε θέµατα σχετικά µε το παιδί, όπως προτάσεις και συµβουλές αγορών, 

ανακοινώσεις εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, παιδαγωγικές και ιατρικές 

συµβουλές. Η πλοήγηση δεν είναι δύσκολη, ωστόσο είναι µάλλον χρονοβόρα. Ο 

πολύ µεγάλος αριθµός παραποµπών και η εκτεταµένη χρήση τεχνολογίας Flash και 

Real Play καθυστερούν το «φόρτωµα» (loading) της σελίδας, η οποία µερικές φορές 

«σέρνεται» και τελικά εµφανίζεται αποσπασµατικά. Η προειδοποίηση σχετικά µε τη 

χρήση των παραπάνω τεχνολογιών ίσως θα έπρεπε να είναι περισσότερο εµφανής, 

όπως και η επισήµανση ότι χρειάζεται να «κατεβούν» (download) τα ανάλογα plug-

in, προκειµένου να εµφανιστούν σωστά οι υπόλοιπες σελίδες. Σε γενικές γραµµές 

όµως, παρ' όλες τις δυσκολίες αν η γραµµή είναι «µικρή», η Netkids είναι ένας 

πληρέστατος κατάλογος και µια σοβαρή πρόταση αν όχι παράδειγµα προς µίµηση 

στις παιδικές δικτυακές εφαρµογές. Η σελίδα φιλοξενεί link σε τόπους σχετικούς µε 

την προστασία των παιδιών στο Internet, όπως το SurfWatch, το CyberSitter, το 

NetNanny και το CyberPatrol, κ.λ.π 

• Μαθητής ( http://www.mathitis.gr  ) 

Ζωντανό, χαρούµενο µαθητικό περιοδικό µε ανέκδοτα, ειδήσεις, παιχνίδια, 

ζωγραφική. Είναι η µεταφορά του περιοδικού σε ηλεκτρονική µορφή. 

• ∆ηµοτικό  ( http://www.dimotiko.gr  ) 

Είναι περισσότερο ένα portal για την εκπαίδευση κι όχι µόνο για παιδιά. Περιέχει 

όµως πολλές συνδέσεις, κυρίως εκπαιδευτικού περιεχοµένου, χρήσιµες σε παιδιά. 
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Β.2.3.2 Ξένες Πύλες για Παιδιά 

 

• Spaceplace nasa ( http://spaceplace.nasa.gov/en/kids ) 

Είναι το διαστηµικό εργαστήριο της ΝASA. Εξαιρετικό site µε διαστηµικά ταξίδια, 

φωτογραφικό υλικό και πολλές κατασκευές. Πολλά παιχνίδια, ευχάριστη µάθηση µε 

παιγνιώδη µορφή. Εξηγεί επιστηµονικά θέµατα µε απλό και άµεσο  τρόπο.  

• ALFY ( http://www.alfy.com/) 

Η παιδική πύλη µε κλασσικά ηλεκτρονικά παιχνίδια (προηγούµενων δεκαετιών) 

αλλά όχι µόνο. Έχει επίσης µουσική, ηλεκτρονικό κατάστηµα και πολλά downloads. 

Για τους γονείς περιέχει ξεχωριστό site όπου υπάρχει ηλεκτρονικό σχολείο. Ας µην 

ξεχνάµε ότι στις Η.Π.Α επιτρέπεται η on-line εκπαίδευση των µαθητών εναλλακτικά  

της συµβατικής. Στο site περιέχονται  ασκήσεις ανάγνωσης, γραφής, µαθηµατικών 

και άλλων µαθηµάτων καθώς και πλήθος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για παιδιά 

µικρών ηλικιών.    

• AZKidsNetArizona (http://www.azkidsnet.com/) 

Περιέχει links σε πολλούς τόπους που ενδιαφέρουν παιδιά και γονείς. Στα ευρετήριά 

του βρίσκονται Μουσεία απ’ όλο τον κόσµου, ζώα και ζωολογικοί κήποι, 

κινηµατογράφος, αθλητισµός, αστείες ιστορίες καθώς και βοήθεια στα σχολικά 

µαθήµατα.   

• Kids' Space ( http://www.kids-space.org/ ) 

Κεντρίζει το ενδιαφέρον µε τα γραφικά του είναι όµως επίσης πλούσιο  site µε 

παιχνίδια, forums, µουσική, ζωγραφική, φωτογραφία και δυνατότητα ανεύρεσης  

pen pals.    

• Ivyjoy (http://www.ivyjoy.com/rayne/kidssearch.html) 

Σελίδα µε συγκεντρωµένα links για site σχετικά µε παιδιά. 

Μηχανές αναζήτησης (search engines), εξειδικευµένες search engines (πχ.ask 

reeves), web guides,.Επίσης πολλά links για τους γονείς και εκπαιδευτικούς. 

• Οswego.org(http://www.oswego.org/ocsd-

web/teaching/kidsearch/kidssearch.htm) 

Search engines και  links για  γονείς και παιδιά. 
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• Surfing the Net with Kids (http://www.surfnetkids.com/) 

Ασχολείται  µε αξιολόγηση δικτυακών τόπων σχετικά µε το παιδί τα τελευταία οκτώ 

χρόνια. Περιέχει πλήθος προτάσεων και επιλογών σχεδόν µε καθετί που έχει σχέση 

µε το παιδί. 

• MSN Kids (http://kids.msn.com/kidz/default.aspx) 

Η παρουσία της MSN που δε θα µπορούσε να είναι απούσα από το χώρο. ∆εν είναι 

κάτι το εξαιρετικό καθώς είναι µάλλον φτωχό συγκριτικά µε άλλα site. Από την 

άλλη όµως δεν κουράζει µε την ποσότητα του περιεχοµένου του.    

• World Kids Network (http://www.worldkids.net/) 

Ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός µε site φτιαγµένο από εθελοντές. ∆εν έχει τα 

γραφικά και την ποιότητα στο interface  που έχουν άλλα, αλλά είναι πολύ πλούσιο 

σε περιεχόµενο µε συνδέσεις για σχεδόν οτιδήποτε θα ενδιέφερε ένα παιδί.  

• Kids Links ( http://www.kidsdomain.com/kids/links.html ) 

Όπως λέει και τ’ όνοµά του περιέχει συνδέσεις για sites που ασχολούνται µε το παιδί 

και καλύπτουν σχεδόν όλα τα ενδιαφέροντά του.   

• Kidtastic.com 

Είναι ένα εξαιρετικό site µε παιχνίδια, πολλά εκπαιδευτικά θέµατα (ιστορία, 

µουσική, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, τεχνολογία, τέχνες, φιλοξενία ιστοσελίδων 

κ.λ.π.). Το όµορφο interface του έλκει για περεταίρω εξερεύνηση. 

• kids2web  (http://www.amagickgarden.com/kids2web.html) 

Για παιδιά 0-9 όπως λέει. Έχει λίγο απ’ όλα: Αθλητισµό, βιβλία, παιχνίδια, ταινίες, 

µουσική κ.λ.π. ∆ίνεται η δυνατότητα επίσης για on-line αγορές.  

• Yahooligans! (http://www.yahooligans.com)  

Μια θεµατική πύλη για παιδιά. Παιδί της πασίγνωστης πύλης Yahoo!, το 

Yahooligans! είναι ένας πολύ προσεγµένος χώρος, µε αξιόλογη αισθητική. Απλό και 

φιλικό στην πλοήγηση, παρέχει θεµατικούς καταλόγους για την τέχνη και την 

επιστήµη, τους υπολογιστές, τον αθλητισµό και τη διασκέδαση, το σχολείο, 

γνωριµία µε ξένους τόπους, τα ήθη και τα έθιµα άλλων λαών κ.λπ. Όλα αυτά 

ασφαλώς είναι επιλεγµένα µε γνώµονα τις απαιτήσεις και τα ενδιαφέροντα ενός 

παιδιού. Ωστόσο, ακόµα και ένας ενήλικος µπορεί να «ξεφυλλίσει» το Yahooligans! 

χωρίς να αισθανθεί ότι χάνει τον καιρό του.  
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       Εκτός από τους καταλόγους, η πύλη προσφέρει υπηρεσίες ανταλλαγής 

στιγµιαίων µηνυµάτων, χώρους για chat και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Υπάρχουν 

επίσης θέµατα που αφορούν στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς, µε 

παιδαγωγικές συµβουλές, διδακτικές µεθόδους και απαντήσεις σε προβλήµατα που 

σχετίζονται µε την παιδική ψυχολογία.  

Τα παιχνίδια στην πύλη αυτή είναι σκέψης, όπως κουίζ, παιχνίδια µε τράπουλα, 

σταυρόλεξα, σκάκι, ντάµα και ντόµινο, ενώ δεν υπάρχουν παιχνίδια ακατάλληλα για 

τα παιδιά. Το Yahooligans, θα µπορούσε να χαρακτηριστεί πρότυπο vortal (θεµατική 

πύλη) για τα παιδιά, ένας χώρος ασφαλής όπως ένας παιδότοπος µέσα στο σπίτι.  

• Peachpod  (http://www.peachpod.com)  

Ένα  ροδάκινο ανοίγει τη φλούδα του και  αποκαλύπτει ένα χώρο παιχνιδιού, 

γνώσης και διασκέδασης. Εκπαιδευτικά θέµατα, ψυχαγωγία, παιχνίδια και 

παραποµπές (links) στον κόσµο του Disney είναι µερικά από αυτά που παρέχει το 

Peachpod µε τη συνεργασία του γνωστού δικτυακού τόπου Amazon.com. Είναι µια 

πύλη που  δίνει τη δυνατότητα να κατεβάσετε δοκιµές (demo versions) διαφόρων 

παιχνιδιών και παρέχει πλούσιο webring στις επίσηµες σελίδες παιχνιδιών. Πέραν 

τούτου, ένας µεγάλος κατάλογος εγκυκλοπαιδικών θεµάτων θα βοηθήσει το παιδί 

στα µαθήµατά του και στις διάφορες σχολικές δραστηριότητες. 

• Sesamestreet (http://www.ctw.org/sesame/)  

 Η on-line εκδοχή της γνωστής  πολύ επιτυχηµένης τηλεοπτικής σειράς. Ένας 

κατεξοχήν ψυχαγωγικός τόπος, µε θαυµάσια αισθητική και λειτουργικότητα, το 

Sesame Street είναι σχεδιασµένο µε βάση επιστηµονικές παιδαγωγικές αρχές. Αφορά 

κυρίως παιδιά προσχολικής ηλικίας και θα µπορούσε, χωρίς κανένα ενδοιασµό ίσως, 

να  χαρακτηριστεί από τους καλύτερους δικτυακούς τόπους στο είδος του.  

Το παιδί δε θα βαρεθεί, καθώς τίποτα δεν γίνεται χωρίς τη συµµετοχή του. Τα 

παιχνίδια έχουν χιούµορ, όχι µόνο λόγω των αστείων χαρακτήρων αλλά και εξαιτίας 

των σκηνών και της σύλληψης των επεισοδίων.  

Ο site χωρίζεται σε δύο ξεχωριστά κοµµάτια: την περιοχή του Sesame Street 

και την περιοχή του Sesame Workshop («Σουσαµοεργαστήριο»). Το πρώτο αφορά 

τη γνωριµία µε τους χαρακτήρες ή έχει παιχνίδια, ιστορίες, παραποµπές σχετικές µε 

τη µουσική και την τέχνη. Το δεύτερο, αυτό του «Σουσαµοεργαστηρίου», έχει σχέση 

µε το εµπορικό τµήµα της εταιρείας, µε γενικότερες αναφορές στα προϊόντα της, 
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στοιχεία για την παιδική προστασία στο Internet, διαφηµίσεις, εγγραφή στη λέσχη 

Sesame κ.ά.  

• Disneypark (http://www.disney.com) 

 Παιδική χαρά on-line, για παιχνίδι µε τους ήρωες των παιδικών κόµικς. Παράλληλα 

βέβαια, ο ίδιος χώρος εξυπηρετεί και ως ένα µέσο διαφήµισης των προϊόντων της 

Disney.  

Στην παιδική χαρά (playhouse) του Disney.com τα παιδιά (κυρίως 

προσχολικής ηλικίας) µπορούν να ασχοληθούν µε έξυπνες κατασκευές, 

σπαζοκεφαλιές, χωρίς να απαιτούνται γνώσεις, παρά µόνο οι φυσιολογικές 

δεξιότητες τις οποίες µπορούν να αξιοποιήσουν και να καλλιεργήσουν. Επίσης, οι 

γονείς µπορούν να πάρουν χρήσιµες οδηγίες σχετικά µε το πώς θα βοηθήσουν τα 

παιδιά να κάνουν σωστή και αποτελεσµατική χρήση των οδηγών πλοήγησης στην 

«παιδική χαρά». Παράλληλα, επισηµαίνουµε την έµφαση που δίνεται σε 

παιδαγωγικούς και ψυχολογικούς παράγοντες και καθιστά τον τόπο αξιόπιστο µέσο 

ψυχαγωγίας. Όπως µπορεί κανείς να διαπιστώσει διαβάζοντας το «Curriculum» της 

«παιδικής χαράς», οι σχεδιαστές του Disney Playhouse δίνουν έµφαση στην 

ανάπτυξη των φυσιοκινητικών δεξιοτήτων, της συναισθηµατικής νοηµοσύνης, της 

γνωστικής ικανότητας και αντίληψης, καθώς και στην καλλιέργεια των ιδιαίτερων 

δηµιουργικών και καλλιτεχνικών ικανοτήτων και του ήθους του παιδιού.  

Ο τόπος κάνει εκτεταµένη χρήση του Macromedia Flash, γεγονός που καθιστά 

τη σελίδα πολύ ελκυστική, ζωντανή. Σχετίζεται άµεσα µε την όλη δραστηριότητα 

της οµώνυµης εταιρείας. Έτσι, υπάρχει η δυνατότητα, µετά το παιχνίδι, για επίσκεψη 

στους δικτυακούς τόπους των ταινιών της Disney, τον τόπο της Disneyland και των 

βιβλίων του Disney. Το Disney.com είναι ένα τεράστιο εµπορικό κέντρο για παιδιά 

και για όσους ασχολούνται µε τη φροντίδα τους.  

• Walt Disney Family (http://family.go.com)  

Παιχνίδια, συνταγές, κατασκευές, χαρτοκοπτική, θέµατα διακόσµησης, κηπουρικής 

και ιδέες για party. Είναι µέλος του Walt Disney Family Internet Group. 

• Kid's Playroom  (http://www.compuwing.com/kids/kids_games.html) 

Πολλά παιχνίδια και πολλές συνδέσεις για άλλες παιδικές σελίδες. Παρέχει τη 

δυνατότητα για ηλεκτρονική ζωγραφική, µουσική  και απλά µαθήµατα υπολογιστών. 
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Χωρίς να προσφέρει κάτι το εξαιρετικό είναι ένας ασφαλής χώρος για παιδικό 

ηλεκτρονικό παιχνίδι ή αφετηρία για άλλες δικτυακές αναζητήσεις. 

• Universalstudios  (http://homevideo.universalstudios.com/kids.html)  

Οι υπεύθυνοι της Universal Studios έχουν χρησιµοποιήσει όλο το ταλέντο τους για 

τη δηµιουργία ενός παιδικού δικτυακού τόπου που συνδυάζει την ψυχαγωγία και τη 

διασκέδαση µε τις διαφηµιστικές ανάγκες. Εποµένως, ο τόπος είναι ιδιαίτερα 

προσεγµένος. Η αξιοπρόσεκτη σύνθεση και η αισθητική, που συχνά θυµίζουν την 

εικονογράφηση των κινουµένων σχεδίων της Universal, κάνουν την περιήγηση 

διασκεδαστική και πολύ ευχάριστη.  

• Crayola  (http://www.crayola.com/index.cfm)  

Μολύβια, µαρκαδόροι, µουτζούρες και σχέδια, χρώµατα και σκιές, εικονικοί τοίχοι 

πολλών χιλιοµέτρων για να τους βάψετε µε ό,τι θέλετε και να φτιάξετε κάθε είδους 

σχέδιο. Όντας ένας διαφορετικός τόπος για το παιδί, ο Crayola είναι ο παράδεισος 

των µικρών καλλιτεχνών. Τα παιδιά, αλλά και οι µεγάλοι, µπορούν να 

δηµιουργήσουν τα δικά τους γκράφιτι, εορταστικές και ευχετήριες κάρτες, ελεύθερα 

σκίτσα και ό,τι άλλο θα µπορούσε κάποιος να σκεφτεί, αν βρισκόταν ξαφνικά µόνος 

µε χιλιάδες µολύβια, πινέλα και µπογιές στο χέρι µπροστά σε µια ατέλειωτη λευκή 

επιφάνεια. Όµως, στο Crayola δεν αισθάνεται κανείς µόνος: ο «χρωµατογιατρός» 

Dr. Crayola παρέχει αποτελεσµατική βοήθεια, προτάσεις και υποδείξεις για τα 

χρώµατα και τη χρήση τους. Επίσης, δίνει συµβουλές για πρωτότυπες κατασκευές µε 

συνηθισµένα αντικείµενα (κάτι όπως το τηλεοπτικό Art attacks), και γενικά βοηθά 

το παιδί να εκτονώνεται δηµιουργικά και να σέβεται τα αντικείµενα µε τα οποία 

έρχεται καθηµερινά σε επαφή. Υπάρχουν δεκάδες σελίδες µε έτοιµα σχέδια, τα 

οποία µπορεί να χρωµατίσει κάποιος επί τόπου µε τα εικονικά µολύβια του Crayola 

ή να τα εκτυπώσει και να τα χρωµατίσει µε µολύβια.  

