ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ
ΘΕΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ:
 Απεριόριστη πρόσβαση σε πληροφορίες και υλικό αντλημένο από βάσεις δεδομένων και ψηφιακές
βιβλιοθήκες από όλο τον κόσμο.
 Ενασχόληση με ψηφιακά εκπαιδευτικά προγράμματα, προσομοιώσεις και εκπαιδευτικά παιχνίδια
που προάγουν τους σκοπούς της σύγχρονης εκπαίδευσης και, παράλληλα, προσελκύουν το
ενδιαφέρον των μαθητών.
 Ενημέρωση για σχολές και τμήματα Πανεπιστημίων σε ό,τι αφορά τη λειτουργία τους, τα
προγράμματα σπουδών τους, τα μαθήματα και τους πανεπιστημιακούς καθηγητές. Η ενημέρωση
αυτή συμβάλλει στον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων και τους δίνει πολύτιμη
πληροφόρηση για τις σπουδές που θέλουν να ακολουθήσουν.
 Δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e-learning) για άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά και άτομα
που ζουν σε απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα περιοχές.
 Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και τα προγράμματα των Η/Υ, που λειτουργεί ενισχυτικά, αλλά και
προσφέρει γνώσεις απαραίτητες πλέον στην αγορά εργασίας.
 Δυνατότητα άμεσης και ανέξοδης επικοινωνίας με ανθρώπους οπουδήποτε στον πλανήτη, με όλα τα
θετικά που μπορεί να έχει για κάθε νέο η δυνατότητα αυτή της άμεσης επικοινωνίας.
 Ευκαιρία ψυχαγωγίας μέσα από πολλές μορφές ψυχαγωγίας που προσφέρει το Διαδίκτυο και,
μάλιστα, αυτές που προάγουν την πολυπολιτισμικότητα.
 Ευκαιρίες τηλεργασίας και εργασίας από απόσταση.
ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΥΩΡΗ ΕΝΑΣΧΌΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
 Η πολύωρη ενασχόληση με το Διαδίκτυο συχνά οδηγεί τους νέους σε εξάρτηση, με συνέπειες
οδυνηρές για την ψυχική υγεία και ισορροπία τους.
 Η δυνατότητα επικοινωνίας από απόσταση οδηγεί σε απομόνωση και έλλειψη γνήσιας και in vivo
επικοινωνίας με αποτέλεσμα να παρακωλύεται η ομαλή κοινωνικοποίηση των νέων.
 Η άκριτη αποδοχή πληροφοριών και ο καταιγισμός πληροφοριών από ιστότοπους που είναι
αμφίβολης εγκυρότητας δύναται να οδηγήσουν τους νέους σε μαζοποίηση και εύκολη χειραγώγηση.
 Η προσκόλληση στην εικονική πραγματικότητα του Διαδικτύου έχει ως αποτέλεσμα την αποχή των
νέων από την πραγματικότητα και την αδυναμία τους συχνά να βιώσουν την πραγματικότητα.
 Η δυνατότητα επικοινωνίας με ανθρώπους από όλο τον κόσμο μέσω της κοινωνικής δικτύωσης κρύβει
κινδύνους για τους νέους και δεν είναι λίγες οι φορές που νέοι έχουν πέσει θύματα εξαπάτησης με
ολέθριες συνέπειες για τους ίδιους, αλλά και τις οικογένειές τους.
 Το πλήθος και η ταχύτητα προβολής των πληροφοριών συχνά υπονομεύουν την ανάπτυξη της
κριτικής και αφαιρετικής ικανότητας των νέων.
 Η πολύωρη ενασχόληση με το Διαδίκτυο υπονομεύει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας
του νέου ανθρώπου, καθώς τον οδηγεί στην απαξίωση και την απομάκρυνση από κάθε μορφή
πνευματικής δραστηριότητας.

