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Πεξίιεςε
ην παξφλ άξζξν, κέζα απφ κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ MacLuhan θαη Luhmann
ππνζηεξίδεηαη ε ζέζε πσο νη Νέεο Σερλνινγίεο θαη ην Γηαδίθηπν δεκηνπξγνχλ ζπζηεκηθέο
«αλαηαξάμεηο» ζηελ εθπαίδεπζε -σο έλα θνηλσληθφ ππνζχζηεκα- πξνο δχν θαηεπζχλζεηο: α)
ηνλ ηξφπν αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία θαη β) ηελ πξνζηαζία ησλ λέσλ
απφ παξαβαηηθά πεξηερφκελα. Σν ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηε δεχηεξε θαηεχζπλζε, θαζψο ε
εθπαίδεπζε θαιείηαη λα «θαιχςεη» ην ζέκα απηφ, δεκηνπξγψληαο ζπλέξγεηεο κε πνιηηεηαθνχο
θαη λνκνζεηηθνχο ζεζκνχο. Η επηηπρήο εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ απηνχ ηίζεηαη ζην γεληθφηεξν
πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξψπεο, αλαδηακνξθψλνληαο παξάιιεια ηηο
πθηζηάκελεο εζληθέο δνκέο. ε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πιεξνθνξηθήο απηφ
ζεκαίλεη ηελ απαγθίζηξσζε ηνπο απφ ηνλ ηερλνινγηθφ θαη ην ιεηηνπξγηθφ αιθαβεηηζκφ
θαζψο επίζεο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο ηνπο. ε
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ελδερνκέλσο λα ακθηζβεηεζεί ε επάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο
Πιεξνθνξηθήο λα εηζάγεη ηνπο καζεηέο ζην ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ, πξνπαληφο φηαλ ν
ςεθηαθφο γξακκαηηζκφο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αζθαιήο πινήγεζε θαη ζεσξείηαη ππφ
παηδαγσγηθνχο φξνπο (Παηδαγσγηθή ηθαλφηεηα θαη γξακκαηηζκφο ζηα Μέζα), ηνπο νπνίνπο
εθείλε δε ιακβάλεη ππφςε. Πξνθαλψο ε αλάπηπμε ελφο παηδαγσγηθνχ γξακκαηηζκνχ θαη
ηθαλφηεηαο ζηα ςεθηαθά Μέζα επεθηείλεηαη ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Λέμεηο θιεηδηά: Διαδίκησο, αζθάλεια ζηο διαδίκησο, ΤΠΕ

1. Εηζαγσγή
Οη ηερλνινγία θαη ηα Μέζα (θιαζηθά ή λέα), ζχκθσλα κε ηνλ W. Dilthey (18331911), λννχληαη σο νη πνιηηηζκηθέο αληηθεηκελνπνηήζεηο («αληηθείκελα»), νη νπνίεο
επηλνήζεθαλ, εθεπξέζεθαλ ή θαηαζθεπάζηεθαλ απφ κεκνλσκέλα άηνκα ή νκάδεο
(«ππνθείκελα»). ηα πνιηηηζκηθά ηερλνπξγήκαηα (artifacts) εληάζζνληαη γισζζηθέο
εθθάλζεηο κε ηε κνξθή δηάθνξσλ θεηκεληθψλ εηδψλ, ξαδηνθσληθέο παξαγσγέο,
εηθφλεο θαη θάζε είδνπο κηληηαθά πεξηερφκελα, φπσο θηλεκαηνγξάθνο, ηειεφξαζε,
βίληεν, Η/Τ, δηαδίθηπν. Η αμηνπνίεζε ηνπο ζην πιαίζην ηεο επηθνηλσλίαο γίλεηαη
αληηιεπηή σο αλζξσπνινγηθν-πξαγκαηηζηηθφ γεγνλφο πνπ βαζίδεηαη ζηε ζρέζε ηνπ
αλζξψπνπ κε ην θνηλσληθφ πιαίζην ζην νπνίν δξα θαη παξάγεη εξγαζία,
ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο θαη Μέζα (Baacke, 1977).
Δηδηθφηεξα, ν Η/Τ θαη ην δηαδίθηπν αλήθνπλ ζηα ηεηαξηνγελή κέζα (νθφο & Kron
2010) ηα νπνία ζχκθσλα κε ηνπο MacLuhan (2001), Faustlich (1995) θαη Sofos
(2005): α) αλαιακβάλνπλ θαη ππνθαζηζηνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ θιαζηθψλ κέζσλ, β)
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δηεπξχλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πξνζθέξνληαο ςεθηαθέο πξνεθηάζεηο, γ) έρνπλ ηελ ηάζε
λα θξχβνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπο ππνδνκή, αθνχ δελ βξίζθνληαη ζην νπηηθφ πεδίν ησλ
καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δ) δηακνξθψλνπλ λέεο/θαηλνηφκεο εθαξκνγέο φπσο
ειεθηξνληθή κάζεζε απφ απφζηαζε θαη ε) ζέηνπλ ην ππάξρνλ ζχζηεκα (ζρνιείν,
δηδαζθαιία, εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο) κπξνζηά απφ λέεο πξνθιήζεηο θαη φξηα, ηα
νπνία ζα πξέπεη λα ππεξληθεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε νκαιή ηνπο έληαμε
θαη ε εμηζνξξφπεζε ηνπ ζπζηήκαηνο (Kron & νθφο, 2007). Σα ηεηαξηνγελή Μέζα,
πξνυπνζέηνπλ ηερλνινγηθή ππνδνκή ηφζν απφ ηε κεξηά ηεο παξαγσγήο, φζν επίζεο
θαη απφ ηελ κεξηά απηψλ πνπ πξνζιακβάλνπλ ηα κηληηαθά πεξηερφκελα
ρξεζηκνπνηψληαο ακθίδξνκε θαη δηαδξαζηηθή επηθνηλσλία, π.ρ. δηαδίθηπν, Web 2.0,
ςεθηαθή ηειεφξαζε (Faulstich, 1995).
Σν δηαδίθηπν, κε ην ζπλερψο απμαλφκελν αξηζκφ ρξεζηψλ ζην World Wide Web
θαζψο επίζεο θαη ηηο επηκέξνπο ππεξεζίεο ηνπ, έρεη αλαπηπρζεί ζε έλα δπλακηθφ
Μέζν Μαδηθή Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο. Η εγθαζίδξπζε ηνπ ζε φια ηα
θνηλσληθά ππνζπζηήκαηα γίλεηαη αληηιεπηή σο πνιηηηζκηθφ «ζνθ» (Kulturschock),
ηνπ νπνίνπ ηα δνκηθά ζηνηρεία είλαη: ε νιηθφηεηα (Totalität), δειαδή ε παγθφζκηα
ηζρχ ησλ κεηαβνιψλ, ε εληξνπία (Entropie), πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ αηαμία ελφο
ζπζηήκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ αλαηξνπή θαηεζηεκέλσλ δπλάκεσλ θαη ηνλ
επαλαπξνζδηνξηζκφ λέσλ θέληξσλ ηζρχνο θαη επηξξνψλ θαη ηέινο ε κε
αλαζηξεςηκφηεηα (Irreversibilität) ησλ κεηαβνιψλ (Schöttker, 1991).