Πολύ διαφορετικός από όσους είδαµε µέχρι τώρα, ο Crayola δεν εξαντλείται 

µόνο στο να µαθαίνει τα παιδιά να ζωγραφίζουν. Περιλαµβάνει ειδικές σελίδες µε 

θέµατα για τους γονείς και τους παιδαγωγούς, συµβουλές και προτάσεις για τη 

χρησιµοποίηση των δυνατοτήτων του τόπου σε δικτυωµένες αίθουσες νηπιαγωγείων, 

ενώ κάλλιστα µπορεί να γίνει ένας αξιόπιστος σύµβουλος αγορών για παιδικά 

προϊόντα. Για τους παιδαγωγούς, κυρίως τους σχετιζόµενους µε την προσχολική 

ηλικία, προσφέρει χρήσιµες πληροφορίες για τεχνικά ζητήµατα σχετικά µε τη 
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ζωγραφική και την ιχνογραφία ως παιδαγωγικά µέσα και τους βοηθά να συντάξουν 

τα δικά τους σχέδια µαθήµατος.  

• Κidshealth  (http://www.kidshealth.org/kid/ ) 

Ασχολείται µε την υγεία των παιδιών σωµατική και ψυχική. Βοηθά τα παιδιά να 

αναγνωρίσουν και να ξεπεράσουν προβλήµατα της σχολικής ζωής ή οικογενειακής 

ζωής ως ένας έµπιστος φίλος-ψυχολόγος που του έχεις εµπιστοσύνη.  Έχει οδηγίες 

για την καλή φυσική κατάσταση του οργανισµού αλλά και τρόπους αποφυγής 

δυσάρεστων καταστάσεων. Εξηγεί µε απλά λόγια θέµατα που άπτονται µε 

αθλητισµό, διατροφή και εξωσχολικές ενασχολήσεις. ∆ίνει απλές ιατρικές 

συµβουλές αλλά εξηγεί επίσης τι προσφέρει κάθε ειδικότητα και που θα πρέπει να 

απευθυνθούµε. 

• Abc (http://www.abc.net.au/children/default.htm) 

  Είναι η ηλεκτρονική παιδική χαρά που δηµιούργησε το τηλεοπτικό δίκτυο ΑΒC. 

Έχει ωραία γραφικά και όµορφο interface. ∆εν ξεφεύγει όµως από τον κανόνα και 

δεν έχει να δώσει κάτι το διαφορετικό εκτός ίσως από µια έµφαση στα τηλεοπτικά 

προγράµµατα και σειρές του δικτύου. 

• American Library Association. (http://www.ala.org) 

Οι προτάσεις της Αµερικανικής Ένωσης Βιβλιοθηκών για ιστοσελίδες που µπορούν 

άφοβα να διαλέγουν τα παιδιά . Περιέχει links µε προσανατολισµό περισσότερο στη 

γνώση κι όχι στη διασκέδαση. Οι προτάσεις για κάποιο site µπορούν να γίνουν από 

τον καθένα, υπάρχει όµως επιτροπή που εγκρίνει ή όχι την πρόταση. Τα κριτήρια 

επιλογής είναι δηµοσιευµένα (περιεχόµενο, µορφή, συγγραφείς, σκοπός.)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Είναι οι υπολογιστές απαραίτητοι στην εκπαιδευτική δραστηριότητα; Πώς  

αντιµετωπίζουν κυβερνήσεις και εταιρείες την διάδοση των νέων τεχνολογιών; Η 

εισαγωγή και χρήση τους είναι απλό ζήτηµα  ή παρουσιάζει προβλήµατα; Τι 

πιστεύουν οι γονείς και οι δάσκαλοι; Ας δούµε µια σειρά από έρευνες που 

αποδεικνύουν το ολοφάνερο: Εκατοµµύρια οικογενειών χρησιµοποιούν υπολογιστές 

και ∆ιαδίκτυο στο σπίτι, στην εργασία, ή το σχολείο. Η σχέση µε  τους νέους 

τρόπους µάθησης και διασκέδασης αντανακλά σε όλο και περισσότερο πληθυσµό 

ανεξάρτητα από καταγωγή, εργασία, εισόδηµα, ή  εκπαιδευτική βαθµίδα. Ο 

υπολογιστής  είναι πλέον αναπόσπαστο µέρος της ζωής του σύγχρονου πολίτη και 

ως εκ τούτου και του σύγχρονου µαθητή.  

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Γ.1 Παιδί και Ίντερνετ 

 

Γ.1.1 Χρήση υπολογιστών και ∆ιαδίκτυου για εργασίες µαθητών (Αύγουστος 

2000) Πηγή: NPD Online Research 

 

Σύµφωνα µε τη µελέτη αυτή, ποσοστό 33% των  παιδιών που έχουν 

υπολογιστή στο σπίτι τους τον  χρησιµοποιούν  για να κάνουν τις σχολικές τους 

εργασίες καθώς επίσης 85% για να σερφάρουν στο Internet. Η έρευνα 

πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα από 2.143 γονείς. Οι γονείς ανέφεραν ότι τις 

περισσότερες φορές η  δραστηριότητα των παιδιών τους στο Ίντερνετ  ελέγχεται από 

αυτούς. Σύµφωνα µε τη µελέτη, τα περισσότερα παιδιά που χρησιµοποιούν 

υπολογιστή, τελειώνουν σε περίπου µια ώρα τις σχολικές τους εργασίες, ενώ 

ξοδεύουν άλλη τόση για σερφάρισµα. Η µελέτη επίσης  διαπίστωσε ότι ο 

υπολογιστής στο σπίτι βοήθησε τους σπουδαστές και σε  άλλες ανάγκες σχετικές µε 
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το σχολείο. Αυτό γιατί υπάρχουν πλέον πάρα πολλά εκπαιδευτικά sites, πράγµα που 

δείχνει ξεκάθαρα ότι οι υπολογιστές γίνονται πλέον απαραίτητο εργαλείο για την 

κάθε εργασία. Το γεγονός επίσης ότι 73% των παιδιών  χρησιµοποιούν υπολογιστή 

στο σχολείο κάνει τους γονείς να  συνειδητοποιούν ότι οι υπολογιστές και το 

∆ιαδίκτυο είναι πλέον ένα σηµαντικό µέρος της εκπαίδευσης του παιδιού τους. 

Σύµφωνα µε την έρευνα, το 19% των παιδιών βρήκαν τις πληροφορίες που 

αναζητούσαν στο Internet, 65% κάποιες φορές, ενώ το 17% λίγες φορές. Μόνο 1% 

των παιδιών δε βρήκε τίποτα. Το 85% των σπουδαστών χρησιµοποίησαν το PC στο 

σπίτι για να κάνουν την εργασία  τους. Μόνο 15% των παιδιών έκαναν την εργασία 

σε δικό τους υπολογιστή, όµως µεταξύ των γονέων τα παιδιά των οποίων 

χρησιµοποίησαν το οικογενειακό PC, 25% σκοπεύουν να αγοράσουν έναν νέο 

υπολογιστή για το παιδί τους µέσα στους επόµενους µήνες.  

 

 

Γ.1.2 Στις ΗΠΑ το 40% των παιδιών «σερφάρει» στο Internet (Ιούνιος 2000) 

Πηγή: Grunwald Associates  (http://www.grunwald.com/index.php) 

 

Σύµφωνα µε έκθεση της Grunwald Associates, στις ΗΠΑ, περισσότερα από 

25 εκατοµµύρια παιδιά «σερφάρουν» στο ∆ιαδίκτυο, τριπλάσιος αριθµός σε σχέση 

µε το 1997. Ο αριθµός αντιπροσωπεύει το 40% των  παιδιών 2 έως 17 ετών. Κατά 

Χρήση υπολογιστή στο σπίτι  για σχολικές εργασίες 

Special reports 88% 

Reference source 85% 

Educational software 54% 

Nightly homework 50% 

Communicate with school friends 43% 

Standard test preparation  (SAT, PSAT, ACT, etc.) 13% 

Πηγή: NPD Online Research 
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την έρευνα, "Παιδιά, οικογένεια, και ∆ιαδίκτυο το 2000”, διαπιστώθηκε πως 

περισσότερο «σερφάρουν» οι έφηβοι, µε το 70% από αυτούς να συνδέονται πολλές 

φορές ηµερησίως. Επίσης διαπιστώθηκε ότι 14 εκατοµµύρια παιδιά συνδέονται στο 

Internet  από το σχολείο, ενώ σχεδόν 18 εκατοµµύρια παιδιά από το σπίτι ενώ άλλα  

και από τα δύο σηµεία). Στο 55% των οικογενειών που πήραν µέρος στην  έρευνα, 

τουλάχιστον ένας γονέας χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο από την εργασία ή το σπίτι. Η 

έκθεση προβλέπει ότι µέχρι το 2005, σχεδόν 44 εκατοµµύρια παιδιά ηλικίας 2 έως 

17 ετών θα χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο. Η πρόσβαση των παιδιών από το σχολείο 

αναµένεται να ξεπεράσει την  πρόσβαση από το σπίτι µέχρι το 2003 καθώς οι 

συνδέσεις  των σχολείων µε το ∆ιαδίκτυο επιταχύνονται. Τα παιδιά ανέφεραν επίσης 

την εκπαίδευση ως κύρια δραστηριότητά τους κατά τη διάρκεια σύνδεσής τους στο 

δίκτυο.  

Με την έρευνα επίσης διαπιστώθηκε ότι η απόφαση να αγοραστεί 

υπολογιστής και σύνδεση στο Internet  αποσκοπεί  αποκλειστικά στην καλύτερη 

εκπαίδευση  των παιδιών. Κύριος λόγος είναι ότι οι γονείς θεωρούν ότι το ∆ιαδίκτυο 

είναι σηµαντικό εργαλείο για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των παιδιών τους. 

∆εν είναι σύµπτωση ότι αυτή η έκρηξη συµβαίνει  την ίδια στιγµή που εκατοµµύρια 

γονιών συνδέονται στο δίκτυο, για να ενηµερωθούν και να επιµορφωθούν σχετικά µε 

την  ανατροφή και εκπαίδευση των παιδιών τους. Είναι επίσης γεγονός ότι τώρα και 

τα δύο φύλα χρησιµοποιούν το Internet περίπου σε ίδιο ποσοστό. Άλλα 

συµπεράσµατα της έρευνας δείχνουν ότι:  

• Σχεδόν τα 2/3 όλων των οικογενειών έχουν υπολογιστές στο σπίτι και 

46%  σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο. 

• Το χάσµα µεταξύ των δύο φύλων τείνει να εξαφανιστεί στα παιδιά. 

Για πρώτη φορά, τα κορίτσια χρησιµοποιούν το Internet  σε ποσοστά 

ίδια ή µεγαλύτερα από αυτά των  αγοριών. 

• Οι γονείς περιορίζουν τη χρήση του ίντερνετ στα  παιδιά τους σε 

ποσοστό 60% ενώ αντίστοιχα 74% των γονέων περιορίζουν την 

τηλεόραση. 

• Τα παιδιά ανακαλύπτουν τα sites που τα ενδιαφέρουν, από τους 

φίλους τους και από άλλες άτυπες πηγές. 
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• Πολλά  παιδιά  χρησιµοποιώντας το δίκτυο κάνουν ταυτόχρονα και 

κάτι άλλο (παραδείγµατος χάριν, 86% εφήβων κοριτσιών ακούνε  

ραδιόφωνο). 

Η έρευνα βασίστηκε σε τηλεφωνικές συνεντεύξεις µε ένα αντιπροσωπευτικό εθνικό 

δείγµα 1.735 τυχαία επιλεγµένων οικογενειών, συµπεριλαµβανοµένου χρηστών και 

µη του ∆ιαδικτύου. ∆εδοµένου ότι οι νεώτεροι χρήστες ∆ιαδικτύου αυξάνονται προς 

τα πάνω, θα δηµιουργηθεί µια νέα γενιά χρηστών που χρησιµοποιεί όλο και 

περισσότερο το ∆ιαδίκτυο. Το ∆ιαδίκτυο µετατοπίζει γρήγορα τα παλαιότερα µέσα 

όπως η τηλεόραση και οι εφηµερίδες, ως πρωταρχική πηγή σηµαντικών 

πληροφοριών.  

 

Γ.1.3  Στροφή της νεολαίας των ΗΠΑ στο ∆ιαδίκτυο. (Απρίλιος  2000) 
(Πηγή:http://www.apnic.net/) 
 

Σύµφωνα µε µια τελευταία  έρευνα, το ∆ιαδίκτυο µετατοπίζει γρήγορα τα 

παλαιότερα µέσα ενηµέρωσης όπως η τηλεόραση και οι εφηµερίδες ως πρωταρχική 

πηγή σηµαντικών πληροφοριών για τους έφηβους στις ΗΠΑ. Η τηλεφωνική έρευνα 

που διεξήχθη µεταξύ 1.014 οικογενειών σε εθνικό επίπεδο, διαπίστωσε ότι 67% 

Αµερικανών ηλικίας 18 έως 24 ζουν σε οικογένειες που χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο 

να συγκεντρώσουν  βασικές για αυτούς πληροφορίες, ενώ ο  µέσος  όρος σε εθνικό 

επίπεδο είναι 46%. Μεταξύ εκείνων των εφήβων χρηστών, 59% λένε ότι αυτήν την 

περίοδο η οικογένειά τους χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο περισσότερο από τις 

εφηµερίδες ενώ σε ποσοστό 53% περισσότερο απ' την τηλεόραση. 

H τεράστια αλλαγή της τάσης από την κατανάλωση εφηµερίδων και 

τηλεόρασης στη χρήση του ∆ιαδικτύου εξηγεί την επείγουσα ανάγκη των µέσων 

µαζικής ενηµέρωσης για είσοδο στο χώρο του ∆ιαδικτύου όπως π.χ η συγχώνευση 

Warner AOL. Τα παραδοσιακά µέσα αισθάνονται ήδη αυτό το γρήγορα 

µεταβαλλόµενο κύµα. Η µεταστροφή συµβαίνει γρηγορότερα όπως άλλωστε τα 

πάντα στη σηµερινή εποχή. Σύµφωνα µε τη µελέτη, 84% των παλαιών χρηστών 

∆ιαδικτύου ηλικίας 18 µε 24 ετών λένε ότι κάποιος από την οικογένειά τους είναι 

πολύ πιθανόν να χρησιµοποιήσει το Internet για να βρει  χρήσιµες πληροφορίες 

(χρηστικά) από το να ψάξει σε άλλο µέσο. Όταν χρειάζονται βοήθεια ή απάντηση σε 
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µια συγκεκριµένη ερώτηση, το 68% είναι πιθανότερο να ανατρέξει στο το ∆ιαδίκτυο 

από να  ψάξει σε µια εφηµερίδα, ενώ 67% από να παρακολουθήσει τηλεόραση. 

Ποσοστό 73% των οικογενειών που χρησιµοποιούν το Internet στην 

κατηγορία ηλικιών από 18 έως 24, λένε ότι το έχουν χρησιµοποιήσει για να βρουν 

πληροφορίες σχετικές µε την εργασία τους. 47% λένε ότι κάποιος στην οικογένειά 

τους θα ενδιαφερόταν ίσως να παρακολουθήσει εκπαιδευτικά  µαθήµατα µέσω 

∆ιαδικτύου για την εργασία ή για άλλους λόγους. Η µελέτη βρήκε ότι οι πιο 

αρνητικές οµάδες στη  χρήση  του ∆ιαδικτύου είναι οι ηλικιωµένοι, οι φτωχοί, και 

εκείνες µε τη χαµηλότερη εκπαίδευση. Επίσης δεν χρησιµοποιείται το ∆ιαδίκτυο 

στις οικογένειες µε εισόδηµα κάτω από $25.000 καθώς επίσης και στο 67% των 

Αµερικανών που δεν έχουν ολοκληρώσει το γυµνάσιο. Αλλά σύµφωνα µε την ίδια 

έρευνα, η χρήση ∆ιαδικτύου από τους  λευκούς, τους  µαύρους, και τις ισπανικές 

οικογένειες είναι περίπου ίση, µε µόνο 43% των λευκών και 43% των µαύρων 

οικογενειών να  στερούνται την πρόσβαση στο Ίντερνετ, έναντι 38% των 

ισπανόφωνων. 

Γ.1.4   Χρήση Internet στις Η.Π.Α (Οκτώβριος 2001) 

Πηγή: US Census Bureau    ( http://www.census.gov) 

 
Σύµφωνα µε µια έκθεση για τη χρήση υπολογιστών στις Ηνωµένες Πολιτείες 

µε στοιχεία συλλεχθέντα το 1993 έως 2001 η χρήση υπολογιστών στις ΗΠΑ έχει 

αυξηθεί αισθητά, και η χρήση του ∆ιαδικτύου είναι ένας µεγάλος λόγος για την 

αύξηση αυτή. Το 2001, το  50% των Αµερικανών ηλικίας 18 ετών και άνω 

χρησιµοποιεί υπολογιστές ενώ το αντίστοιχο ποσοστό   το 1993 ήταν 36% ενώ το 

1984 µόλις 18%. Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα  το 1/5 του πληθυσµού πάνω των 3 

ετών (57 εκατοµµύρια) “σέρφαρε” στο Internet. Σχεδόν 92 εκατοµµύρια ενήλικοι 

(47%) χρησιµοποίησαν υπολογιστή στο σπίτι ή στην εργασία τους: 64 εκατοµµύρια 

στην εργασία, 56 εκατοµµύρια στο σπίτι και 11 εκατοµµύρια στο σχολείο. Από τους 

ενηλίκους που χρησιµοποίησαν υπολογιστή στο σπίτι, το 71%  έκανε µόνο   

επεξεργασία κειµένου. Άλλες  χρήσεις ήταν: παιχνίδια (54%) ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο και επικοινωνία (45%). Περίπου 80% το χρησιµοποίησαν στο σπίτι για 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή για ενηµέρωση από κυβερνητικά Sites, για θέµατα 

εργασίας, υγείας, ή για πληροφορίες σε θέµατα  εκπαίδευσης. Οι επόµενες πιο κοινές 
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χρήσεις ήταν για  ειδήσεις, τον καιρό, τον αθλητισµό (50%) και τέλος για  την αγορά  

εισιτηρίων και κλείσιµο δωµατίων σε ξενοδοχεία κ.λ.π (25%). 