Αληίζηνηρε αλάπηπμε παξαηεξείηαη θαη ζηελ εθπαίδεπζε. Δλδεηθηηθή είλαη ε απνδνρή
ηεο ππεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηνινγηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ
πξνζθέξεηαη απφ ην ΠΓ. Απφ ηελ άλνημε ηνπ 2008 πνπ μεθίλεζε ε ππεξεζία απηή
έρνπλ δεκηνπξγεζεί πεξηζζφηεξα απφ 5.000 ηζηνιφγηα πνπ δηαβάδνληαη απφ πεξίπνπ
95.000 εθπαηδεπηηθνχο (Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ, 2009). Έηζη δηακνξθψλεηαη
έλα πιαίζην επηθνηλσλίαο, κέζα ζην νπνίν αληαιιάζζνληαη ηδέεο, απφςεηο, γλψζεηο
θαη ζρνιηαζκνί, πξνσζψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ άηππε θαη δηα βίνπ κάζεζε. Σν
ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηνπο καζεηέο ζε φιε
ηελ Δπξψπε. χκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα, ην 70% ησλ 6-17 ρξφλσλ καζεηψλ ζηελ
ΔΔ-25 ρξεζηκνπνίεζαλ ην Γηαδίθηπν ην 2005. Απηφ απμήζεθε ζε75% έσο ην 2008,
κε κηα εληππσζηαθή άλνδν κεηαμχ ησλ λεφηεξσλ παηδηψλ φπνπ ην 60% απηψλ
ρξεζηκνπνίεζαλ ην Γηαδίθηπν1.
Οη δηαπηζηψζεηο απηέο, θαζψο θαη ε πιεζψξα δεκνζηεπκάησλ ζηα έληππα κέζα
(εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά) πνπ ζρεηίδνληαη κε παξαβαηηθέο θαη πξνβιεκαηηθέο
ζπκπεξηθνξέο (νθφο, 2009), θαζηζηνχλ ζαθέο φηη ην δηαδίθηπν δελ απνηειεί έλα
απιφ κέζν, πνπ πξνζηίζεηαη δίπια ζηα έληππα θαη νπηηθναθνπζηηθά κέζα.
Αληηζέησο, γίλεηαη θαηαιχηεο γεληθφηεξσλ θνηλσληθνπνιηηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ
αλαθαηάηαμαλ. Έρνληαο σο ζεκείν αλαθνξάο ηελ ηεηξάδα αλάιπζεο ηνπ MacLuhan,
γλσζηφο γηα ηε θξάζε ηνπ «ην κέζν είλαη ην κήλπκα», κπνξεί θαλείο λα δηαπηζηψζεη
φηη ν Η/Τ θαη ην δηαδίθηπν δηακνξθψλνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ηφζν ζηε κνξθή, φζν θαη
1
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ζηε δνκή ηεο επηθνηλσλίαο. Χζηφζν ε δνκή, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο,
ηα αίηηα, θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ δηακνξθψλεη ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ δε
γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή, ελψ ε κνξθή απνηειεί θάηη πνπ είλαη άκεζα παξαηεξήζηκν.
χκθσλα κε ηελ ηεηξάδα αλάιπζεο θάζε λέα ηερλνινγία: α) πξνεθηείλεη θαη
δηεπξχλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ παιαηφηεξσλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ Η/Τ θαη ηνπ
δηαδηθηχνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη κηα ζεηξά απφ εξγαζίεο πνπ δελ κπνξνχζε λα
θάλεη κε ηελ απιή γξαθνκεραλή, λα επηθνηλσλεί κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζε ζρέζε
κε ηελ ηειεθσλία θ.α., β) θαζηζηά ηα πθηζηάκελα κέζα «παιαηά» θαζψο ε ρξήζε
ηνπο πεξηνξίδεηαη ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο θαη ηα ίδηα εμεηάδνληαη ππφ ην
πξίζκα ηεο ηζηνξηθήο ηνπο αμίαο, γ) επηθαηξνπνηεί εθαξκνγέο, θαζψο αλαθηά
ιεηηνπξγίεο πνπ είηε δε γίλνληαλ είηε κε ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο, π.ρ. ζήκεξα κε ηνλ Η/Τ
θάζε ρξήζηεο κπνξεί, ρσξίο λα έρεη εμαζθεζεί ζην ηπθιφ ζχζηεκα
δαθηπινγξάθεζεο, λα γξαθεί ςεθηαθά θαη λα δηνξζψλεη κε επθνιία ιάζε, θαη βέβαηα
φρη κφλν γηα επαγγεικαηηθφ ιφγν, αιιά γεληθφηεξα γηα πξνζσπηθέο ή άιιεο
επηθνηλσληαθέο πξνζέζεηο θαη δ) ζέηεη ην πθηζηάκελν ζχζηεκα θαη ηελ νξγάλσζε ησλ
θνηλσληθψλ ππνζπζηεκάησλ ζε «θξίζεηο», νη νπνίεο πξέπεη λα ιπζνχλ κέζα απφ ηελ
αλαδηνξγάλσζε ή ηνπιάρηζηνλ ηε κεξηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ δνκψλ θαη ησλ
αμηαθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, ζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε
γεληθφηεξα, παξνπζηάδεη ην ηέηαξην άθξν ηεο ηεηξάδαο, δειαδή ε αλαζηξνθή ησλ
κέρξη ηψξα πθηζηάκελσλ νξίσλ.
Η δηάδνζε θαη ε επξεία ρξήζε ηνπ Η/Τ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε, ζέηεη
λέα δεδνκέλα θαη επεξεάδεη ηελ ίδηα, σο θνηλσληθφ ππνζχζηεκα, άκεζα. Απηή ε
ηνπνζέηεζε αλαπηχζζεηαη παξαθάησ κε δχν παξαδείγκαηα. Σν πξψην, πνιχ
ζχληνκν, ζρεηίδεηαη κε ην ξφιν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη Μέζσλ γηα ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ην δεχηεξν, αλαθέξεηαη ζηε δηεχξπλζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ κε ζηφρν ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ νξίσλ πνπ έρνπλ
δηακνξθσζεί απφ ηελ χπαξμε ηνπ Η/Τ, ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ παξαβαηηθψλ θαη
επηβιαβψλ πεξηερνκέλσλ ηνπ.

2. Ο ξόινο ησλ Μέζσλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο δηδαζθαιίαο
Δλψ ζηελ κεησπηθή (δαζθαινθεληξηθή) δηδαζθαιία (νθφο & Kron, 2010) νη λέεο
ηερλνινγίεο δηαδξακαηίδνπλ πεξηζζφηεξν έλα βνεζεηηθφ ή ππνζηεξηθηηθφ ξφιν, ζηε
ζχγρξνλε «ςεθηαθή» δηδαζθαιία παξνπζηάδνπλ έλαλ δηαθνξνπνηεκέλν ξφιν ζε
ζρέζε κε ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη κε ην ζρνιείν σο νξγαληζκφ πνπ
καζαίλεη (Kron & νθφο, 2007). Με απηή ηελ έλλνηα, ε ζεκαζία ησλ λέσλ
Σερλνινγηψλ εληνπίδεηαη ζε δηάθνξα επίπεδα ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο: α)
ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, β) ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ,
γ) ζηε θηινζνθία θαη ην πξνθίι ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, δ) ζηελ επηκφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, ε) ζηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ, ζη) ζην κηληηαθφ γξακκαηηζκφ θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ ζηα
Μέζα. Τα δηάθνξα επίπεδα, ζηα νπνία νη λέεο ηερλνινγίεο θαη ηα Μέζα παίδνπλ
ζεκαληηθφ ξφιν, βξίζθνληαη ζε έλα πιαίζην αιιειεμάξηεζεο. Απηφ ην γεγνλφο ηεο
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θαζνιηθήο παξνπζίαο ησλ ςεθηαθψλ Μέζσλ ζηα ππνζπζηεκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο
αιιάδεη θαη ηελ απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ, ζπγθεθξηκέλα ιφγσ ηεο απμαλφκελεο
ζεκαζίαο ησλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ Μέζσλ ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. Οη
θεληξηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ ηα ζρνιεία, θαηά ηνλ Fend (1980) -- ζπγθεθξηκέλα
α) ε πηζηνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ, β) ε επηινγή ησλ καζεηψλ γηα θνηλσληθέο ζέζεηο
αλάινγα κε ηελ απφδνζε ηνπο, γ) ε ιεηηνπξγία ηεο ελζσκάησζεο, δειαδή ε
κεηάδνζε αμηψλ θαη θαλφλσλ ηεο θνηλσλίαο -- ζα «επεξεάδνληαη» ζην κέιινλ ζε
κεγάιν βαζκφ απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηα Μέζα. Παξάιιεια αλαπηχζζνληαη
πεξαηηέξσ ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο ζα έρνπλ ζεκαζία γηα ην ζρνιείν, ηε δηδαζθαιία θαη
ην ζρεδηαζκφ ηνπ καζήκαηνο. Όζνλ αθνξά ηελ πξψηε ιεηηνπξγία, ηεο πιζηοποίηζης
ηφν προζόνηφν, ζηαδηαθά ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη νη λέεο
Σερλνινγίεο ζηα πεξηερφκελα ησλ εηδηθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Με απηή ηελ
έλλνηα, είλαη θαηαλνεηφ φηη ηα θαηλνηφκα ζρνιεία πξέπεη λα ζεσξνχλ ηελ επάξθεηα ή
ηνλ γξακκαηηζκφ ζηα ςεθηαθά Μέζα (Media Literacy) σο ζεκαληηθφ πξνζφλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ ηνπο. ε ζρέζε κε ηε δεχηεξε ιεηηνπξγία ηεο
επιλογής, νη λέεο Σερλνινγίεο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε δηακφξθσζε αλνηθηψλ ή
ηνπιάρηζηνλ επέιηθησλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο, ψζηε νη καζεηέο λα εξγάδνληαη
απηνξπζκηδφκελνη θαη λα καζαίλνπλ αλάινγα κε ηελ θιίζε ηνπο (καζεζηαθά ζηπι,
κνξθσηηθέο επηινγέο). Χο εξγαζηαθά πεξηβάιινληα απηνχ ηνπ ηχπνπ πξνζθέξνληαη
ειεθηξνληθέο κνξθέο πιαηθνξκψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ειεθηξνληθή ηάμε ζηελ
Διιάδα (www.sch.gr). Οη εθπαηδεπηηθνί εηνηκάδνπλ πξφζζεην δηδαθηηθφ πιηθφ γηα ηε
δηδαζθαιία, ην νπνίν κπνξνχλ νη καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απφ ην ζπίηη ηνπο.
Αζθψληαο θξηηηθή εδψ, λα ζεκεησζεί φηη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ είλαη θπξίσο
ζηαηηθνχ ηχπνπ, κε απνηέιεζκα ε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία κάζεζεο λα κελ
εληζρχεηαη επαξθψο. (Sofos & Matsavindou, 2009). Η ζεκαζία ησλ λέσλ Μέζσλ
γίλεηαη ζαθήο θαη ζηελ εμ απνζηάζεσο κάζεζε. ρνιεία εμ απνζηάζεσο φπσο π.ρ. ην
Virtual Learning Center (www.virtuallearning.ca), πξνζθέξνπλ θαλνληθά αιιά θαη
ζπκπιεξσκαηηθά καζήκαηα κε ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ
ζηνρεχνληαο ζηελ εμαηνκηθεπκέλε ζηήξημε θαη εθπαίδεπζε. ε ζρέζε κε ηελ ηξίηε
ιεηηνπξγία ηεο κοινφνικής ενζφμάηφζης, θαη ιφγσ ηνπ έληνλνπ πινπξαιηζκνχ
αμηαθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ πνπ δηακεζνιαβνχληαη πιένλ κηληηαθά, ρσξίο θνηλσληθέο
θπξψζεηο θαη ηεο απέληαμεο ηνπ αλζξψπνπ απφ ην παξαδνζηαθφ πιαίζην ζηήξημεο
(έζλνο, θνηλσληθή νκάδα, νηθνγέλεηα), ραξαθηεξίδεηαη σο δηαδηθαζία εμαηνκίθεπζεο,
είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηδαζθαιία νη πξνβιεκαηηθέο πνπ
αθνξνχλ ηα Μέζα θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζε αμίεο, φπσο π.ρ. ζε ζρέζε κε ηε
λνκηθή πνιηηηθή πξνπαγάλδα, απνθιίλνπζεο αμίεο.

3. Παξαβαηηθά θαη επηβιαβή πεξηερόκελα ζην δηαδίθηπν
Η αλαζηξνθή ησλ νξίσλ πνπ ζέηνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή θαη
ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. Ο ήδε γλσζηφο ηίηινο ηνπ Postman (1986) «ε εμαθάληζε ηεο
παηδηθήο ειηθίαο» πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επίδξαζε ηεο ηειεφξαζεο θαη ησλ
πεξηερνκέλσλ ηεο πάλσ ζηνπο λένπο, ππνδειψλεη φηη ηα ηξηηνγελή Μέζα (νθφο &
Kron, 2010) επηηξέπνπλ ζηνπο λένπο ηελ πξφζβαζε ζε πεξηερφκελα πνπ
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απεπζχλνληαη ζε ελήιηθεο. Σα ηεηαξηνγελή κέζα (Η/Τ θαη δηαδίθηπν) εληείλνπλ ηε
δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ λέσλ ζε πεξηερφκελα πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηνλ ειηθηαθφ
ηνπο νξίδνληα, θαη φρη κφλν. Δπηηξέπνπλ ηε ζπλεηδεηή ή αθφκα θαη ηελ «θαηά ιάζνο»
πξφζβαζε ζε παξαβαηηθά πεξηερφκελα. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη εδψ έλα απφ πνιιά
παξαδείγκαηα, φπνπ έλαο καζεηήο πιεθηξνινγεί ζην „google“ ηε ιέμε «Sahne, πνπ
ζεκαίλεη ζηα γεξκαληθά θξέκα γάιαθηνο» θαη κεηαμχ ησλ θσηνγξαθηψλ
παξνπζηάδνληαη ηέηνηεο πνπ πεξηέρνπλ εθζπεξκαηψζεηο ζε πξφζσπα γπλαηθψλ θαη
ζηε γελεηήζηα πεξηνρή. Άιιν παξάδεηγκα απνηειεί ην Hi5 «θνηλσληθφ δίθηπν» φπνπ
κέζα απφ 3-4 θιηθ παξαπάλσ ν ρξήζηεο κπνξεί λα νδεγεζεί ζε παξάλνκν
πεξηερφκελν.