 

 

  

 

 

 

 

 

Τα παιδιά που χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο στο σπίτι το χρησιµοποίησαν για 

να δουν κυβερνητικά sites, για  πληροφορίες σχετικά µε εκπαίδευση (76%), 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (58%), για chating (32%) και να δουν ειδήσεις, τον καιρό 

ή αθλητικά (28%). Όσον αφορά τη χρήση υπολογιστών στο σχολείο οι µαθητές  των 

δηµόσιων δηµοτικών σχολείων έχουν ίδια ποσοστά µε τα  ιδιωτικά. Το 75% του 

συνόλου των µαθητών  χρησιµοποίησαν  υπολογιστές. Όµως  οι µαθητές που 

φοιτούν σε δηµόσιο σχολείο είχαν πολύ χαµηλότερα ποσοστά χρήσης στο σπίτι, από 

ότι οι µαθητές των  ιδιωτικών. Σύµφωνα µε την έκθεση, τα µισά από τα παιδιά είχαν  

υπολογιστή στο σπίτι έναντι 32% το 1993. Περίπου 71% των παιδιών που φοιτούν 

στο σχολείο χρησιµοποίησαν  υπολογιστή στο σχολείο. Μόνο ένα 20% των παιδιών 

µε οικογενειακά εισοδήµατα κάτω από $25.000 είχαν υπολογιστή στο σπίτι, έναντι 

88% εκείνων  µε  εισοδήµατα επάνω από $75.000.Από τα 14 εκατοµµύρια παιδιών 

που χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο, 9 εκατοµµύρια το χρησιµοποίησαν στο σχολείο 

και 7 εκατοµµύρια στο σπίτι. Ενώ 2 εκατοµµύρια παιδιά χρησιµοποίησαν το 

∆ιαδίκτυο και στο σπίτι και στο σχολείο, περισσότερο από µισά (7 εκατοµµύρια) 

από όλα τα παιδιά που έχουν πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο το χρησιµοποίησαν µόνο στο 

σχολείο. Μεταξύ όλων των παιδιών που  χρησιµοποίησαν το ∆ιαδίκτυο από το σπίτι, 

ανεξάρτητα από το αν είχαν δικό τους υπολογιστή, το 27% ανήκει σε οικογένειες µε 

οικογενειακά εισοδήµατα επάνω από $75.000, έναντι 2% των παιδιών σε  

οικογένειες µε εισοδήµατα κάτω από $25.000. Αλλά για τα παιδιά από τις 

Χρήση  Internet στο σπίτι 

% 

Χρήση Άρρεν Θήλυ 

Ειδήσεις, καιρός ,αθλητισµός 58% 41% 

Newsgroups 21% 13% 

Αγορά εισιτηρίων,  reservations 27% 23% 

Πηγή: US Census Bureau 
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οικογένειες υψηλότερου εισοδήµατος (επάνω από $75.000), 20% χρησιµοποίησαν το 

∆ιαδίκτυο από το σχολείο, έναντι 12% από τις οικογένειες χαµηλότερου 

εισοδήµατος (κάτω από $25.000). Η έρευνα επίσης διαπίστωσε ότι µισοί από τους 

ενηλίκους χρησιµοποίησαν υπολογιστή στην εργασία. Οι γυναίκες χρησιµοποίησαν 

τους υπολογιστές στην εργασία περισσότερο από ότι οι άνδρες, σε ποσοστό 57% 

έναντι 44%. Οι άνδρες και οι γυναίκες χρησιµοποίησαν τους υπολογιστές στην 

εργασία για διαφορετικούς σκοπούς. Για επεξεργασία κειµένου 60% των γυναικών, 

έναντι 54% των ανδρών. Από τα  43 εκατοµµύρια ενηλίκων που χρησιµοποίησαν το 

∆ιαδίκτυο στο σπίτι, το σχολείο ή την εργασία, 28 εκατοµµύρια το έκαναν από το 

σπίτι, 21 εκατοµµύρια από την δουλειά τους και 6 εκατοµµύρια στο σχολείο. Οι 

άνδρες που χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο βλέπουν ειδήσεις, τον καιρό, ή  αθλητικά 

(58% έναντι 41% των γυναικών) διαβάζουν newsgroups (21% έναντι 13%), ψάχνουν 

ή κατεβάζουν software, αγόραζουν εισιτήρια ή κλείνουν δωµάτια σε ξενοδοχεία, ή 

νοικιάζουν αυτοκίνητα κ.λ.π (27% έναντι 23%).  

 

 

 

 
 

Η χρήση του Internet στις Η.Π.Α 

Χρήση % 

E-mail , κυβερνητικά sites ,εργασία ,υγεία , 

πληροφορίες για την εκπαίδευση 
80% 

Ενήλικοι 

Ειδήσεις καιρός ,sports . 50% 

E-mail , κυβερνητικά sites ,εργασία ,υγεία , 

πληροφορίες για την εκπαίδευση 
 

Χρήση E-mail 76% 

Συµµετοχή  σε chat rooms 58% 

Ειδήσεις καιρός ,sports. 32% 

Παιδιά 

Ειδήσεις καιρός ,sports. 28% 
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Γ.1.5  Μεγαλώνει ο αριθµός των παιδιών µε σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο. (Απρίλιος 
2001)Πηγή: Newsweek (http://www.msnbc.msn.com/id/3032542/site/newsweek/)  
 

Σύµφωνα µε το περιοδικό Newsweek ο αριθµός χρηστών ∆ιαδικτύου ηλικίας 

κάτω των 16 ετών θα ξεπεράσει τα  77 εκατοµµύρια µέχρι το έτος 2005. Το 

µεγαλύτερο µέρος της αύξησης θα προέλθει από τη Βόρεια Αµερική και την  Ασία. 

Η αύξηση στην  Ευρώπη δε θα είναι εξίσου µεγάλη. Ο αριθµός των παιδιών σε όλο 

τον κόσµο που χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο, θα αυξηθεί εντυπωσιακά κατά τη 

διάρκεια των επόµενων έξι ετών και θα δηµιουργηθεί µια τεράστια αγορά, ενώ 

αντίθετα δε θα είναι τόσο ταχεία η ανάπτυξη στην Ευρώπη. Με την έρευνα 

διαπιστώθηκε ότι ένα στα τρία παιδιά ηλικίας 6-16 ετών στο Ην.Βασίλειο, έχει 

χρησιµοποιήσει το Ίντερνετ και ότι θα προστεθούν άλλα 1,8 εκατοµµύρια το 

επόµενο έτος. Ο αριθµός χρηστών ∆ιαδικτύου στην Ασία σχεδόν θα 

τετραπλασιαστεί από το 2001 ως το 2005. Εντούτοις, ακόµα κι αν ο ρυθµός 

ανάπτυξης θα είναι υψηλότερος απ' ότι στη Βόρεια Αµερική θα υπάρξουν ακόµα 

περισσότερα παιδιά που  χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο στη Βόρεια Αµερική απ' ότι 

στην  Ασία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήση του Internet σε χρήστες κάτω των 18 ετών 

 Έτος 

 2001 2005 

Aφρική 90,000 356,700 

Ασία 6,209,700 22,230,100 

Ευρώπη 6,165,200 15,336,500 

Μέση Ανατολή 156,500 438,700 

Βόρειος Αµερική 13,708,800 36,294,400 

Νότιος Αµερική 477,000 1,778,300 

Παγκοσµίως 28,807,200 77,064,700 

Πηγή: Computer Economics 
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Γ.1.6  Αύξηση των νέων που χρησιµοποιούν το Internet στο Ην.Βασίλειο  
(Ιούλιος 2001) Πηγή: Fletcher Research  http://www.fletch.co.uk 
 

Σύµφωνα µε  τελευταίες έρευνες  περισσότερα από 3 εκατοµµύρια  παιδιά 

κάτω από 17 ετών στο Ην.Βασίλειο χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο. Αυτό 

αντιπροσωπεύει µια αύξηση 12% στη χρήση ∆ιαδικτύου µεταξύ των παιδιών στους 

τελευταίους έξι µήνες. Τα συµπεράσµατα, παρουσιάζουν µια ογκώδη αύξηση της 

χρήσης µεταξύ των παιδιών στις  ηλικίες 7-16 ετών. Σχεδόν τα µισά (46%) από τα 

παιδιά έχουν χρησιµοποιήσει το Internet για να κάνουν έρευνα αγοράς, µε µόνο ένα 

17% να έχουν αγοράσει κάτι  on-line. Όπως ήταν αναµενόµενο, ο πιο κοινός τρόπος 

για να αγοράσουν on-line τα παιδιά κάποια προιόντα, είναι µε τη χρησιµοποίηση της 

πιστωτικής κάρτας των γονέων τους. Ένα από τα πιο εκπληκτικά αποτελέσµατα της 

µελέτης δείχνει τις παράλληλες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της σύνδεσης. 

Λιγότεροι από ένα στα πέντε (18%) από τα παιδιά που πήραν µέρος στην έρευνα  

είπαν ότι χρησιµοποιώντας το ∆ιαδίκτυο δεν έκαναν τίποτα άλλο ταυτόχρονα. Οι 

δηµοφιλέστερες παράλληλες δραστηριότητες που έκαναν τα παιδιά 

χρησιµοποιώντας το ∆ιαδίκτυο ήταν να ακούν  µουσική (58%), να βλέπουν 

τηλεόραση (23%), να ακούνε ραδιόφωνο (13%) και να διαβάζουν περιοδικά (13%). 

Η έρευνα έδειξε µια αύξηση στον αριθµό παιδιών που δυσανασχέτησαν από κάτι 

που βρήκαν στο ∆ιαδίκτυο, από 20% σε 33% στους τελευταίους έξι µήνες. Από 

αυτά, 58% περιγράφουν αυτό το υλικό ως «προσβλητικό».                                                                              

Παρόλα αυτά, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά είναι γενικά πολύ θετικά στις κρίσεις τους 

απέναντι στους χρήστες του ∆ιαδικτύου που περιγράφονται ως έξυπνοι, φιλικοί, 

cool, κ.λπ,. Άλλα συµπεράσµατα από την έρευνα δείχνουν: 

• η χρησιµοποίηση του ∆ιαδικτύου για σχολικά µαθήµατα και το 

εκπαιδευτικό υλικό είναι ακόµα µια από τις δηµοφιλέστερες χρήσεις 

για τα παιδιά. Σχεδόν 80% των παιδιών σκέφτονται ότι το  ∆ιαδίκτυο 

τα βοηθά µε τις εργασίες τους 

• οι δηµοφιλέστερες on-line δραστηριότητες είναι παιχνίδια, µουσική, 

αγορά εισιτηρίων και ενηµέρωση για τον κινηµατογράφο.  

• από τα παιδιά που χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο, τα µισά το κάνουν 

από το σπίτι, το ένα τρίτο από το σχολείο, και το υπόλοιπο από ένα 

σπίτι των φίλων ή των συγγενών ή από την εργασία των γονέων τους. 
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 Η έρευνα από τη βρετανική εταιρεία ερευνών Fletcher διαπίστωσε ότι, στο 

Ην.Βασίλειο, τα κορίτσια ξεπερνούν αριθµητικώς τα αγόρια στο ∆ιαδίκτυο. 

Ποσοστό 61% των παιδιών µέχρι 18 ετών  στο ∆ιαδίκτυο είναι κορίτσια, παρά το 

γεγονός ότι υπάρχει σαφώς λιγότερο περιεχόµενο που απευθύνεται σ’ αυτά. 

∆ιαπιστώνεται επίσης ότι τα κορίτσια συµµετέχουν περισσότερο στα chats. 57% των 

κοριτσιών συνδέονται για να κουβεντιάσουν, ενώ µόνο 44% των αγοριών κάνουν το 

ίδιο πράγµα. Τα αγόρια  χρησιµοποιούν το Internet περισσότερο για ψυχαγωγία και 

για downloading λογισµικού και  µουσικής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ.1.7  Το ένα τρίτο  των παιδιών στη Βρετανία «σερφάρει» στο  ∆ιαδίκτυο  

(∆εκεµβριος του 2000) (Πηγή: http://www.kids.net) 

 

Σε µελέτη που διενεργείται από ερευνητική οµάδα έχει διαπιστωθεί ότι  ένα 

στα  τρία παιδιά ηλικίας 6-16 ετών στο Ηνωµένο Βασίλειο, έχει χρησιµοποιήσει το 

∆ιαδίκτυο. Κάτι που σηµαίνει ότι υπάρχουν  σχεδόν 2,4 εκατοµµύριο παιδιά-χρήστες 

και σ’ αυτά αναµένεται να  προστεθούν περίπου 1,8 εκατοµµύρια στο επόµενο έτος. 

Η µελέτη του  Kids.net έδειξε ότι τα παιδιά είναι γενικά ενθουσιώδες για το Internet. 

Το βρίσκουν εύχρηστο και το χρησιµοποιούν  για διασκέδαση, για παιχνίδια, και 

Φύλο των χρηστών στο UK ανά ηλικία  

Ηλικία Θήλυ Άρρεν 

Μικρότερο από 18 61% 39% 

18-24 53% 47% 

25-34 45% 55% 

35-44 36% 64% 

45-54 30% 77% 

55+ 19% 81% 

Πηγή: Fletcher Research 
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chating.Tα 2/3 των παιδιών θεωρούν ότι τα βοηθά στις σχολικές τους εργασίες  και 

το 1/3  θα επιθυµούσε να το χρησιµοποιήσει για τα µαθήµατα εάν ήταν για κάποιο 

λόγο στο σπίτι ή άρρωστα  και γενικά εκτός σχολείου. Σχεδόν 500.000 παιδιά που 

έχουν χρησιµοποιήσει το ∆ιαδίκτυο στη Βρετανία αισθάνονται άσχηµα ή 

δυσανασχετούν  από κάτι που βρήκαν ή είδαν. Από αυτά, 40% ήταν αγενές ή 

προσβλητικό και ένα στα επτά για κάτι που τα φόβισε. Αυτό θέτει ένα γενικότερο 

δίληµµα στους γονείς σχετικά µε το περιεχόµενο των σελίδων στο Internet. Τα  

παιδιά  όµως απολαµβάνουν και προσελκύονται από την ανεξέλεγκτη φύση του. 

∆ηλώνεται έτσι η ανάγκη να αστυνοµευτεί αποτελεσµατικότερα και να περιοριστεί η 

πρόσβαση σε πορνογραφικό ή άλλο ακατάλληλο υλικό. Πρέπει δηλαδή να εξεταστεί 

προσεκτικά από τους γονείς, τους δασκάλους και εκείνους έχουν σχέση, το 

περιεχόµενο που θα έχουν πρόσβαση τα παιδιά. Όπως ήταν αναµενόµενο, στην 

έρευνα εµφανίζονται διαφορές στη χρήση του ∆ιαδικτύου µεταξύ των αγοριών και 

των κοριτσιών. Τα αγόρια προτιµούν τον αθλητισµό και sites παιχνιδιών, ενώ τα 

κορίτσια έλκονται από τη µουσική και από sites µε Lifestyle. Και τα δύο φύλα 

επιθυµούν να χρησιµοποιήσουν το δίκτυο για να κουβεντιάσουν και να κάνουν 

φίλους. Η έρευνα βρήκε ότι η τηλεόραση είναι ακόµα το µέσο που προτιµούν τα 

παιδιά. Τα δύο τρίτα από αυτά περνούν µόλις πάνω από µια ώρα εβδοµαδιαίως 

χρησιµοποιώντας το ∆ιαδίκτυο, αλλά και 15 ώρες παρακολουθώντας τηλεόραση.  

Η έρευνα για τη µελέτη έγινε από 5 τις Οκτωβρίου Σεπτεµβρίου µέχρι 16 

∆εκεµβρίου του 2000 και  περιέλαβε 3.805 παιδιά ηλικίας 6-16 ετών. 

 

Γ.1.8  Το ∆ιαδίκτυο εργαλείο µάθησης και... αντιγραφής  

Πηγή: The polling report,INC.  (http://www.pollingreport.com) 

             

  Σύµφωνα µε έρευνα του Ινστιτούτου Pew, οι µαθητές των ΗΠΑ, στη 

συντριπτική τους πλειονότητα στρέφονται στο ∆ιαδίκτυο για να κάνουν τις σχολικές 

τους εργασίες. Η έρευνα αποκαλύπτει όµως και µια «σκοτεινή πλευρά»: Ένας στους 

πέντε µαθητές γνωρίζει κάποιον που χρησιµοποίησε το Ίντερνετ για να αντιγράψει 

(µε copy-paste). Από το σύνολο των µαθητών ηλικίας 12-17 ετών, το 73% (δηλαδή 

περίπου 17 εκατοµµύρια µαθητές) έχει πρόσβαση στο Internet. Σχεδόν όλοι (94%) 

το χρησιµοποιούν, ενώ στο 78% των περιπτώσεων το διαδίκτυο βοήθησε στην 
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ολοκλήρωση των σχολικών εργασιών. Επίσης, το 48% των µαθητών επιλέγει το 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο για  επικοινωνία µε δασκάλους και συµµαθητές. Έτσι, 

µόνο το 24% των µαθητών καταφεύγει στις βιβλιοθήκες προς αναζήτηση πηγών για 

να ολοκληρώσει την εργασία του.  

Οι γονείς των µαθητών δηλώνουν ευχαριστηµένοι από τη συµβολή του 

∆ιαδικτύου στην εκπαίδευση. Το 93% αυτών πιστεύει ότι το Internet βοηθά τα 

παιδιά να µάθουν καινούργια πράγµατα και το 87% ότι τα βοηθά στις σχολικές 

εργασίες. Όσο για τους δασκάλους, σχεδόν όλοι (96%) αναγνωρίζουν ότι το 

∆ιαδίκτυο αποτελεί πλέον «ουσιώδες µέσο επικοινωνίας». 

Από την έρευνα του ινστιτούτου, όµως, προκύπτει και ένα µάλλον 

δυσάρεστο στοιχείο: το Internet διευκολύνει την αντιγραφή, αφού χωρίς καµία 

ιδιαίτερη προσπάθεια οι µαθητές µπορούν να συµπληρώσουν τµήµατα της εργασίας 

τους αντιγράφοντας  αδίστακτα από τις ιστοσελίδες του Παγκόσµιου Ιστού. Εξ ίσου 

εύκολη είναι µάλιστα η αντιγραφή ολόκληρων εργασιών ή ακόµα και η αγορά τους.  

Η έρευνα αναφέρει ότι το 18% των µαθητών γνωρίζει κάποιον που έχει 

χρησιµοποιήσει το Internet για να «κλέψει» σε µια εργασία. Μάλιστα, όσο πιο 

έµπειροι χρήστες του ∆ιαδικτύου γίνονται οι µαθητές, τόσο πιο πολύ το 

χρησιµοποιούν για να ετοιµάσουν χωρίς κόπο την εργασία τους.  

 

 

Γ.1.9  Η «εκπαίδευση από απόσταση» (Distance Learning) αναπτύσσεται λόγω 

του ∆ιαδικτύου (Ιούνιος 2000). 

 

Η εκπαίδευση από απόσταση (Distance Learning), όπου ο σπουδαστής και ο 

δάσκαλος συνδέονται µέσω των νέων τεχνολογικών µεθόδων κι όχι µε τον κλασσικό 

τρόπο (τάξη), γίνεται µια βιώσιµη εναλλακτική επιλογή στις παραδοσιακές µορφές 

µεθόδων διδασκαλίας. Σύµφωνα µε έρευνα βασισµένη σε διεθνή στοιχεία ο αριθµός 

των σπουδαστών κολεγίων που εγγράφονται σε µαθήµατα τηλεµάθησης 

(τηλεκπαίδευσης ) έφτασε σε 2,2 εκατοµµύρια το 2002, ενώ ήταν περίπου 710.000 

το 1998. Αυτός ο αριθµός αντιπροσωπεύει 15% όλων των σπουδαστών τριτοβάθµιας  

εκπαίδευσης, ενώ ήταν περίπου 5% το 1998. Η πρόοδος  στην τεχνολογία καταργεί 

τα εµπόδια και αλλάζει τον τρόπο που οι δάσκαλοι αλληλεπιδρούν µε τους 
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σπουδαστές. Το ∆ιαδίκτυο προσελκύει όλο και περισσότερες σχολές, Πανεπιστήµια 

και σπουδαστές στην «εκπαίδευση από απόσταση» από ότι συνέβαινε τα παλιότερα 

χρόνια. Ο αριθµός ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που προσφέρουν πλέον 

προγράµµατα τηλεµάθησης (τηλεκπαίδευσης) αυξάνεται επίσης εντυπωσιακά. Το 

2002 το 85% των διετών κολεγίων προσέφεραν επιλογή για µαθήµατα 

τηλεκπαίδευσης, ενώ το 1998 το ποσοστό ήταν περίπου 58%. Αντίστοιχα στα 

κολέγια τεταρτοετούς φοίτησης  είναι 84% το 2002, ενώ το 1998 ήταν περίπου 62%. 

Η «εξ αποστάσεως µάθηση» χρησιµοποιούσε παλιότερα τα παραδοσιακά 

µέσα όπως η µαγνητοταινία και τα κλειστά κυκλώµατα TV. Το ∆ιαδίκτυο όµως έχει 

αλλάξει εντελώς το τοπίο. Το περιεχόµενο και  ο τρόπος διδασκαλίας είναι τώρα 

εντελώς διαφορετικά, ενώ ποικιλία µαθηµάτων είναι πλέον διαθέσιµα για όλες τις 

βαθµίδες της εκπαίδευσης. 

Σύµφωνα µε νέα στοιχεία, η «εξ αποστάσεως εκπαίδευση» στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση, την περίοδο 1998-2002 είναι πλέον µια σοβαρή εναλλακτική λύση 

έναντι στο κλασσικό περιβάλλον των σχολικών τάξεων. Εταιρείες λογισµικού, 

επιχειρήσεις  τηλεπικοινωνιών, κατασκευαστές υλικού (Hardware) και φορείς 

παροχής υπηρεσιών Internet, καθώς επίσης και πολλές άλλες τεχνολογικές  

υπηρεσίες που αφορούν την εκπαίδευση, αναπτύσσουν συνεχώς νέα συστήµατα για 

αυτήν την αναδυόµενη αγορά που συνδυάζει ικανότητες διαφορετικών νέων 

τεχνολογιών. 

 

Γ.1.10  ́Eνας φορητός υπολογιστής για κάθε Γερµανό µαθητή έως το 2006  

(Πηγή: http://www.daad-magazin.de) 

 

Καθένας από τα δέκα εκατοµµύρια των γερµανών µαθητών θα έχει 

εφοδιαστεί µε ένα φορητό υπολογιστή έως το έτος 2006, όπως ανακοίνωσε η 

υπουργός Παιδείας της Γερµανίας, µε αφορµή ένα νέο φιλόδοξο πρόγραµµα για την 

εισαγωγή της Πληροφορικής στα σχολεία. Σύµφωνα µε την υπουργό, το νέο 

πρόγραµµα υπολογίζεται ότι θα στοιχίσει 80 δισ. Ευρώ. Η υπουργός δήλωσε επίσης 

ότι η κυβέρνηση θα µελετήσει σε ποιο βαθµό οι γονείς θα µπορούσαν να 

επωφεληθούν από φοροαπαλλαγές, στην περίπτωση που προσφέρουν οι ίδιοι ένα 

φορητό υπολογιστή στο παιδί τους. Η κ.Μπούλµαν προέβλεψε ακόµα ότι και τα 
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44.000 σχολεία της Γερµανίας θα έχουν πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο έως το τέλος του 

2004. Προς το παρόν, µόνο 12.000 σχολεία είναι συνδεδεµένα µε το Internet.  

Η Γερµανίδα υπουργός Παιδείας υπογράµµισε ότι οι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές και το ∆ιαδίκτυο θα είναι σύντοµα εξίσου απαραίτητοι στο σχολείο όσο 

και τα σχολικά βιβλία και προσέθεσε ότι κανείς δεν πρέπει να αποκλειστεί από την 

επανάσταση της Πληροφορικής.  

 

Γ.1.10  Τελευταία η Ελλάδα στη σύνδεση σχολείων µε το Internet (Μάιος 2001) 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

Στην τελευταία θέση µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

κατατάσσει την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσον αφορά τη σύνδεση των 

σχολείων της χώρας µε το Internet και τον εξοπλισµό τους µε εργαλεία 

πληροφορικής και πολυµέσα. Αυτό προκύπτει από τα συγκριτικά δεδοµένα που 

περιέχονται στην απαντητική επιστολή της αρµοδίας επιτρόπου. Στην απάντησή της 

η επίτροπος αναφέρει ότι τα προγράµµατα για τις τεχνολογίες της κοινωνίας της 

πληροφόρησης εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, προσθέτει, ωστόσο, ότι τα κράτη µέλη έχουν θέσει σε πανευρωπαϊκό 

επίπεδο και µε πρωτοβουλία της Επιτροπής το φιλόδοξο στόχο να έχουν έως το 2002 

όλοι οι µαθητές στη σχολική τάξη πρόσβαση στο Internet και σε πολυµέσα.  

Βάσει των συγκριτικών δεδοµένων, η Ελλάδα είναι τελευταία ως προς 

ποσοστό των σχολείων που είναι συνδεδεµένα µε το ∆ιαδίκτυο. Σύµφωνα µε τα 

στοιχεία, υψηλά ποσοστά σε αυτόν τον τοµέα επέτυχαν οι χώρες συνοχής, εκτός της 

Ελλάδας. Έτσι, στην Πορτογαλία το 100% των σχολείων της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης είναι συνδεδεµένο µε το Internet, στην Ισπανία, την Ιταλία και την 

Ιρλανδία το ποσοστό αυτό είναι άνω του 80%, ενώ στην Ελλάδα πέφτει στο 20%. 
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Γ.1.11  Χρήση άλλων µέσων  MME από τα  παιδιά που χρησιµοποιούν Internet  

( Ιανουάριος, 2001). (Πηγή:  http://www.harrispollonline.com) 

 

 Σύµφωνα µε έρευνα της εταιρείας Nickelodeon σχεδόν το 50% από  τα 

παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών που χρησιµοποιούν Internet  βλέπουν µόνο  TV όταν 

αυτή είναι ανοικτή, αλλά το 52% κάνουν και άλλα πράγµατα συγχρόνως. 11% 

ανέφεραν ότι «σέρφαραν» στο ∆ιαδίκτυο και συγχρόνως, 9%  διάβαζαν περιοδικά 

και 6% ότι άκουγαν  ραδιόφωνο. Σχεδόν το 1/3 (31%) έκανε «κάτι άλλο». Η µελέτη, 

που πραγµατοποιήθηκε µέσω ∆ιαδικτύου από την εταιρεία Harris Interactive, που 

πήρε συνέντευξη από 612 παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών. Με την έρευνα 

διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά 8 έως 12 ετών που χρησιµοποιούν Internet σε ποσοστό 

93% βλέπουν τηλεόραση, σχεδόν 2/3 ακούνε ραδιόφωνο (63%) και σχεδόν τα µισά 

παίζουν  ηλεκτρονικά παιχνίδια (46%). Τέσσερα στα δέκα (43%) βλέπουν  βίντεο ή 

DVD, 37% σερφάρουν  και 31% διαβάζουν κάποιο περιοδικό. Η γενιά αυτή 

µεγαλώνει µέσα σε περιβάλλον που µεταβάλλεται πολύ γρήγορα (επικοινωνίες, µέσα 

ψυχαγωγίας), αλλά τα ίδια τα παιδιά αλλάζουν πιο αργά. Παραδείγµατος χάριν, στη 

χρήση video games  οι διαφορές µεταξύ  αγοριών και  κοριτσιών παραµένουν 

µεγάλες όπου τα 2/3 (67%) των αγοριών σε σύγκριση µε 24% των κοριτσιών, 

παίζουν συστηµατικά. Επιπλέον, 42% των αγοριών 8 έως 12 ετών κάνουν 

σερφάρουν ή έχουν πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο σε σύγκριση µε ποσοστό 30% των 

κοριτσιών. Η µελέτη βρήκε επίσης διαφορές διείσδυσης των διαφόρων µέσων κατά 

ηλικία  και κατά γένος. Τα παιδιά από 10 έως 12 ετών σερφάρουν στο ∆ιαδίκτυο  σε 

διπλάσιο ποσοστό  σε σύγκριση µε τα παιδιά  8 έως 9 ετών (46% απο 10 έως 12 

ετών έναντι 22% από 8 έως 9 ετών). Μια άλλη µελέτη που εξέτασε την 

«κατανάλωση» µέσων µεταξύ των παιδιών, διαπίστωσε ότι οι ανήλικοι (κάτω από 

την ηλικία 17) ξοδεύουν περισσότερο χρόνο σερφάροντας  σε site ενηλίκων από το 

να παίζουν παιχνίδια να κάνουν κάτι άλλο. Σύµφωνα µε τη εταιρία NetValue, κατά 

το Σεπτέµβριο του 2000 ποσοστό 27,5% ανηλίκων παιδιών επισκέφτηκαν 

τουλάχιστον µία φορά ένα site ενήλικων, ποσοστό που αντιπροσωπεύει 

περισσότερους από 3 εκατοµµύρια  επισκέπτες. Το NetValue επίσης αναφέρει  ότι 

για τον ίδιο µήνα, ένα από τα δηµοφιλέστερα site µουσικής για αυτή την  ηλικία είχε 

802.400 επισκέπτες. Επίσης διαπιστώθηκε ότι 21,2% των ανηλίκων που 
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επισκέπτονται ιστοσελίδες ενηλίκων  είναι ηλικίας 14 ή κάτω και ότι ποσοστό 40,2% 

είναι κορίτσια. Ο αριθµός ανηλίκων που επισκέπτονται τις ιστοσελίδες αυτές  

φαίνεται να αυξάνεται κατά τη διάρκεια των θερινών µηνών όταν τα σχολεία είναι 

κλειστά. Τον Ιούλιο, οι επισκέψεις παιδιών είναι περισσότερες από το γενικό 

ποσοστό του γενικού πληθυσµού (33,0% εναντίον 32,5%). Η διαφορά στις 

επισκέψεις  το Σεπτέµβριο από τον Αύγουστο είναι  8,5%. Τα στοιχεία Σεπτεµβρίου 

επίσης  λένε ότι ενώ οι ανήλικοι επισκέπτονται και ιστοσελίδες µε  παιχνίδια, 

ξοδεύουν 64,9% περισσότερο χρόνο στα sites ενηλίκων απ’ ό,τι σ’ αυτά µε  

παιχνίδια. Επιπλέον, η διαφορά στον αριθµό των σελίδων που ζητούνται, είναι 

µεγάλη  δεδοµένου ότι ζητήθηκαν 103,8% περισσότερες σελίδες απ' ό,τι στα sites 

παιχνιδιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ.1.12  Η χρήση µέσων (media) από τα παιδιά που ασχολούνται µε το Internet 

(Ιούλιος, 2000) 

Πηγή: Simmons Market Research Bureau  (http://www.smrb.com) 

  

Μπορεί να φαίνεται παράξενο, αλλά υπάρχει µια γενιά Αµερικανών  που δεν 

διανοείται ότι µπορεί να υπήρξε ποτέ η ζωή χωρίς το ∆ιαδίκτυο. Σύµφωνα µε 

τελευταία στοιχεία, τα  παιδιά µε πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο είναι οι µεγαλύτεροι 

Χρήση µέσων από παιδιά 8-12 

TV 93% 

Radio 63% 

Video game 46% 

Video/DVD 43% 

Internet 37% 

Περιοδικά 31% 

Πηγή: Nickelodeon/Harris Interactive 
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χρήστες όλων των άλλων µέσων (media) και όχι µόνο του ∆ιαδικτύου. 

∆ιαπιστώθηκε ότι τα παιδιά αυτά ασχολούνται επίσης µε όλων των ειδών τύπου 

(media) όπως τηλεόραση, περιοδικά ή κινηµατογράφος. Η µελέτη  µελέτησε σε 

εθνικό επίπεδο 5.000 παιδιά ηλικίας από  6 έως 11 ετών. Το ποσοστό των   παιδιών 

µε πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο είναι ίδιο µεταξύ  αγοριών και κοριτσιών: 50/50. 

Περισσότερο από τα µισά (58%) είναι µεταξύ των ηλικιών 9 και 11 ετών. 

Παρακολουθούν περισσότερη τηλεόραση από τα υπόλοιπα (76% έναντι 66%) 

πηγαίνουν κινηµατογράφο συχνότερα (81% έναντι 64%) και διαβάζουν περισσότερα 

περιοδικά (58% έναντι 36%). Τα παιδιά αυτά επίσης διαβάζουν περισσότερα βιβλία 

από τα υπόλοιπα (90%) και από εκείνα που δεν χρησιµοποιούν καθόλου υπολογιστές 

(85%). 

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι τα παιδιά που έχουν Internet ασχολούνται 

περισσότερο µε τον αθλητισµό από τους υπόλοιπους συνοµηλίκους τους και 

ειδικότερα  µε την κολύµβηση, ποδήλατο και µπόουλινκ.΄Όσοι έχουν υπολογιστή 

παίζουν επίσης  ηλεκτρονικά παιχνίδια (57%), κάνουν επεξεργασία κειµένου (49%), 

άλλες  εκπαιδευτικές δραστηριότητες (49%) και χρησιµοποιούν  ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο (28%).  

Όσον αφορά τα µελλοντικά τους σχέδια, 80% των παιδιών που έχουν Internet 

σε σύγκριση µε 72% εκείνων που δεν έχουν, πιθανολογούν ότι θα πάνε  κολέγιο. 

Σχεδόν το 1/4 (24%) από τους νέους φοιτητές κολεγίων αυτό το έτος θα έχουν έναν 

υπολογιστή lap-top. Ποσοστό 11% θα έχουν PDAs. Το ∆ιαδίκτυο επίσης 

χρησιµοποιείται ευρύτατα ως ερευνητικό εργαλείο (85%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήση των «Μέσων» από τα παιδιά  

Medium Παιδιά Online Παιδιά Offline 

TV 76% 66% 

Ταινίες 81% 64% 

Περιοδικά 58% 36% 

Bιβλία 90% 85% 

Πηγή: Simmons Market Research Bureau 
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Γ.1.13   Η τάση για online αγορές από παιδιά και νέους (Ιούνιος  2000)  

Πηγή: Jupiter Communications  (http://www.jupiterresearch.com) 

 

Σύµφωνα µε  έρευνα από την  Jupiter Communications τα παιδιά και οι νέοι  

είναι οι δύο από τα µεγαλύτερα αίτια της αύξησης χρήσης στο ∆ιαδίκτυο, αν και 

αποτελούν λιγότερο από το 5% των online αγορών για το έτος 2000. Με την έρευνα 

διαπιστώθηκε επίσης ότι οι έµποροι στοχεύουν δυναµικά στα παιδιά και τους νέους 

για να ανεβάσουν τις πωλήσεις τους. Σε µελέτη που αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο 

µεταξύ 600 νέων  (ηλικίας 13-18) και παιδιών (5-12) τα 2/3 των νέων και 37% των 

παιδιών έχουν αγοράσει κάποια προϊόντα on-line. Το 2002 ο τζίρος από  «on-line» 

αγορές απο  νέους αναµένεται να είναι  $1,2 δισεκατοµµύρια και από τα παιδιά  

$100 εκατοµµύρια..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παιδιά και νέοι στο  Internet 

 1998 2002 Αύξηση % 

Παιδιά 8.6 εκατοµµύρια 
21.9 

εκατοµµύρια 
155  % 

Νέοι 8.4 εκατοµµύρια 
16.6 

εκατοµµύρια 
97   % 

Σηµείωση:Τα  παιδιά είναι ηλικίας 5-12 και οι νέοι ηλικίας 13-18. 

Πηγή: Jupiter Communications 
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Γ.1.14  Το ∆ιαδίκτυο στις σχολικές τάξεις των αµερικανικών σχολείων. 