Η έλλνηα ηεο «παξαβαηηθφηεηαο» αλαθέξεηαη ζε λέεο κνξθέο δηαδηθηπαθψλ πξάμεσλ
πνπ πεξηέρνπλ παξάλνκα, επηβιαβή πεξηερφκελα ή απνθιίλνπζεο πξαθηηθέο. Σα
παξαβαηηθά πεξηερφκελα ζρεηίδνληαη κε ην ιεγφκελν ειεθηξνληθφ έγθιεκα (Σδάλε,
2005; Μεξίδνπ 2009; Παλαγησηαθφπνπινο, 2009). Πξφθεηηαη γηα αδηθήκαηα ηα νπνία
α) ηεινχληαη κε ηελ αμηνπνίεζε θαη ηε ρξήζε ηνπ Η/Τ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, σο
βνεζεηηθφ κέζν π.ρ. παηδηθή πνξλνγξαθία θαη β) κε ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπ
Η/Τ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, π.ρ. ε παξάλνκε επέκβαζε ζε ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ,
παξαβίαζε ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ κέζσ δηαδηθηχνπ. ε απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη
πνηθίια πεξηερφκελα, φπσο: 1) παηδηθή πνξλνγξαθία (νθφο & Γεκεηξαθάθεο,
2007), 2) δηαδηθηπαθή ηξνκνθξαηία, 3) δηαδηθηπαθφο βαλδαιηζκφο, 4) Hacking θαη
ηνί, 5) πνιηηηθή πξνπαγάλδα, 6) ξαηζηζκφο, 7) δηαδηθηπαθή απάηε, 8) μέπιπκα
ρξήκαηνο, 9) δηαδηθηπαθή παξαβίαζε πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, 10) ςεθηαθή
παξελφριεζε, 11) απαγνξεπκέλα παηρλίδηα ζηνλ Η/Τ ή ζην δηαδίθηπν θ.α.
Η ελδεηθηηθή παξνπζίαζε πεξηπηψζεσλ παξαβαηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζην δηαδίθηπν
θάλεη ζαθέο φηη νη πεξηπηψζεηο δελ είλαη θαηά ηνλ ίδην βαζκφ αμηφπνηλεο. Χο εθ
ηνχηνπ έρεη λφεκα λα ζεσξεζνχλ ππφ ην πξίζκα δχν θαηεγφξησλ2: α) σο παξάλνκν
πεξηερφκελν, ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία θαη β) σο επηβιαβέο πεξηερφκελν, ην
νπνίν κπνξεί επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ, ελψ απηφ δελ είλαη γηα
φινπο παξάλνκν. χκθσλα κε ηε γεξκαληθή λνκνζεζία, ηα παξαβαηηθά πεξηερφκελα
κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο (Sofos, 2001): α) παξάλνκα
πεξηερφκελα, ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην, π.ρ. παηδηθή πνξλνγξαθία, άξλεζε ηνπ
Οινθαπηψκαηνο, β) παξάλνκα πεξηερφκελα γηα αλήιηθεο, π.ρ. πνξλνγξαθία, γ)
επηβιαβή πεξηερφκελα, πνπ ελψ δε κπνξνχλ λα ζσξεζνχλ σο παξάλνκα, επεηδή δελ
εθπιεξψλνπλ κε αθξίβεηα ηα θξηηήξηα ηνπ λφκνπ, ελδέρεηαη λα αζθήζνπλ αξλεηηθή
επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ, π.ρ. έκκεζε πξνζέιθπζε ζε ζαηαληζηηθέο νκάδεο,
ςεθηαθέο παξελνριήζεηο, έκκεζε μελνθνβία, απνθιίλνπζεο ζεμνπαιηθέο πξαθηηθέο.
Βάζεη ησλ πην πάλσ θαηεγνξηνπνηήζεσλ, γίλεηαη ζαθέο πψο ηα παξαβαηηθά
πεξηερφκελα ζην δηαδίθηπν έγθεηληαη ζε δηαθνξεηηθέο αξκνδηφηεηεο. Πεξηερφκελα
2

χκθσλα κε ην Φήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ θξαηψλ
κειψλ, ζπλειζφλησλ ζηα πιαίζηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Φεβξνπαξίνπ 1997 γηα ην παξάλνκν θαη
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πνπ είλαη παξάλνκα, ζρεηίδνληαη άκεζα κε λνκνζεηηθνχο ζεζκνχο, κπνξνχλ λα
θαηαγγειζνχλ παξάιιεια κέζα απφ νξγαληζκνχο ηεο πνιηηείαο, πξνθεηκέλνπ λα
ελεξγνπνηεζνχλ νη δησθηηθέο αξρέο. ην παξειζφλ, βαξχηεηα είραλ απνθιεηζηηθά νη
λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη πξνζεγγίζεηο, ελψ ε παηδαγσγηθή αθνινπζνχζε κηα
θιεηζηή ζηάζε κέζα απφ απαγνξεχζεηο πεξηερνκέλσλ, πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί
σο «αξλεηηθή παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε». ήκεξα ζηηο δπν πξψηεο πξνζεγγίζεηο
πξνζηίζεληαη ε ηερλνινγηθή θαη ε θνηλσληθή. Καη ηα ηέζζεξα επίπεδα πξνζέγγηζεο
(Sofos, 2001) έρνπλ έλαλ θνηλφ ζηφρν αιιά ην θάζε έλα απφ απηά αλαθέξεηαη ζε
δηαθνξεηηθέο πηπρέο. Σν εχξνο δξάζεο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ θάζε επηπέδνπ
πξνζέγγηζεο δηαθνξνπνηνχληαη.
1. Η πνιηηεία κε ηηο δηαδηθαζίεο εθπφλεζεο θαη εθαξκνγήο λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ
θαη κε ηνπο νξγαληζκνχο επηηήξεζεο ζην δηαδίθηπν απεπζχλεηαη ζε απηνχο πνπ
δεκηνπξγνχλ κηληηαθά πιηθά θαη ηα δηαθηλνχλ ειεθηξνληθά. Θεκέιην απηήο ηεο
απνζηνιήο απνηεινχλ ε λνκνζεζία θαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο απφ ηα
επηζηεκνληθά πεδία ηεο παηδαγσγηθήο, ηεο εμειηθηηθήο ςπρνινγίαο, θνηλσληθέο αμίεο
θαη αλαπαξαζηάζεηο ζρεηηθά κε ην ηη απνηειεί εζηθή ζπκπεξηθνξά. Η ζεζκηθή
πξνζέγγηζε απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ δηθαησκάησλ
ησλ λέσλ. Οη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ βαζίδνληαη α) ζε δηεζλέο, β) ζε θνηλνηηθφ
θαη γ) ζε εζληθφ επίπεδν ζηεξίδνληαη παξαδνζηαθά ζηελ παξαδνρή κηαο αηηηψδνπο
ζρέζεο κεηαμχ ηεο ρξήζεο κηληηαθψλ πεξηερνκέλσλ θαη ησλ πξνβιεκαηηθψλ
ζπκπεξηθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη λένη. Οη λεφηεξεο λνκνζεζίεο ζε επξσπατθφ
επίπεδν δηέπνληαη απφ έλα πξννδεπηηθφ πλεχκα θαη ζέηνπλ σο ζεκείν αλαθνξάο ηελ
αξρή ηεο πηζαλήο επηθηλδπλφηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ρξήζηε.
ηελ πξάμε έρεη απνδεηρηεί φηη είλαη αδχλαην λα επηηεπρζεί κεηαμχ πεξηζζφηεξσλ
θξαηψλ κηα εληαία λνκνζεηηθή ξχζκηζε ζρεηηθά κε πξνβιεκαηηθά πεξηερφκελα π.ρ.
ξαηζηζκφο, πνξλνγξαθία, ζαηαληζκφο. Σνχην δελ έγθεηηαη κφλν ζηα ηδηαίηεξα ηζρπξά
νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ παξαγσγψλ κηληηαθψλ πεξηερνκέλσλ, αιιά θαη ζηηο
ηδηαίηεξεο θνηλσληθέο, αλζξσπηζηηθέο, εζηθέο αμίεο πνπ ηζρχνπλ ζε θάζε ρψξα. Απηή
ε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ην δηαδίθηπν δελ είλαη
δπλαηφ λα ειεγρζεί λνκνζεηηθά φπσο άιια θιαζηθά Μέζα (εθεκεξίδα, πεξηνδηθά,
θηλεκαηνγξάθνο, ηειεφξαζε) θαζηζηά ηδηαίηεξα δχζθνιν ηνλ έιεγρν ηνπ παγθφζκηνπ
δηθηχνπ.
2. ην θνηλσληθφ επίπεδν έρνπλ δεκηνπξγεζεί επξσπατθνί θαη εζληθνί νξγαληζκνί κε
ξπζκηζηηθφ ξφιν πνπ ιεηηνπξγνχλ σο παξαηεξεηήξηα δηαδηθηπαθψλ πεξηερνκέλσλ
θαη σο «ζεξκέο γξακκέο», φπνπ νη πνιίηεο κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ θαηαγγειίεο, π.ρ
ε SaferInternet, ε SafeLine, ε Δ.ΚΑΣ.Ο, ε Safenet, ε Οκάδα Γξάζεο γηα ηελ
Φεθηαθή Αζθάιεηα. Δθεί πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ
πεξηερνκέλσλ κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Αθνινπζεί επηθνηλσλία κε ηνπο
παξαγσγνχο κηληηαθψλ πεξηερνκέλσλ ή ε πξνψζεζε ησλ απαγνξεπκέλσλ πιηθψλ
ζηηο δησθηηθέο αξρέο ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο ή ζηνλ εηζαγγειέα. Παξάιιεια
νξγαλψλνληαη δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ θαη πξνηείλνληαη κέηξα ζην
λνκνζέηε.
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3. Η βαζηζκέλε ζηελ ηερλνινγία πξνζηαζία ησλ λέσλ (π.ρ. ινγηζκηθά θίιηξνπ,
πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο, πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο πεξηερνκέλνπ, εηηθέηεο
αμηνιφγεζεο πεξηερφκελνπ) απαγνξεχεη ηελ πξνζπέιαζε ζε κηληηαθά πεξηερφκελα
βάζεη πξνθαζνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ, πνπ ζπρλά ιεηηνπξγνχλ πεξηνξηζηηθά, θάλνπλ
ιάζε ζηελ αμηνιφγεζε θαη ζην θηιηξάξηζκα ησλ πεξηερνκέλσλ. Σα ινγηζκηθά
θίιηξνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ρξήζηεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ γνλείο θαη
εθπαηδεπηηθνχο πξνθεηκέλνπ λα απνθξχςνπλ επηβιαβή πεξηερφκελα. Ο ηξφπνο
ιεηηνπξγίαο ηνπο θαλεξψλεη κηα αλζξσπνινγηθή εηθφλα, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ην
αλαπηπζζφκελν άηνκν ζεσξείηαη επάισην κπξνζηά ζε εμσηεξηθέο επηδξάζεηο.
Πξφθεηηαη γηα κηα ζηξαηεγηθή πνπ απφ ηε κηα κεξηά πξνζθέξεη ιφκπη ζε γνλείο θαη
εθπαηδεπηηθνχο, απφ ηελ άιιε κεξηά εζεινηπθιεί κπξνζηά ζηελ θνηλσληθή
πξαγκαηηθφηεηα ζεσξψληαο φηη ε απφθξπςε σο ζηξαηεγηθή πξνζηαζίαο εμαθαλίδεη
θηλδχλνπο. Δηδηθφηεξα ηε ζηηγκή πνπ είλαη επξέσο γλσζηφ, φηη νη λένη παξαθάκπηνπλ
κε επθνιία ηα ζπζηήκαηα απηά.
4. Η λεφηεξε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε αλαθέξεηαη ζηνπο ρξήζηεο σο αλαπηπζζφκελα
άηνκα κε ζηφρν φρη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλήζεψλ ηνπο αιιά ηε ζηήξημε θαη ηελ
ελδπλάκσζή ηνπο. Κεληξηθφ ζεκείν αλαθνξάο απνηειεί ε παηδαγσγηθή ζέζε φηη νη
λένη δείρλνπλ πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο, φηαλ βηψλνπλ θαηαζηάζεηο ςπρηθήο θαη
επηθνηλσληαθήο αζηάζεηαο θαη αδπλαηνχλ λα αλαπηχμνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο
θαη φηη ε ρξήζε παξάλνκσλ θαη επηβιαβψλ πεξηερνκέλσλ δε ζπληζηά αηηηψδε ζρέζε
αλάκεζα ζηα κηληηαθά πεξηερφκελα θαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ λέσλ. Η ζχγρξνλε
παηδαγσγηθή αληίιεςε πξνζεγγίδεη ην ζέκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ λέσλ σο δηαδηθαζία
κηληηαθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, φπνπ νη λένη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηεπξχλνπλ ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε ζηα
ςεθηαθά Μέζα. Η αξλεηηθή αλζξσπνινγηθή ηδέα ηεο πξνθχιαμεο παξαρσξεί ηε
ζέζε ηεο ζε απηήλ ηεο παηδαγσγηθήο ζηήξημεο θαη ηεο εκςχρσζεο ησλ λέσλ λα
αληηκεησπίζνπλ απηφλνκα πξνβιεκαηηθά πεξηερφκελα θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα
Μέζα γηα ηελ αηνκηθή έθθξαζε θαη ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ πνιππνιηηηζκηθψλ αμηψλ
κέζα ζηελ πξφζσπν κε πξφζσπν δηάδξαζε (νθφο, 2009). ε απηφ ην ζεκείν ν
ξφινο ηεο Παηδαγσγηθήο ησλ Μέζσλ γίλεηαη πξνθαλήο. Δλψ ε ζεζκηθή, ε
ηερλνινγηθή θαη ε θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ λέσλ θηλνχληαη ζην
καθξνθνηλσληθφ επίπεδν, ε παηδαγσγηθή δηάζηαζε αλαθέξεηαη ζην κηθξνθνηλσληθφ.
Γξάζεηο κε καθξνθνηλσληθφ πξνζαλαηνιηζκφ, αλ θαη αλαγθαίεο δελ αξθνχλ, γηαηί
δξνπλ θαηαζηαιηηθά θαη αλαδξνκηθά. Παηδαγσγηθέο δξάζεηο θαινχληαη λα
ζπλεηζθέξνπλ κε έξεπλεο ζρεηηθά κε ηνλ κηληηαθφ βηφθνζκν ησλ λέσλ ζηελ
θαηαλφεζε ηεο κηληηαθήο ρξήζεο θαη λα δηαηππψλνπλ ζρέδηα δηδαζθαιίαο θαη
εξγαζίαο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο κηληηαθήο ηθαλφηεηαο ησλ λέσλ. Η αγσγή θαη
εθπαίδεπζε ζηα κέζα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ αζθαιή πινήγεζε, δξα
ππνζηεξηθηηθά θαη έρεη ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ηνπ αλαπηπζζφκελνπ αηφκνπ, ζε
αληίζεζε κε ηε ζεζκηθή δηάζηαζε ηεο πξνζηαζία ησλ λέσλ.