(Νοέµβριος 1998) 

Πηγή: Market Data Retrieval (http://www.schooldata.com) 

 

Σύµφωνα µε µελέτη της (MDR) ενώ το 85% των αµερικανικών δηµόσιων 

σχολείων έχουν πρόσβαση στο ∆ιαδικτύο, µόνο 14% των δασκάλων το 

χρησιµοποιούν  ως πηγή διδασκαλίας. Κατά τη µελέτη διαπιστώθηκε ότι το 

ακαδηµαϊκό έτος 1997-1998, 85% των σχολείων είχαν σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο. Το 

44% όλων των σχολικών τάξεων είχαν τουλάχιστον έναν υπολογιστή µε σύνδεση. 

Υπολογίζεται ότι η µέση αναλογία  σπουδαστή/υπολογιστή µε πρόσβαση στο 

Internet είναι 20:1. Εντούτοις, τα σχολεία µε µειονότητες έχουν µικρότερα ποσοστά. 

Η συνεχής επιµόρφωση δασκάλων, πολλοί από τους οποίους  δεν έχουν καµία 

εµπειρία υπολογιστών, είναι ανεπαρκής. Επίσης, πολλοί δάσκαλοι πιστεύουν ότι δεν 

είναι πρακτικό να χρησιµοποιήσουν το  Internet µέσα σ΄ ένα 45-λεπτο µάθηµα. Η 

έρευνα έγινε σε 86.000 δηµόσια σχολεία και είναι βασισµένη στις απαντήσεις του 

35% των σχολείων. 

 

 

Γ.1.15   Το Internet στα  σχολεία των ΗΠΑ (Μάρτιος 2000) 

  Πηγή: Αµερικανικό Τµήµα Εκπαίδευσης   (http://www.ed.gov/index.jhtml) 

 

Σύµφωνα µε έρευνα που δηµοσιεύεται από το αµερικανικό τµήµα 

εκπαίδευσης, περισσότερα από τα µισά σχολεία στις ΗΠΑ (51%) είχαν πρόσβαση 

στο ∆ιαδίκτυο. Περιλαµβάνονται κανονικές τάξεις, τάξεις για υπολογιστές ή άλλα 

εργαστήρια,  βιβλιοθήκες και τα κέντρα πολυµέσων. Ο στόχος είναι κάθε τάξη να 

έχει σύνδεση µέχρι το τέλος του 2001. Τα αποτελέσµατα της έρευνας παρουσιάζουν 

ότι υπάρχει σχεδόν διπλή αύξηση από το 1997, όταν υπήρχε σύνδεση στο 27% των 

αιθουσών  ενώ το 1994 το ποσοστό αυτό ήταν µόνο 3%. Το ποσοστό των δηµόσιων 

σχολείων µε πρόσβαση στο Internet αυξήθηκε από 78% το 1997 σε 89% το 1998, 

και διπλασιάστηκε (ήταν 35% σε σχέση µε το 1994). Η έρευνα έδειξε επίσης ότι 

πρόσβαση στο Internet είχαν τόσο τα µικρότερα όσο και τα µεγαλύτερα σχολεία. 
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Αντίστοιχα το 1997  ήταν συνδεδεµένα µόλις το 63% των φτωχότερων σχολείων, 

έναντι του 88% των µεγάλων σχολείων. 

∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι τα  σχολεία στα βορειοανατολικά της χώρας είχαν 

χαµηλότερο ποσοστό πρόσβασης (39%), ενώ η κεντρική χώρα είχε καλύτερη 

αναλογία µε 61%. ’Όσον αφορά τους δασκάλους που έλαβαν µέρος στην έρευνα 

µόνο 20% είπε ότι αισθάνθηκε πολύ καλά προετοιµασµένο  για να χρησιµοποιήσει 

τη σύγχρονη τεχνολογία στην τάξη. 

 

 

Γ.1.16 Χρήση των υπολογιστών στις Η.Π.Α(Φεβρουάριος  2000) 

Πηγή: Harris Interactive  (http://www.harrispollonline. com) 

 

Η χρήση PCs στα αµερικανικά σπίτια έχει ξεπεράσει το όριο του 50%, ενώ 

το 90% των χρηστών αυτών έχουν πρόσβαση και στο Internet. Οι έρευνες 

διαπίστωσαν επίσης ότι σχεδόν 50% από τους ενηλίκους χρησιµοποιούν υπολογιστή 

στην εργασία τους και 79% των ίδιων χρηστών έχουν πρόσβαση στο Internet. Τα 

στοιχεία  είναι βασισµένα σε τηλεφωνική έρευνα σε 2.000 ενηλίκους και διεξήχθη 

τον ∆εκέµβριο του 1999. Μεταξύ των βασικών συµπερασµάτων: 

• Το ποσοστό των ενηλίκων που χρησιµοποιούν έναν υπολογιστή στο 

σπίτι έχει ξεπεράσει το όριο του 50% για πρώτη φορά έναντι 30% 

των χρηστών το 1996. 

• Το ποσοστό όλων των ενηλίκων που χρησιµοποιούν υπολογιστή στην 

εργασία έχει φθάσει σε 47%, έναντι 38%  1996. 

• Συνολικά το 69% όλων των ενηλίκων χρησιµοποιούν υπολογιστή στο 

σπίτι, εργασία, ή σε κάποια άλλη θέση. Αυτός ο αριθµός είναι επάνω 

από 50% σε σχέση µε το 1995. 

• Από συνολικά 56% όλων των ενηλίκων που χρησιµοποιούν το 

∆ιαδίκτυο, 46% έχουν πρόσβαση από το σπίτι, 37% από την εργασία, 

και 21%  από κάποιο άλλο σηµείο. 

• Το 1996 ποσοστό 27% των χρηστών υπολογιστών χρησιµοποιούσαν 

το ∆ιαδίκτυο ενώ τώρα το ποσοστό είναι 81%. 
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Χρήση υπολογιστή και Internet 

Ηµεροµηνία 

 

 Συνολική χρήση 

PC (%) 

           

Χρήση PC από το 

σπίτι (%) 

 

Χρήση PCαπό  

τη δουλειά (%) 

                         

Χρήση PC από 

άλλο χώρο (%) 

Dec. 99 69 51 47 26 

Oct. 99 68 48 41 22 

Aug./Sept. 99 66 46 41 23 

Jun./July 99 65 47 40 24 

April/May 99 65 45 41 20 

Jan/Feb. 99 63 42 40 17 

June/July 98 67 47 45 22 

         March/April 98 66 44 45 23 

         Dec. 97/Feb 98 62 39 41 23 

May/June 97 61 36 41 NA 

June/Sept. 96 54 30 38 NA 

Jan/April 96 52 30 38 NA 

Sept/Nov 95 50 NA NA NA 

Χρήση Internet 

Ηµεροµηνία 
Συνολική χρήση 

Internet(%) 

Χρήση Internet 

από το σπίτι (%) 

Χρήση Internet 

Από δουλειά 

(%) 

Χρήση Internet 

από άλλο χώρο 

(%) 

Dec. 99 56 46 37 21 

Oct. 99 49 39 30 17 

Aug/Sept 99 49 40 31 19 

Jun/July 99 48 47 30 20 

April/May 99 43 35 29 16 
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Jan/Feb 99 41 33 27 17 

Jun/July 98 44 36 31 16 

         March/April 98 38 31 26 16 

         Dec 97/Feb 98 35 22 22 NA 

May/June 97 30 16 18 NA 

Jun/Sept 96 17 16 16 NA 

Jan/April 96 14 NA NA NA 

Sept/Nov 96 9 NA NA NA 

Πηγή : Harris Interactive 

 

 

 

 

 

Γ.1.17 Συχνότητα  χρήσης Ίντερνετ από τους  νέους (Σεπτέµβριος 2001) Πηγή: 

Jupiter Communications (http://www.jupiterresearch.com)  

 

Σύµφωνα µε τελευταία έρευνα οι νέοι ξοδεύουν, κατά µέσον όρο, πολύ 

λιγότερο χρόνο on-line από τους ενηλίκους, σε αντίθεση µε την γενική αντίθετη 

αίσθηση. ∆ιαπιστώθηκε ότι τα παιδιά συνδέονται κατά µέσο όρο 303 λεπτά το µήνα. 

Έτσι λοιπόν σύµφωνα µε τα στοιχεία, παιδιά ηλικίας 12 έως 17 περνούν 303 λεπτά 

το µήνα on-line, έναντι των νέων ενηλίκων (ηλικία 18 έως 34), οι οποίοι είναι κατά 

µέσο όρο 656 λεπτά. Οι ενήλικοι (ηλικίας 35 έως 49) είναι on-line µέσο όρο 804 

λεπτά. Οι αναλυτές αποδίδουν τη χαµηλή χρήση ∆ιαδικτύου από τα παιδιά στις 

διάφορες ασχολίες τους, στα προγράµµατά τους, τις δραστηριότητες των σχολείων 

και επίσης στην αντίληψη ότι το ∆ιαδίκτυο είναι  κατά ένα µεγάλο µέρος εργαλείο 

ψυχαγωγίας και επικοινωνίας και όχι ένα εργαλείο παραγωγικότητας. Τα αγόρια και 

τα κορίτσια χρησιµοποιούν εξίσου το Internet, αλλά υπάρχουν σηµαντικές διαφορές 

µε τον τρόπο που κάθε οµάδα χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο: 
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Τα αγόρια :  

• ενδιαφέρονται για την τεχνολογία, ψυχαγωγία, (πχ. παιχνίδια, 

στήσιµο ιστοσελίδας, “κατέβασµα”[download] προγραµµάτων). 

• Επισκέπτονται περισσότερα sites από τα κορίτσια  

Τα κορίτσια: 

• Ψάχνουν  γνωστά εµπορικά καταστήµατα ή γνωστές εταιρείες 

ένδυσης. 

• Κάνουν προσανατολισµένο σερφάρισµα δηλ. δεν περιηγούνται 

άσκοπα αλλά ξέρουν τι ψάχνουν. 

• ∆ιαβάζουν τα on-line περιοδικά, και κάνουν chat.  

• To σερφάρισµά τους επίσης έχει υψηλή συνάφεια µε τον κλασικό 

τρόπο συµπεριφοράς των δύο φίλων. 

Στην έρευνα  ρωτήθηκαν  περισσότερα από 1500 παιδιά αναφορικά µε τις οn-line 

αγορές τους. Μόνο τo 15% των παιδιών αγοράζουν  on-line. Αγοράζουν µόνο 

ευκαιρίες µε χαµηλής τιµής είδη ή άλλα αγαθά, συµπεριλαµβανοµένων CDs, 

βιβλίων, βίντεο, ρούχων ή κονσόλες παιχνιδιών, PCs και λογισµικό. Εντούτοις, 49% 

των παιδιών είπαν ότι χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο περισσότερο για έρευνα αγοράς 

για είδη τα οποία αγοράζουν σε δεύτερο χρόνο µέσω κλασσικών οδών. Προβλέπεται 

λοιπόν  µε την αύξηση χρήσης του ∆ιαδικτύου να ανέβει και το ποσοστό για  τις on-

line αγορές. 

Συνολικά 

Λεπτά/µήνα 303 

Ηµέρες/µήνα 8 

Έρευνα αγοράς online 49% 

Αγορές online 15% 

Γένος Αγόρια Κορίτσια 

Unique page views 301.2 271 

Sites που επισκέφτηκαν 47 32 

Πηγή: Jupiter Communications 
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Γ.1.18  Τι κάνουν τα παιδιά On-line; 

Πηγή: Media Metrix.  (http://www.comscore.com) 

 

Για τα περισσότερα παιδιά, ο κόσµος του Internet είναι µια πηγή ψυχαγωγίας 

και διασκέδασης, αν και πολλοί συνδέονται on-line για να κάνουν την εργασία τους. 

 H κατανοµή των δραστηριοτήτων είναι: 

• παιχνίδια (70%)  

• προγράµµατα εργασίας ή σχολείου (73%)  

• αθλητικά (30%)  

• κινηµατογράφος και  µουσική (26%) 

• πληροφορίες για την τηλεόραση  (25%)  

• ειδήσεις για τα τρέχοντα γεγονότα (22%)  

Σχεδόν 85% όλων των γονέων έχουν θέσει κανόνες για τα παιδιά τους 

σχετικά µε τις διευθύνσεις που επιτρέπεται η πρόσβαση. Ποσοστό 42% όλων των 

παιδιών έχουν εγγραφεί σε έναν ιστοχώρο ή άλλη υπηρεσία on-line. Η τηλεόραση 

όµως συνεχίζει να είναι ένα από µέσα επιλογής για διασκέδαση για τα παιδιά. Στο 

σπίτι, το 42% των παιδιών ξοδεύουν περισσότερο χρόνο στην τηλεόραση, κάνουν 

σερφ στο Internet (10%), ακούν  ραδιόφωνο (10%), ή διαβάζουν  βιβλία (9%).  
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Γ.1.19  Τα Top 10 Web sites για παιδιά ηλικίας 2-11 ετών  

(∆εκέµβριος  του 2000) Πηγή: Media Metrix.  (http://www.comscore.com) 

 

Top Sites για παιδιά    ∆εκέµβριος 2000 

Web site 

Unique 

Visitors 

(σε χιλιάδες) 

Ηλικία  2-

11 

(σε χιλιάδες) 

Ποσοστό 

ηλικίας  2-11 

ετών 

Nick.com 957 191 20.0 

Pokemon.com 360 61 16.9 

Cartoonnetwork.com 637  101 15.9 

Nickjr.com 510  71 13.9 

Lego.com 405 53 13.1 

Ant.com 250 31 12.4 

Broderbund.com 401 48 12.0 

Gameshark.com 354 40 11.3 

Nsync.com 302 31 10.3 

Yahooligans.com 346 34 9.8 

Πηγή: Media Metrix 
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Γ.1.20  Σύνδεση στο Internet στην  Ευρωπαική Κοινότητα. 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

 

Μονογονεϊκή οικογένοια 
Ποσοστό νοικοκυριών µε σύνδεση στο Internet στο σπίτι 

 ΕΤΟΣ 2002 2003 2004 
Geo        
Ευρωπαική Ένωση (15 χώρες)   38   42   46   
Ελλάδα   16   29   31   
Γαλλία   22   28   30   
Ιταλία   44   37   34   
Φιλανδία   45   44   50   
Ηνωµένο Βασίλειο   41   43   49   

∆ύο ενήλικες µε παιδί 
Ποσοστό νοικοκυριών µε σύνδεση στο Internet στο σπίτι 

 ΕΤΟΣ 2002 2003 2004 
Geo        
Ευρωπαική Ένωση (15 χώρες)   53   58   61   
Ελλάδα   19   24   26   
Γαλλία   37   44   49   
Ιταλία   43   37   41   
Φιλανδία   72   74   79   
Ηνωµένο Βασίλειο   68   74   77   

 

 

 

 

 

 

 

Νοικοκυριά µε σύνδεση στο Internet (Γενικά) 
Ποσοστό νοικοκυριών µε σύνδεση στο Internet (Συνολικά) 

 ΕΤΟΣ 2002 2003 2004 
Geo        
Ευρωπαική Ένωση (15 χώρες)   39   43   45   
Ελλάδα   12   16   17   
Γαλλία   23   31   34   
Ιταλία   34   32   34   
Φιλανδία   44   47   51   
Ηνωµένο Βασίλειο   50   55   56   
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Τρείς ή περισσότεροι ενήλικες µε παιδί 
Ποσοστό νοικοκυριών µε σύνδεση στο Internet στο σπίτι 

 ΕΤΟΣ 2002 2003 2004 
Geo        
Ευρωπαική Ένωση (15 χώρες)   52   53   64   
Ελλάδα   15   19   14   
Γαλλία   19   28   :   
Ιταλία   45   41   48   
Φιλανδία   71   83   92   
Ηνωµένο Βασίλειο   66   70   76   

 

 

 

 

All types with dependent children 
Ποσοστό νοικοκυριών µε σύνδεση στο Internet στο σπίτι 

 ΕΤΟΣ 2002 2003 2004 
Geo        
Ευρωπαική Ένωση (15 χώρες)   51   55   64   
Ελλάδα   18   23   23   
Γαλλία   34   41   :   
Ιταλία   43   38   43   
Φιλανδία   68   71   77   
Ηνωµένο Βασίλειο   63   68   71   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Γ.2  Οι γονείς  για το ∆ιαδίκτυο 

 

Στα πολλά σηµαντικά στοιχεία του γονεϊκού ρόλου έχει προστεθεί πλέον και 

η σηµαντική παράµετρος της ενασχόλησης των παιδιών µε το PC. Η θέσπιση 

κανόνων όσον αφορά στο χρόνο που αφιερώνεται στον υπολογιστή, ο έλεγχος του 

περιβάλλοντος και η εποπτεία του τρόπου χρήσης αυτού και των εφαρµογών του. 

Απλό παράδειγµα: µια παρατεινόµενη εξάσκηση αντανακλαστικών σε «νευρικά» 

παιχνίδια, ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται από ερεθισµένα µάτια, εκνευρισµό και πόνους 

στον αυχένα. Η παράβλεψη αυτών των περιοχών γονεϊκής ευθύνης έχει συχνά 

παρατηρηθεί στους γονείς, οι οποίοι φροντίζουν µεν για την αγορά υλικού 

εξοπλισµού, αλλά δηλώνουν άγνοια ή έλλειψη ενδιαφέροντος να παρακολουθήσουν 

οι ίδιοι και να αξιολογήσουν τη χρήση που γίνεται από τα παιδιά τους. Επίσης, η 

ποιότητα του εκπαιδευτικού λογισµικού για παιδιά ήταν πάντα δύσκολο να 

αξιολογηθεί, αλλά µε την πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο τα πράγµατα γίνονται ακόµη πιο 

ανεξέλεγκτα, καθώς ένας ακόµη καταλυτικός παράγοντας έρχεται να λάβει 

πρωταγωνιστικό ρόλο στη ελληνική περίπτωση: η άγνωστη γλώσσα.  