4. Αγσγή θαη Εθπαίδεπζε ζηελ αζθαιή πινήγεζε ζηελ
Επξώπε
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H αλαζηξνθή ησλ νξίσλ, ζχκθσλα κε ηνλ MacLuhan (1995), θαη ε αλάγθε
αλαδηνξγάλσζεο ησλ θνηλσληθψλ ππνζπζηεκάησλ (Luhman, 2003), πξνθεηκέλνπ λα
εμηζνξξνπεζεί ε αλαζηξνθή απηή, γίλνληαη αηζζεηέο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο
Δθπαίδεπζεο. Χο θνηλσληθφ ππνζχζηεκα, ε εθπαίδεπζε, πξνζεγγίδεη ηηο λέεο
ηερλνινγίεο θαη ηα λέα Μέζα, φρη σο «θαιχηεξα» επνπηηθά κέζα. Αληηζέησο,
δηεπξχλεη ηα κνξθσηηθά αγαζά πνπ παξέρεη, πξνσζψληαο ην γξακκαηηζκφ ζηα
ςεθηαθά Μέζα (Sofos, 2010) θαη αθφκα πην ζπγθεθξηκέλα ζε ζέκαηα αζθαινχο
πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν. Ο πξνζαλαηνιηζκφο απηφο ηεθκεξηψλεηαη κέζα απφ ηε
ζπγθξηηηθή έξεπλα ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ γηα ηελ Δθπαίδεπζε (Δπξηδίθε, 2009).
ηελ έξεπλα απηή εμεηάζηεθαλ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 30 επξσπατθψλ θξαηψλ
γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2008/09. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη απφ απηά ηα 30 θξάηε ε
εθπαίδεπζε ζηελ αζθαιή πινήγεζε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα
24 απφ απηά. Ο ηξφπνο νξγάλσζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ αζθαιή πινήγεζε (Online
Safety) δελ είλαη εληαίνο.
Μφλν 11 ρψξεο δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ επί ηνπ παξφληνο ηε εθπαίδεπζε ζηελ
αζθαιή πινήγεζε ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζε θεληξηθφ επίπεδν.
Χζηφζν, ηέζζεξα απφ ηα έληεθα θξάηε ζρεδηάδνπλ λα εθαξκφζνπλ απφ ην ζρνιηθφ
έηνο 2009/10 (Βέιγην - Γεξκαλφθσλε Κνηλφηεηα, ηελ Διιάδα, ηε Ρνπκαλία θαη ηελ
Ιζιαλδία). Γηα ηηο Κάησ Υψξεο θαη ηε νπεδία, θξάηε κε πςειά επίπεδα ηεο
ζρνιηθήο απηνλνκίαο σο πξνο ηνλ νξηζκφ ησλ καζεκάησλ θαη ησλ πεξηερνκέλσλ
δηδαζθαιίαο ε εθπαίδεπζε ζηελ αζθαιή πινήγεζε δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε
θεληξηθφ επίπεδν, αιιά γίλεηαη αληηθείκελν εξγαζίαο φηαλ νη ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ηα
πεξηθεξεηαθά γξαθεία εθπαίδεπζεο ην ζεσξήζνπλ αλαγθαίν. ηε Γαλία, δελ
ππάξρνπλ άκεζα ζρέδηα γηα ηελ αλάπηπμε απηφλνκνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ γχξσ
απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ αζθαιή πινήγεζε. Παξ’ φια απηά, ην Τπνπξγείν Παηδείαο
φξηζε κηα νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ επαλεμέηαζε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ζε
δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα, ζπκπεξηιακβάλνληαο δεηήκαηα ηεο αζθαινχο
πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν.
Δπίζεο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο, φηη ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε
εθπαίδεπζε ζηελ αζθαιή πινήγεζε εληάζζνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηα
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. ε πνιιά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, ηα ζηνηρεία ηεο
δηαδηθηπαθήο αζθάιεηαο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ησλ δεμηνηήησλ πνπ
πξέπεη λα δηδαρηνχλ απφ ην κάζεκα ησλ ΣΠΔ, αιιά θαη απφ έλα δηαζεκαηηθφ θάζκα
άιισλ ζεκάησλ πνπ εληζρχνπλ ηελ πξνζσπηθή, ηελ θνηλσληθή, ηελ πγεία θαη ηελ
νηθνλνκηθή επάξθεηα. ε κηα άιιε νκάδα ρσξψλ, ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο
πξνζεγγίζεηο, π.ρ. ζηε Φιακαλδηθή Κνηλφηεηα ηνπ Βειγίνπ, φπνπ ε «E-αζθάιεηα»
είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλε ζην πιαίζην ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα ηηο ΣΠΔ
θαη πεξηιακβάλεη έλα επξχ θάζκα ηθαλνηήησλ θαη ζηάζεσλ, δηαθνξνπνηψληαο ηνλ
θιαζηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ καζήκαηνο ηεο Πιεξνθνξηθήο πνπ είλαη ζηξακκέλνο
ζηνλ ηερλνινγηθφ αιθαβεηηζκφ. ηελ Ιζπαλία, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε έλα γεληθφηεξν
πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ νλνκάδεηαη «δηαδηθαζία πιεξνθφξεζεο θαη ςεθηαθή
ηθαλφηεηα». Απηή ε ηθαλφηεηα πξνυπνζέηεη έλα άηνκν απηφλνκν, απνηειεζκαηηθφ,
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ππεχζπλν, θξηηηθφ, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ επηινγή, ηελ επεμεξγαζία θαη ρξήζε ησλ
πιεξνθνξηψλ θαη ησλ πεγψλ ηεο, θαζψο θαη ησλ δηαθφξσλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ.
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο θαίλεηαη φηη κφλν ζηε Βνπιγαξία, ζηελ Κχπξν
θαη ζηε Λεηνλία ε εθπαίδεπζε ζηελ αζθαιή πινήγεζε εληάζζεηαη απνθιεηζηηθά ζην
κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο. ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο έρεη εληαρζεί ζε δηαζεκαηηθφ
θαη ζε δηεπηζηεκνληθφ πιαίζην πξνζέγγηζεο. Σα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα πνπ
ζεκαηνπνηνχληαη απφ ηα επξσπατθά θξάηε πνπ έρνπλ εληάμεη ηελ εθπαίδεπζε ζηελ
αζθαιή πινήγεζε είλαη: α) ε αζθαιή ζπκπεξηθνξά ζην δηαδίθηπν, π.ρ. ζεμνπαιηθή
εθκεηάιιεπζε «grooming», β) ε πξνζηαζία πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηδησηηθήο
δσήο ζηε δηαδηθηπαθή δεκφζηα ζθαίξα, γ) ηα ζέκαηα πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ (π.ρ.
θαηά ηε κεηαθφξησζε κνπζηθψλ αξρείσλ), δ) ε επηθνηλσλία κε αγλψζηνπο ζε
θνηλσληθά δίθηπα, ε) ε ςεθηαθή παξελφριεζε θαη εθθνβηζκφο, ζη) ε αζθαιή ρξήζε
θηλεηψλ ηειεθψλσλ.

5. Αληί επηιόγνπ - Η παηδαγσγηθή ηθαλόηεηα ζηα λέα Μέζα
ησλ εθπαηδεπηηθώλ σο πξνϋπόζεζε γηα ηελ Εθπαίδεπζε
ζηελ αζθαιή πινήγεζε
Χο δεηνχκελν παξακέλεη ην εξψηεκα, αλ είλαη ζε ζέζε νη εθπαηδεπηηθνί ζήκεξα λα
ππεξεηήζνπλ ην πεδίν πνπ ζρεηίδεηαη κε ην γξακκαηηζκφ θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ
καζεηψλ ζηα Μέζα θαη ηελ αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν. ε θάζε πεξίπησζε γίλεηαη
ζαθέο, φηη νχηε ε απιντθή ελαζρφιεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηα ςεθηαθά Μέζα νχηε
ε κεραληζηηθή πξνζέγγηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πιεξνθνξηθήο απνδεηθλχνπλ φηη απηνί
δηαζέηνπλ επαξθή παηδαγσγηθή ηθαλφηεηα ζηα ςεθηαθά Μέζα. Σν γεγνλφο απηφ
θαηαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο.
Πηζηνπνηεκέλνη εθπαηδεπηηθνί ζηα ΣΠΔ, βάζεη κηαο κεραληζηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ
ζπλάδεη κε ηνλ ηερλνινγηθφ αιθαβεηηζκφ, αδπλαηνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ζηελ
εθπαηδεπηηθή πξάμε ηα ςεθηαθά Μέζα, π.ρ. νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ κε ην
θνξεηφ Η/Τ πνπ δηαηέζεθε ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο (νθφο, παλφο
& αρηνχξεο, 2010). Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηα
800 νινήκεξα ζρνιεία δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ ζηνρεχνπλ θαηά θχξην ιφγν ζηελ
πηζηνπνίεζε γλψζεσλ πιεξνθνξηθήο ησλ καζεηψλ κέζα απφ ην ζρνιείν.
Σίζεηαη δειαδή ν πξνβιεκαηηζκφο πνπ, πφηε θαη κε πνην ηξφπν είλαη δπλαηφ λα
απνθηήζνπλ ην παηδαγσγηθφ ππφβαζξν ζηα ςεθηαθά Μέζα. Θα πξέπεη ηα Σκήκαηα
Πιεξνθνξηθήο λα εκπινπηίζνπλ ην πξφγξακκα ηνπο κε παηδαγσγηθή/δηδαθηηθή θαη νη
ηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα κε καζήκαηα γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο Δθπαίδεπζεο
ζηα ςεθηαθά Μέζα; Θα πξέπεη λα ππάξμεη θάπνην ζεκείν ζχγθιηζεο ζηα
πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ κε ηελ έλλνηα φηη ζα δεκηνπξγεί έλαο βαζηθφο
ππξήλαο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ γχξσ απφ ηελ Δθπαίδεπζε ζηα ςεθηαθά Μέζα; Θα
πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ ελδνζρνιηθέο επηκνξθψζεηο, κε ζηφρν λα ζηεξηρζνχλ νη
εθπαηδεπηηθνί λα δεκηνπξγνχλ εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ζηα ςεθηαθά Μέζα κε ηε
ζπγθεθξηκέλε ππνδνκή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ εξγάδνληαη;
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Η ζέζε πνπ ππνζηεξίδεηαη ζε απηφ ην άξζξν είλαη φηη, νη εθπαηδεπηηθνί (είηε εηδηθψλ
καζεκάησλ, π.ρ. Πιεξνθνξηθνί, είηε Α/ζκηαο εθπαίδεπζεο) ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ
απφ ηε κεξηά ηνπο παηδαγσγηθή ηθαλφηεηα στις λέεο Σερλνινγίεο θαη ζηα λέα Μέζα.
Πξνυπφζεζε γηα απηφ απνηειεί ε δεκηνπξγία ελφο ππξήλα γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ
γχξσ απφ ηελ Δθπαίδεπζε ζηα Μέζα ηνλ νπνίν ζα ηνλ κειεηνχλ κε ζπζηεκαηηθφ
ηξφπν. (Aufenanger 1999; Blöomke 2000; Kron & νθφο, 2007). Απηφο κπνξεί λα
πεξηέρεη γλψζεηο πνπ ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί αλαθνξηθά κε ην
κηληηαθφ νηθνζχζηεκα ησλ λέσλ, κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη κε ηα κηληηαθά βηψκαηά
ηνπο.
Δηδηθφηεξα, ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ησλ λέσλ ζην δηαδίθηπν νη εθπαηδεπηηθνί ζα
πξέπεη λα θαηέρνπλ βαζηθέο γλψζεηο ζρεηηθά 1. κε ηνπο ζεζκνχο θαη ηηο νξγαλψζεηο
ηεο πνιηηείαο θαη ηεο ΔΔ, 2. κε ηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ην δηαδίθηπν, 3. κε ηε
ηερλνινγηθή δνκή ηνπ δηαδηθηχνπ, 4. κε ινγηζκηθά θαη δπλαηφηεηεο θίιηξνπ, 5. κε
αλάιπζε θαη ηελ εξκελεία πεξηερνκέλνπ δηαδηθηπαθψλ πεξηερνκέλσλ, 6. κε
επηζηεκνληθά πεδία θαη ζέζεηο απφ ηελ Παηδαγσγηθή ησλ Μέζσλ θαη γεηηνληθέο
επηζηήκεο, 7. κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη παξαπάλσ ηθαλφηεηεο,
δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο ζηα Μέζα κπνξνχλ λα ζπζηεκαηνπνηεζνχλ ζε ηέζζεξεηο
δηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε γλψζεηο γχξσ απφ:
1. απφ παηδαγσγηθά δεηήκαηα (ζεσξίεο αλάπηπμεο, ζεσξίεο επίδξαζεο,
ζηνρνζεζίεο κηληηαθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο) θαη δηδαθηηθνύ ζρεδηαζκνύ
(αλάπηπμε ζρεδίσλ δξάζεο, αλάιπζε πεξηπηψζεσλ).
2. γχξσ απφ ηελ κηληηαθή ηνπο θνηλσληθνπνίεζε, ηα κηληηαθά πεξηβάιινληα
θαη ηνλ θφζκν ησλ λέσλ, ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο θαη ησλ αλαγθψλ πνπ
δηαρεηξίδνληαη κέζα απφ ηελ κηληηαθή επηθνηλσλία θαη ρξήζε. Απηφ
πξνυπνζέηεη ηελ ηθαλφηεηα επαηζζεηνπνίεζεο θαη αλνηθηήο ζηάζεο θαη
αθξφαζεο απφ ηε κεξηά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηε ζχιιεςε, θαηαλφεζε θαη
επεμεξγαζία ησλ κηληηαθψλ «ζεκάησλ» πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη λένη σο
εξκελεπηηθά πξφηππα γηα ηελ αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ δξάζεσλ
3. ην ζεζκηθό/λνκνζεηηθό πιαίζην ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ θαη πεξηέρεη
γλψζεηο γχξσ απφ λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, κηληηαθνχο ζεζκνχο θαη
νξγαλψζεηο, θνηλσληθνχο θαη πνιηηηθνχο θνξείο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ λέσλ.
4. ην ηερλνινγηθό ππόβαζξν ησλ Μέζσλ θαη αλαθέξεηαη ζε γλψζεηο,
ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο γχξσ απφ ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ηνπ δηαδηθηχνπ,
ζπζηεκάησλ ηερλνινγηθνχ θηιηξαξίζκαηνο ησλ επηβιαβψλ πεξηερνκέλσλ.