 

 

Γ.2.1 Οι γονείς φοβούνται την επιρροή του ∆ιαδικτύου στα παιδιά τους. (Μάιος 

2000) Πηγή: Ipsos-Reid   (http://www.ipsos.ca) 

Εθνική έρευνα σε οικογένειες που έχουν  υπολογιστές στο σπίτι δείχνει ότι οι 

γονείς ανησυχούν για την επιρροή που ασκεί το ∆ιαδίκτυο  στα παιδιά τους. Η 

έρευνα δείχνει ότι το 78% των γονέων πιστεύουν ότι τα παιδιά τους δηµοσιοποιούν 

προσωπικές τους πληροφορίες µέσω του ∆ιαδικτύου ενώ ίδιο ποσοστό φοβούνται 

ότι θα δουν σελίδες µε ακατάλληλο σεξουαλικό περιεχόµενο. Σχεδόν τα δύο τρίτα 

των γονέων (64%) θεωρούν ότι το ∆ιαδίκτυο µπορεί να επηρεάσει  αρνητικά τα 

παιδιά τους στο να γίνουν πιο αποµονωµένα, ενώ µόνο 35% λένε το ∆ιαδίκτυο 

µπορεί να έχει θετική επιρροή στις διαπροσωπικές και κοινωνικές τους σχέσεις. 

Σχεδόν οι µισοί γονείς (49%) θεωρούν ότι το ∆ιαδίκτυο παρεµποδίζει τη δυνατότητά 

τους να διδάξουν τις αξίες και τις πεποιθήσεις που αυτοί θέλουν στα παιδιά τους, 
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ενώ 42% θεωρούν ότι η υπερβολική χρήση του µπορεί να τα κάνει  να αναπτύξουν 

αντικοινωνική συµπεριφορά. 

Οι γονείς όµως θεωρούν γενικά ότι το δίκτυο έχει συνολικά θετική προσφορά 

στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών τους. Περισσότεροι από τους 

µισούς (59%) αισθάνεται ότι τα παιδιά χωρίς πρόσβαση ∆ιαδικτύου είναι σε 

µειονεκτική θέση έναντι των παιδιών µε πρόσβαση και 75% λένε ότι το ∆ιαδίκτυο 

είναι χώρος όπου τα παιδιά θα ανακαλύψουν χρήσιµα πράγµατα. Σχεδόν τα τρία 

τέταρτα των γονέων (72%) λένε ότι τα παιδιά βοηθιούνται µέσω ∆ιαδικτύου για τις 

εργασίες τους. Η έρευνα επίσης διαπιστώνει ότι 32% των γονέων χρησιµοποιούν 

λογισµικό φιλτραρίσµατος, ένα σηµάδι ότι ένα µεγάλο ποσοστό  γονέων παίρνει 

µέτρα για να προστατεύσει τα παιδιά του από σελίδες µε επιβλαβές περιεχόµενο.Το 

ενδιαφέρον είναι ότι οι γονείς είτε έχουν είτε όχι Internet έχουν παρόµοια στάση 

έναντι στο ∆ιαδίκτυο. Η έρευνα βασίστηκε σε 1.102 συνεντεύξεις σε γονείς παιδιών 

ηλικίας 8-17 ετών που έχουν υπολογιστή στο σπίτι. Το περιθώριο λάθους είναι  της 

τάξεως του  + - 3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απαγορεύσεις/όρια στο Ίντερνετ για τα παιδιά 

Σουηδία 37% 

Γαλλία 28% 

Ιταλία 24% 

Ολλανδία 24% 

ΗΠΑ 19% 

Πηγή: Ipsos-Reid 
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Γ.2.2 Τα παιδιά «σερφάρουν» στο ∆ίκτυο χωρίς επίβλεψη. 

Πηγή: Greenfield on-line  (http://www.greenfield.com) 

 

Σύµφωνα µε εθνική (Αµερικανική) µελέτη αναφορικά µε την πρόσβαση στο  

∆ιαδίκτυο από την ηλικία των 12 ετών, τα περισσότερα παιδιά είναι ελεύθερα να 

περιηγηθούν (σερφάρουν) στο ∆ιαδίκτυο, µε ελάχιστη ή καµία γονική επίβλεψη. Η 

µελέτη, που πραγµατοποιείται από το Greenfield on-line, διαπίστωσε ότι το 75% των 

γονέων επιτρέπουν στα παιδιά τους να µπαίνουν στο Internet από το σπίτι τους. Η 

έρευνα του Greenfield επίσης διαπίστωσε ότι ενώ οι περισσότερες οικογένειες  για 

τα παιδιά κάτω από την ηλικία των 11 ετών ελέγχουν  την πρόσβασή τους στο  

∆ιαδίκτυο, µόλις φθάσουν στην ηλικία των 12, τα παιδιά αφήνονται ελεύθερα και 

δεν παρακολουθούνται. Στις οικογένειες µε παιδιά κάτω από την ηλικία 11 ετών, το 

85% των γονέων επιτηρούν κάθε σύνδεση αλλά σε  οικογένειες  µε παιδιά  16 ετών, 

µόνο το 5% των γονέων λαµβάνουν µέτρα ως προς τον έλεγχο των  δραστηριοτήτων 

τους. Σύµφωνα µε την έρευνα, παρά την ύπαρξη λογισµικών φιλτραρίσµατος και 

πολλών άλλων εργαλείων ελέγχου, µόνο 20% των γονέων χρησιµοποιούν αυτά τα 

εργαλεία για να ελέγξουν τι κάνουν τα παιδιά .  

Το ∆ιαδίκτυο προσελκύει την προσοχή των παιδιών από πολύ µικρή ηλικία. 

Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, 14% των παιδιών που συνδέονται στο Internet είναι 

ηλικίας 5 ετών ή µικρότερης!  

Υπήρξαν επίσης µερικές εκπλήξεις στα συµπεράσµατα της έρευνας. 

Ποσοστό 20% των γονέων µε παιδιά ηλικίας 11 έως 18 ετών είπαν ότι τα παιδιά 

απασχολούνται  περισσότερο  χρόνο στο ∆ιαδίκτυο από ότι βλέπουν τηλεόραση. 

Σχεδόν 55% των παιδιών ηλικίας 11 ετών κάνει χρήση του ∆ιαδικτύου για κάποια 

σχολική εργασία. ∆ηλαδή περισσότερα από τα  µισά από τα παιδιά έκαναν µια 

σχολική εργασία χρησιµοποιώντας το Ίντερνετ. Αλλά µε τους γονείς να µην 

γνωρίζουν και να µην ελέγχουν ακριβώς που τελειώνει η εργασία και που αρχίζουν 

άλλες δραστηριότητες, είναι προφανές ότι αυτά τα παιδιά έχουν πολλή ελευθερία να 

ερευνήσουν άλλα λιγότερο κατάλληλα θέµατα.  

«Τώρα που 97 εκατοµµύρια Αµερικανοί έχουν πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, το 

δίκτυο αλλάζει σίγουρα τη οικογενειακή τους ζωή. Όταν τα παιδιά και οι ενήλικοι 

αρχίζουν  να παραδέχονται ότι το ∆ιαδίκτυο είναι σηµαντικότερο από την TV, αυτό 
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είναι βέβαιο ότι θα έχει επίπτωση στην ανάπτυξη του  πολιτισµού µας.» Τα 

συµπεράσµατα του Greenfield ήταν µέρος της µελέτης του NetStyles, που υπέβαλλε 

σε 1.350 Αµερικανούς ερωτήσεις όπως: ποιος έχει πρόσβαση στην οικογένεια, τι 

κάνουν on-line, πώς οι γονείς ελέγχουν τις δραστηριότητες των παιδιών κ.λ.π. Άλλα 

σηµαντικά συµπεράσµατα που προέκυψαν από την έρευνα του Greenfield 

περιλαµβάνουν τα εξής : 

• Οι ενήλικοι ταξινόµησαν το  ∆ιαδίκτυο δεύτερο και την  TV  τρίτο 

πιο σηµαντικό εργαλείο επικοινωνίας  τους µετά από το τηλέφωνο.  

• Μεγάλος αριθµός χρηστών (περίπου ¾ ) χρησιµοποιεί το ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο.  

• Περισσότερα από 80% σκέφτονται ότι το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

είναι ο καλύτερος τρόπος να διατηρήσει κανείς επαφή µε φίλους 

(άλλη πόλη, εξωτερικό). 

• Περισσότερο από το µισό το χρησιµοποιεί για να δει τις καθηµερινές 

ειδήσεις, ή το χρηµατιστήριο. 

• Περισσότερο από το µισό περνά περισσότερες από µια ώρες 

εβδοµαδιαίως στέλνοντας και λαµβάνοντας µηνύµατα µε το 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Για το 90%, η χρήση των µηχανών 

αναζήτησης είναι η No.1 δραστηριότητα εκτός από το ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο. Επίσης ποσοστό 58% έχουν ψωνίσει κάποιο αγαθό on-

line. 

 

 

Γ.2.3 Η γονική επίβλεψη στην Αυστραλία. 

 

 Σε εθνική έκθεση που διενεργήθηκε στην Αυστραλία και αφορά τη χρήση 

του Ίντερνετ από γονείς, παιδιά και εφήβους, τα συµπεράσµατα αποκάλυψαν ότι 

µόνο 6% των γονέων που συµµετείχαν στην έρευνα χρησιµοποιούσαν  διάφορα 

προγράµµατα λογισµικού για να περιοριστεί η πρόσβαση των παιδιών τους στους 

χώρους του διαδικτύου που θα µπορούσαν να έχουν άσεµνες εικόνες ή πληροφορίες. 

Επιπλέον, µόνο 37% των γονέων είπαν ότι έλεγξαν τα sites που επισκέπτονται τα 

παιδιά τους. Η έκθεση που ερεύνησε 500 παιδιά  ηλικίας 6 έως 17 ετών καθώς 
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επίσης και τους γονείς τους, διαπίστωσε επίσης ότι σχεδόν τα 2/3 όλων των παιδιών 

και των εφήβων είναι χρήστες ∆ιαδικτύου, το οποίο µεταφράζεται σε περίπου δύο 

εκατοµµύρια από τον εθνικό πληθυσµό. Το 1/3 παιδιών ηλικίας 6 έως 8 ετών ήταν 

χρήστες, 62% ηλικίας 9 έως 11ετών  και 80%  ηλικίας 12 και πάνω. Αυτές οι οµάδες 

είπαν ότι προτίµησαν να µπουν στο Ίντερνετ από το να ακούσουν  ραδιόφωνο, να 

διαβάσουν ένα βιβλίο ή να παρακολουθήσουν τηλεόραση. Αβίαστο συµπέρασµα 

είναι ότι το  ∆ιαδίκτυο εξελίσσεται ως  ένας νέος σηµαντικός παράγοντας για τα νέα 

παιδιά και κερδίζει έδαφος συνεχώς έναντι των κλασικών µορφών διασκέδασης. 

 

Γ.2.4 Παρακολουθούνται τα παιδιά όταν σερφάρουν; (Νοέµβριος 2001) 

Πηγή:Arbitron NewMedia  (www.arbitron.com) 

 

Σύµφωνα µε έρευνα για τη χρήση του Internet µεταξύ παιδιών και νέων 

ενηλίκων σε 16 χώρες φάνηκε οτι στις Η.Π.Α η νεολαία ξοδεύει περισσότερο χρόνο 

στο Ίντερνετ από ότι σε άλλες χώρες του κόσµου, τα παιδιά όµως έχουν µεγαλύτερο  

έλεγχο από τους γονείς τους για το τι βλέπουν και που πηγαίνουν. Η µελέτη εξέτασε 

10.000 χρήστες ∆ιαδικτύου ηλικίας από 12 έως 24 ετών. Συνολικά, περίπου τα 2/3 

(64%) των συµµετεχόντων στην έρευνα  δεν είπαν στους γονείς τους  για τους 

δικτυακούς τόπους που επισκέπτονταν, ούτε είχαν κάποιο software ελέγχου, ή 

φιλτραρίσµατος λογισµικού.  Οι ευρωπαίοι γονείς φαίνονται να είχαν µια χαλαρή 

άποψη για τα παιδιά τους όταν σερφάρουν. Η ευρωπαϊκή προσέγγιση είναι γενικά 

χαλαρότερη. Το ενδιαφέρον και παράδοξο είναι ότι στη Βόρεια Αµερική ενώ οι 

περισσότεροι γονείς πληρώνουν για την πρόσβαση των παιδιών τους στο ∆ιαδίκτυο, 

περιορίζουν ή να ελέγχουν ποια sites επισκέπτονται τα παιδιά τους. Στις ΗΠΑ, 

περίπου 40% των συµµετεχόντων στην έρευνα υπόκεινται σε µια  κάποια µορφή 

περιορισµού στην πρόσβασή τους στο χρόνο ή στο περιεχόµενο, το δεύτερο πιο 

υψηλό ποσοστό µεταξύ των 16 χωρών που ερευνούνται (τα παιδιά στην Αγγλία 

έχουν ελαφρώς υψηλότερους περιορισµούς). Οι Αµερικανοί σε σύγκριση µε άλλες 

χώρες έχουν τους µεγαλύτερους περιορισµούς για τα sites που µπορούν να 

επισκεφτούν (οι γονείς τους έχουν εγκαταστήσει λογισµικό στους υπολογιστές τους 

φιλτράροντας την πρόσβαση). Οι µεγαλύτεροι περιορισµοί (σε ποσοστό 52%) 
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υφίστανται  σε παιδιά  ηλικίας κάτω από 17 ετών, ενώ από 18 έως 24 ετών είναι  

µόνο 12%. 

 Ένας  στους πέντε (19%) Αµερικανούς  ηλικίας 12 έως και 24 ετών  µε 

πρόσβαση στο Internet είπε ότι οι δραστηριότητές του περιορίζονται από το 

φιλτράρισµα του λογισµικού. Σε αντίθεση, µόνο 4% στη Γαλλία, 3% στην Ιταλία και 

τη Σουηδία και 2% στις Κάτω Χώρες αντιµετωπίζουν τον ίδιο περιορισµό. Σχεδόν 

30% της νεολαίας στις Η.Π.Α έχει  επίσης κάποια µορφή γονικού ελέγχου ή 

περιορισµού για τα sites που επισκέπτεται, έναντι µόνο 8% της νεολαίας στην 

Ισπανία και 10% στη Σουηδία. Η λογοκρισία των sites δεν είναι ο κύριος τοµέας 

ανησυχίας για κάποιους γονείς. Οι ανησυχίες στρέφονται όµως  γύρω από το χρονικό 

διάστηµα που ξοδεύεται από τα παιδιά on-line. Αυτό συµβαίνει στην Ευρώπη, όπου 

το κόστος πρόσβασης ∆ιαδικτύου είναι γενικά υψηλότερο ενώ αυτό εξηγεί πιθανώς 

και γιατί στην  Αµερική  δεν ελέγχονται τόσο  για τον  χρόνο που σερφάρουν. 

  

Γ.2.5 Οι γονείς αδυνατούν να επιβλέψουν τα παιδιά τους στο Ίντερνετ (Ιούλιος 

2000)   Πηγή: Arbitron NewMedia (www.arbitron.com) 

 

Οι γονείς είναι προβληµατισµένοι µε την ενασχόληση των παιδιών τους  στο 

∆ιαδίκτυο και τα sites που επισκέπτονται, αλλά πολλοί στερούνται χρόνου, και 

εργαλείων για να τα βοηθήσουν ή να τα ελέγξουν. Σύµφωνα µε τη µελέτη, η ηλικία 

8-15 ετών παρουσιάζει µεγάλη ενασχόληση µε PCs και Internet. Σχεδόν τα 2/3 

(62%) των παιδιών  χρησιµοποιούν το Internet έναντι µόνο 39% όλων των άλλων 

ηλικιών από 16 έως 74 ετών. Σχεδόν τα τρία τέταρτα των ενηλίκων (71%) 

ανησυχούν και θεωρούν ότι απαιτείται πιο προσεκτική επίβλεψη των ανηλίκων. 

Σχεδόν οι µισοί (45%) από τους ενηλίκους σκέφτονται ότι το ∆ιαδίκτυο είναι 

επικίνδυνο για τα  παιδιά λόγω της εύκολης πρόσβασης στα sites µε ενήλικο 

περιεχόµενο. Η µελέτη επίσης διαπίστωσε ότι οι γονείς δεν είναι συχνά στο σπίτι 

κατά τη διάρκεια που τα παιδιά τους «σερφάρουν». 

 Όπως ακριβώς και µε την τηλεόραση, υπάρχει η ανάγκη οι γονείς να 

βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν τις κρίσιµες δεξιότητες σκέψης προκειµένου να 

έχουν κρίση και άποψη για αυτά που βλέπουν και ακούν. Εντούτοις, οι γονείς 

στερούνται τις δεξιότητες και ίσως και το χρόνο  για να βοηθήσουν τα παιδιά τους 
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να  αναλύσουν και να κρίνουν σωστά αυτά που βλέπουν κατά τις περιηγήσεις τους 

στο Internet. Τα περισσότερα παιδιά  γνωρίζοντας  όµως την έλλειψη γνώσης των 

γονέων τους για νέες τεχνολογίες και Internet, δεν µπαίνουν καθόλου στην ανάγκη 

να τους ρωτήσουν για απορίες ή οτιδήποτε άλλο τα απασχολεί. Αυτό δίνει  στους 

γονείς λιγότερες ευκαιρίες για να τα καθοδηγήσουν. Κατά συνέπεια, τα παιδιά 

στηρίζονται στους συνοµηλίκους τους  ως πηγές  πληροφοριών. Περισσότερο από 

µισά από τα παιδιά (54%) ανέφεραν τους φίλους τους ως πρώτη πηγή πληροφοριών, 

ξεπερνώντας αριθµητικώς τους δασκάλους (6%) και τους γονείς (5%). Στις  ηλικίες  

11-15 ετών σχεδόν τα δύο τρίτα των  παιδιών, έχουν επίσης τους φίλους τους ως 

πηγές, Οι ηλικίες 8-10 ετών αναφέρουν τους φίλους τους (25%) τους γονείς τους 

(9%) ή τους δασκάλους (12%).   

Περισσότερο από το 1/3 των παιδιών ανέφερε το ∆ιαδίκτυο ως πρώτη 

επιλογή του για την έρευνα πληροφοριών πέρα από τις παραδοσιακότερες µορφές 

µέσων όπως τα βιβλία, τα περιοδικά (23%) και τη βιβλιοθήκη (18%). Η µελέτη 

επίσης έδειξε ότι σχεδόν µισά από τα παιδιά  11-15 ετών ανέφερε το  Internet ως 

πρώτη επιλογή πληροφοριών του για  έρευνα.  

 Όσον αφορά τον ελεύθερο χρόνο τα παιδιά ανέφεραν την τηλεόραση (44%) 

ως πρώτη επιλογή για ξεκούραση, τα δύο τρίτα των παιδιών προτιµούν να 

τηλεφωνήσουν στους φίλους τους, µόνο 4% προτιµούν να στείλουν  µηνύµατα (e-

mail) και 3% να κάνουν συνοµιλίες (chats). Το δείγµα για αυτό το µέρος της µελέτης 

περιέλαβε 457 παιδιά και 457 ενηλίκους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρόποι άντλησης πληροφοριών 

των παιδιών για το Web 

Φίλοι 54% 

∆άσκαλοι 6% 

Γονείς 5% 

Πηγή: Arbitron NewMedia 
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Γ.2.6  Η άποψη των γονέων για το Ίντερνετ  

 

Σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη οι γονείς θεωρούν το ∆ιαδίκτυο ως εργαλείο 

για να αναµιχθούν περισσότερο στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Περισσότερο 

από τα 3/4 (78%) των γονέων που συµµετέχουν στην έρευνα λένε ότι θα 

αναµιγνύονταν περισσότερο µε την εκπαίδευση των παιδιών τους εάν είχαν 

µεγαλύτερη επαφή µε τους δασκάλους, το πρόγραµµα σπουδών και τις 

προγραµµατισµένες δραστηριότητες του σχολείου και εάν γινόταν µεγαλύτερη 

χρήση του ∆ιαδικτύου ως εργαλείο στην εκπαίδευση των παιδιών τους. 

Περισσότερο από τους µισούς (53%) θεωρούν ότι τα παιδιά τους θα 

ωφελούνταν από τη χρήση του ∆ικτύου. Η µελέτη επίσης έδειξε ότι 48% των γονέων 

θα επιθυµούσαν αν µπορούσαν να διαδραµατίσουν ένα πιό ενεργό ρόλο στις  

εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Περισσότερο από τα 2/5 (44%) των γονέων θα 

επιθυµούσε να γνωρίζει για τις  εργασίες  των παιδιών του και άλλες συµµετοχές 

τους σε δραστηριότητες ακόµα και τις εξωσχολικές. Περισσότερο από το ένα τρίτο 

(34%) θα επιθυµούσε να συµµετέχει περισσότερο  στις συνεδριάσεις γονέων. 

Τα πρόσθετα συµπεράσµατα της έρευνας περιλαµβάνουν: 

• 73% των γονέων που συµµετέχουν θεωρεί ότι είναι εύκολο να 

µιλήσει µε τους δασκάλους των παιδιών του.  

• Ένας ίσος αριθµός λέει ότι θα αναµιγνύονταν περισσότερο µε την 

εκπαίδευση των παιδιών τους εάν θα µπορούσαν να µιλήσουν στους 

δασκάλους ή εάν είχαν πληροφορίες για τις καθηµερινές 

δραστηριότητες των παιδιών χρησιµοποιώντας το ∆ιαδίκτυο. 

• Περισσότερο από τα 2/5 των γονέων των παιδιών σχολικής ηλικίας 

(42%) ξοδεύουν µεταξύ 2,5 και 10 ωρών εβδοµαδιαίως µε τα παιδιά 

τους για εργασίες του σχολείου. 

• Το 1/4 των γονέων (25%) περνούν 2,5 ώρες ή λιγότερο την εβδοµάδα 

για βοήθεια των παιδιών τους µε τις  εργασίες τους. 

• 4% των γονέων δεν ξοδεύουν καθόλου χρόνο µε το παιδί τους 

σχετικά µε τις εργασίες τους στο σχολείο. 

Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε µέσω συνεντεύξεων σε περισσότερο από 1.000 

τυχαία επιλεγµένους Αµερικανούς ηλικίας 18 ετών ή µεγαλύτερους των οποίων το 
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26% έχουν παιδιά ηλικίας µέχρι 12 ετών. Η µελέτη επίσης διαπίστωσε ότι τα 

σχολεία έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν και να µικρύνουν το χάσµα µεταξύ των 

«πλούσιων» και «φτωχών» σε τεχνολογία. Τα σχολεία παρέχουν ήδη σηµαντική 

πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο για τους σπουδαστές που ειδάλλως δεν θα είχαν 

πρόσβαση. Σύµφωνα µε τη µελέτη, στις οικογένειες µε εισοδήµατα λιγότερο από 

$40.000, 76% των παιδιών ηλικίας 9-17 ετών χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο στο 

σχολείο. Στις αφροαµερικανικές οικογένειες, 80% των παιδιών ηλικίας 9-17 λένε ότι 

χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο στο σχολείο. Τα κορίτσια χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο 

τόσο όσο και τα αγόρια (50% των κοριτσιών 9-12) έναντι 46% των αγοριών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

Γ.3  Οι δάσκαλοι και το ∆ιαδίκτυο 

 

Γ.3.1 Απόψεις των δασκάλων για το ∆ιαδίκτυο  

(Απρίλιος 2001)  (Πηγή: http://www.netday.org/) 

 

 Οκτώ από τους δέκα δασκάλους (84%) θεωρούν ότι οι υπολογιστές και η 

πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο βελτιώνουν την ποιότητα της εκπαίδευσης ενώ το 75% 

είπαν ότι το ∆ιαδίκτυο είναι ένα σηµαντικό εργαλείο για να βρίσκουν νέες πηγές 

πληροφορίας ώστε να µπορέσουν  να ανταποκριθούν στα νέα δεδοµένα. Τα δύο 

τρίτα των δασκάλων, εντούτοις, συµφωνούν ότι το ∆ιαδίκτυο δεν είναι  

ενσωµατωµένο στην τάξη τους και µόνο 26% αισθάνονται την ανάγκη να 

χρησιµοποιηθεί στις διάφορες  δραστηριότητες. ∆ιαπιστώθηκε επίσης  ότι σχεδόν 

κάθε δάσκαλος έχει πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο  και ότι  80% των τάξεων  έχει  

υπολογιστές µε on-line σύνδεση. Ποσοστό 77% των δασκάλων συµφωνούν ότι 

χωρίς πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο είναι σε µειονεκτική θέση. Οι δάσκαλοι αναφέρουν 

πολλές χρήσεις για το ∆ιαδίκτυο, αλλά πρώτιστα θεωρούν µεγαλύτερο προσόν του  

τη δυνατότητά του ως ερευνητικό εργαλείο  και λένε ότι δεν έχει αλλάξει τον τρόπο 

µε τον οποίο διδάσκουν. Ποσοστό 48% των δασκάλων λένε ότι κατά τη διάρκεια 

των τελευταίων δύο ετών το ∆ιαδίκτυο έχει γίνει ένα σηµαντικό εργαλείο για τη 

δουλειά τους  καθώς οι  µισοί  ή και περισσότεροι το χρησιµοποιούν στο σχολείο για 

περίπου από 30 λεπτά  ηµερησίως. 

Άλλα συµπεράσµατα από την έρευνα  περιλαµβάνουν: 

• 78% αναφέρουν  την  έλλειψη χρόνου ως τον πρώτο  λόγο για τη µη 

πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο. 

• 46 έως 50% θεωρεί την έλλειψη εξοπλισµού, την ταχύτητα της πρόσβασης ή 

η έλλειψη τεχνικής υποστήριξης ως εµπόδιο για τη χρήση του. 

• 44% των δασκάλων αναφέρει την έλλειψη γνώσης για το πώς να 

χρησιµοποιήσει το ∆ιαδίκτυο ενώ το 

• 32% πιστεύουν ότι  οι προϊστάµενοι τους δεν τους ωθούν στη χρήση του. 
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Οι περισσότεροι δάσκαλοι δεν χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο στις καθηµερινές 

δραστηριότητες όπως δηλαδή η επικοινωνία µε τους σπουδαστές, τους γονείς  και 

άλλους δασκάλους, ή για τις όποιες άλλες  δραστηριότητες. Το 67% των δασκάλων 

θεωρούν ότι το ∆ιαδίκτυο δεν είναι καλά «ενσωµατωµένο» στην τάξη τους. 

Λιγότερο από τους µισούς από αυτούς χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο για να 

βρούν εκπαιδευτικό υλικό (42%) και ένας ακόµα µεγαλύτερος αριθµός (62%) τελικά 

δεν το χρησιµοποιεί. Οι δάσκαλοι στα ιδιωτικά σχολεία χρησιµοποιούν τις νέες 

τεχνολογίες συχνότερα από τους δασκάλους στα δηµόσια σχολεία. Ποσοστό 52% 

των δασκάλων ιδιωτικών σχολείων χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο έναντι 40% των 

δηµόσιων. Σχεδόν τα τρία τέταρτα (73%) των δασκάλων λένε ότι δεν αισθάνονται 

την πίεση να χρησιµοποιήσουν  το ∆ιαδίκτυο στις  τάξεις τους, ενώ το 54% από 

αυτούς που αισθάνονται την ανάγκη ή την πίεση το κάνουν είναι λόγω των άλλων 

συναδέλφων τους. Μόνο 10% λένε ότι η πίεση προέρχεται από τους προϊστάµενους 

τους. Η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε έγινε σε 600 δασκάλους δηµοσίων  και 

ιδιωτικών σχολίων  µεταξύ 31 Ιαν. και 6 Φεβρ., το 2001 

 

Γ.3.2  Οι δάσκαλοι για το ∆ιαδίκτυο (Μάιος 2000) 

Πηγή:Center for Research on Information Technology and Organizations 

Πανεπιστήµιο της  Καλιφόρνιας   (http://www.crito.uci.edu/2/) 

  Σε  έρευνα που πραγµατοποιήθηκε, το 90% των δασκάλων είπαν ότι η 

πρόσβαση στο ∆ιαδικτύο µέσα στην τάξη τους είναι πολύτιµη και ουσιαστική. Η 

έρευνα πραγµατοποιήθηκε από το πανεπιστήµιο της  Καλιφόρνιας µεταξύ 2.250 

δασκάλων ∆ηµοτικού Σχολείου. Η έρευνα αναφέρει ότι το 90% των σχολείων στις 

ΗΠΑ έχουν πρόσβαση στο Internet (είτε από την αίθουσά τους είτε από το 

εργαστήριο Πληροφορικής). Τώρα, 30% των δασκάλων στις ηλικίες  4-12 έχουν 

πρόσβαση από την τάξη τους. H πλειοψηφία των δασκάλων (59%) έχει πρόσβαση 

και από  το σπίτι και µόνο 25% δεν  έχει καθόλου είτε από το σπίτι είτε από την 

εργασία. 

Η έρευνα ασχολήθηκε επίσης µε το αν οι  δάσκαλοι κάνουν χρήση του  

∆ιαδικτύου στις επαγγελµατικές δραστηριότητές τους, βρίσκοντας τις πληροφορίες 

και άλλα στοιχεία, στο ∆ιαδίκτυο ή στέλνοντας µηνύµατα µε το ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο σε δασκάλους σε άλλα σχολεία. Η πλειοψηφία των δασκάλων (68%) 
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χρησιµοποιεί το ∆ιαδικτύο στην προσπάθειά του να βρει πληροφορίες για να τις 

χρησιµοποιήσει στα µαθήµατά του και 28% το κάνει  τουλάχιστον µία φορά την 

εβδοµάδα. Οι δάσκαλοι που χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο κατ' αυτό τον τρόπο  έχουν 

πρόσβαση και από το σπίτι αλλά και την εργασία τους. Πολύ λιγότεροι δάσκαλοι 

(µόνο 16%) χρησιµοποιούν  το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο προκειµένου να έρθουν σε 

επαφή µε συναδέλφους άλλων σχολείων. 

Η έρευνα θεωρεί  ότι η χρήση του  Internet από τους δασκάλους θα αυξηθεί 

στο µέλλον, δεδοµένου ότι αυτήν την περίοδο είναι µια νέα δραστηριότητα άγνωστη 

και όχι τόσο απλή όσο το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή η περιήγηση.  Η έρευνα 

διαπίστωσε επίσης ότι οι δάσκαλοι στα  πρώτα τέσσερα έτη της διδασκαλίας τους 

χρησιµοποιούν λιγότερο το ∆ιαδίκτυο από ότι οι περισσότερο πεπειραµένοι. Η 

νεώτερη ηλικία τους, εντούτοις, τους  καθιστά πιο «άνετους» µε το ∆ιαδίκτυο. Οι 

δάσκαλοι κάτω από την ηλικία 30 στα πρώτα έτη διδασκαλίας τους είναι πιθανόν να 

χρησιµοποιήσουν το ∆ιαδίκτυο επαγγελµατικά και είναι επίσης πιθανότερο να 

κάνουν το ∆ιαδίκτυο ένα ουσιαστικό εργαλείο της διδασκαλίας  στην τάξη τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Η πρόσβαση των δασκάλων στο Internet 

Μόνο από το σπίτι 35% 

Σπίτι και σχολ.αίθουσα 23.5% 

Μόνο σχολ.αίθουσα 14.5% 

Κανένα από τα δύο 27% 

Πηγή: CRITO 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

Γ.4   Μια διαφορετική προσέγγιση για τη χρήση των Η/Υ 

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 

 

Με την απότοµη µαζική εισβολή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη ζωή 

µας, συνοδευόµενη από την  άποψη ότι µαζί µε το ∆ιαδίκτυο η νέα τεχνολογία 

αποτελεί το απόλυτο εργαλείο της γνώσης που µεταφράζεται σε δύναµη, γονείς και 

εκπαιδευτικοί ένιωσαν την ανάγκη να µη µείνουν πίσω οι ίδιοι και κυρίως τα παιδιά 

τους από τη «νέα τεχνολογική επανάσταση». Ωστόσο, η ενσωµάτωση έγινε 

εσπευσµένα, άναρχα και απερίσκεπτα και οι ψύχραιµες φωνές εγκαλούν σε 

περισυλλογή και χάραξη µιας ουσιαστικής πολιτικής. 

 Το βασικό συµπέρασµα έρευνας του Πανεπιστηµίου του Μονάχου, στην οποία 

συµµετείχαν 100.000 µαθητές ηλικίας 15 ετών από 31 χώρες, είναι ότι «η χρήση των 

υπολογιστών κάνει τα παιδιά ηλίθια», ενώ «η αποφυγή των Η/Υ στο σχολείο και στο 

σπίτι βελτιώνει τις ικανότητες ανάγνωσης, γραφής και µαθηµατικών επιδόσεων». 

Τη στιγµή που τα υπουργεία Παιδείας όλων των χωρών του κόσµου 

προσπαθούν µανιωδώς να εξοπλίσουν τα σχολεία µε Η/Υ και εξειδικευµένους 

καθηγητές και οι εταιρείες επιδίδονται σε αγαθοεργίες προσφορών εξοπλισµού που 

θα χρησιµοποιεί βεβαίως το εκπαιδευτικό λογισµικό που εµπορεύονται, είναι φανερό 

ότι η κούρσα έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά έχουµε χάσει το τέρµα.  

Σύµφωνα µε την δικτυακή «Συµµαχία για την προστασία της παιδικής ηλικίας», εδώ 

και αρκετά χρόνια παρακολουθείται το πρόβληµα και έχουν διεξαχθεί σηµαντικές 

και χρήσιµες σχετικές έρευνες. Παρατίθενται ορισµένα χρήσιµα συµπεράσµατα για 

αγχωµένους γονείς, εκπαιδευτικούς και γενικώς ενδιαφεροµένους:  

- Προσφέρουν οι υπολογιστές κίνητρα στα παιδιά για να µαθαίνουν γρηγορότερα και 

ευκολότερα; «Καµία έρευνα δεν έχει αποδείξει ότι η συνεχής χρήση συσκευών 

πολυµέσων, του Ιντερνετ, των προγραµµάτων διαχείρισης κειµένου, των φύλλων 

εργασίας και άλλων δηµοφιλών εφαρµογών βελτιώνει τις επιδόσεις των µαθητών», 

σηµειώνει ο Λάρι Κούµπαν, πρ. πρόεδρος της Αµερικανικής Ενωσης Εκπαιδευτικών 

Ερευνών. Ο υπολογιστής, όπως και η τηλεόραση, παίζει συχνά τον ρόλο της 
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µπεϊµπισίτερ που νανουρίζει. Πολλά παιδιά, κορεσµένα από το πλήθος των 

δεδοµένων και των εντυπωσιακών εφέ, παρουσιάζουν προβλήµατα συγκέντρωσης.  

- Πρέπει τα σηµερινά 5χρονα να εκπαιδευτούν στους υπολογιστές για να 

καταλάβουν τις αυριανές καλοπληρωµένες θέσεις εργασίας;  

Για έναν µικρό αριθµό παιδιών µε ειδικές ανάγκες, η τεχνολογία προσφέρει οφέλη, 

αλλά για την πλειονότητα περισσότεροι είναι οι κίνδυνοι. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 

να δοθεί στον ογκούµενο αριθµό περιστατικών στρεσογόνων διαταραχών σε 

σπουδαστές που ξεκίνησαν τη χρήση Η/Υ από την παιδική ηλικία. 

Η τεχνολογία που διδάσκεται σήµερα στα σχολεία θα είναι ήδη απαρχαιωµένη πολύ 

πριν αποφοιτήσουν τα σηµερινά 5χρονα. Αντίθετα, η δηµιουργικότητα και η 

φαντασία είναι προαπαιτούµενα της κριτικής σκέψης, η οποία δεν πρόκειται ποτέ να 

απαξιωθεί σε οποιονδήποτε χώρο εργασίας.  

- Συνδέουν πραγµατικά οι υπολογιστές τα παιδιά µε τον κόσµο;  

Πολύ συχνά, αυτά µε τα οποία συνδέουν οι υπολογιστές τα παιδιά είναι ασήµαντα 

παιχνίδια, καθώς και µε ακατάλληλο περιεχόµενο που απευθύνεται σε ενήλικες και 

επιθετικές µορφές διαφήµισης. Επίσης, οι Η/Υ µπορούν να αποµονώσουν τα παιδιά 

συναισθηµατικά και σωµατικά από την άµεση εµπειρία του φυσικού κόσµου. Η 

«εκπαίδευση από απόσταση» είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που τα παιδιά 

έχουν ανάγκη: τις στενές σχέσεις µε ενήλικες που τα νοιάζονται.  

Το Εθνικό Επιστηµονικό Συµβούλιο των ΗΠΑ ανέφερε το 1998 ότι η παρατεταµένη 

έκθεση σε υπολογιστικά περιβάλλοντα µπορεί να δηµιουργήσει «ενήλικες ανίκανους 

να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα της πραγµατικότητας, τις ανάγκες των 

κοινωνικών σχέσεων και τις απαιτήσεις των προσωπικών δεσµεύσεων».  

  ∆υστυχώς, αναφορικά µε την υψηλή τεχνολογία, τα σχολεία επικεντρώνονται 

αποκλειστικά στην εκµάθηση συγκεκριµένων εργαλείων. Είναι το πιο απλό, αλλά 

και το λιγότερο χρήσιµο για τους µαθητές, δεδοµένης της ταχύτητας µε την οποία τα 

τεχνολογικά εργαλεία απαξιώνονται από όλο και πιο προηγµένα. Στόχος της 

τεχνολογικής διδασκαλίας θα έπρεπε να είναι να προετοιµάσει τους µαθητές να 

γίνουν υπεύθυνοι πολίτες που θα συµµετέχουν ενεργά στη διαµόρφωση του εθνικού 

τεχνολογικού µέλλοντος, αντί να είναι παθητικοί καταναλωτές του.  

Παιδιά που από πολύ µικρή ηλικία εκπαιδεύτηκαν µε τη λογική ότι χρειάζονται Η/Υ 

ακόµα και για τα πιο στοιχειώδη µαθήµατα, µπορεί να αντιµετωπίσουν τη 
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διαδικασία της µάθησης ως το «µαγείρεµα» τυχαία δοσµένων δεδοµένων, 

αποθηκευµένων σ' ένα ηλεκτρονικό κουτί έξω από τα ίδια, πίσω από µια 

φαινοµενικά παντογνώστρια οθόνη. Τα παιδιά αυτά λαµβάνουν ένα εξουθενωτικό 

µήνυµα: ότι -σε αντίθεση µε τις προηγούµενες γενιές- είναι ανίκανα να µάθουν τις 

βασικές αρχές της αριθµητικής, της ανάγνωσης και της γραφής χωρίς τη βοήθεια 

ακριβών και περίπλοκων συσκευών. Οι γονείς που ανησυχούν για τις ικανότητες των 

παιδιών τους αναφορικά µε τη δακτυλογράφηση, τη διαχείριση κειµένου, τα φύλλα 

εργασίας και την αναζήτηση στο ∆ιαδίκτυο θα πρέπει να σκεφτούν ό,τι κάθε 

εξειδικευµένος καθηγητής τεχνολογίας γνωρίζει ότι αυτές οι δεξιότητες µπορούν να 

διδαχθούν σ' ένα εξάµηνο. Πολύ πιο σηµαντική είναι η ανάπτυξη της κριτικής 

σκέψης γύρω από την τεχνολογία. Για να αποκτήσουν οι µαθητές τον πραγµατικό 

έλεγχο των συσκευών, πρέπει να µάθουν πώς λειτουργούν, αλλά και τον τρόπο µε 

τον οποίο οι τεχνολογίες της Πληροφορικής εντάσσονται στην ιστορία της 

«εργαλειοθήκης» της ανθρωπότητας. Η διδασκαλία της Φιλοσοφίας ή της 

Κοινωνιολογίας της Τεχνολογίας θα βοηθήσει τους µαθητές να κατανοήσουν ότι, 

από τη φωτιά µέχρι και τις πιο εξελιγµένες συσκευές Πληροφορικής, όλες οι 

τεχνολογίες έχουν βαθιές κοινωνικές, πολιτικές και περιβαλλοντικές συνέπειες, τόσο 

θετικές όσο και αρνητικές, εκούσιες και ακούσιες. Θα πρέπει επίσης να 

αποσαφηνίζεται ότι η χρήση της τεχνολογίας βασίζεται σε κοινωνικές και πολιτικές 

επιλογές. Ότι δηλαδή οι τεχνολογίες είναι κοινωνικά προϊόντα και όχι το 

αποτέλεσµα µιας αναπόδραστης αλυσιδωτής αντίδρασης, κατά την οποία µια 

επιστηµονική ανακάλυψη οδηγεί αναπόφευκτα στη συγκεκριµένη τεχνολογική 

καινοτοµία.  

Εάν τα παιδιά δεν βοηθηθούν να αποκτήσουν µια υγιή κατανόηση των Η/Υ, 

θα τους αποδεχτούν µε λανθασµένο τρόπο: Άλλωστε, ήδη ακούµε πάρα πολλούς να 

λένε «Είναι στο Ίντερνετ, άρα πρέπει να 'ναι σωστό». 
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ΜΕΡΟΣ ∆ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Στα πλαίσια της εργασίας κατασκευάστηκε η ιστοσελίδα του ∆ηµοτικού Σχολείου 

της Οίας (http://dim-oias.kyk.sch.gr/). 

 

Στοιχεία του site: 
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Η δοµή του site: 
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Εγκαταστάθηκε και παραµετροποιήθηκε επίσης εφαρµογή στην τοποθεσία  

http://xristina.uom.gr/schoolmate/ που χρησιµοποιεί βάση δεδοµένων στην θέση 

http://xristina.uom.gr/phpMyAdmin/ . 

Το  SchoolMate είναι εφαρµογή ανοιχτού κώδικα βασισµένη σε PHP/MySQL 

κατασκευασµένη από την Primate Applications (http://www.primateapplications. 

com). Είναι πρόγραµµα διαχείρισης σχολικών µονάδων όλων των βαθµίδων. 

∆ιαχειρίζεται τάξεις, εκπαιδευτικούς, µαθητές και γονείς τους. ∆ίνει πληροφορίες 

για προγράµµατα, απουσίες, εργασίες και βαθµολογίες. Αναλυτικότερα: 

Administration 

∆ιαχείριση: 

• γενικών πληροφοριών  

• τριµήνων  

• τάξεων  

• δασκάλων, µαθητών, γονέων και λοιπών χρηστών 

• Ανακοινώσεων 

∆ηµιουργία: 

• Μαθητολογίου 

• Παρουσιολογίου 

• Κατάσταση βαθµολογίας 

Εκπαιδευτικοί 

∆ιαχείριση: 

• Σχολικής  τάξης  

• Βαθµών  

• Εργασιών  

• Καταστάσεων των παραπάνω  
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Μαθητές 

Ανάγνωση: 

• εργασιών 

• βαθµολογίας  

• Ανακοινώσεων 

Γονείς 

Αναφορικά µε τα παιδιά τους  

Ανάγνωση: 

• εργασιών 

• βαθµολογίας  

• Ανακοινώσεων 

Πλεονέκτηµα για τη συγκεκριµένη εφαρµογή αποτελεί το ότι είναι διαδικτυακή δηλ. 

η διαχείρισή της αλλά και η ενηµέρωση των εκπαιδευτικών, γονέων, µαθητών για τα 

θέµατα που τους αφορούν, γίνεται µέσω διαδικτύου. Μειονέκτηµα είναι ότι είναι 

βασισµένη σε ξένα προς το Ελληνικό σύστηµα πρότυπα και ως εκ΄τούτου δύσκολα 

προσαρµόζεται. Παρ’όλα αυτά επιλέχθηκε ως παράδειγµα προς µελέτη. 

Ακολουθούν χαρακτηριστικά στιγµιότυπα από την εφαρµογή: 
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Η οθόνη εισόδου στο πρόγραµµα. Εκτός από τους κωδικούς ασφάλειας εµφανίζεται 

σταθερό και ανανεώσιµο κατ’ επιλογή µήνυµα . 
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Στη σελίδα αυτή, που εµφανίζεται µόνο στο διαχειριστή της βάσης, καταχωρούνται 

τα σταθερά στοιχεία του σχολείου δηλ.: Ονοµασία, διεύθυνση, τηλέφωνα κλπ. αλλά 

και στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου δηλ.: αριθµός τριµήνων, 

ωράριο εργασίας, τρόπος βαθµολόγησης και τα µηνύµατα της πρώτης σελίδας 

εισαγωγής στο πρόγραµµα.  
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Είναι η σελίδα διαχείρισης των διακριτών περιόδων λειτουργίας του 

σχολείου(τριµήνων ή εξαµήνων). 
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Η εισαγωγή των χρηστών της βάσης. Μπορούν να είναι διαχειριστές, εκπαιδευτικοί, 

µαθητές ή και γονείς. 



Τεχνολογίες Πληροφορικής για την Εκπαίδευση του Παιδιού                                            ΚΟΥΡΤΗΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

 

140

 

Παράδειγµα εισηγµένων  χρηστών  της βάσης µε το Username και την ιδιότητά τους. 
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Η εισαγωγή εκπαιδευτικού ως  χρήστη  της βάσης. 
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Παράδειγµα εισηγµένων  εκπαιδευτικών µε τα στοιχεία τους και τον κωδικό 

εισόδου. 
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Η εισαγωγή µαθητή ως  χρήστη  της βάσης. 
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Παράδειγµα εισηγµένων  µαθητών. Η ίδια σελίδα χρησιµοποιείται για την εξαγωγή  

καταστάσεων βαθµολογίας (reports).  
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∆ιαχείριση τάξεων. Εισάγουµε στοιχεία που αφορούν τον διδάσκοντα και τον 

αντικαταστάτη του, τις ηµέρες εργασίας, αριθµό αίθουσας κ.λ.π. 
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Παράδειγµα τάξεων µε τα στοιχεία τους. Συγκεκριµένα υπάρχουν 6 τάξεις εκ των 

οποίων η Β΄και η Γ΄κάνουν συνδιδασκαλία µε την ίδια εκπαιδευτικό  όπως επίσης το 

όµοιο συµβαίνει και για την Ε΄και ΣΤ΄ τάξη.   
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Οθόνη σύνδεσης των µαθητών µε την τάξη ή το µάθηµα και το τρίµηνο που θα το 

παρακολουθούν. 
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Καταχώριση παρουσιών-απουσιών των µαθητών. 
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Παράδειγµα  παρουσιών-απουσιών των µαθητών. Ο συγκεκριµένος µαθητής στο 3ο  

τρίµηνο έχει µια απουσία ενώ µια φορά ήταν καθυστερηµένος. 
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Εισαγωγή και διαχείριση γονέα (και σύνδεση µε τον αντίστοιχο µαθητή-ες). 

Ειδάλλως εµφανίζεται αυτόµατα ο µοναδικός µαθητής που έχει δικαίωµα να δεί 

εργασίες ή βαθµούς. 
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∆ιαχείριση των ανακοινώσεων που εµφανίζονται στο µενού. 
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Ο εκπαιδευτικός επιλέγει την τάξη-εις που διδάσκει. 
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Ορίζει εργασίες και δηλώνει το βαθµό επιτυχίας και τις ηµεροµηνίες παράδοσης. 
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Βαθµολογεί τις δοθείσες εργασίες. 
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Ο µαθητής επιλέγει την τάξη (τρίµηνο κ.λ.π.) που ανήκει. 
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Ο µαθητής βλέπει τις εργασίες ανά µάθηµα που του έχουν ανατεθεί (µε ηµεροµηνίες 

παράδοσης και µέγιστη βαθµολογία). 



Τεχνολογίες Πληροφορικής για την Εκπαίδευση του Παιδιού                                            ΚΟΥΡΤΗΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

 

157

 

Ο γονέας επιλέγει το µαθητή που επιθυµεί να δει την επίδοση (µόνο για τους γονείς 

που έχουν πάνω από έναν µαθητή στο σχολείο). 
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Παράδειγµα βαθµολογίας σε συγκεκριµένη εργασία για τον µαθητή Μαθητή 

Μαθητή. 
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Οι ανακοινώσεις ενηµερώνουν για τρέχοντα ζητήµατα και ισχύουν για 

εκπαιδευτικούς, παιδιά και γονείς. 

Για την έξοδο από την εφαρµογή υπάρχει στο menu η επιλογή έξοδος που 

επαναφέρει στην αρχική σελίδα. 

Παρακάτω ακολουθούν οι πίνακες της βάσης schoolmate καθώς και στοιχεία που 

αφορούν τη δοµή τους. 
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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 

Αναλύοντας την εφαρµογή  διαπιστώνουµε ότι οι οντότητες της εφαρµογής είναι οι 

εξής: adminstaff, assignments, courses, grades, parents, parent_student_match, 

registrations, Schoolattedance, schoolbulletins, schoolinfo, semesters, students, 

teachers, terms, users. 

Αναλυτικά: 

• Η οντότητα adminstaff αναφέρεται στους διαχειριστές της εφαρµογής όπου 

δηλώνονται τα στοιχεία τους (ονοµατεπώνυµο) και δίνεται κωδικός εισόδου. 

• Η οντότητα assignments αναφέρεται στις εργασίες που ανατίθενται από τους 

δασκάλους στους µαθητές. ∆ηλώνεται µαζί µε τον τίτλο της εργασίας και το 

τρίµηνο ανάθεσης, η ηµεροµηνία παράδοσης και το ποσοστό συµµετοχής 

στην συνολική βαθµολογία του µαθήµατος.   

• Η οντότητα courses είναι το αντικείµενο που αντιπροσωπεύει τα µαθήµατα 

που προσφέρονται. Περιέχει όλα τα στοιχεία που αφορούν ένα µάθηµα: 

Ονοµασία, τρίµηνο διδασκαλίας, δάσκαλος που διδάσκει, αίθουσα, 

βαθµολογία κ.λ.π.  

• Η οντότητα grades είναι οι βαθµολογίες µαθηµάτων και εργασιών µε 

επιπλέον στοιχεία και σχόλια που τις συνοδεύουν.  

• Η οντότητα parent_student_match συνδέει γονείς µε µαθητές έτσι ώστε κάθε 

γονιός να έχει πρόσβαση µόνο σε στοιχεία παιδιού-παιδιών του.  

• Η οντότητα parents αφορά τους γονείς των µαθητών που µπορούν να µπουν 

στην εφαρµογή για να δουν βαθµούς ή εργασίες των παιδιών τους. Περιέχει 

ονοµατεπώνυµο και userid για την είσοδό τους. 

• Στην οντότητα registrations συνδέουµε τους µαθητές µε τις τάξεις και τα 

µαθήµατα που παρακολουθούν. 

• Η οντότητα schoolattedance συγκεντρώνει πληροφορίες για τις απουσίες ή 

τις αργοπορίες των µαθητών στο µάθηµα. 

• Η οντότητα schoolbulletins κρατά στοιχεία που αφορούν τις ανακοινώσεις 

που δηµοσιεύονται από την διεύθυνση του σχολείου προς δασκάλους, 

µαθητές και γονείς. 
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• Η οντότητα schoolinfo περιέχει τα σταθερά στοιχεία του σχολείου 

(διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λ.π., αριθµός τριµήνων, ηµερήσιων ωρών, καθώς 

και συγκεκριµενοποίηση στην αριθµητική κλίµακα µε άριστα το 10 των 

βαθµών a,b,c,d,f) 

• Η οντότητα semesters αφορά τα τρίµηνα στα οποία χωρίζεται το σχολικό 

έτος. ∆ηλώνεται ο χρόνος διάρκειάς τους.  

• Η οντότητα students αφορά τους µαθητές του σχολείου που µπορούν να είναι 

ταυτόχρονα και χρήστες της εφαρµογής. 

• Η οντότητα teachers αφορά τους εκπαιδευτικούς-χρήστες του συστήµατος. 

Τα στοιχεία που δέχεται είναι ονοµατεπώνυµο του εκπ/κου και το userid που 

δίνει ο διαχειριστής και χρησιµοποιούν για την είσοδο στο σύστηµα. 

• Η οντότητα terms αφορά τη σχολική περίοδο ενός σχολικού  έτους. Η 

εφαρµογή έχει δυνατότητα να «τρέχει» για πολλά σχολικά έτη. 

• Η οντότητα users αντιπροσωπεύει τους χρήστες της εφαρµογής. Users 

µπορούν να είναι οι εκπαιδευτικοί, οι µαθητές, οι γονείς και οι administrators 

οι οποίοι καταχωρούν τους υπόλοιπους και τους δίνουν και δικαιώµατα 

πρόσβασης. Ανάλογα µ’ αυτά «βλέπουν» διαφορετικά κοµµάτια της 

εφαρµογής. 

 

Οι σχέσεις µεταξύ των οντοτήτων της εφαρµογής είναι οι εξής: 

• Χρήστης (user) µπορεί να είναι διαχειριστής (adminstaff), εκπ/κος (teacher), 

µαθητής (student) ή γονέας (parent). Καθένας απ΄ αυτούς έχει ένα και µόνο 

ένα λογαριασµό πρόσβασης.   

• Κάθε εκπ/κος(teacher) αναλαµβάνει ένα ή πολλά µαθήµατα (courses). 

• Κάθε µάθηµα (course) διδάσκεται σε µία ή περισσότερες περιόδους (terms) 

και σε ένα ή περισσότερα τρίµηνα (semesters). Σε κάθε µάθηµα µπορούν να 

ανατεθούν προς εκτέλεση µια ή πολλές εργασίες (assignments).  

• Ο µαθητής (student) µπορεί να εγγραφεί σε ένα ή πολλά µαθήµατα 

(registrations), να κάνει µια ή πολλές απουσίες (school attendance). Παίρνει 

έναν ή πολλούς βαθµούς (grades). 

•  Ελέγχεται από έναν µόνο γονέα (parent) ο οποίος όµως µπορεί να ελέγχει 

έναν ή πολλούς µαθητές. 
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• Τέλος στο site (schoolinfo) µπορούν να υπάρχουν ταυτόχρονα ένα ή πολλά 

µηνύµατα ( schoolbulletins). 