Μέζα απφ κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε ίζσο θαηαζηεί εθηθηή ε ππέξβαζε ηεο
κεραληζηηθήο θαη ηερλνινγηθήο αληίιεςεο ησλ ςεθηαθψλ Μέζσλ. ε απηήλ ηελ
πεξίπησζε, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα αμηνπνηνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο, νιηζηηθά,
σο ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο θνηλσληθήο θαη επηθνηλσληαθήο δξάζεο πνπ, πξνθαλψο δελ
απαγνξεχνπλ ή δελ πεξηνξίδνπλ ηε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ Μέζσλ, αιιά ζηεξίδνπλ
ηνπο καζεηέο λα ηνικνχλ, λα θαηλνηνκνχλ θαη λα ζηνράδνληαη θξηηηθά θαηά ηε ρξήζε
ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ.

ΜΔΡΟ A – ΠΡΟΚΔΚΛΗΜΔΝΔ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ

2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ – ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011

45

Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο
Aufenanger, S. (1999): Medienpädagogische Projekte – Zielstellungen und Aufgaben.
In: Baacke et al. (Hrsg.) Medienkompetenz als zentrales Operationsfeld von
Projekten. (pp. 94-97). Bonn: bpb
Baacke, D. (1977). Medienpädagogik. Tübingen: Niemeyer
Blömeke, S. (2000): Medienpädagogische Kompetenz. Theoretische und empirische
Fundierung eines zentralen Elements der Lehrerausbildung. München: KoPäd
Eurydice (2009). Summary Report. Education on Online Safety in Schools in Europe.
Brussels.
Γηαζέζηκν:
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/
documents/thematic_reports/121EN.pdf
Faulstich, W. (Hrsg.) (1995): Grundwissen Medien. 2. Aufl. München: UTB
Kron, F., νθφο Α. (2007). Διδακηική ηφν Μέζφν. Νέα Μέζα ζηο πλαίζιο Διδακηικών
και Μαθηζιακών Διαδικαζιών. Αζήλα Gutenberg.
Luhmann, N. (2003). Η πραγμαηικόηηηα ηφν Μέζφν Μαζικής Επικοινφνίας. Αζήλα:
Μεηαίρκην.
McLuhan, M., Powers, B. (1995). The Global Village. Der Weg der
Mediengesellschaft in das 21. Jahrhundert. Paderborn: Junfermann.
Μεξίδνπ, Δ. (2009). Παξάλνκν πεξηερφκελν ζην δηαδίθηπν- Ννκνζεηηθέο ξπζκίζεηο
θαη κέηξα αληηκεηψπηζεο ηνπ. ην: νθφο, Α. (Δπηκ.), Παιδαγφγικές Διαζηάζεις
ηφν Νέφν Μέζφν. Ενίζτσζη Μινηιακού Γραμμαηιζμού και Ικανόηηηας για ένα
Αζθαλές Διαδίκησο (ζει. 200-219). Αζήλα: Γξεγφξεο.
Postman, N. (1986). Das Verschwinden der Kindheit. Frankfurt/M: Fischer.
Παλαγησηαθφπνπινο, Υ. (2008). Από ηις Αριθμομητανές ζηην Κοινφνία ηης
Πληροθορίας - ζσνολική προζέγγιζη. Αζήλα: Παηάθεο.
Schöttker, D. (1999) (Hrsg.): Von der Stimme zum Internet. Gottingen: UTB.
Sofos, A. (2001). Die Jugendmedienschutzdebatte unter pädagogischer Betrachtung.
In: Beck, Ch./Sofos, A. (Hrsg.): Neue Medien in der pädagogischen Kontroverse.
(pp. 224-252) Mainz: Logophon.
Sofos, A (2005): Theoretische Perspektiven zur Begründung des Medienbegriffs.
ην: Pädagogische Rundschau 59(2005), 719-726.
νθφο, Α., Γεκεηξαθάθεο, K. (2007). Η Παιδική Πορνογραθία ζηο Διαδίκησο. Σηο:
Στολές Γονέφν: μαζί με ηα Παιδιά μας. Παλειιήλην Eεπηζηεκνληθφ πλέδξην κε
Γηεζλή πκκεηνρή, Γεληθή Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, Βφινο
Γηαζέζηκν:http://www.gsae.edu.gr/sxolesgoneon_conference/index.html.
νθφο Α. (2009) (Δπηκ.). Παιδαγφγικές Διζηάζεις ηφν νέφν Μέζφν, Ενίζτσζη ηοσ
Μινηιακού Γραμμαηιζμού για ένα αζθαλές διαδίκησο. Αζήλα: Δθδφζεηο Γξεγφξε.
ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ

46

νθφο, Α. (2009). Πξνζηαζία ησλ Νέσλ σο Παηδαγσγηθή Ιθαλφηεηα Γξάζεο. ην:
νθφο, Α. (Δπηκ.), Παιδαγφγικές Διαζηάζεις ηφν Νέφν Μέζφν. Ενίζτσζη
Μινηιακού Γραμμαηιζμού και Ικανόηηηας για ένα Αζθαλές Διαδίκησο (ζει. 21-40).
Αζήλα: Γξεγφξεο.
νθφο, Α., Μαηδαβίλνπ, Θ. (2009). Η Υξήζε ηεο ε-Σάμεο (Ηιεθηξνληθή Γηαρείξηζε
Σάμεο) ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ γηα ηελ Τινπνίεζε Ηιεθηξνληθψλ
Μαζεκάησλ απφ ρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Αηηηθήο (Α΄
Αζελψλ) θαη ηεο Γσδεθαλήζνπ, ην ΔΔΔΠ-ΓΣΠΔ (Δπηκ.), Π.Ε. και Εκπαίδεσζη.
5ν Παλειιήλην πλέδξην Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο Δθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο
γηα ηε δηάδνζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ Δθπαίδεπζε, 4-5 Οθησβξίνπ (ζει. 154-170),
Πεηξαηάο: ΔΔΔΠ.
Sofos, A. (2010). Digital Literacy as a Category of Media competence and Literacy –
an Analytical Approach of Concepts and Presuppositions for Supporting Media
Competence at School. In: Bauer, P., Hoffmann, H. & Mayrberger, K. (Ed.),
Fokus Medienpädagogik – Aktuelle Forschung- und Handlungsfelder. (pp. 62-82).
München: kopaed.
νθφο, Α., παλφο, Γ., αρηνχξεο, . (2010). Οη θνξεηνί Η/Τ ζηελ Α’ Γπκλαζίνπ:
Πξνβιεκαηηζκνί ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο
«Φεθηαθή Σάμε». ην Σδηκνγηάλλεο, Α. (επηκ.). Πξαθηηθά 7νπ Παλειιήληνπ
πλεδξίνπ κε Γηεζλή πκκεηνρή "Οι ΤΠΕ ζηην Εκπαίδεσζη" (ζει. 625-632).
ΔΣΠΔ: Κφξηλζνο. Γηαζέζηκν http://korinthos.uop.gr/~hcicte10/proceedings/34.pdf
νθφο, Α./Kron, F. (2010). Αποδοηική Διδαζκαλία με ηη Χρήζη ηφν Μέζφν. Από ηα
πρφηογενή και προζφπικά ζηα ηεηαρηογενή και υηθιακά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο.
Σδάλε, Α. (2005). Το διαδικησακό έγκλημα. Αζήλα: άθθνπια.

ΜΔΡΟ A – ΠΡΟΚΔΚΛΗΜΔΝΔ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΙ

