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Περίληψη  
 

Η παρούσα εργασία ασχολείται µε τις επιδράσεις που έχει το διαδίκτυο σε παιδιά 

προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Στο πρώτο κεφάλαιο οριοθετείται η προσχολική 

και σχολική ηλικία και δίνεται ο ορισµός της ανάπτυξης, όπως και τα διάφορα είδη 

της. Επίσης εξετάζονται οι επιδράσεις του διαδικτύου στη νοητική και 

κοινωνικοσυναισθηµατική ανάπτυξη. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τη 

χρήση του διαδικτύου από παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας, ενώ το τρίτο 

κεφάλαιο ασχολείται µε τις θετικές και αρνητικές επιδράσεις του. Παράλληλα 

παρουσιάζονται τρόποι µε τους οποίους µπορεί να προωθηθεί η ασφαλής χρήση του 

διαδικτύου, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές του επιδράσεις και να 

µεγιστοποιηθούν οι θετικές. Ακολουθεί έρευνα σχετική µε τη χρήση του διαδικτύου 

από παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας στην Ελλάδα. Τέλος, διατυπώνονται τα 

συµπεράσµατα της εργασίας. 
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Εισαγωγή 
 

Με το πέρασµα των χρόνων, όλο και περισσότερο αποκαλύπτεται το µέγεθος της 

ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας, η οποία προχωράει µε ρυθµούς που δύσκολα το 

µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού της χώρας µας, αλλά και ολόκληρου του πλανήτη 

θα µπορούσε να ακολουθήσει. Όπως παρατηρείται, το διαδίκτυο αποτελεί πλέον για 

τους περισσότερους ανθρώπους αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινότητας. Ο  

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, το ∆ιαδίκτυο, τα Μέσα Ενηµέρωσης έχουν κατοχυρώσει 

την θέση τους στην σύγχρονη κοινωνία και δικαιολογηµένα πλέον αποτελούν το 

αντικείµενο συζητήσεων ανάµεσα στους κύκλους των ερευνητών ανά τον κόσµο. 

Οι µελέτες σχετικά µε το διαδίκτυο άρχισαν από το ερώτηµα «Ποιός έχει πρόσβαση 

στο διαδίκτυο». Έπειτα οι µελετητές µετατόπισαν το ενδιαφέρον τους στις 

αναζητήσεις σχετικά µε την χρήση του διαδικτύου, συµπεριλαµβανοµένου του πόσου 

χρόνου περνούν οι άνθρωποι στο διαδίκτυο καθηµερινά, αλλά και το τί ακριβώς 

κάνουν, τί αναζητούν, ποιά είναι τα ενδιαφέροντά τους. Σήµερα µπορεί να ειπωθεί µε 

βεβαιότητα πως το µεγαλύτερο τµήµα των νοικοκυριών στην χώρα µας έχουν και από 

έναν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, εποµένως τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν εύκολη 

πρόσβαση στο διαδίκτυο.  Τόσο στα σπίτια, όσο και στα σχολεία τα παιδιά είναι σε 

θέση να συνδεθούνε στο διαδίκτυο (Kim, 2003). 

Το διαδίκτυο είναι ένα σχετικά καινούριο και καινοτόµο µέσο, το οποίο µπορεί να 

αλλάξει τις ανθρώπινες ζωές, όπως ακριβώς συνέβη µε την τηλεόραση το 1950-1960, 

και αναµφισβήτητα τις έχει αλλάξει. Είναι το µέσο µε το οποίο µπορούν να 

διαδοθούν, να δηµιουργηθούν και να αξιολογηθούν πλήθος πληροφοριών εύκολα και 

γρήγορα. Προσφέρει την δυνατότητα επικοινωνίας ανθρώπων που χωρίζονται από 

αµέτρητα χιλιόµετρα. Μέσα από ένα πλήθος διαφορετικών εφαρµογών και 

διαφορετικών τύπων χρήσης του διαδικτύου, ο τρόπος επικοινωνίας των ανθρώπων 

έχει αλλάξει. Αφού λοιπόν το διαδίκτυο έχει αλλάξει τις ζωές µε αυτόν τον 

επαναστατικό τρόπο δεν µπορούµε παρά να διερευνήσουµε τις επιδράσεις του στις 

ζωές µας, τόσο τις θετικές όσο και τις αρνητικές (Kim, 2003). 
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Στις µέρες µας φαντάζει ως φυσιολογική εξέλιξη η ολοένα αυξανόµενη χρήση των 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και κατ' επέκταση η χρήση του διαδικτύου από 

ανθρώπους όλων των ηλικιακών οµάδων. 

∆ιάφοροι µελετητές, διαφόρων επιστηµονικών κλάδων, όπως της ψυχολογίας, της 

κοινωνιολογίας, της εκπαίδευσης και της ιατρικής έχουν µελετήσει τις επιδράσεις του 

διαδικτύου στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, έχοντας επισηµάνει τόσο θετικές όσο 

και αρνητικές επιδράσεις. Τα παιδιά είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέµα µελέτης  για 

ποικίλους λόγους. Πρόσφατες µελέτες έχουν παρουσιάσει το γεγονός πως παιδιά 

µικρής ηλικίας, ακόµη και νήπια έχουν ήδη πρόσβαση σε Ηλεκτρονικούς 

Υπολογιστές, έχοντας ακόµη και την επαρκή γνώση για την χρήση τους, αλλά και για 

την χρήση του διαδικτύου (Hoddon, 2009). 

Το διαδίκτυο βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής της νέας γενιάς, η οποία και 

ονοµάζεται «Γενιά του ∆ιαδικτύου». Σύµφωνα µε τον Tapscott (1998), η γενιά του 

διαδικτύου αποτελείται από βρέφη µέχρι εφήβους είκοσι χρονών. Τα ψηφιακά µέσα 

περικλείουν αυτή τη γενιά. Το διαδίκτυο είναι ζωτικό και αναπόσπαστο τµήµα στην 

ζωή αυτής της γενιάς ανθρώπων. Αντίθετα από τους γονείς τους, αυτή η γενιά  δεν 

έχει τον φόβο απέναντι σε αυτό το νέο επιστηµονικό επίτευγµα , καθώς δεν πρόκειται 

για κάτι νέο και ξένο. Θεωρείται στοιχείο φυσικό για τις παιδικές ζωές τους. 

Το διαδίκτυο αποτελεί ένα αναπόσπαστο κοµµάτι στις ζωές των παιδιών στις µέρες 

αυτές. Ανησυχίες σχετικά µε τον αντίκτυπο της χρήσης του διαδικτύου ανάµεσα στα 

παιδιά έχουν διατυπωθεί από διάφορους µελετητές. Σύµφωνα µε τους Young και 

Abreu (2011), η ολοένα αυξανόµενη χρήση του διαδικτύου από παιδιά µικρής ηλικίας 

µπορεί να οδηγήσει σε προβλήµατα ψυχολογικά, προβλήµατα όπως το άγχος, η 

χαµηλή αυτοεκτίµηση καθώς και σε σωµατικά προβλήµατα και προβλήµατα υγείας 

δεδοµένης της έλλειψης σωµατικής άσκησης. 

Τα παιδιά βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης. Εκτός λοιπόν των σωµατικών 

επιπτώσεων που µπορεί να προκληθούν από την χρήση του Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή και του ∆ιαδικτύου , προβληµατισµό εγείρει και το θέµα των προτύπων. 

Πρότυπα όπως αυτά της βίας, της επιθετικότητας, θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν 
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αµηχανία στις δηµόσιες σχέσεις, καθώς και στις σχέσεις µε την οικογένεια, τους 

φίλους, το σχολικό περιβάλλον. 

Πέραν ωστόσο των αρνητικών επιδράσεων το διαδίκτυο προσφέρει και µεγάλα οφέλη 

στα παιδιά. Μία από τις θετικές επιδράσεις έχει συνδεθεί µε τους εκπαιδευτικούς 

στόχους του διαδικτύου. Τα παιδιά είναι σε θέση να συλλέγουν πλήθος πληροφοριών, 

να ψυχαγωγούνται και να περνούν ευχάριστα την ώρα τους. 

Το γεγονός ωστόσο πως καµία υπουργική ρύθµιση δεν προβλέπει την εκµάθηση της 

σωστής χρήσης του διαδικτύου, καθώς και τα ολοένα αυξανόµενα επίπεδα της 

αδιαφορίας των γονέων και του σχολικού περιβάλλοντος για την καθοδήγηση των 

παιδιών πάνω σε ένα από τα σηµαντικότερα θέµατα της εποχής µας, εφιστούν την 

ανάγκη επαγρύπνησης και ανησυχίας. ∆εδοµένου πως τα παιδιά αποτελούν το 

µεγαλύτερο πληθυσµιακό τµήµα του πλανήτη και χωρίς υπερβολές είναι το µέλλον 

του, καλό θα ήταν να αφυπνίσουµε την κοινωνία. 

Σκοπός της εργασίας αυτής, είναι να παρουσιάσει τις επιπτώσεις, τόσο τις αρνητικές, 

όσο και τις θετικές, που θα µπορούσε να επιφέρει η χρήση του διαδικτύου στο πιο 

ευαίσθητο τµήµα της κοινωνίας, στα παιδιά δηλαδή Προσχολικής – Παιδικής ηλικίας. 

Οι επιδράσεις θα εξεταστούν και από την σκοπιά της βιολογικής ανάπτυξης του 

παιδιού, όσο και κάτω από το γενικότερα πρίσµα της ανάπτυξης του παιδιού σε έναν 

υγιή για την κοινωνία οργανισµό. 
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Κεφάλαιο 1ο - Η ανάπτυξη του παιδιού  

1.1 Οριοθέτηση της προσχολικής και παιδικής ηλικίας  

 

Το παιδί είναι ένας οργανισµός που συνεχώς αναπτύσσεται και που περνά από πολλές 

φάσεις, κάθε µια από τις οποίες έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, καθώς και 

διαφορετικό ρυθµό. Πρόκειται για τέσσερις περιόδους ανάπτυξης: την βρεφική, την 

νηπιακή, την σχολική και την εφηβική. Και οι τέσσερις αυτές αναπτυξιακές περίοδοι 

διαφέρουν ως προς τον βαθµό ευαισθησίας στις επιδράσεις που µπορεί να δεχτεί ένα 

παιδί. Πρόκειται για τις λεγόµενες κρίσιµες περιόδους ανάπτυξης. Με άλλα λόγια σε 

κάποιες από τις αυτές τις περιόδους ανάπτυξης το παιδί παρουσιάζεται πιο ευαίσθητο 

και εύπλαστο, αρκετά πιο δεκτικό στις διάφορες επιδράσεις, κυρίως περιβαλλοντικές 

(Κιούρτσης, Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά παιδιού και εφήβου). 

Το κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθεί µε τους σηµαντικότερους σταθµούς στην ανάπτυξη 

ενός παιδιού προσχολικής (νηπιακής) και παιδικής (σχολικής) ηλικίας. Αξίζει ωστόσο 

να γίνει και µία σύντοµη αναφορά στην βρεφική ηλικία, η οποία θεωρείται από 

πολλούς µελετητές ως µία από της σηµαντικότερες, αν όχι η σηµαντικότερη περίοδος 

της ανθρώπινης ανάπτυξης. Κατά την διάρκεια λοιπόν της βρεφικής ηλικίας, όπως 

και της νηπιακής, παρατηρείται η ταχύτατη εξέλιξη στην ανάπτυξη του νευρικού 

συστήµατος. Ο άνθρωπος µπορεί και αντιλαµβάνεται ερεθίσµατα, όπως η ζέστη και 

διαισθάνεται τη φυσική επαφή και φροντίδα που δέχεται (Development matters, 

2012). 

Σταδιακά το βρέφος γύρω στον δέκατο τέταρτο µήνα, αρχίζει και βαδίζει χωρίς 

υποβοήθεια, εξέλιξη σηµαντικότατη καθώς αποτελεί την αρχή της 

ανεξαρτητοποίησης του. Επιπλέον, είναι σε θέση να αρχίσει την εξερεύνηση του 

χώρου που το περιβάλλει, να αποκτά το αίσθηµα της περιέργειας όπως και να 

ικανοποιεί την περιέργεια του αυτή, εξερευνώντας τον περιβάλλοντα χώρο. 

Απολαµβάνει να σπρώχνει αντικείµενα, να µεταφέρει τα παιχνίδια του από το ένα 

µέρος στο άλλο, να γυρίζει τις σελίδες βιβλίων, ενώ πραγµατοποιεί τις πρώτες 

προσπάθειες για να κατακτήσει την ικανότητα να τρέφεται µόνο του (NHS, Birth to 

five development timeline). 
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Αρχίζει λοιπόν σταδιακά να µαθαίνει, προάγοντας µε τον τρόπο αυτό την νοητική του 

ανάπτυξη. Μέχρι το τέλος του δεύτερου έτους, θα µπορούσε να ειπωθεί πως το 

βρέφος έχει καλύψει µια τεράστια απόσταση αναφορικά µε την ανάπτυξη των 

νοητικών ικανοτήτων. Αρχίζει και αντιλαµβάνεται µε τον τρόπο αυτό τα λεγόµενα 

«σύµβολα», τα οποία στο µυαλό του αντιπροσωπεύουν την εξωτερική 

πραγµατικότητα. Η συµβολική ικανότητα, καθιστά το βρέφος για πρώτη φορά ως 

έναν νοήµονα οργανισµό γεγονός που του επιτρέπει να συµµετέχει σε παιχνίδια 

προσποίησης, γεγονός που µε τη σειρά του συµβάλει στην ανάπτυξη της φαντασίας 

του (Ormrod, 2012). 

Κατά έναν µέσο όρο το παιδί στον δέκατο τέταρτο µήνα εκφωνεί την πρώτη του 

λέξη. Από εκεί και έπειτα η εξέλιξη είναι τεράστια και ταχύτατη. Αρχικά κάνουν την 

εµφάνισή τους οι µεµονωµένες λέξεις και προς το τέλος του δεύτερου έτους ζωής η 

χρήση των ελλιπών προτάσεων. Η βρεφική ηλικία έχει χαρακτηριστεί από πολλούς 

µελετητές ως η πιο σηµαντική - κρίσιµη ηλικία, όσον αφορά την ανάπτυξη του 

ατόµου. Έτσι, η σηµασία των πρώτων εµπειριών, ο ρόλος που παίζει το περιβάλλον 

και κυρίως το οικογενειακό περιβάλλον στην µετέπειτα ζωή και εξέλιξη του 

ανθρώπου, έχει αποτελέσει αντικείµενο πολλών µελετών. Σε αυτό το σράδιο 

συντελείται η κινητική ανάπτυξη του ανθρώπου και σε ψυχολογικό επίπεδο 

εµφανίζονται σηµάδια προσκόλλησης στο άτοµο που έχει επωµιστεί την φροντίδα 

του νηπίου (Βοσνιάδου, 2004). 

Τα ερεθίσµατα που θα δεχτεί ένα βρέφος σε αυτή την ηλικία θα επηρεάσουν σε 

µεγάλο βαθµό την συναισθηµατική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξή του, δηµιουργώντας 

είτε δυνατές και ανεξάρτητες προσωπικότητες, είτε ανασφαλείς και αδύναµους 

χαρακτήρες, µε αρνητικές συνέπιες στις µεταγενέστερες διαπροσωπικές σχέσεις.  

Συνεχίζοντας µε το θέµα της ανάπτυξης του ανθρώπου, ακολουθεί η νηπιακή 

(προσχολική) ηλικία (3 – 6 έτη). Οι αλλαγές και οι κατακτήσεις του παιδιού σε αυτή 

την περίοδο της ανάπτυξης είναι εξίσου σηµαντικές µε αυτές τις βρεφικής περιόδου. 

Κατά την περίοδο αυτή ο άνθρωπος αρχίζει να διέπεται από αρχές και να 

αντιλαµβάνεται πως εκτός από την εγωκεντρική οπτική, υπάρχουν και οι οπτικές των 

άλλων. Αναπτύσσεται έτσι και η κριτική του ικανότητα (McShane, 1991). 
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Το παιδί πλέον κινείται αποκλειστικά µόνο του και αυτόνοµα, καθώς µπορεί να 

τρέχει, να χοροπηδά και να σκαρφαλώνει. Εκτός όµως από τη βελτίωση των 

κινητικών του ικανοτήτων, την ίδια περίοδο παρατηρείται και µια ανάπτυξη των 

γνωστικών του ικανοτήτων. Σκέφτεται λογικά, αρχίζει να κοινωνικοποιείται 

αποκτώντας φίλους, επικοινωνεί γλωσσικά µε τους γύρω ανθρώπους καθώς το 

λεξιλόγιό του έχει αναπτυχθεί και προς το τέλος αυτής της περιόδου, σε ηλικία 

δηλαδή πέντε µε έξι χρόνων έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα του 

επιτρέψουν να ξεκινήσει το σχολείο (Baumgarten, 2003). 

Το παιδί ηλικίας τριών µε έξι χρόνων διακρίνεται πλέον για την άνεση στις κινήσεις 

του. Πρόκειται και για την ηλικία κατά την οποία αρχίζει και σχηµατίζεται ο 

σωµατότυπος του παιδιού. Χρειάζεται εποµένως αρκετή προσοχή στην λήψη τροφής 

αλλά και στις δραστηριότητες που οι γονείς επιλέγουν να ακολουθήσει το παιδί. 

Όσον αφορά την γνωστική ανάπτυξη, είναι ο τοµέας µε τις πιο µεγάλες και 

τρανταχτές αλλαγές. Πρόκειται για την περίοδο της ανάπτυξης που ο εγκέφαλος του 

νηπίου αρχίζει να παρουσιάζει ολοένα και περισσότερες οµοιότητες µε αυτόν του 

ενήλικα. Χαρακτηριστικό είναι πως ο εγκέφαλος του νηπίου διαθέτει ήδη το 90% 

περίπου το βάρους ενός ενήλικου εγκέφαλου. Φυσικά πολλές δοµές της γλωσσικής – 

νοητικής ικανότητας είναι ατελείς, παρ’ όλη αυτή την υστέρηση της σκέψης ωστόσο, 

το νήπιο αρχίζει να εµπλέκεται για πρώτη φορά σε λογικές διαδικασίες (Κιούρτσης, 

Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά παιδιού και εφήβου). 

Ο λόγος ενός νηπίου σε σχέση µε τον λόγο του βρέφους, αρχίζει και διαφοροποιείται 

τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Μετά το δεύτερο έτος, παρατηρείται µια ταχύτατη 

ανάπτυξη του λεξιλογίου καθώς διαπιστώνεται πως ο άνθρωπος αρχίζει να συνθέτει 

όλο και µεγαλύτερες προτάσεις, κατανοώντας, στην αρχική φυσικά µορφή τους, τους 

γραµµατικούς κανόνες και γενικά ο λόγος αρχίζει να προσεγγίζει τον λόγο ενός 

ενήλικου ανθρώπου. 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της περιόδου είναι ο άκρως εγωκεντρικός 

λόγος. Το νήπιο δεν θεωρεί, για την ακρίβεια δεν έχει υπ όψιν του, πως όταν µιλάει 

απευθύνεται σε έναν συνοµιλητή. Θεωρεί πως ο άνθρωπος απέναντι του, γνωρίζει και 

βλέπει τα πράγµατα και τα γεγονότα που το ίδιο γνωρίζει και βλέπει. Θα µπορούσε να 

υποστηριχθεί πως αντιµετωπίζει προβλήµατα στο να κατανοήσει την τυχόν 
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διαφορετική άποψη που ενδέχεται να έχει ο συνοµιλητής του. Έτσι στην ηλικία των 

τριών – τεσσάρων χρόνων ο λόγος εξυπηρετεί καθαρά ανάγκες του παιδιού και δεν 

γίνεται για επικοινωνιακούς σκοπούς. Η κατάσταση αυτή ξεπερνιέται σταδιακά από 

τον τέταρτο χρόνο και έπειτα (Baumgarten, 2003). 

Επιπλέον, οι διαπροσωπικές σχέσεις του νηπίου εµφανίζουν αξιοσηµείωτες αλλαγές. 

Το παιδί αρχίζει σταδιακά να προσκολλάται και σε άλλα πρόσωπα πέρα από αυτά 

των γονιών του, όπως σε πρόσωπα όπως αυτά των δασκάλων αλλά και σε 

συνοµήλικα πρόσωπα, κάτι που σηµατοδοτεί και την αρχή των πρώτων φιλιών. Το 

παιχνίδι εξελίσσεται σταδιακά. Στην ηλικία των τριών – τεσσάρων χρόνων τα παιδιά 

αρχίζουν να χρησιµοποιούν την συναιτερικότητα στο παιχνίδι. Συνεργάζονται µε 

άλλα παιδιά για να επιτύχουν έναν σκοπό. Βάσει των λογικών στοιχείων που έχουν 

αναπτύξει µέχρι αυτή την ηλικία, είναι σε θέση να δοµήσουν µια «κοινωνία» στο 

παιχνίδι τους, παίζοντας τον ρόλο της µαµάς, του µπαµπά, του παιδιού (Boyd & Bee, 

2009). 

Και σε αυτό το στάδιο της ανάπτυξης η σηµασία του περιβάλλοντος και της 

οικογένειας είναι εξαιρετικά σηµαντική. Πρόκειται, όπως άλλωστε και η βρεφική, για 

µια κρίσιµη - σηµαντική περίοδος για την ανάπτυξη του παιδιού, τόσο στο επίπεδο 

της γνωστικής, γλωσσικής και νοητικής ανάπτυξης, όσο και στο επίπεδο της 

ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού. Ένα περιβάλλον θερµό και πλούσιο σε 

ερεθίσµατα αυξάνει τις πιθανότητες για την µεγαλύτερη ανάπτυξη των νοητικών 

ικανοτήτων του παιδιού. Οι άµεσες απαντήσεις των γονέων στα παιδιά τους, το 

παιχνίδι καθώς και το διάβασµα ιστοριών είναι µερικά από τα πράγµατα που θα 

µπορούσαν οι γονείς να εφαρµόσουν ώστε να συνεισφέρουν στην νοητική ανάπτυξη 

των παιδιών τους. Το στάδιο αυτό της νοητικής ανάπτυξης ολοκληρώνεται στο τρίτο 

έτος της ηλικίας όπου το παιδί αρχίζει σταδιακά να µεταβαίνει από το στάδιο της 

ολοκληρωτικής εξάρτησης σε ένα στάδιο αυτονοµίας (Erickson, 1963). 

Τα νήπια αρέσκονται στο να συγκρίνουν τους εαυτούς τους µε τους άλλους. Η 

νηπιακή ηλικία είναι µία εξαιρετικά ευαίσθητη περίοδος, όπου το παιδί αρχίζει 

σταδιακά να αυτονοµείται. Οι γονείς και οι δάσκαλοι πρέπει να γνωρίζουν πως τα 

νήπια χρειάζονται την σωστή ισορροπία ανάµεσα στην ανεξαρτησία και τον έλεγχο. 

Ο  υπερβολικός έλεγχος δεν θα προσφέρει στο παιδί την ευκαιρία να εξερευνήσει τον 
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κόσµο, αλλά από την άλλη ο ελλιπής έλεγχος θα κάνει το παιδί αδάµαστο, δύσκολο 

στον χειρισµό και θα υστερεί στις επικοινωνιακές δεξιότητες και στην 

αλληλεπίδρασή του µε συνοµήλικους και ενήλικες.  

Συνεχίζοντας µε τις διάφορες περιόδους της ανάπτυξης του ανθρώπου, περάµε στην 

παιδική (σχολική) ηλικία, περίοδος στην οποία εντάσσονται παιδιά ηλικίας από έξι 

έως δώδεκα χρόνων. Στην φάση αυτή της ζωής του παιδιού, θα µπορούσαµε να πούµε 

µε βεβαιότητα, πως δεν παρατηρούνται σοβαρές αλλαγές σε κανένα από τα πεδία που 

προαναφέρθηκαν. Αντίθετα, θα µπορούσαµε να µιλήσουµε για κάποιο είδος 

συµπλήρωσης και σταθεροποίησης των κατακτήσεων που προηγήθηκαν στις δύο 

προηγούµενες φάσεις τις ανάπτυξης (Κιούρτσης, Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά 

παιδιού και εφήβου). 

Ωστόσο, η ηλικία αυτή είναι εξαιρετικά σηµαντική για έναν βασικό λόγο. Σε ηλικία 

έξι ετών το παιδί για πρώτη φορά θα πάει στο σχολείο, σε ένα µέρος δηλαδή, όπου οι 

απαιτήσεις είναι περισσότερες και πολύ διαφορετικές σε σχέση µε τις απαιτήσεις που 

µέχρι τώρα είχαν οι γονείς και ο περίγυρος τους από αυτά. Με άλλα λόγια το παιδί 

εισέρχεται στο κόσµο του σχολείου και συνάπτει τις πρώτες του σχέσεις µε 

συνοµήλικους, αποκτώντας µεγαλύτερη αυτονοµία (Baumgarten, 2003) 

Πρόκειται λοιπόν, για µία καθοριστική ηλικία για την µετέπειτα εξέλιξη του παιδιού, 

καθώς το µεγαλύτερο µέρος της ηµέρας θα πρέπει να το περάσει µακριά από την 

οικογένεια, σε ένα περιβάλλον που απαιτεί από αυτό πειθαρχία, οργάνωση, 

σταθερότητα, επιµέλεια, και για πρώτη φορά µια έννοια εντελώς άγνωστη, αυτή της 

εργασίας. Τα παιδιά είναι περίεργα και πρόθυµα να µάθουν, όµως οι περισσότερες 

κοινωνίες περιµένουν έως ότου είναι περίπου έξι χρονών, προτού αρχίσουν την 

επίσηµη εκπαίδευση. Υπάρχουν φυσικά σοβαροί λόγοι για αυτή την απόφαση. Τα 

παιδιά µικρότερα σε ηλικία από αυτή των έξι χρόνων εξακολουθούν να αποκτούν τις 

κινητικές δεξιότητες που χρειάζονται για να ντυθούν, να φάνε και να είναι σε θέση να 

χειρίζονται το µολύβι και το χαρτί. Τα µάτια τους δεν είναι έτοιµα για µεγάλες 

περιόδους στενής εργασίας και χρειάζονται συχνά διαλείµµατα. (Gallahue & Ozmun, 

2006).  
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Η ηλικία των έξι χρόνων και έπειτα, είναι η κατάλληλη ηλικία, κατά την οποία τα 

παιδιά µπορούν να θέσουν στόχους κα να κατανοήσουν πως υπάρχουν όρια και 

κανόνες. Οι γονείς έχουν τον κύριο ρόλο στην ανατροφή του παιδιού. Όµως και ο 

ρόλος των δασκάλων δεν µπορεί να θεωρηθεί για κανέναν λόγο µικρότερης αξίας. 

Μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν τι είναι θεµιτό και τι είναι 

αθέµιτο στην κοινωνία και στο περιβάλλον που ζούνε. Τα παιδιά πρέπει να µάθουν 

την αξία των ορίων. Έτσι όπως πρέπει να παίζουν τα παιχνίδια τους µε κανόνες, έτσι 

πρέπει να κατανοήσουν πως υπάρχουν κανόνες και στην κοινωνία. Τα παιδιά λοιπόν 

στην ηλικία αυτή, έπειτα από την σωστή παρότρυνση, αρχίζουν να αποκτούν 

στόχους. Πρέπει να γίνει όµως κατανοητό πως οι στόχοι συνήθως είναι δύσκολοι ως 

προς την κατάκτησή τους. Η εργατικότητα επιβραβεύεται και φέρνει την 

ικανοποίηση. Ο Juhant προειδοποιεί πως «ποτέ δεν είχαµε τόσα πολλά παιδιά που δεν 

νοιάζονται απολύτως για τίποτα». Πρόκειται για µία σηµαντική προειδοποίηση προς 

τους γονείς και τους δασκάλους (Juhant, 2013). 

Όσον αφορά την ανάπτυξη στο γνωστικό επίπεδο, το παιδί πριν την ηλικία των έξι 

ετών, έχει ήδη αρχίσει να κατανοεί την έννοια του αντικειµένου, παρά την όποια 

αλλαγή µπορεί να φέρει το αντικείµενο  αυτό. Έτσι, στην ηλικία αυτή αφηρηµένες 

έννοιες όπως η ποσότητα, το βάρος και ο αριθµός αρχίζουν να κατανοούνται µε 

µεγαλύτερη ευκολία. Πρόκειται για την λεγόµενη λογική σκέψη. Αυτή η καινούρια 

κατάσταση είναι εµφανής από την ικανότητα πλέον των παιδιών να αντιληφθούν 

αλλά και να πραγµατοποιήσουν αριθµητικές πράξεις όπως πρόσθεση, αφαίρεση, 

πολλαπλασιασµό και διαίρεση (Baumgarten, 2003). 

Είναι η περίοδος, κατά την οποία αρχίζει και η σµίλευση του εγκεφάλου του µαθητή, 

εξ' ου και ο σηµαντικότατος ρόλος των εκπαιδευτικών. Πρόκειται για το λεγόµενο 

«κλάδεµα» του εγκεφάλου. Το κλάδεµα µέρους του νευρικού συστήµατος βοηθά στο 

να διαµορφωθεί η µορφή του εγκεφάλου, όπως αυτή του ενήλικα. Στον εγκέφαλο του 

παιδιού, παρουσιάζεται µια έντονη παραγωγή από συνδέσεις µεταξύ εγκεφαλικών 

κυττάρων. Το κλάδεµα αποµακρύνει κάποιες από τις συνδέσεις αυτές, επιτρέποντας 

σε άλλες να ενισχυθούν (Zukerman & Purcell, 2011). 

Η ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων στα παιδιά παιδικής ηλικίας, είναι ελάχιστη. 

Το παιδί είναι σε θέση να εµπλακεί εύκολα σε κάθε κίνηση, πράγµα φανερό στο 
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παιχνίδι του. Έχει πλέον την ικανότητα αλλά και την ωριµότητα, για τον πλήρη 

έλεγχο του σώµατος του, πράγµα που του επιτρέπει να αναπτύξει και άλλες 

ικανότητες, όπως να µάθει να κάνει ποδήλατο, ικανότητα που βρίσκεται πιο κοντά 

στους ενήλικες. Επιπλέον, από την ηλικία των έξι ετών, τα παιδιά αρχίζουν και 

αναπτύσσουν την δική τους προσωπικότητα. Αρχίζει να διαφαίνεται η ευσυνειδησία 

αλλά και η δεκτικότητα σε διάφορες εµπειρίες, συµπεριφορές οι οποίες µπορεί να 

εντοπιστούν σε ενήλικους ανθρώπους. Σε ηλικία από έξι έως δώδεκα ετών το παιδί 

αποκτά γνώµη και αρχίζει να αντιλαµβάνεται την διαφορετικότητα των φύλων, αλλά 

και τον διαφορετικό ρόλο τους. Αντιλαµβάνεται πλέον πως η κοινωνία περιµένει 

διαφορετικά πράγµατα από ένα κορίτσι και αντίστοιχα από ένα αγόρι (Κιούρτσης, 

Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά παιδιού και εφήβου). 

Επιπλέον, παρατηρείται πως στην ηλικία αυτή το παιχνίδι γίνεται περισσότερο 

οργανωµένο, αποκτά κανόνες και νόµους, το κάθε παιδί παίρνει κάποιο ρόλο και 

συµµορφώνεται στους κανόνες. Αξίζει να αναφερθεί πως στην ηλικία αυτή, τα παιδιά 

προτιµούν φίλους του ίδιου φύλου, τουλάχιστον µέχρι την ηλικία των έντεκα χρόνων, 

φίλους που ανήκουν στο ίδιο δηµογραφικό επίπεδο και που παρουσιάζουν παρόµοια 

συµπεριφορά. Είναι η εποχή που αρχίζουν να αναπτύσσονται οι πρώτες µόνιµες 

φιλίες (Αναγνωστάκη, 2008). 

Το περιβάλλον, τόσο το οικογενειακό όσο και το σχολικό, ασκεί έντονη επίδραση στο 

παιδί. Η ανάπτυξη της προσωπικότητας, όπως και οι σχέσεις που αρχίζει να 

αναπτύσσει το παιδί φαίνεται πως επηρεάζονται καθοριστικά από το περιβάλλον. 

Σηµαντικά θέµατα που σφυρηλατούνται στο οικογενειακό περιβάλλον είναι αυτά της 

αγωγής, της πειθαρχίας, της αυτοεκτίµησης. Όλα αυτά συµβαδίζουν µε το αίσθηµα 

της ασφάλειας, της στοργής που προσφέρουν οι γονείς στο παιδί, της καλής 

επικοινωνίας. Αντίθετα, προβλήµατα συµπεριφοράς του παιδιού, κακές 

διαπροσωπικές σχέσεις, χαµηλή αυτοεκτίµηση, µπορεί να απορρέουν από 

προβλήµατα στην δοµή της οικογένειας και σε άσχηµες σχέσεις γονέα µε το παιδί του 

(Κιούρτσης, Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά παιδιού και εφήβου). 

 



 

 

[14] 

 

 

1.2 Ο ορισμός της ανάπτυξης 
 

Πώς θα µπορούσε άραγε να οριστεί η ανάπτυξη; Και ποίος είναι ο λόγος που θα 

έκανε κάποιον να ενδιαφερθεί ώστε να δώσει µε ακρίβεια τον ορισµό της ανάπτυξης, 

µίας τόσο πολυδιάστατης έννοιας; 

Παρά την ύπαρξη ενός δυναµικού επιστηµονικού κλάδου που ασχολείται 

αποκλειστικά µε την ανάπτυξη, τον κάδο της αναπτυξιακής βιολογίας, το θέµα του 

ορισµού της έννοιας της ανάπτυξης µε ακρίβεια, δεν τίθεται πλέον στις µέρες µας 

(Minelli & Pradeu, 2014). 

Τα τελευταία χρόνια, θα µπορούσαµε να πούµε, πως ένας πολύ µικρός αριθµός 

ερευνητών προσπάθησε να δώσει τον ορισµό της ανάπτυξης σε ερευνητικές εργασίες, 

ενώ ορισµοί της ανάπτυξης βρίσκονται κυρίως σε εγχειρίδια. 

Μεγάλο τµήµα του πληθυσµού φαίνεται αρκετά προβληµατισµένο σχετικά µε τους 

ορισµούς της ανάπτυξης. Αυτή η σύγχυση οφείλεται σε µεγάλο βαθµό, στην 

αδυναµία των επιστηµόνων να επικοινωνήσουν αποτελεσµατικά µε το ευρύ κοινό, 

καθώς και στο γεγονός πως ακόµη και οι ίδιοι οι επιστήµονες βρίσκονται σε σύγχυση 

ως προς τον τρόπο καθορισµού ενός τόσο σηµαντικού και πολυποίκιλου όρου. 

Πρόκειται για έννοια πολυδιάστατη, η οποία αγγίζει πολλά επιστηµονικά πεδία. 

Πρόκειται για µία έννοια, η οποία µπορεί να πάρει πλήθος ορισµών, κάποιοι εκ των 

οποίων θα είναι εντελώς διαφορετικοί, κάποιοι παρόµοιοι µε κάποιους άλλους, 

αναλόγως κάθε φορά το επιστηµονικό πεδίο το οποίο προσπαθεί να δώσει τον 

ορισµό. Και αυτό γιατί ο άνθρωπος είναι ενταγµένος και λειτουργεί µέσα σε 

πολλαπλά συστήµατα, από τα οποία δέχεται αλλά και ασκεί επιδράσεις 

(Πετρογιάννης, 2003). 

Η ανάπτυξη, µπορεί να οριστεί κάτω από το πρίσµα της αναπτυξιακής βιολογίας, της 

αναπτυξιακής ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, της οικονοµολογίας, της 

εκπαίδευσης, της θεολογίας και πλήθος άλλων επιστηµών, κάθε µία από τις οποίες 

βλέπει την ανάπτυξη ως κάτι το διαφορετικό. Για να προκύψει ωστόσο ο ορισµός της 

ανάπτυξης, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν οι ορισµοί όλων των επιστηµονικών 

πεδίων. 
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Στην επιστήµη, όποτε αποφασίσει κάποιος να µελετήσει την διαδικασία η οποία 

περιλαµβάνει την µεταµόρφωση κάποιου πράγµατος, είτε µέσα στον χρόνο, είτε µέσα 

στον χώρο, είτε οπουδήποτε, πρέπει να προχωρήσει αρχικά στον ορισµό αυτού του 

πράγµατος, προκειµένου να είναι σε θέσει να εντοπίσει τις αλλαγές του. Με άλλα 

λόγια, όταν η ανάπτυξη εξετάζεται µέσα από την οπτική µιας περιεκτικής 

διαδικασίας, τότε πρέπει να οριστεί. Οι διάφοροι ορισµοί που έχουν διατυπωθεί κατά 

καιρούς, περιορίζονται σε συγκεκριµένες αναπτυξιακές διεργασίες χωρίς να 

επιτρέπουν την διερεύνηση γενικότερων ζητηµάτων (Fusco & Minelli, 2010). 

Σε γενικότερα πλαίσια, ανάπτυξη σηµαίνει το πέρασµα σε ένα νέο στάδιο, σε µία 

κατάσταση που µεταβάλλεται συνεχώς. Η ανάπτυξη, προσδιορίζεται πάντα ως κάτι 

το θετικό, το επιθυµητό. Η ανάπτυξη λοιπόν, στον απλούστερο ορισµό της και ίσως 

στην γενικευµένη χρήση του όρου, θα µπορούσε να θεωρηθεί ως και ο στόχος της 

µετάβασης σε µία κατάσταση σχετικά καλύτερη, απ’ ότι υπήρχε προηγουµένως. Την 

λεγόµενη δηλαδή «καλή αλλαγή» όπως αυτή ορίζεται από τον Chambers (1997). 

Με την ευρύτερη έννοια λοιπόν, η εξέλιξη – ανάπτυξη είναι απλώς µία αλλαγή και 

είναι παντοδύναµη. Όλοι οι οργανισµοί εν δυνάµει, µπορούν να εξελιχθούν – 

αναπτυχθούν, ωστόσο τα στάδια της ανάπτυξης δεν µπορούν να οριοθετηθούν 

απόλυτα, καθώς κάθε άνθρωπος δέχεται διαφορετικά ερεθίσµατα και έχει 

διαφορετική προέλευση, συνιστώσες που επηρεάζουν τον ρυθµό ανάπτυξής του 

(Πετρογιάννης, 2003).  

Όσον αφορά τους έµβιους οργανισµούς, πρόκειται για µια αδιάκοπη 

βιοψυχοκοινωνική πορεία, η οποία χαρακτηρίζεται από την συνεχή προσπάθεια προς 

την επίτευξη της ανεξαρτητοποίησης και πλήρους αυτονοµίας του ατόµου που 

βρίσκεται στην αρχική κατάσταση της πλήρους εξάρτησης. Πρόκειται για µια 

προοδευτική σειρά µεταβολών που καθορίζονται από παράγοντες γενετικούς, καθώς 

και από το περιβάλλον. Ορίζεται ως οι µεταβολές που πραγµατοποιούνται µε το 

πέρασµα του καιρού στο σώµα, στις νοητικές λειτουργίες αλλά και στην 

συµπεριφορά ενός ανθρώπου. Αρχίζει µε την σύλληψη και συνεχίζεται σε όλη την 

ζωή του ανθρώπου, µέχρι την στιγµή του θανάτου. Με άλλα λόγια ανάπτυξη είναι 

όλες εκείνες οι αλλαγές που προκαλούνται στον άνθρωπο µέσα από τη αµφίδροµη 

σχέση που αναπτύσσει µε το περιβάλλον µέσα στο οποίο δραστηριοποιείται 
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(∆ηµητρίου – Χατζηνεοφύτου, 2001). 

1.3 Τα είδη της ανάπτυξης 

 

∆ιάφορες θεωρίες και µοντέλα έχουν προσπαθήσει να ερµηνεύσουν την προέλευση 

της ανθρώπινης συµπεριφοράς, τα πρότυπα των αναπτυξιακών αλλαγών µε το 

πέρασµα του χρόνου, καθώς και τους ατοµικούς και γενετικούς παράγοντες που θα 

µπορούσαν να δώσουν την πορεία στην ανάπτυξη του παιδιού. Καµία µεµονωµένη 

θεωρία δεν έχει κατορθώσει να δει τη ανάπτυξη του παιδιού απ’ όλες τις δυνατές 

πτυχές, ωστόσο όλες µαζί συναπαρτίζουν ένα µωσαϊκό που µας βοηθά να 

κατανοήσουµε το περίπλοκο ζήτηµα της ανάπτυξης. 

Στις µέρες µας, υπάρχει πλέον κοινή αποδοχή στο θέµα πως οι µεταβολές που 

συµβαίνουν στα πρώτα πέντε µε έξι χρόνια της ζωής του ανθρώπου είναι τεράστιες, 

εντυπωσιακές και άκρως σηµαντικές. Για τον λόγο αυτό, υπάρχουν πλήθος ερευνών 

που ασχολούνται µε την πρώτη φάση της ανθρώπινης εξέλιξης του ανθρώπου στα 

πρώτα έξι χρόνια της ζωής του. Η ανθρώπινη ανάπτυξη µπορεί να χωριστεί σε τρείς 

βασικούς τοµείς: Στον βιοσωµατικό - ψυχοκοινωνικό τοµέα, στον γνωστικό και στον 

ψυχοκοινωνικό - συναισθηµατικό τοµέα (Κιούρτσης, Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά 

παιδιού και εφήβου). 

Ο κινητικός - σωµατικός τοµέας ανάπτυξης, ασχολείται µε την βιολογική ανάπτυξη 

του ατόµου. Εξετάζει τις αλλαγές στα όργανα και στο σώµα γενικότερα του παιδιού 

(τον εγκέφαλο, το µυϊκό και νευρικό σύστηµα κ.α.), καθώς και στους τρόπους τους 

οποίους επιλέγει ο αναπτυσσόµενος οργανισµός για να χρησιµοποιήσει το σώµα  του 

και τις κινητικές του ικανότητες. Εξετάζει επιπλέον, σε ποιες ηλικίες 

πραγµατοποιούνται οι εκάστοτε αλλαγές και δίνει απαντήσεις σε διάφορα 

ερωτήµατα, όπως σε ποιά ηλικία µπορεί το παιδί να τρέξει, να χοροπηδήσει, να 

κρατήσει το µολύβι κ.α.. Φυσικά τα παραπάνω θα εξαρτηθούν σε µεγάλο βαθµό από 

το περιβάλλον µέσα στο οποίο δραστηριοποιείται το παιδί και άρα εκτός από τους 

γενετικούς, ρόλο διαδραµατίζουν και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως η 

διατροφή, η άσκηση και ο τρόπος ζωής (Ρήγα, 2015). 



 

 

[17] 

 

 

Η ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού, χαρακτηρίζεται ως µία αδιάκοπη διαδικασία 

συνεχόµενων αλλαγών, κατά την οποία η κυριαρχία όλο και πιο σύνθετων επιπέδων 

κινήσεων αρχίζει να εµφανίζεται στο παιδί. Η ψυχοκινητική ανάπτυξη, αναφέρεται 

στις αλλαγές που συντελούνται στον γνωστικό, συναισθηµατικό, κινητικό και 

κοινωνικό τοµέα, από την αρχή της ζωής, µέχρι και την εφηβεία. Παρουσιάζεται σε 

διάφορους τοµείς και µέσα από ένα ευρύ φάσµα θεωριών κατανοεί την ανάπτυξη των 

παιδιών (∆ηµητρακόπουλος & Νατσιοπούλου, 1998). 

Κάθε παιδί έχει τον δικό του αναπτυξιακό ρυθµό και αυτό µπορεί να διαφέρει 

σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά κάθε παιδιού. Αυτές οι διαφοροποιήσεις οφείλονται 

τόσο σε ατοµικούς, βιολογικούς παράγοντες, όσο και στο περιβάλλον στο οποίο το 

παιδί µεγαλώνει. Και οι δύο παράγοντες αντιπροσωπεύουν µια ένωση σύνθετων 

σχέσεων µεταξύ διεργασιών που είναι εσωτερικής και εξωτερικής πραγµατικότητας. 

Τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού, είναι εξαιρετικά σηµαντικά για την 

ανάπτυξη του ψυχοκινητικού τοµέα, εποµένως η δηµιουργία ενός περιβάλλοντος το 

οποίο θα υποστηρίζει την ανάπτυξη αυτή, αποτελεί σηµαντική προτεραιότητα, ένα 

περιβάλλον το οποίο θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών σε κάθε 

στάδιο ανάπτυξης. Βασική λοιπόν προϋπόθεση για την δηµιουργία ενός ιδανικού 

περιβάλλοντος, αποτελεί η διαµόρφωσή του µε τέτοιον τρόπο ώστε αυτό να 

ανταποκρίνεται στις συναισθηµατικές και νοητικές ανάγκες του παιδιού 

(Τσαπακίδου, 2007). 

Συνεχίζοντας, θα περάσουµε στον τοµέα τον γνωστικών δεξιοτήτων. Ο όρος 

γνωστική ανάπτυξη αναφέρεται στην εξέλιξη και στην αλλαγή, στις διανοητικές και 

τις πνευµατικές ικανότητες, όπως η σκέψη, η κατανόηση, η ικανότητα του ατόµου να 

συλλογίζεται. Περιλαµβάνει την καθιέρωση - εδραίωση και την απόκτηση της 

γνώσης. Πρόκειται για τις λειτουργίες εκείνες, που ελέγχονται από τα ανώτερα 

κέντρα του εγκεφάλου. Οι γνωστικές λειτουργίες, συνδέονται ταυτόχρονα µε την 

κινητική ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών (Gallahue & Oznun,1998). 

Από το βρεφική ακόµη ηλικία, ο άνθρωπος αντλεί πληροφορίες από τις κοινωνικές, 

συναισθηµατικές, γλωσσικές και κινητικές εµπειρίες προκειµένου να αναπτύξει τη 

γνωστική του ικανότητα. Οι γονείς, η οικογένεια, οι φίλοι, οι δάσκαλοι 

διαδραµατίζουν ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη του γνωστικού τοµέα, παρέχοντας ένα 
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υγιές κοινωνικό πλαίσιο, µέσα από το οποίο αναπτύσσεται η γνωστική ικανότητα. 

Ενήλικες που είναι στοργικοί και φροντίζουν τα παιδιά, αποτελούν την βάση, από την 

οποία τα παιδιά µπορούν να αποκτήσουν πρότυπα προς µίµηση. 

Το πολιτιστικό πλαίσιο µέσα στο οποίο µεγαλώνει ένα παιδί, είναι σηµαντικό για την 

γνωστική του ανάπτυξη. Υπάρχουν σηµαντικότατες διακυµάνσεις ως προς τον τρόπο 

µε τον οποίο ορίζεται η νοηµοσύνη σε διάφορους πολιτισµούς. Αυτό σηµαίνει, πως 

σε ορισµένους πολιτισµούς µπορεί να εκτιµηθούν περισσότερο ορισµένες πτυχές τις 

νοητικής ικανότητας απ’ ότι σε κάποιους άλλους (Sternberg & Grigorenko, 2004). 

∆ιάφοροι ερευνητές έχουν ασχοληθεί µε την ανάπτυξη του γνωστικού τοµέα και 

έχουν εντοπίσει ένα µεγάλο φάσµα γνωστικών ικανοτήτων. Περιγράφουν την 

αξιοσηµείωτη ανάπτυξη των γνωστικών λειτουργιών κυρίως κατά τα πρώτα χρόνια 

της ζωής του ανθρώπου. Οι µελετητές περιγράφουν τα βρέφη, τα νήπια και τα παιδιά 

σχολικής ηλικίας ως ενεργούς και αφοσιωµένους µαθητές που κατέχουν ένα απίθανο 

φάσµα γνωστικών ικανοτήτων. Τα µικρά παιδιά δείχνουν µια φυσική περιέργεια, µια 

ισχυρή πρόθεση στο να µάθουν. Έτσι θα µπορούσε να υποστηριχθεί πως ο άνθρωπος 

είναι γεννηµένος για να µαθαίνει. Η γνωστική ανάπτυξη λοιπόν περιγράφει τις 

αλλαγές που πραγµατοποιούνται σε έναν άνθρωπο όσο αυτός µεγαλώνει, αλλαγές 

που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση µε το εξωτερικό περιβάλλον και αφορούν 

λειτουργίες όπως η σκέψη, η µάθηση, η αντίληψη. Το παιδί µέσα από τις εµπειρίες 

αυτές κατανοεί την πραγµατικότητα (∆ηµητρίου-Χατζηνεοφύτου, 2001). 

Σε ηλικία περίπου των δύο ετών, τα νήπια έχουν αποκτήσει ήδη σηµαντικές νοητικές 

ικανότητες, όπως η ικανότητα να βάζουν στόχους, αλλά και να γνωρίζουν τα µέσα 

που πρέπει να χρησιµοποιήσουν προκειµένου να επιτύχουν τους στόχους τους 

αυτούς. Μπορούν να φέρουν στην µνήµη τους γεγονότα του παρελθόντος, αλλά και 

να κάνουν σκέψεις που αφορούν το µέλλον. Στον δεύτερο µε τρίτο χρόνο ζωής, η 

µεγαλύτερη γνωστική κατάκτηση είναι αυτή της χρήσης των συµβόλων. Πρόκειται 

για λέξεις ή πράξεις που αντιπροσωπεύουν κάποια άλλη έννοια, όπως πρόσωπα και 

συµβάντα. Στην ηλικία των τριών χρόνων, η φαντασία κορυφώνεται ενώ συνεχίζεται 

η γνώση µέσω των προσωπικών εµπειριών. Στα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας 

παρατηρείται αύξηση των γλωσσικών και αντιληπτικών ικανοτήτων, ενώ βελτίωση 

παρατηρείται και στον έλεγχο της προσοχής αλλά και της µνήµης. Το λεξιλόγιο 
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ολοένα και αυξάνεται, ενώ παρατηρείται η χρήση όλο και πιο περίπλοκων φράσεων. 

Βλέπουµε λοιπόν, µία ραγδαία ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων µέσα σε ένα 

αρκετά µικρό χρονικό διάστηµα (∆ηµητρίου-Χατζηνεοφύτου, 2001) 

Συνεχίζοντας, θα περάσουµε στον ψυχοκοινωνικό τοµέα. Η γνωστότερη θεωρητική 

προσέγγιση της ανάπτυξης του ψυχοκοινωνικού τοµέα είναι αυτή του Erikson. Ο 

Erikson πίστευε πως η προσωπικότητα του ανθρώπου αναπτύσσεται σε διάφορα 

στάδια. Το πρώτο στάδιο βιώνεται µέσω µιας αίσθησης ασφάλειας που προκύπτει 

από τη γονική φροντίδα που ικανοποιεί τις βασικές ανάγκες. Κατά το επόµενο στάδιο 

ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης το άτοµο από την πλήρη εξάρτηση µεταβαίνει σε µια 

κατάσταση σχετικής αυτονοµίας. Ακολουθεί το στάδιο που επιτρέπει στον άνθρωπο 

να λαµβάνει αποφάσεις και να αναπτύσσει κάποιες πρωτοβουλίες, ενώ στο στάδιο 

που φτάνει µέχρι το δωδέκατο έτος της ηλικίας το άτοµο επεκτείνει το κοινωνικό του 

περιβάλλον, καθώς ο κύριος χώρος δραστηριοποίησής του εκτός από το σπίτι, είναι η 

γειτονιά και το σχολείο (Erikson, 1963). 

Η θεωρητική οπτική που λαµβάνεται σχετικά µε την συναισθηµατική ανάπτυξη στην 

παιδική ηλικία, είναι ένας συνδυασµός λειτουργικής θεωρίας και θεωρίας των 

δυναµικών συστηµάτων. Το περιβάλλον ενός παιδιού µε το οποίο έρχεται σε επαφή 

καθηµερινά, µπορεί να θεωρηθεί δυναµική συνιστώσα, που προσφέρει πολλαπλές 

συναισθηµατικές διαβαθµίσεις. Τα συναισθήµατα αλλάζουν σταδιακά ενώ το παιδί 

ωριµάζει, προκειµένου να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις µεταβαλλόµενες 

περιβαλλοντικές περιστάσεις. Η συναισθηµατική ανάπτυξη κατά κύριο λόγο 

αντανακλά την κοινωνική εµπειρία, συµπεριλαµβανοµένου και του πολιτισµικού 

πλαισίου. Καθώς τα συναισθήµατα των παιδιών µεταβάλλονται, τα παιδιά είναι σε 

θέση να κατανοήσουν τα συναισθήµατα και άλλων ανθρώπων. Θα λέγαµε εποµένως 

πως υπάρχει ανάπτυξη της ηθικής σκέψης, την οποία και χρησιµοποιούν στις επαφές 

τους µε άλλα πρόσωπα. Η γνώση αυτή είναι η αφορµή για το παιδί να συµπεριφερθεί 

µε ηθικό τρόπο (Γωνίδα & Μαρκούλης, 2008). 

Το παιδί µεγαλώνοντας αποκτά το χαρακτηριστικό της βεβαιότητας µε την απόκτηση 

της ανεξαρτησίας - αυτονοµίας, κατά το τρίτο µε έκτο χρόνο ηλικίας, όπως και 

αντίστοιχα τα αρνητικά χαρακτηριστικά, όπως η αβεβαιότητα και η αµφιβολία. Το 

παιδί αρχίζει σταδιακά να εγκαταλείπει την παθητικότητα, χαρακτηριστικό της 
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βρεφικής ηλικίας και να παίρνει πια ενεργό ρόλο στο περιβάλλον, ελέγχοντάς το. 

Πλέον έχει την επίγνωση, πως µπορεί µόνο του να επιλέξει τις δραστηριότητες του 

αλλά και να τις εκτελέσει. 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της θεωρίας του Erikson, είναι η θέση του για 

την ανάπτυξη της προσωπικής ταυτότητας - προσωπικότητας. Η προσωπική 

ταυτότητα, αναπτύσσεται µέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Η προσωπικότητα 

αυτή συνεχώς µεταβάλλεται λόγω των νέων εµπειριών που ο άνθρωπος αποκτά. Από 

αυτά γίνεται κατανοητό πως το περιβάλλον συµβάλλει στην ψυχοκοινωνική 

ανάπτυξη. Εποµένως η θετική ενίσχυση από το περιβάλλον ενός παιδιού, θα 

µπορούσε να οδηγήσει στην δηµιουργία προσωπικοτήτων µε αυτοπεποίθηση, 

ανθρώπους ικανούς να βασιστούν στις δυνάµεις τους, ενώ αντίστοιχα, αρνητικά 

αισθήµατα, θα µπορούσαν να οδηγήσουν στην δηµιουργία παιδιών µε χαµηλή 

αυτοεκτίµηση και αυτοπεποίθηση (Erikson, 1963). 

Συνοψίζοντας, η ψυχοσυναισθηµατική ανάπτυξη – εξέλιξη αναφέρεται στην αλλαγή 

της συµπεριφοράς, των συναισθηµάτων αλλά και στον τρόπο µε τον οποίο το παιδί θα 

επιλέξει να αναπτύξει τις σχέσεις του µε τους άλλους ανθρώπους και να αλληλεπιδρά 

µε το περιβάλλον. Και πάλι, για την υγιή ψυχοσυναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού 

βασικό ρόλο παίζει το περιβάλλον και κατά κύριο λόγο το οικογενειακό περιβάλλον. 

Οι γονείς οφείλουν να δείχνουν την αγάπη τους έµπρακτα. Φειδωλές εκδηλώσεις 

αγάπης θα πρέπει να αποφεύγονται. Επιπλέον, η ηθική συµπαράσταση στα λάθη και 

στις δυσκολίες, η υποµονή και η ηρεµία αποτελούν σηµαντικά στηρίγµατα για την 

σωστή συναισθηµατική ανάπτυξη ενός παιδιού. 

 

1.4 ∆ιαδίκτυο και ανάπτυξη του παιδιού 

 

Αναµφισβήτητα ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής και κατ’ επέκταση το διαδίκτυο, 

αποτελούν τα πιο κοινά και συχνά χρησιµοποιούµενα τεχνολογικά επιτεύγµατα. 

Αναµφισβήτητη επιπλέον είναι και η επιρροή που ασκούν στα παιδιά, καθώς και το 

ότι βρίσκονται άµεσα συνδεδεµένα µε την ανάπτυξη των παιδιών. Τα τεχνολογικά 

ωστόσο επιτεύγµατα, µπορεί να προκαλούν και τα προβλήµατα των νέων παιδιών, 
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ιδίως στον τοµέα την ανάπτυξης τους.  

Με την συνεχόµενη ανάπτυξη και προοδευτική πορεία της τεχνολογίας και των 

επιτευγµάτων της, καθώς και µε την µείωση του κόστους αγοράς των Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών, τα ποσοστά εισόδου των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα νοικοκυριά, 

έχουν παρατηρήσει τεράστια αύξηση στις τελευταίες δεκαετίες. Με βεβαιότητα θα 

µπορούσε να υποστηριχθεί πως ορισµένοι δηµογραφικοί και οικονοµικοί παράγοντες 

συνδέονται µε την τεράστια αύξηση της εισόδου αυτών των τεχνολογικών 

επιτευγµάτων στα νοικοκυριά. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό πως η διάδοση του 

διαδικτύου στα νοικοκυριά µέσα σε διάστηµα µόλις οκτώ ετών (2000-2008) σχεδόν 

τριπλασιάστηκε (Valcke et al., 2011). 

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, έχει περάσει από πληθώρα τεχνολογικών και 

λειτουργικών µετασχηµατισµών και σήµερα αποτελεί εργαλείο που έχει πολλαπλές 

χρήσεις, τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και για ψυχαγωγικούς και εργασιακούς 

σκοπούς. Πρόκειται για ένα τεχνολογικό µέσο, από τα πλέον ελκυστικότερα, καθώς 

µέσω του διαδικτύου, προσφέρει αµέτρητες δυνατότητες στους χρήστες, ανεξαρτήτως 

ηλικίας και οικονοµικής κατάστασης. 

Ο ρόλος του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και του ∆ιαδικτύου, συνεχίζει ολοένα να 

αυξάνεται, όχι µόνο ανάµεσα στον κόσµο των ενηλίκων, αλλά αρχίζει να 

εξαπλώνεται µε ταχύτητα και ανάµεσα στον µικρότερο ηλικιακά πληθυσµό της 

κοινωνίας. Το έντονο αυτό ενδιαφέρον αρχίζει να παρουσιάζεται ακόµη και από την 

πρώιµη παιδική ηλικία και ένας Ηλεκτρονικός Υπολογιστής µε δυνατότητα 

πρόσβασης στο διαδίκτυο, φαίνεται πως παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην ζωή ενός µικρού 

παιδιού. Αν και έχει παρατηρηθεί µια σηµαντική αύξηση της χρήσης του διαδικτύου 

από παιδιά, δεν υπάρχει παράλληλα µια σαφής κατευθυντήρια οδός που να 

επισηµαίνει τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της νέας αυτής κατάστασης µε 

σαφήνεια  (Holloway et al., 2013). 

Ο τρόπος µε τον οποίο το παιδί χρησιµοποιεί τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και το 

διαδίκτυο είναι άµεσα συνδεδεµένος µε την ηλικία του. Μέχρι την ηλικία των δύο 

ετών το παιδί είναι σε θέση απλά να χρησιµοποιήσει το πληκτρολόγιο. Επιπλέον, η 

συγκέντρωση που δείχνει στις εικόνες είναι αόριστη, ενώ η κατανόηση του τι 
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ακριβώς βλέπει είναι απροσδιόριστη. Οι έρευνες εξάλλου που ασχολούνται µε τους 

τρόπους µε τους οποίους το διαδίκτυο χρησιµοποιείται από παιδιά αυτής της ηλικίας 

είναι περιορισµένες (Holloway et al., 2013). 

Όταν το παιδί συµπληρώσει το δεύτερο µε τρίτο έτος της ηλικίας, είναι φανερό πως 

ευχαριστιέται µε τις εικόνες που βλέπει, αλλά δεν είναι ακόµη σε θέση να αντιληφθεί 

µε µεγάλη ακρίβεια το περιεχόµενο και την σηµασία αυτών των εικόνων, ενώ 

αντιµετωπίζει µια δυσκολία ως προς τον συντονισµό της µίας και της άλλης σκηνής. 

Αφού το παιδί ολοκληρώσει το πέµπτο µε έκτο έτος ζωής αρχίζει και δείχνει το 

ενδιαφέρον του για τις διάφορες εικόνες που εµφανίζονται στην οθόνη του 

Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Πλέον είναι σε θέση να κατανοήσει την σχέση της µίας 

µε της άλλης εικόνας, ενώ παράλληλα µπορεί να προχωρήσει ακόµη και στην 

αποκρυπτογράφηση ενός κρυφού µηνύµατος. Επιπλέον τα παιδιά αυτής της ηλικίας 

αντιµετωπίζουν προβλήµατα κατά τη χρήση του διαδικτύου, καθώς έχουν 

περιορισµένες ικανότητες διαχείρισης της σύγχυσης και παράλληλα δεν µπορούν να 

εστιάσουν τη προσοχή τους σε µια δραστηριότητα για µεγάλο χρονικό διάστηµα 

(Baumgarten, 2003). 

Από την ηλικία των εννέα µε έντεκα ετών επικρατεί κατά κύριο λόγο η γοητεία για τα 

διαδικτυακά παιχνίδια. Παράλληλα στην ηλικία αυτή, τα παιδιά στα σχολεία, 

έρχονται σε επαφή µε τις εκπαιδευτικές δυνατότητες που προσφέρει ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής και το διαδίκτυο. Μαθαίνουν να χρησιµοποιούν το διαδίκτυο µε τρόπο 

ευέλικτο. Για τα επόµενα χρόνια ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και το διαδίκτυο θα 

αποτελούν την πηγή πληροφόρησης καθώς και επικοινωνίας (Danovski, 2007). 

Το διαδίκτυο και ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, µπορούν να προσφέρουν αµέτρητες 

εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Θα µπορούσαν δηλαδή να χρησιµοποιηθούν µε επιτυχία σε 

διάφορα στάδια της εκπαίδευσης ακόµη και στο στάδιο της ολοκληρωµένης 

εκπαίδευσης στην παιδική ηλικία. Τα ενδιαφέροντα γραφικά, τα ηχητικά εφέ, κάνουν 

την µάθηση µε την βοήθεια του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

διασκέδαση και παιχνίδι. Μέσω των σωστών προγραµµάτων και των τεχνικών 

δυνατοτήτων που προσφέρει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και το διαδίκτυο, οι µικροί 

µαθητές παύουν να αποτελούν πλέον τους παθητικούς παρατηρητές, αλλά είναι σε 

θέση να συµµετάσχουν στο µάθηµα. Ωστόσο οι ισχυρισµοί σχετικά µε την 
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εκπαιδευτική αξία του διαδικτύου είναι αµφισβητήσιµοι, καθώς αυτό χρησιµοποιείται 

από τα παιδιά όχι µόνο για εκπαιδευτικούς, αλλά και για ψυχαγωγικούς σκοπούς 

(Kim, 2003). 

Παρ' αυτά, το ψυχαγωγικό κοµµάτι του διαδικτύου, τα παιχνίδια µέσω διαδικτύου 

δηλαδή, δεν θα πρέπει να δαιµονοποιούνται. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια 

συντροφεύουν τον άνθρωπο ήδη για αρκετές δεκαετίες. Σίγουρο είναι πως τα 

παιχνίδια αυτά έχουν βοηθήσει τον άνθρωπο να εξελιχθεί πνευµατικά και διανοητικά. 

Σκεπτόµενοι λοιπόν πως τα παιχνίδια είναι συχνά η πρώτη επαφή του παιδιού µε το 

διαδίκτυο, η σωστή επιλογή και η σωστή χρήση τους, θα µπορούσε να βοηθήσει στην 

ανάπτυξη της γνωστικής ικανότητας του παιδιού (Anetta, 2008). 

∆εν είναι λίγοι οι µελετητές που έχουν αποδείξει πως η χρήση των διαδικτυακών – 

ψηφιακών παιχνιδιών, βοηθά στο να διεγερθεί, όπως και να ανθίσει η διανοητική 

ικανότητα του παιδιού. Ίσως λοιπόν, αν τα παιχνίδια αυτά µπορέσουν να 

χρησιµοποιηθούν για εκπαιδευτικούς λόγους ή αν χρησιµοποιηθούνε µε την ευρύτερη 

έννοια στην διαδικασία της εκπαίδευσης, διαµορφωµένα πάντοτε στις εκπαιδευτικές 

απαιτήσεις, θα µπορούσαν να επιφέρουν θετικά αποτελέσµατα στην υποθετική σκέψη 

των παιδιών και στην λογική ανάλυση, καθώς και στην ανάπτυξη του κινητικού 

τοµέα µέσω του συντονισµού των µατιών µε τα χέρια (Subrahmanyan et al. 2000).  

Τα διαδικτυακά παιχνίδια επίσης χαρακτηρίζονται για την απλότητα και έχουν το 

πλεονέκτηµα πως βασίζονται κυρίως σε µια απλή αφηγηµατική δοµή, απλούστερη 

από αυτή ενός βιβλίου, πράγµα που την καθιστά ευκολότερη στο να την θυµηθεί ένα 

παιδί το οποίο ακόµη δεν έχει αναπτύξει σε µεγάλο βαθµό την ικανότητα της µνήµης. 

Μεγάλο πλεονέκτηµα των διαδικτυακών παιχνιδιών στην ανάπτυξη του παιδιού, 

παίζει το γεγονός πως επιτρέπουν την άµεση ανταµοιβή µε την µορφή της 

αξιολόγησης της απόδοσης του παίκτη. Η άµεση αυτή ανταπόκριση λειτουργεί µε 

θετικό τρόπο στην ψυχολογία του παιδιού, καθώς κάθε φορά που λαµβάνει την 

επιβράβευση, επιθυµεί να επαναλάβει την διαδικασία που του την χάρισε, 

ενισχύοντας µε τον τρόπο αυτό την διαδικασία της µάθησης (Danowski, 2007). 

Επιπροσθέτως, ορισµένα προγράµµατα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά και 

διάφοροι διαδικτυακοί τόποι, µπορούν να τονώσουν το ενδιαφέρον των µικρών 
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µαθητών στην ανάγνωση και στην γραφή. Μέσω των διάφορων αυτών εφαρµογών, 

µαθαίνουν πολύ πιο γρήγορα τα γράµµατα και τους ορθογραφικούς κανόνες. Τα 

διαδικτυακά προγράµµατα που ενισχύουν την φαντασία των παιδιών, είναι εξαιρετικά 

χρήσιµα στην ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας, καθώς και στην βελτίωση των 

δεξιοτήτων κατανόησης περιεχοµένου καθώς και στον εµπλουτισµό του λεξιλογίου. 

Μάλιστα διαπιστώθηκε πως η ικανότητα ανάγνωσης των παιδιών τρίτης δηµοτικού 

βελτιστοποιήθηκε κυρίως µε την χρήση του διαδικτύου, παρά µέσω της 

παραδοσιακής διδασκαλίας (Cole & Hilliard, 2006). 

Ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως µέσω του διαδικτύου, τα µικρά παιδιά µπορούν να 

αναπτύξουν την ακοή, την αίσθηση του ρυθµού, την µουσική τους µνήµη. Το 

διαδίκτυο είναι το µέσο αυτό που φέρνει τo παιδί πιο κοντά στην µουσική, καθώς του 

επιτρέπει να εξοικειωθεί µε τον ήχο των µουσικών οργάνων, καθώς ακόµη του δίνει 

την ευκαιρία να δηµιουργήσει τις δικές του µελωδίες. Επειδή η χρήση του διαδικτύου 

στην διαδικασία της µάθησης, κάνει την µάθηση να µοιάζει παιχνίδι, µπορεί να έχει 

ως αποτέλεσµα την δηµιουργία παιδιών που αγαπάνε την µάθηση και την απόκτηση 

γνώσεων (Hoffmann, 2014). 

Ο ρόλος του διαδικτύου ωστόσο, δεν περιορίζεται µόνο σε θέµατα εκπαιδευτικής 

φύσεως αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί επιπλέον και στην ανατροφή του παιδιού, 

στην συναισθηµατική και κοινωνική του ανάπτυξη. Η εργασία στο διαδίκτυο απαιτεί 

επιµονή και αποφασιστικότητα ενισχύοντας µε αυτόν τον τρόπο τις συγκεκριµένες 

αρετές του παιδιού. Επιπλέον, σε περίπτωση οµαδικών δραστηριοτήτων, το παιδί 

έρχεται πιο κοντά µε την έννοια της οµαδικότητας, της συνεργασίας και της 

ανάπτυξης του αισθήµατος της ευθύνης. Η χρήση λοιπόν του διαδικτύου από παιδιά 

µικρής ηλικίας, θα µπορούσε να βοηθήσει στην εξέλιξη και ανάπτυξη τους 

(Hoffmann, 2014).  

1.5 Θετικές και αρνητικές επιδράσεις του διαδικτύου στη νοητική 

και κοινωνικοσυναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού  

 

Ο αριθµός των µικρών παιδιών αλλά και των εφήβων που χρησιµοποιούν το 

διαδίκτυο συνεχώς αυξάνεται. Οι διαδικτυακές δραστηριότητες των µικρών παιδιών 
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συνήθως περιλαµβάνουν την αναπαραγωγή βιντεοπαιχνιδιών, την παρακολούθηση 

παιδικών προγραµµάτων και την αναζήτηση πληροφοριών κυρίως για εκπαιδευτικούς 

λόγους. Στις µέρες µας, κάθε νοικοκυριό έχει και από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή 

καθώς και συνδροµή στο διαδίκτυο, πράγµα φυσιολογικό αν αναλογιστούµε το φθηνό 

κόστος αγοράς. Αρκετοί µελετητές έχουν ασχοληθεί µε το θέµα της χρήσης του 

διαδικτύου από παιδιά. Χαρακτηριστικό αποτελεί το γεγονός πως ένα µεγάλο 

ποσοστό παιδιών κάτω των έξι χρόνων έχει χρησιµοποιήσει το διαδίκτυο και τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή τουλάχιστον µια φορά στην ζωή του (Rideout et al. 2003).  

Ο Erikson (1963), περιέγραψε πως τα έργα και οι ενέργειες των παιδιών ηλικίας 

τεσσάρων και πέντε ετών πρέπει να βασίζονται στην πρωτοβουλία και όχι στις 

ενοχές. Τα µικρά παιδιά πρέπει να έχουν την ελευθερία να εξερευνούν την µεγάλη 

ποικιλία των µαθησιακών υλικών, καθώς και να αποκτούν εµπειρίες από ποικίλες 

δραστηριότητες. Τα παιδιά πρέπει να έχουν στόχους και σκοπούς στις 

δραστηριότητες τους και να µην νιώθουν ενοχή για τους στόχους που θέτουν. 

Οι Gillespie & Beisser (2001), αναφέρουν πως η θεωρία του Erikson σχετικά µε την 

ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, επηρεάζεται από την χρήση των 

τεχνολογικών επιτευγµάτων από παιδιά µικρής ηλικίας.  

Μέσα από την ενθάρρυνση του εξερευνητικού ενστίκτου των παιδιών, τα παιδιά θα 

αποκτήσουν την αίσθηση της πρωτοβουλίας και επιπλέον η αυτοεκτίµησή τους θα 

ενισχυθεί. Μελέτες έχουν δείξει πως µικρά παιδιά µε πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές και στο διαδίκτυο είχαν αποκτήσει µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση αλλά και 

αυτοεκτίµηση σε σχέση µε τα παιδιά που δεν είχαν πρόσβαση Επιπλέον, εκτός από τα 

θετικά που προσφέρει στην ανάπτυξη του αισθήµατος της πρωτοβουλίας και στην 

ενίσχυση της αυτοεκτίµησης, το διαδίκτυο βοηθάει στην ενίσχυση της λειτουργίας 

της αυτοεξυπηρέτησης (Haugland, 1992). 

Η χρήση του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού υπολογιστή διασκεδάζει το παιδί. 

Χρησιµοποιώντας τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και παίζοντας µε το διαδίκτυο, το 

παιδί αρχίζει και πειραµατίζεται, ανακαλύπτει νέα πράγµατα, δοκιµάζει, βρίσκει 

λύσεις και κατ' επέκταση βάζει στόχους. Ανυποµονεί περιµένοντας το αποτέλεσµα 

των διάφορων κινήσεών του και νιώθει ικανοποίηση όταν δέχεται επιβράβευση. 
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Σηµαντικότατο προνόµιο που παρέχει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και το διαδίκτυο, 

είναι η υποµονή που δείχνει, επιτρέποντας τα παιδιά να κινούνται µε τον δικό τους 

ρυθµό, χωρίς να τα πιέζει για γρηγορότερους ρυθµούς και αποκρίσεις. Παρέχει 

παράλληλα µία ακόµη σηµαντικότατη δυνατότητα. Το παιδί είναι σε θέση να 

σταµατήσει να χρησιµοποιεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή όποτε εκείνο θελήσει, όπως 

και αντίστοιχα να επιστρέψει σε αυτόν όποτε εκείνο θελήσει (Πετρινώλη, 1992). 

Στο διαδίκτυο, υπάρχουν πλήθος εκπαιδευτικών προγραµµάτων τα οποία θα 

µπορούσε να χρησιµοποιήσει ένα παιδί και τα οποία δεν απαιτούν την παρουσία 

κάποιου ενήλικα, ο οποίος να χρειάζεται να επιβλέπει την διαδικασία, προκαλώντας 

µε τον τρόπο αυτό άγχος στο παιδί σχετικά µε την ορθότητα των απαντήσεών του. Το 

διαδίκτυο και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής λοιπόν, είναι εργαλεία προώθησης της 

µαθησιακής ανακάλυψης, καθώς τα παιδιά έχουν τον έλεγχο της δικής τους µάθησης 

(Papert, 1993). 

Φυσικά θα ήταν ανόητο να θεωρηθεί πως το διαδίκτυο θα µπορούσε να 

αντικαταστήσει τον ρόλο του δασκάλου και γενικότερα την ανθρώπινη παρουσία. Η 

σωστή προσέγγιση θα ήταν να θεωρηθεί ως ένα συµπληρωµατικό µέσο εκπαίδευσης. 

Στην παιδική µάλιστα ηλικία το διαδίκτυο θα πρέπει να χρησιµοποιείται για λόγους 

εµπλουτισµού των γνώσεων του παιδιού. 

Το παιδί, όταν έρχεται σε επαφή µε το διαδίκτυο αρχίζει να αποκτά την αυτονοµία 

του, καθώς του δίνεται η ευκαιρία και η δυνατότητα να δουλέψει µόνο του. Επιπλέον, 

η υποµονή που δείχνει το διαδίκτυο, είναι σηµαντικότατη για το παιδί από 

ψυχολογική άποψη. Το λάθος αποτελεί µέσο µάθησης και όχι ένα απλό γεγονός που 

δηµιουργεί άγχος στο παιδί από τυχόν κοροϊδίες που θα δεχτεί από τους συµµαθητές 

του ή αποδοκιµασίες των δασκάλων ή ακόµη και φωνές των γονέων. Το διαδίκτυο 

δεν κοροϊδεύει και το  σηµαντικότερο, δεν φωνάζει.Συµπερασµατικά λοιπόν, το 

διαδίκτυο θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα αποτελεσµατικό µέσο ως προς την 

διαδικασία της µάθησης για µικρά παιδιά.  

Όσον αφορά τον νοητικό τοµέα λοιπόν, το µικρό παιδί όσο εξοικειώνεται µε την 

χρήση του διαδικτύου, µαθαίνει νέα πράγµατα και αποκτά ολοένα και περισσότερες 

γνώσεις. Παρατηρείται µια αξιοσηµείωτη ανάπτυξη του λεξιλογίου του παιδιού 
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καθώς το διαδίκτυο, µέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή προσφέρει την προβολή των 

λέξεων δίνοντας τόσο το οπτικό όσο και το ακουστικό ερέθισµα. Χωρίς υπερβολές το 

διαδίκτυο βοηθά το παιδί στο να κατανοήσει γρήγορα και µε µεγαλύτερη ευκολία 

µαθησιακές έννοιες, καθώς µε την βοήθεια διάφορων εκπαιδευτικών σελίδων το παιδί 

µαθαίνει παίζοντας. Σε έρευνα µάλιστα διαπιστώθηκε πως τα παιδιά που 

χρησιµοποιούσαν πολυµέσα µε τη συµµετοχή των γονέων τους, είχαν περισσότερο 

ανεπτυγµένο λεξιλόγιο σε σχέση µε τα παιδιά που χρησιµοποιούσαν παραδοσιακά 

µέσα, όπως το χαρτί (Gremmen et al., 2016) 

Παρατηρείται επιπλέον και η βελτίωση άλλων ικανοτήτων του παιδιού. Η µνήµη, η 

παρατηρητικότητα, η αντίληψη, αρχίζουν και ενισχύονται. Οι εικόνες, τα όµορφα 

χρώµατα και τα περίεργα σχήµατα που χρησιµοποιούν διαδικτυακές σελίδες που 

απευθύνονται σε µικρά παιδιά, είναι βέβαιο πως θα εντυπωσιάσουν το παιδί, 

κεντρίζοντας το ενδιαφέρον του και κρατώντας µε τον τρόπο αυτό την προσοχή του 

παιδιού επικεντρωµένη σε ένα θέµα σηµαντικό. Το παιδί δεν είναι πλέον ένας 

παθητικός δέκτης, αλλά αντίθετα µπορεί να πάρει τις δικές του αποφάσεις 

αναπτύσσοντας µε τον τρόπο αυτό την κριτική του σκέψη και ικανότητα (Kurt, 

2010).  

Με σιγουριά πλέον θα λέγαµε πως το διαδίκτυο  συµβάλει επίσης στην ανάπτυξη και 

του ψυχοκοινωνικού - συναισθηµατικού τοµέα. Η κοινωνικοποίηση ενός ανθρώπου 

αρχίζει σιγά, σιγά από τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Το διαδίκτυο αναπτύσσει τις 

κοινωνικές συναναστροφές του παιδιού µε άλλα παιδιά , όταν η ενασχόληση µαζί του 

γίνεται µε οµαδικό τρόπο. 

Πέρα από τις θετικές επιδράσεις του διαδικτύου στην ανάπτυξη του παιδιού, 

υπάρχουν αρκετές µελέτες που παρουσιάζουν τους κινδύνους και τις αρνητικές 

επιδράσεις του διαδικτύου στην ανάπτυξη του ψυχοκοινωνικού και νοητικού του 

τοµέα. Η ρίζα των ερευνών αυτών οφείλεται στον φόβο που επικρατεί πάντα µπροστά 

σε κάτι άγνωστο.  

Σύµφωνα µε πλήθος µελετητών το διαδίκτυο δεν προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια 

στα µικρά παιδιά. Συγκεκριµένα αναφέρουν πως η πρόωρη έκθεση των παιδιών στο 

διαδίκτυο θα µπορούσε να οδηγήσει στον περιορισµό της ανάπτυξης της 
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δηµιουργικότητας, καθώς και στο περιορισµό της ικανότητας του παιδιού να παίρνει 

αποφάσεις. Το παιδί έτσι µπορεί να χάνει τον χρόνο του, δεδοµένου πως η φαντασία 

του περιορίζεται και δεν γνωρίζει τι θα πει δηµιουργικό παιχνίδι (Cordes & Miller, 

2000). 

Φοβίες διατυπώνονται επίσης για την τυχόν αποξένωση των παιδιών που µπορεί να 

δηµιουργήσει η χρήση του διαδικτύου, µε την έννοια πως τα παιδιά ζουν σε µια 

εικονική πραγµατικότητα, χάνοντας την επαφή µε τον συνάνθρωπο. Το διαδίκτυο 

οδηγεί το παιδί στην µοναξιά, αποµακρύνοντας το από το περιβάλλον και την φύση. 

Επιπλέον, τα παιδιά της ηλικιακής οµάδας µε την οποία ασχολούµαστε χρειάζονται 

να λάβουν την επιβράβευση και την ενθάρρυνση από έναν άνθρωπο, από ένα 

πρόσωπο υπαρκτό. Όταν το παιδί ασχολείται µε το διαδίκτυο, κάτι τέτοιο δεν 

συµβαίνει, καθώς βρίσκεται απέναντι σε ένα απρόσωπο και άψυχο κατασκεύασµα 

(Fairlie & Kalil, 2017). 

Κλείνοντας, υπάρχουν απόψεις που υποστηρίζουν πως τα παιδιά προσχολικής και 

σχολικής ηλικίας δεν είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν το διαδίκτυο µε ασφάλεια. 

Πρόκειται για ένα µέσο πολύπλοκο, η κατανόηση του οποίου δυσκολεύει ακόµη και 

τους ενήλικες, πόσο µάλλον τα µικρά παιδιά. Ναι µεν το διαδίκτυο αποτελεί χώρο 

όπου υπάρχουν πλήθος πληροφοριών, ωστόσο οι πληροφορίες αυτές δεν είναι πάντα 

αληθινές. Υπάρχει εποµένως ο κίνδυνος της παραπληροφόρησης (Goodwin et al. 

1986). 

Επιπλέον, από κάποιον λάθος χειρισµό ή ακόµη και από περιέργεια τα παιδιά να 

έρθουν αντιµέτωπα µε πορνογραφικό υλικό και µε εικόνες βίας. ∆εδοµένου του ότι 

τα παιδιά αυτής της ηλικιακής οµάδας δεν έχουν αναπτύξει πλήρως την 

προσωπικότητά τους, ενδέχεται να υιοθετήσουν λανθασµένα πρότυπα, 

αναπτύσσοντας µεγαλώνοντας επιθετικές συµπεριφορές. Μάλιστα ερευνητές έχουν 

καταλήξει στο συµπέρασµα πως οι αρνητικές επιπτώσεις της έκθεσης σε βίαιες 

σκηνές µέσω των ψηφιακών µέσων, οφείλονται σε µεγάλο βαθµό στη τάση µίµησης 

συµπεριφορών από τα παιδιά (Bushman & Huesmann, 2006). 
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Κεφάλαιο 2ο - Μεγαλώνοντας µε τη τεχνολογία  

2.1 ∆ιαδίκτυο και παιδιά  

 

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρήθηκε µια έκρηξη στην δηµιουργία και την 

κυκλοφορία ηλεκτρονικών µέσων, τα οποία απευθύνονται σε µικρότερα - νεώτερα 

µέλη της κοινωνίας µας. Η κατάσταση αυτή ξεκίνησε αρχικά µε την αγορά των 

βιντεοκασετών και των DVD που απευθύνονταν σε βρέφη και νήπια από ηλικία ενός 

χρόνου έως και δεκαοκτώ µηνών. Έπειτα, η έναρξη της πρώτης τηλεοπτικής 

εκποµπής που απευθυνόταν σε βρέφη ηλικίας δώδεκα µηνών. Στις µέρες µας η 

κατάσταση αυτή έχει ξεφύγει πλέον από τα όρια του φυσιολογικού, καθώς έχουν 

δηµιουργηθεί και προωθηθεί στην αγορά πληκτρολόγια ηλεκτρονικών υπολογιστών 

για βρέφη έως και εννέα µηνών (Rideout et al., 2003). 

Ζούµε στην λεγόµενη ψηφιακή εποχή. Το διαδίκτυο δεν χρησιµοποιείται πλέον µόνο 

από τους ενήλικες, αλλά παρατηρείται η ραγδαία αύξηση στην χρήση του από νήπια 

και από παιδιά σχολικής ηλικίας. Τα παιδιά δεν χρησιµοποιούν ωστόσο το διαδίκτυο 

µόνο όταν αναζητούν πληροφορίες για τις σχολικές τους εργασίες. Είναι ένα 

ουσιαστικό κοµµάτι του κόσµου στον οποίο ζουν και µεγαλώνουν. Είναι ένα στοιχείο 

εγγενές και αναπόσπαστο. Σε περίπτωση που επιχειρηθεί από κάποιον να αφαιρεθεί η 

ικανότητα των παιδιών στην πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς υπερβολή είναι σαν να 

έχει επιχειρήσει να αφαιρέσει κάποιο ζωτικό όργανο του παιδιού (Tabone & Messina, 

2010). 

Τόσο τα παιδιά, όσο και οι ενήλικες, νιώθουν µεγάλη ευχαρίστηση για όλες τις 

ευκαιρίες που προσφέρει το διαδίκτυο τόσο στην µάθηση, όσο και στην ψυχαγωγία 

και στην επικοινωνία. Πρόκειται λοιπόν για το µέσο εκείνο που έχει συνεχή και 

καθηµερινή επιρροή στις ζωές µας. Έρευνα του Ο.Η.Ε εκτιµά πως 3,5 

δισεκατοµµύρια ανθρώποι παγκοσµίως χρησιµοποιούν το διαδίκτυο σε καθηµερινή 

βάση. Το ποσοστό των παιδιών ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ χρονών που 

χρησιµοποιεί το διαδίκτυο ανέρχεται στο ½ του συνολικού πληθυσµού (Tabone & 

Messina, 2010). 
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Το σπίτι, αποτελεί το πρωταρχικό µέρος, όπου το παιδί έρχεται σε επαφή µε το 

διαδίκτυο για πρώτη φορά. Το χρησιµοποιεί από την νηπιακή ηλικία για διάφορους 

λόγους. Θα µπορούσαµε να πούµε πως γίνονται χρήστες του διαδικτύου από την 

ηλικία των δύο ετών και τα ποσοστά των χρηστών αυξάνονται, όσο αυξάνεται και η 

ηλικία. Αν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για λόγους 

ψυχαγωγίας και εξοικειωθούν κατά κάποιο τρόπο µε την χρήση του, µεγαλώνοντας 

και µόλις φτάσουν στην σχολική ηλικία, θα βλέπουν το διαδίκτυο ως ένα ήδη γνωστό 

εργαλείο, το οποίο και θα µπορούν να χρησιµοποιούν µε σχετική άνεση στις σχολικές 

τους εργασίες (Mantovani & Ferri, 2006). 

Το διαδίκτυο είναι σηµαντικό εργαλείο στα χέρια της εκπαίδευσης. Πέρα από αυτό 

είναι ένα εργαλείο που διευκολύνει την επικοινωνία και την ψυχαγωγία. Μέσω του 

διαδικτύου τα παιδιά θεωρούν πως βρίσκονται πάντοτε σε επαφή µε τους φίλους 

τους, ότι αποτελούν µέρος µιας οµάδας. Μέσω των δυνατοτήτων για παιχνίδι που 

προσφέρει το διαδίκτυο τα παιδιά δεν νιώθουν πλήξη. Θα λέγαµε πως το διαδίκτυο 

θεωρείται αναγκαίο, το οποίο βγάζει από την πλήξη και την ρουτίνα το άτοµο. 

Τα παιδιά στην εποχή µας µεγαλώνουν σε σπίτια πλούσια σε ηλεκτρονικά µέσα και 

σε τεχνολογίες. Εποµένως καθηµερινά έρχονται σε επαφή µε ένα ευρύ φάσµα 

ψηφιακών εργαλείων. Ωστόσο, το υψηλό αυτό επίπεδο παρουσίας ψηφιακών 

συσκευών στο σπίτι, δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι τα µέσα αυτά τίθενται στην 

διάθεση των παιδιών, ούτε µπορούµε να οδηγηθούµε µε µεγάλη βεβαιότητα στο 

συµπέρασµα της καθηµερινής χρήσης τους από τα παιδιά. Βασισµένοι ωστόσο σε 

πλήθος ερευνών θα λέγαµε πως η χρήση του διαδικτύου από πολύ µικρά παιδιά έχει 

αυξηθεί σε σηµαντικό βαθµό καθώς ολοένα αυξάνονται και οι συσκευές που 

επιτρέπουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι συσκευές αυτές ολοένα γίνονται 

απλούστερες προκειµένου ο καθένας να είναι σε θέση να τις χρησιµοποιήσει. Και 

όταν λέµε ο καθένας, εννοούµε ακόµη και νήπια τα οποία ακόµη δεν ξέρουν να 

γράφουν και να διαβάζουν (Rideout et al., 2003). 

Όπως έχει παρατηρηθεί, µεγάλος αριθµός νηπίων και παιδιών σχολικής ηλικίας τα 

οποία επισκέπτονται το διαδίκτυο, προτιµούν περισσότερο να ασχοληθούν µε 

παιχνίδια εικονικής πραγµατικότητας. Πρόκειται για έναν όρο που χρησιµοποιείται  

για να περιγράψει τις ειδικές ρυθµίσεις προσοµοίωσης, οι οποίες επιτρέπουν τα 
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παιδιά να παίζουν διαδικτυακά παιχνίδια, καθώς και να συνοµιλούν µε τους φίλους 

τους µέσα από ένα εικονίδιο που τους αντιπροσωπεύει (avatar) (Blake et al., 2012). 

Τα περισσότερα παιδιά αποκτούν εύκολα και γρήγορα τις βασικές λειτουργικές 

δεξιότητες, προκειµένου να είναι σε θέση να χρησιµοποιούν τα διάφορα τεχνολογικά 

µέσα που τους επιτρέπουν την σύνδεση στο διαδίκτυο. Αρκετά µάλιστα σε πολύ 

νεαρή ηλικία έχουν εξελιχθεί σε καταρτισµένους χρήστες του διαδικτύου, µπορώντας 

να πραγµατοποιούν µε ευκολία την αναζήτησή τους στο διαδίκτυο. Έκπληξη 

προκαλεί το γεγονός πως ορισµένα από αυτά, έχουν εξελίξει ακόµη περισσότερο τις 

δυνατότητες που τους παρέχει το διαδίκτυο, µπορώντας να χρησιµοποιήσουν και τα 

µέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειµένου να συνοµιλούν µε τους φίλους τους ή µε 

κάποιο πρόσωπο της οικογένεια που βρίσκεται σε απόσταση. Τα παιδιά τα οποία 

βρίσκονται στην νηπιακή ηλικία και τα οποία δεν έχουν κατακτήσει ακόµη την 

ικανότητα της ανάγνωσης βασίζονται στην αναγνώριση των θεµάτων και των 

εικόνων στην αναζήτησή τους. Γι' αυτό και χρειάζονται απλούστερα µέσα για να 

συνδεθούν στο διαδίκτυο (Daramola, 2015). 

Τα παιδιά µαθαίνουν παρατηρώντας. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα παιδιά 

προσχολικής και σχολικής ηλικίας µαθαίνουν να χρησιµοποιούν το διαδίκτυο 

παρατηρώντας τους γονείς αλλά και άλλα µέλη της οικογένειας. Επιπλέον, η 

διαδικασία αυτή γίνεται ευκολότερη σε περίπτωση που εµπλέκονται µεγαλύτερα 

αδέρφια. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι γονείς αγνοούν πως οι συµπεριφορές και 

οι κινήσεις τους αντανακλώνται στα παιδιά. Άλλωστε, δεν είναι λίγες οι φορές που οι 

ίδιοι οι γονείς παροτρύνουν τα παιδιά τους παρά το µικρό της ηλικίας τους, να 

χρησιµοποιήσουν κάποιο τεχνολογικό µέσο σύνδεσης στο διαδίκτυο (Findahl, 2014). 

Τα µικρά σε ηλικία παιδιά, προσελκύονται λοιπόν από δραστηριότητες στο 

διαδίκτυο, από τις οποίες µπορούν να µάθουν, να διασκεδάσουν και να 

επικοινωνήσουν. Με άλλα λόγια θα χρησιµοποιήσουν το διαδίκτυο για να παίξουν 

ψηφιακά παιχνίδια, να ακούσουν µουσική, να παρακολουθήσουν βίντεο και για να 

επικοινωνήσουν. Οι ολοένα αυξανόµενες ικανότητες στον κινητικό, γνωστικό και 

συναισθηµατικό τοµέα ανοίγουν στα παιδιά ηλικίας έξι µε εννιά ετών την είσοδό τους 

σε πληθώρα δυνατοτήτων στο διαδίκτυο. Όταν τα παιδιά φτάνουν στο πέµπτο έτος 

ηλικίας έχουν αποκτήσει τις επαρκείς κινητικές και γνωστικές ικανότητες για να 
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χρησιµοποιήσουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά και τα άλλα τεχνολογικά µέσα 

που επιτρέπουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Στην ηλικία αυτή τα παιδιά σταδιακά 

αρχίζουν να χρησιµοποιούν το διαδίκτυο και για εκπαιδευτικούς σκοπούς (Johnson, 

2010). 

Παρά το γεγονός πως τα περισσότερα παιδιά στις µέρες µας έχουν τις απαραίτητες 

ικανότητες προκειµένου να συνδεθούν στο διαδίκτυο, πολλές φορές οι ικανότητες 

υπερεκτιµούνται µε αποτέλεσµα οι γονείς να µην δίνουν την απαραίτητη προσοχή. 

Συνέπεια αυτού, είναι η έκθεση των παιδιών σε ακατάλληλο περιεχόµενο καθώς και 

σε καταστάσεις στις οποίες είναι δύσκολο να ανταπεξέλθουν µόνα τους. Οι κίνδυνοι 

αυτοί αναλογούν και στην ηλικία του παιδιού. Παιδιά ηλικίας έξι µε επτά ετών, των 

οποίων η αναγνωστική ικανότητα δεν έχει ακόµη κατακτηθεί πλήρως, όπως και η 

κριτική τους σκέψη, διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο αναλογικά µε µεγαλύτερα 

παιδιά. 

2.2 Η χρήση του διαδικτύου  

 

Καθηµερινά ακούµε πως το διαδίκτυο αποτελεί την επανάσταση των τελευταίων 

χρόνων. Πρόκειται για ένα εργαλείο που έχει διευκολύνει την ενηµέρωση, την 

ψυχαγωγία αλλά και γενικότερα τον επιστηµονικό κόσµο. Καθώς τα τεχνολογικά 

επιτεύγµατα συνεχώς εξελίσσονται, οι χρήστες του διαδικτύου είναι πλέον σε θέση να 

πραγµατοποιήσουν πλήθος ενεργειών, όπως να συνοµιλήσουν µε ανθρώπους που 

βρίσκονται σε οποιοδήποτε µέρος του πλανήτη, να πραγµατοποιήσουν αγορές χωρίς 

να χρειαστεί να βγουν από το σπίτι τους, να πληρώσουν λογαριασµούς, να το 

χρησιµοποιήσουν για ενηµερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, καθώς και πλήθος 

άλλων χρήσεων. Το διαδίκτυο µε άλλα λόγια ανοίγει τον δρόµο στην εύκολη 

επίτευξη ενεργειών, οι οποίες µέχρι τώρα φάνταζαν δύσκολες και αν όχι δύσκολες, 

σίγουρα χρονοβόρες (Livingstone & Haddon 2009) 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η χρήση του διαδικτύου αυξάνεται µε ταχύτατους ρυθµούς, 

όχι µόνο στην χώρα µας, αλλά σε όλο τον πλανήτη. Στοιχεία που έχει αποκαλύψει η 

Eurostart το 2016 το 85% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών είχε πρόσβαση στο 

διαδίκτυο. 
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Το διαδίκτυο αποτελεί το εργαλείο εκείνο, µέσω του οποίου χρήστες κάθε ηλικίας 

µπορούν να εισέλθουν σε έναν χώρο γεµάτο πληροφορίες. Θα µπορούσαµε άλλωστε 

να το χαρακτηρίσουµε ως έναν εικονικό θησαυρό πληροφοριών. Οι πληροφορίες 

αυτές αφορούν οποιοδήποτε θέµα. ∆εν υπάρχουν θέµατα γνωστά στην ανθρωπότητα 

για τα οποία δεν θα υπάρχουν πληροφορίες. Η ψυχαγωγία επίσης, είναι µία από τις 

σηµαντικότερες παροχές του διαδικτύου, που το καθιστά µια από τις πιο δηµοφιλείς 

δραστηριότητες των ανθρώπων όλων των ηλικιών. Καθένας θα µπορούσε να 

εντοπίσει πράγµατα τα οποία των ευχαριστούν και τον διασκεδάζουν. Το διαδίκτυο 

εποµένως αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα αλλά και εντυπωσιακότερα 

τεχνολογικά- επιστηµονικά επιτεύγµατα και έχει προσφέρει πλήθος ευεργετηµάτων 

στους ανθρώπους. Επί του παρόντος, οι υπηρεσίες και τα µεγάλα οφέλη που 

προσφέρει το διαδίκτυο το καθιστούν ως το µέσο το οποίο χρησιµοποιείται σε κάθε 

πτυχή της ανθρώπινης ζωής (Livingstone & Haddon 2009). 

Ορίζεται λοιπόν, ως το ηλεκτρονικό δίκτυο, το οποίο συνδέει τους ανθρώπους και 

διαθέτει πλήθος πληροφοριών. Μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των άλλων 

τεχνολογικών µέσων επιτρέπεται η επικοινωνία µεταξύ προσώπων και η απόκτηση 

πληροφοριών (DiMaggio, Hargittain, Neuman & Robinson, 2001).  

Η εφεύρεση του διαδικτύου άνοιξε τις πόρτες σε έναν νέο κόσµο. Πρόκειται για τον 

κόσµο των πληροφοριών, όσον αφορά την συλλογή και την διάδοση τους. Το 

διαδίκτυο απέκτησε µεγάλη φήµη κυρίως στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Οι 

άνθρωποι πλέον άρχισαν να συνδέονται στο διαδίκτυο για να ενηµερώνονται για την 

επικαιρότητα, εγκαταλείποντας σταδιακά τις εφηµερίδες ή την τηλεόραση. Οι 

µαθητές, άρχισαν να χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για τις πληροφορίες που 

χρειάζονταν στις σχολικές τους εργασίες, εγκαταλείποντας σταδιακά τις βιβλιοθήκες. 

Όλοι µας πλέον, αποδεχόµαστε το διαδίκτυο ως ένα επαναστατικό µέσο, το οποίο 

άλλαξε ριζικά τις ζωές µας. Φυσικά, το διαδίκτυο αποτελεί το µέσο το οποίο θα 

µπορούσε να βοηθήσει και να ενισχύσει τις ζωές µας, αλλά θα µπορούσε επίσης να 

προκαλέσει βλάβες σε αυτές (Kubey, 2000). 

Το διαδίκτυο και η χρήση του έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον διάφορων µελετητών, 

από διάφορους επιστηµονικούς κλάδους, της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, της 

δηµόσιας υγείας, της πολιτικής επιστήµης, της εκπαίδευσης και πλήθους άλλων 
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κλάδων. Ποιος ωστόσο είναι ο λόγος που η χρήση του διαδικτύου έχει προσελκύσει 

το ενδιαφέρον πλήθος µελετητών και έχει εγείρει τόσα πολλά ερωτηµατικά σχετικά 

µε την ορθότητα της χρήσης του; Αυτό ενδέχεται να συνέβη γιατί το διαδίκτυο 

αποτελεί ένα ενεργό µέσο, το οποίο αλληλεπιδρά µε τον άνθρωπο. ∆εν είναι τυχαίο 

το γεγονός πως ο όρος που έχει επικρατήσει για τους ανθρώπους που ασχολούνται µε 

το διαδίκτυο είναι «χρήστης», αντί για τον όρο «θεατή»ς που επικρατεί για τους 

ανθρώπους που παρακολουθούν τηλεόραση, ή αναγνώστης ή ακροατής. Ο όρος 

αυτός υποδηλώνει κάποια ενέργεια. Οι χρήστες του διαδικτύου µπορούν να 

δηµιουργήσουν, να αναζητήσουν να διαδώσουν πληροφορίες (Kim, 2003). 

Κλείνοντας, θα λέγαµε πως το διαδίκτυο είναι το µέσο εκείνο που υπερβαίνει τον 

χώρο και τον χρόνο. Είναι το µέσο η που εµβέλεια του είναι παγκόσµια. Αυτό 

σηµαίνει πως οι άνθρωποι οι οποίοι το χρησιµοποιούν µπορούν εύκολα να γνωρίσουν 

και να συνοµιλήσουν µε ανθρώπους απ' όλο τον κόσµο, πράγµα αδιανόητο πριν από 

κάποιες δεκαετίες. Το διαδίκτυο δεν περιέχει χρονικούς περιορισµούς. ∆εν χρειάζεται 

να περιµένουµε για να παρακολουθήσουµε το πρόγραµµα που επιθυµούµε, ούτε και 

να ανησυχούµε πως θα το χάσουµε. Όποτε θέλουµε και όσες φορές θέλουµε 

µπορούµε να ανατρέξουµε και να το παρακολουθήσουµε (Kim, 2003). 

 

2.3 Παιδιά προσχολικής και παιδικής ηλικίας και χρήση του 

διαδικτύου  

 

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί στην Ευρώπη ένα σηµαντικό ποσοστό 

αύξησης στην χρήση του διαδικτύου από παιδιά και νέους ανθρώπους. Ιδιαίτερα, 

παρατηρείται η ολοένα αυξανόµενη ενασχόληση µε το διαδίκτυο από παιδιά 

προσχολικής και σχολικής (παιδικής) ηλικίας. Το γεγονός αυτό θα λέγαµε πως 

αποτελεί µια φυσική εξέλιξη, δεδοµένου του ότι το διαδίκτυο έχει µπει για καλά στις 

ζωές των ανθρώπων, µέσα από διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές όπως οι 

τηλεοράσεις, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα, τα tablet και πλήθος 

άλλων συσκευών. Η ευκολία πρόσβασης στο διαδίκτυο, µέσα από τόσες πολλές 

συσκευές, το καθιστούν ως µία δηµοφιλή δραστηριότητα ανάµεσα στα παιδιά (Lister 
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et al. 2009).  

Παιδιά ηλικίας εννέα µε δώδεκα ετών, χρησιµοποιούν το διαδίκτυο µε την ευκολία 

που θα το χρησιµοποιούσε ένας έφηβος πριν από λίγα χρόνια. Ωστόσο και τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας χρησιµοποιούν το διαδίκτυο. Οι µελέτες ωστόσο που 

ασχολούνται µε την χρήση του διαδικτύου από παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι 

ιδιαίτερα περιορισµένες (Holloway et al. 2013). 

Παρά το γεγονός πως ανά τον κόσµο υπάρχουν πλέον ενεργοί χρήστες του 

διαδικτύου πολύ µικρής ηλικίας, οι περισσότεροι ερευνητές έχουν στρέψει το 

ενδιαφέρον τους στους έφηβους χρήστες του διαδικτύου καθώς και στους κινδύνους 

που αυτοί αντιµετωπίζουν. Θα µπορούσαµε λοιπόν να πούµε, πως ελάχιστη προσοχή 

έχει δοθεί σχετικά µε την προστασία των µικρών παιδιών κατά την περιήγηση τους 

στο διαδίκτυο, αλλά και στα µέσα που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν 

προκειµένου οι µικροί αυτοί χρήστες να επωφεληθούν από αυτή τη ενασχόληση. 

∆εδοµένης της σηµαντικής αύξησης της χρήσης του διαδικτύου από παιδιά 

προσχολικής - παιδικής ηλικίας, οι γονείς έµειναν χωρίς κάποια ενηµέρωση σχετικά 

µε τους κινδύνους που θα µπορούσε να επιφέρει η χρήση του διαδικτύου στα παιδιά, 

αλλά και τα ενδεχόµενα οφέλη που θα µπορούσαν τα παιδιά να αποκτήσουν από την 

ενασχόληση τους µε το διαδίκτυο. Οι γονείς στις µέρες µας δυστυχώς δεν έχουν την 

κατάλληλη ενηµέρωση, αλλά και τις απαιτούµενες γνώσεις ώστε να µπορέσουν να 

υποδείξουν στα παιδιά τους τον σωστό τρόπο, τον οποίο θα έπρεπε να ακολουθήσουν 

προκειµένου να ευεργετηθούν από αυτό. Οι εκπαιδευτικοί θα µπορούσαν να 

οικοδοµήσουν ισχυρότερες σχέσεις µε τους γονείς, υποστηρίζοντάς τους µέσω του 

διαµοιρασµού των γνώσεών τους σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα 

του διαδικτύου (Naeyc, Technology and interactive media as tools in early childhood 

programs). 

Ο ενθουσιασµός των µικρών παιδιών σχετικά µε το διαδίκτυο και την χρήση αυτού, 

είναι έκδηλος. Πρόκειται εξάλλου για το µέσο, το οποίο προσφέρει αµέτρητες 

επιλογές στα παιδιά. Επιλογές, οι οποίες έχουν να κάνουν µε την εκπαίδευση, µε την 

ψυχαγωγία και το παιχνίδι τους. Το διαδίκτυο αποτελεί το µέσο το οποίο θα 

µπορούσε να προσφέρει πλήθος ευκαιριών στα παιδιά. Και µιλώντας για ευκαιρίες, 
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αναφερόµαστε στα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από την χρήση του διαδικτύου 

σε διάφορους τοµείς της ζωής των παιδιών (Omar, 2014). 

Θα µπορούσαµε να πούµε πως οι ευκαιρίες που προσφέρει το διαδίκτυο στα παιδιά, 

µετριούνται αναλόγως των θετικών ή αρνητικών δραστηριοτήτων που επιλέγουν τα 

παιδιά να πραγµατοποιήσουν. Έτσι φαίνεται πόσο σηµαντική είναι η σωστή 

ενηµέρωση που πρέπει να δοθεί στα παιδιά σχετικά µε το διαδίκτυο, ενηµέρωση που 

δυστυχώς παρουσιάζεται ελλιπής. 

Ένας µικρός αριθµός µελετών υπάρχει σχετικά µε την χαρτογράφηση του ποσού της 

αύξησης της χρήσης του διαδικτύου από τα νεώτερα µέλη της κοινωνίας µας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή επιτροπή έρευνας, παρουσιάζει πως κατά την 

τελευταία δεκαετία όλο και νεαρότερες ηλικίες αρχίζουν να χρησιµοποιούν το 

διαδίκτυο. Για παράδειγµα µία έρευνα του 2005, που διεξήχθη στις χώρες - µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, έδειξε πως το 34 % των ηλικιών έξι µε επτά χρονών 

χρησιµοποιούσαν το διαδίκτυο. Ο αριθµός αυτός αυξήθηκε το 2008 στο 42 % για τα 

παιδιά ηλικίας έξι ετών, ενώ για τα παιδιά ηλικίας επτά χρονών αυξήθηκε στο 52 % 

(European Commission, 2008).  

Αντίστοιχα, πιο πρόσφατες µελέτες δείχνουν την αύξηση στο ποσοστό των παιδιών 

ηλικίας τριών µε τεσσάρων ετών που χρησιµοποιούν το διαδίκτυο. Αυτές οι αυξήσεις 

που συνεχώς παρατηρούνται, αντικατοπτρίζουν την παγκόσµια εικόνα, ειδικά στις 

χώρες του αναπτυγµένου - ∆υτικού πολιτισµού. Πρόκειται για µια καθαρά 

ψηφιοποιηµένη παιδική ηλικία (Digital Chilhood), όρος ο οποίος έχει γίνει αποδεκτός 

από πλήθος µελετητών (Torgesten & Kaare, 2004). 

O Prensky (2001), ονοµάζει τα παιδιά που µεγαλώνουν µέσα σε αυτή την άκρως 

τεχνολογικά προσανατολισµένη κοινωνία «digital natives». Στα ελληνικά θα 

µπορούσαµε να µεταφράσουµε τον όρο αυτό ως «αυτόχθονες του ψηφιακού 

κόσµου». Ο υπόλοιπος πληθυσµός σύµφωνα µε τον Prensky χαρακτηρίζεται ως 

«digital immigrants», όρος που µεταφράζεται στα ελληνικά ως ψηφιακοί µετανάστες. 

Οι ψηφιακοί µετανάστες, θα µπορούσανε να µάθουν τον τρόπο µε τον οποίο 

χρησιµοποιείται το διαδίκτυο, µε µεγαλύτερη ωστόσο προσπάθεια από αυτή που 

καταβάλλουν οι αυτόχθονες του ψηφιακού κόσµου. Όπως ακριβώς συµβαίνει και 
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στην εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας. ∆ιαφορετική είναι η προσπάθεια που 

καταβάλλει ο άνθρωπος που µαθαίνει µια γλώσσα πέραν της µητρικής του, 

διαφορετική προσπάθεια καταβάλει ο άνθρωπος, του οποίου η γλώσσα αυτή είναι η 

µητρική. 

Ο Prensky (2001), επίσης υποστηρίζει πως οι αυτόχθονες του ψηφιακού κόσµου 

έχουν συνδεθεί περισσότερο από τις άλλες γενιές µε τις διάφορες τεχνολογίες, όπως 

τα κινητά τηλέφωνα, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Η γενιά αυτή είναι περισσότερο 

συνδεδεµένη µε τις τεχνολογίες επικοινωνίας κυρίως τις διαδικτυακές, παρά οι 

προηγούµενες γενιές. 

Η εµφάνιση επιπλέον τεχνολογικών προϊόντων µε εικόνες αφής, βοηθάν κατά µεγάλο 

βαθµό την αύξηση του ποσοστού των παιδιών προσχολικής και παιδικής ηλικίας που 

αρχίζουν και χρησιµοποιούν το διαδίκτυο. Για τα παιδιά της ηλικιακής αυτής οµάδας, 

είναι πιο εύκολο να  χρησιµοποιήσουν τέτοιου είδους τεχνολογικά µέσα. Και ο λόγος 

την προτίµησης αυτής είναι ξεκάθαρος. Οι κινητικές δεξιότητες των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας δεν έχουν ακόµη ολοκληρωθεί, στο σηµείο τουλάχιστον που 

απαιτεί η χρήση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επιπλέον, η αναζήτηση στο 

διαδίκτυο παίρνει ακόµη πιο απλή µορφή. Ας µην ξεχνάµε πως τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας ακόµη δεν έχουν µάθει να γράφουν και να διαβάζουν. Είναι σε 

θέση ωστόσο αποµνηµονεύοντας µια εικόνα και το λογότυπο της σελίδας που 

επιθυµούν, να εισέλθουν στην σελίδα αυτή απλώς πατώντας πάνω στο εικονίδιό της 

(Holloway, 2013). 

Στις µέρες µας, έχουν δηµιουργηθεί πλήθος συσκευών, οι οποίες απευθύνονται και 

στοχεύουν άµεσα στα παιδιά της προσχολικής - παιδικής ηλικιακής οµάδας. Αυτή η 

µόδα γίνεται ολοένα και πιο έντονη και εµφανής στις αναπτυγµένες χώρες, όπου η 

χρήση του διαδικτύου έχει µπει για τα καλά στις ζωές των ανθρώπων και βρίσκεται 

σε υψηλά ποσοστά. Η γενιά αυτή, θα λέγαµε λοιπόν, πως έχει µπει στο στόχαστρο 

των εµπόρων και των διαφηµιστών περισσότερο από κάθε άλλη γενιά. Συνεχίζοντας, 

έντονη θα λέγαµε πως είναι η πεποίθηση πως τα παιδιά που γεννιούνται και 

µεγαλώνουν σε αυτή τη άκρως ψηφιοποιηµένη εποχή, την εποχή δηλαδή που τα 

µέσα, τα οποία επιτρέπουν την χρήση του διαδικτύου, βρίσκονται παντού, έχουν εκ 
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φύσεως τις ψηφιακές δεξιότητες. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν είναι λογικό να συµβαίνει 

(Rideout et al., 2003). 

Τα µικρά παιδιά διαφοροποιούνται ως προς τους εφήβους και τους ενήλικες στην 

διαδικτυακή συµπεριφορά τους. Όπως παρατηρείται, τα µικρά παιδιά είναι σε θέση 

να χρησιµοποιήσουν ταυτόχρονα περισσότερες διαδικτυακές δραστηριότητες σε 

σχέση µε τις παλαιότερες γενιές (Lips et al., 2015). 

Αυτό που γνωρίζουµε ωστόσο για τις διαδικτυακές συµπεριφορές της νέας γενιάς 

χρηστών, προέρχεται θα µπορούσαµε να πούµε, και από την εµπειρία µας σχετικά µε 

όλα όσα ίσχυαν για τις παλαιότερες γενιές. Θα λέγαµε πως οι γνώσεις µας σχετικά µε 

την διαδικτυακή συµπεριφορά των µικρών παιδιών βασίζονται κυρίως στην εµπειρία 

και εν µέρει στις υποθέσεις. Μια γενικά διαδεδοµένη υπόθεση είναι αυτή που 

υποστηρίζει πως το διαδίκτυο και η ανάπτυξη των τεχνολογικών επιτευγµάτων θα 

προσφέρουν θετικά αποτελέσµατα ως προς την εκπαίδευση και την µάθηση των 

µαθητών του δηµοτικού σχολείου, οδηγώντας τους σταδιακά σε αυξηµένα µαθησιακά 

και εκπαιδευτικά αποτελέσµατα. 

Η έλλειψη µελετών, οι οποίες επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους σε πολύ µικρά 

παιδιά, ενδέχεται και να αντανακλούν την δυσκολία του να ενταχθεί αυτή η ηλικιακή 

οµάδα στα ερευνητικά προγράµµατα. Καθώς ακόµη τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 

δεν έχουν κατακτήσει την ικανότητα της ανάγνωσης και της γραφής, είναι εξαιρετικά 

δύσκολο να ενταχθούν στο πλάνο των διάφορων ερευνών, καθώς ακόµη δεν είναι 

ικανά να µπορέσουν να εκφράσουν την άποψη τους και την γνώµη τους, δεν έχουν 

µια σφαιρική άποψη των καταστάσεων καθώς και δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν 

τον βαθµό σοβαρότητας αυτών των ερευνών (Lips et al., 2017). 

Απ' όλα αυτά συµπεραίνουµε πως οι έρευνες που περιλαµβάνουν παιδιά προσχολικής 

ηλικίας ή και ακόµη παιδιά της πρώτης παιδικής ηλικίας, είναι µερικώς 

περιορισµένες. Οι έρευνες αυτές, αν και περισσότερο χρονοβόρες από τις άλλες, είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικές, καθώς επιτρέπουν να ακουστούν και οι φωνές των µικρών 

παιδιών. Η ανάγκη για περισσότερες τέτοιες έρευνες, οι οποίες περιλαµβάνουν παιδιά 

προσχολικής ηλικίας, είναι σηµαντικότατη και για να πραγµατοποιηθούν απαιτείται 

διαφορετική χρηµατοδότηση. 
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Συνεχίζοντας, αξίζει να αναφέρουµε ορισµένες από τις δραστηριότητες που επιλέγουν 

τα παιδιά προσχολικής και παιδικής ηλικίας να πραγµατοποιούν στο διαδίκτυο. Οι 

δραστηριότητες που τα παιδιά προσχολικής - παιδικής ηλικίας επιλέγουν να 

πραγµατοποιούν στο διαδίκτυο, θα µπορούσαν να χωριστούν σε τρείς βασικές 

κατηγορίες: στις δραστηριότητες που σχετίζονται µε την εκπαίδευση και την µάθηση, 

στις δραστηριότητες που σχετίζονται µε την ψυχαγωγία και τέλος στις 

δραστηριότητες που σχετίζονται µε την επικοινωνία (Pruulmann- Vengerfeld & 

Runnel, 2012). 

Επιπλέον οι Livingstone & Helsper (2010), επισηµαίνουν πως υπάρχουν έξι είδη 

διαδικτυακών ευκαιριών για τα παιδιά αυτών των ηλικιακών οµάδων. Τα έξι αυτά 

είδη είναι τα ακόλουθα: οι ευκαιρίες που αφορούν τον τοµέα της επικοινωνίας, αυτές 

που αφορούν την ψυχαγωγία, αυτές που δίνουν την δυνατότητα συµµετοχής, οι 

ευκαιρίες στην δηµιουργικότητα και τέλος στην έκφραση. Κάθε ένα από τα έξι είδη 

ευκαιριών, δίνει στο παιδί την δυνατότητα για θετική ανάπτυξη σε πολλούς τοµείς 

της ζωής του. 

∆ιάφορες έρευνες σχετικά µε το τι ακριβώς κάνουν τα Ευρωπαϊκά παιδιά στο 

διαδίκτυο ηλικίας κάτω των δώδεκα ετών θα µπορούσαµε να πούµε πως είναι σχετικά 

πρόχειρες. Κάποιες χώρες έχουν αρχίσει να καταγράφουν τι ακριβώς κάνουν τα πολύ 

µικρά παιδιά στο διαδίκτυο, ενώ κάποιες άλλες θα λέγαµε πως ακόµη αδιαφορούν. 

Τα παιδιά προσχολικής - παιδικής ηλικίας χρησιµοποιούν το διαδίκτυο κυρίως για 

λόγους ψυχαγωγίας. Τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών µε τεσσάρων χρόνων είναι 

πιο πιθανό να περάσουν την ώρα τους παρακολουθώντας βίντεο ή κάποια παιδικά 

προγράµµατα. To YouTube για παράδειγµα, είναι µια από τις αγαπηµένες σελίδες 

των παιδιών αυτής της ηλικίας. Όταν φτάσουν στην ηλικία των τεσσάρων αρχίζουν 

να ενδιαφέρονται περισσότερο και να παίζουν διαδικτυακά παιχνίδια (Tenwen et al. 

2012).  

Μεγαλώνοντας τα ενδιαφέροντά τους αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται. Αρχίζουν 

λοιπόν να χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για την αναζήτηση πληροφοριών, 

προκειµένου να βοηθηθούν στις σχολικές εργασίες τους, αλλά το χρησιµοποιούν και 

για την κοινωνικοποίηση τους (Findahl, 2012). 
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Τα διαδικτυακά παιχνίδια κατέχουν επίσης σηµαντική θέση στις δραστηριότητες των 

παιδιών αυτών των δύο ηλικιακών οµάδων. Μέσω των διαδικτυακών παιχνιδιών, τα 

παιδιά παίζουν αλλά και επικοινωνούν µε συνοµήλικους. Παρατηρείται µεγάλη 

αύξηση στα ποσοστά των παιδιών που εισέρχονται στο κόσµο της εικονικής 

πραγµατικότητας, κυρίως στις ηλικίες των τριών έως έντεκα ετών. Ωστόσο, η 

συλλογή πληροφοριών που αφορούν των τοµέα των διαδικτυακών παιχνιδιών είναι 

κάπως θολή, δεδοµένου πως δεν υπάρχει ακόµη κάποιος γενικός όρος ο οποίος θα 

ξεχωρίζει τα παιχνίδια εικονικής πραγµατικότητας από τα διαδικτυακά παιχνίδια. Η 

διαφοροποίηση µεταξύ τους ωστόσο, είναι µικρή (Teen, Preteen 2009). 

Έχει παρατηρηθεί επιπλέον, η ολοένα αυξανόµενη προτίµηση των παιδιών ηλικίας 

έξι µε δώδεκα ετών, στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρά το γεγονός πως η έρευνα 

στο πεδίο αυτό παρουσιάζεται προβληµατική, υπάρχουν στοιχεία που φανερώνουν 

την συνεχόµενη αυτή αύξηση. Πιο γνωστό και ευρέως διαδεδοµένο µέσο κοινωνικής 

δικτύωσης στις µέρες είναι το  Facebook. Παρότι η σελίδα αυτή, βάσει κανονισµών, 

απαγορεύει ρητά την δηµιουργία λογαριασµών σε παιδιά ηλικίας κάτω των 

δεκατριών ετών, εντούτοις συναντάµε ένα µεγάλο ποσοστό παιδιών ηλικίας έξι ετών 

και πάνω µε προσωπικούς λογαριασµούς στο συγκεκριµένο µέσο κοινωνικής 

δικτύωσης (Broadbent, Green & Gardner, 2013). 

Παρά το γεγονός πως τα παιδιά προσχολικής και παιδικής ηλικίας έχουν πάντα µαζί 

τους έναν ενήλικα ο οποίος επιβλέπει την πλοήγησή τους στο διαδίκτυο, εντούτοις 

χαίρονται ιδιαίτερα όταν χειρίζονται µόνα τους τα προγράµµατα. Εντύπωση ωστόσο 

προκαλεί, πως στις µέρες µας παιδιά ηλικίας τριών µε δώδεκα ετών έχουν τα δικά 

τους tablet. Τα tablet αποτελούν το µέσο, µέσω του οποίου τα παιδιά ηλικίας τριών µε 

έξι ετών προτιµούν να συνδέονται στο διαδίκτυο, καθώς η χρήση τους είναι εύκολη 

και δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις (Ofcom, 2017). 

Συνοψίζοντας λοιπόν, θα λέγαµε πως τα παιδιά προσχολικής ηλικίας (2- 6 ετών), 

προσελκύονται από δραστηριότητες στο διαδίκτυο, οι οποίες τους προσφέρουν 

ευκαιρίες στην µάθηση και στην ανόητη διασκέδαση. Τα παιδιά αυτής της ηλικίας 

όσον αφορά τον τοµέα της µάθησης, είναι πρόθηµα να ασχοληθούν µε 

δραστηριότητες στο διαδίκτυο, οι οποίες τους µαθαίνουν µε ευχάριστο τρόπο 

χρήσιµα πράγµατα, όπως την αλφαβήτα µέσω τραγουδιών, τα χρώµατα, τις ηµέρες 
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της εβδοµάδας, όλα αυτά µέσα από µουσικές δραστηριότητες. Με άλλα λόγια, οι 

δραστηριότητες τους βασίζονται πάντα στην διασκέδαση. Υπάρχει ωστόσο ένας 

περιορισµός στις δυνατότητες τους στο διαδίκτυο, καθώς δεν έχουν αναπτύξει ακόµη 

στον βαθµό που απαιτείται αρκετές φυσικές ικανότητες, όπως το να µπορούν να 

εστιάσουν την προσοχή τους για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα σε µια 

δραστηριότητα, χωρίς να αποσπαστούν από κάποιοι άλλο ερέθισµα. Επιπλέον, οι 

δραστηριότητες που επιθυµούν να ασχοληθούν στο διαδίκτυο πρέπει να είναι εύκολα 

προσβάσιµες, καθώς η ικανότητα της ανάγνωσης δεν έχει ακόµη αποκτηθεί.  
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Κεφάλαιο 3ο - Κίνδυνοι χρήσης του διαδικτύου  

3.1 Κίνδυνοι χρήσης του διαδικτύου από παιδιά  

 

Η ολοένα αυξανόµενη χρήση του διαδικτύου από παιδιά και εφήβους, έχει 

προκαλέσει το ενδιαφέρον πλήθος µελετητών, εγείροντας ερωτήµατα σχετικά µε τους 

ενδεχόµενους κινδύνους. Το διαδίκτυο αναµφισβήτητα, προσφέρει στους χρήστες του 

αµέτρητα οφέλη, ωστόσο δεν µπορούµε να µην δώσουµε σηµασία στους κινδύνους 

που σχετίζονται µε αυτό. 

Όπως κάθε νέα δραστηριότητα στην οποία εµπλέκεται κάθε παιδί φέρει και τους 

ανάλογους κινδύνους, έτσι και η χρήση του διαδικτύου φέρει κάποιους κινδύνους 

βλάβης. Χρέος τον ενηλίκων δεν είναι να εξοντώσουν κάθε κίνδυνο, αλλά να µάθουν 

στο παιδί να τους διαχειρίζεται, προετοιµάζοντας το για τους κινδύνους αυτούς. 

Μαθαίνοντας το παιδί µέσα από έναν ηπιότερο κίνδυνο, θα µπορέσει αργότερα να 

προφυλαχθεί µόνο του από έναν σοβαρότερο. Καθήκον των ερευνητών είναι να 

εντοπίσουν κάτω από ποιες συνθήκες ανθίζουν ορισµένα είδη κινδύνων, ποιοί είναι οι 

παράγοντες που καταδεικνύουν την αύξηση των κινδύνων αυτών ή αντίστοιχα την 

µείωσή τους, καθώς και σε ποιες περιπτώσεις οι κίνδυνοι αυτοί προκαλούν ή όχι 

σηµαντική βλάβη (Livingstone, 2013). 

Καθηµερινά, ερχόµαστε αντιµέτωποι µε θέµατα που σχετίζονται µε παιδόφιλους, 

διαδικτυακούς εκβιασµούς παιδιών καθώς και διαδικτυακά παιχνίδια που προωθούν 

τους αυτοτραυµατισµούς ή ακόµη και τις αυτοκτονίες παιδιών. Έτσι προκύπτει και το 

ερώτηµα σχετικά µε την ασφάλεια των µικρών παιδιών, χρηστών του διαδικτύου, 

αλλά και το ερώτηµα της ορθότητας χρήσης του διαδικτύου από τα µικρότερα µέλη 

της κοινωνίας. Οι τεράστιες ανησυχίες σχετικά µε τους κινδύνους του διαδικτύου, 

επιδεινώνονται σκεπτόµενοι την ταχύτητα διάδοσης και εξέλιξης του διαδικτύου, το 

οποίο ακολουθεί ρυθµούς που κανένα άλλο τεχνολογικό επίτευγµα δεν έχει 

ακολουθήσει µέχρι σήµερα, ρυθµοί που υπερβαίνουν την ικανότητα προσαρµογής 

των ενηλίκων στα νέα δεδοµένα. Επιπλέον, ο πανικός αυτός ενισχύεται από τα µέσα 

µαζικής ενηµέρωσης, τα οποία παρουσιάζουν το διαδίκτυο, ως τον υπεύθυνο των 

τροµακτικών απειλών της ασφάλειας των παιδιών (Rice & Haythornthwaite, 2006). 
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Ωστόσο, οι ανησυχίες αυτές για τα παιδιά σε κίνδυνο, αποτελούν γνώριµα θέµατα 

στον µεγαλύτερο βαθµό, καθώς η κοινωνία είναι πλέον συνηθισµένη και 

εξοικειωµένη, αν αναλογιστούµε πως οι ίδιες ανησυχίες υπήρχαν από την εποχή που 

έκαναν την εµφάνισή τους τα πρώτα τεχνολογικά επιτεύγµατα, όπως η τηλεόραση, οι 

µουσικές συσκευές, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Το µοτίβο των ανησυχιών είναι 

συγκεκριµένο. Ένα νέο µέσο, προϊόν µιας νέας τεχνολογίας έχει περιεχόµενο το 

οποίο µοιάζει επικίνδυνο, τροµακτικό και βίαιο. Αποτελεί κίνδυνο για τα παιδιά, τα 

οποία δεν είναι σε θέση να ξεχωρίσουν το πραγµατικό από το φανταστικό (Cricher, 

2008). 

Στις ανεπτυγµένες χώρες, η σκέψη των γονέων για την παιδική ηλικία έχει συνδεθεί 

µε το άγχος, το οποίο έχει γίνει ένα σταθερό χαρακτηριστικό της καθηµερινότητάς 

τους. Οι ευκαιρίες που µπορεί να προσφέρει το διαδίκτυο τόσα στα παιδιά όσο και 

στους ενήλικες, είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε τους κινδύνους του. Για να 

εκµεταλλευτεί ένα παιδί ωστόσο µια ευκαιρία, θα πρέπει να εκτεθεί σε κάποιους 

ενδεχόµενους κινδύνους. Για να κάνει έναν καινούριο φίλο µέσω του διαδικτύου, 

υπάρχει ο ενδεχόµενος κίνδυνος να γνωρίσει κάποιον άνθρωπο, ο οποίος δεν έχει 

καλές προθέσεις. Για να συνδεθεί σε διαδικτυακά παιχνίδια, θα πρέπει πρώτα να 

παρέχει ορισµένες προσωπικές του πληροφορίες. Για να συνοµιλήσει µε φίλους του 

θα πρέπει να δώσει τα πραγµατικά στοιχεία του ονόµατος και της ηλικίας του στο 

διαδίκτυο. Θα λέγαµε πως το διαδίκτυο δεν απειλεί τα παιδιά µε κινδύνους, αλλά 

αποτελεί τον διαµεσολαβητή των κινδύνων αυτών (Jackson & Scott, 1999). 

Οι διάφοροι µελετητές που έχουν καταπιαστεί µε το θέµα αυτό, έχουν αρχίσει να 

συλλέγουν ικανοποιητικά στοιχεία που παρουσιάζουν τους κινδύνους της σύνδεσης 

στο διαδίκτυο (Millwood, Hargrave & Livingstone, 2009). 

Η επαφή των παιδιών µε παιδεραστές, η έκθεσή τους σε σκηνές σωµατικής ή 

σεξουαλικής βίας ή κάποιου άλλου επιβλαβούς και προσβλητικού περιεχοµένου, η 

έκθεσή τους σε ρατσιστικό υλικό, η καταχώρηση προσωπικών, ιδιωτικών 

πληροφοριών, η χειραγώγηση, η παρενόχληση αποτελούν κάποιους από τους 

κινδύνους µε τους οποίους ενδέχεται να έρθουν σε επαφή τα παιδιά κατά την 

περιήγησή τους στο διαδίκτυο (Livingstone, 2011). 
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 Εν δυνάµει, κάθε παιδί στο διαδίκτυο µπορεί να γίνει θύµα κάποιας άσχηµης 

συµπεριφοράς. Και ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται στο διαδίκτυο καθώς η επικοινωνία 

δεν διέπεται από κανόνες και αρχές και είναι περισσότερο ευέλικτη, αντίθετα από την 

επικοινωνία και την συναναστροφή µε συνανθρώπους στον πραγµατικό κόσµο, όπου 

διέπεται από κανόνες σωστής συµπεριφοράς. Θα έπρεπε επιπλέον να επισηµανθεί και 

ο κίνδυνος του εθισµού ή της αδυναµίας να λειτουργήσει το παιδί στον πραγµατικό 

κόσµο. Είναι σηµαντικό να σηµειώσουµε, πως ο κίνδυνος του εθισµού απειλεί κυρίως 

παιδιά τα οποία ακόµη δεν έχουν µάθει να ελέγχουν την συµπεριφορά τους. 

Μια διαδικτυακή έρευνα (EU kids online research), προτείνει πως όσο πιο 

περιορισµένες είναι οι ικανότητες του παιδιού, τόσο µεγαλύτερη πρέπει να είναι και η 

ανησυχία µας (Oneill et al. 2011). Παρά το γεγονός πως η συγκεκριµένη έρευνα 

έστρεψε κυρίως το ενδιαφέρον της σε παιδιά ηλικίας άνω των εννέα ετών, µπορούµε 

να υποθέσουµε πως παιδιά µικρότερα αυτής της ηλικίας, είναι φυσιολογικό να έχουν 

ακόµη πιο περιορισµένες ικανότητες στο να µπορέσουν να ανταπεξέλθουν στους 

ενδεχόµενους κινδύνους. Αξίζει να σηµειωθεί πως οι έρευνες που ασχολούνται µε 

τους ενδεχόµενους κινδύνους, αλλά και τα οφέλη που µπορεί να αποφέρει η χρήση 

του διαδικτύου από παιδιά ηλικίας δύο έως δώδεκα ετών, είναι στην πραγµατικότητα 

περιορισµένες  ή δεν εστιάζουν σε βάθος στο θέµα. 

Όπως είναι λοιπόν εύλογο, παιδιά ηλικίας τριών µε οκτώ ετών παρουσιάζονται 

περισσότερο ευάλωτα στους διαδικτυακούς κινδύνους, παρά το γεγονός πως έχουν 

µια γενική εικόνα και έχουν πληροφορηθεί για αυτούς. Παρά το γεγονός πως τα 

περισσότερα παιδιά σχολικής - παιδικής ηλικίας είναι σε θέση να αναγνωρίσουν 

κινδύνους όπως αυτούς της ανάρµοστης γλώσσας και συµπεριφοράς, όπως και της 

βίας και του εκφοβισµού, δεν είναι σε θέση να τους αποφύγουν. Επιπλέον, εάν οι 

κίνδυνοι αυτοί µεταφερθούν και στην πραγµατική ζωή του παιδιού, παρά το γεγονός 

πως τους γνωρίζουν, δεν θα είναι σε θέση να τους αποφύγουν (Ey & Cupit, 2011). 

Τα διάφορα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία απευθύνονται κυρίως σε εφήβους 

και ενήλικες, έχουν δεχτεί τεράστια κριτική για τις ανεπαρκείς ρυθµίσεις προστασίας 

του προσωπικών στοιχείων των χρηστών. Τα κοινωνικά µέσα δικτύωσης, παρά το 

γεγονός πως έχουν δηµιουργηθεί για τους εφήβους και τους ενήλικες, εντούτοις 

χρησιµοποιούνται και από παιδιά που βρίσκονται κάτω από το επιτρεπόµενο ηλικιακό 
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όριο χρήσης. Προκύπτει εποµένως το ερώτηµα αν τα παιδιά παιδικής ηλικίας είναι 

έτοιµα να χρησιµοποιήσουν τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης (Bauman & Tantum, 

2009). 

∆ιάφορες έρευνες που έχουν διεξαχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρουσιάζουν το 

γεγονός πως παιδιά ηλικίας κάτω των δώδεκα ετών, πολλά από αυτά ηλικίας έξι µε 

επτά χρόνων, διατηρούν τους δικούς τους, προσωπικούς λογαριασµούς  σε κάποια 

µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Περίεργο και άκρως ανησυχητικό είναι το γεγονός πως 

οι γονείς έχουν παραδεχτεί πως δεν επιβλέπουν τα παιδιά ηλικίας κάτω των 

δεκατριών ετών κατά την διάρκεια πλοήγησης στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

καθώς θεωρούν πως οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζουν τα παιδιά ηλικίας κάτω των 

δεκατριών ετών είναι µικρότεροι ή και ανύπαρκτοι. Αυτή η άποψη απορρέει από το 

γεγονός πως τα παιδιά αυτής της ηλικίας έχουν περιορισµένα ενδιαφέροντα. ∆εν θα 

µπουν στον πειρασµό να συνοµιλήσουν µε κάποιον άγνωστο ή και ακόµη, να 

αναζητήσουν κάτι απαγορευµένο για την ηλικία τους υλικό. Χαρακτηριστικά, οι 

γονείς αναφέρουν πως οι ίδιοι επιβλέπουν τα παιδιά τους ηλικίας δεκατριών ετών και 

πάνω, κατά την πλοήγησή τους στο διαδίκτυο και ενώ βρίσκονται συνδεδεµένα στα 

µέσα κοινωνικής δικτύωσης (Dort Weinman – Saks, 2012). 

Τόσο οι γονείς, όσο και οι ερευνητές και οι εκπαιδευτικοί, έχουν επίγνωση των 

ενδεχόµενων κινδύνων µου µπορεί να αντιµετωπίσει ένα παιδί χρησιµοποιώντας το 

διαδίκτυο και τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, κίνδυνοι όπως ο εκφοβισµός ή η 

έκθεση σε ανάρµοστο περιεχόµενο, η χειραγώγηση κ.α. Ιδιαίτερη διερεύνηση ωστόσο 

χρίζουν οι διαδικτυακές πλατφόρµες, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για παιδιά ηλικίας 

από πέντε ετών και πάνω (Graber, 2012).  

Πρόκειται συνήθως για σελίδες παιχνιδιών εικονικής πραγµατικότητας, στις οποίες ο 

κάθε χρήστης διατηρεί τον προσωπικό λογαριασµό του. Τα µικρότερα σε ηλικία 

παιδιά, εµφανίζουν µικρότερη ανθεκτικότητα σε περίπτωση που συµβεί κάτι άσχηµο, 

όπως όταν κάποιο άλλο πρόσωπο καταφέρει να υποκλέψει τον λογαριασµό του και 

όταν οι φίλοι και οι γνωστοί αφήσουν το παιδί αποκλεισµένο και δεν παίζουν µαζί 

του (Holloway et al. 2013). 

Κλείνοντας, ένας γονιός δεν πρέπει να νιώθει ποτέ ήσυχος όταν το παιδί του 
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χρησιµοποιεί το διαδίκτυο. Ακόµη και η πιο απλή λειτουργία του ενδέχεται να 

εκθέσει το παιδί σε κινδύνους. Η παρακολούθηση παραδείγµατος χάριν διάφορων 

βίντεο στο διαδίκτυο. Το YouTube, είναι η πιο δηµοφιλής σελίδα παρακολούθησης 

µουσικών, εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών βίντεο. Ωστόσο, η ασφάλεια των παιδιών 

προσχολικής και παιδικής ηλικίας δεν είναι εξασφαλισµένη. Τέτοιου είδους σελίδες, 

συνήθως κάνουν προτάσεις θέασης ορισµένων βίντεο. Τα µικρά παιδιά εποµένως 

ενδέχεται χωρίς να το θέλουν, να έρθουν αντιµέτωπα µε κάποια βίντεο που το 

περιεχόµενό τους βρίσκεται πιο κοντά στις προτιµήσεις κάποιου ενήλικα (Buzzi, 

2012). 

 

3.2 Θετικές και αρνητικές επιδράσεις του διαδικτύου σε παιδιά 

προσχολικής και παιδικής ηλικίας  

 

Αναµφισβήτητα, η χρήση του διαδικτύου προσφέρει µεγάλη ευχαρίστηση στους 

νεαρούς χρήστες του, µέσα από το πλήθος των επιλογών που προσφέρει. Οι µικροί σε 

ηλικία χρήστες του διαδικτύου, ενώ παίζουν διαδικτυακά παιχνίδια, παρακολουθούν 

βίντεο, ακούν µουσική και γενικότερα διασκεδάζουν, αναπτύσσουν παράλληλα και 

τον ψηφιακό εγγραµµατισµό τους. Η σχέση τους λοιπόν µε το διαδίκτυο, µέσα από 

διάφορες έρευνες, φαίνεται πως προσφέρει στους µικρούς χρήστες του διαδικτύου και 

άλλα οφέλη πέραν της διασκέδασης. Η χρήση του διαδικτύου, θα µπορούσε να 

δηµιουργήσει τις βάσεις για τις µελλοντικές εκπαιδευτικές επιτυχίες, για την 

ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας καθώς και την ανάπτυξη της 

δηµιουργικότητας (Cavanaugh et al. 2004). 

Παρά το γεγονός πως η χρήση του διαδικτύου κατά την νηπιακή - παιδική ηλικία έχει 

συνδεθεί κυρίως µε αρνητικές συνέπειες για την µελλοντική ανάπτυξη των παιδιών, 

ερευνητές προτείνουν πως το διαδίκτυο έχει να προσφέρει περισσότερα θετικά παρά 

αρνητικά αποτελέσµατα στην εξέλιξη των απιδιών (Greefield & Yan, 2006). 

 Όλο και εντονότερα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχίζουν να υποστηρίζουν 

και να τάσσονται υπέρ του ψηφιακού εγγραµµατισµού και της απόκτησης ψηφιακών 
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ικανοτήτων από τα µικρά παιδιά, εισάγοντας µαθήµατα και δραστηριότητες ακόµη 

και στις τάξεις του νηπιαγωγείου, πιστεύοντας πως το διαδίκτυο προσφέρει 

καινούριες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, στην επικοινωνία και στην ανάπτυξη και 

έκφραση της δηµιουργικότητας (Plomman et al. 2011). 

Μεγάλος αριθµός µελετών παρουσιάζουν την θετική επίδραση του διαδικτύου στους 

µικρούς σε ηλικία χρήστες του στον τοµέα των σχολικών επιτευγµάτων (Cavanaugh 

et al. 2004). Οι γονείς µάλιστα αναφέρουν πως το διαδίκτυο είναι το µέρος εκείνο απ' 

όπου τα παιδιά αποκτούν πληροφορίες και µαθαίνουν καινούρια πράγµατα. Με 

σιγουριά το διαδίκτυο βοηθά τα παιδιά στην αναζήτηση πληροφοριών που 

σχετίζονται συνήθως µε τις σχολικές εργασίες τους. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί πως 

παιδιά τα οποία δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο παρουσιάζουν δυσκολίες στις 

σχολικές τους επιδόσεις (Turow, 2004). 

Είναι σηµαντικό πως οι κυβερνήσεις των Ευρωπαϊκών χωρών, αντιλαµβάνονται την 

χρησιµότητα του διαδικτύου, δαπανώντας τεράστια κονδύλια για εγκατάσταση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών µε πρόσβαση στο διαδίκτυο στις σχολικές αίθουσες. Το 

διαδίκτυο έχει καθιερωθεί ως το σηµαντικότερο µέσο, µέσω του οποίου τα παιδιά 

µπορούν να επιτύχουν. Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµια εκπαίδευσης, κατανοούν την 

µεγάλη αξία και την σηµαντικότητα του διαδικτύου στην σχολική µάθηση. Αν το 

διαδίκτυο χρησιµοποιηθεί µε τον σωστό τρόπο, θα µπορούσε να βοηθήσει τους 

µαθητές στην ανάπτυξη της γλωσσικής, γνωστικής και κοινωνικής τους ανάπτυξης 

(Couse & Chen, 2010). 

Η έκθεση των παιδιών στο διαδίκτυο κατά την προσχολική ηλικία ενδέχεται να 

βοηθήσει στην µελλοντική σχολική ετοιµότητα (Li & Atkins, 2004). Επιπλέον, 

υπάρχουν ερευνητές που υποστηρίζουν, πως όσο περισσότερο χρόνο περνάνε τα 

παιδιά στο διαδίκτυο, τόσο περισσότερο και διαβάζουν (Jackson et al. 2007). 

Επιπλέον υποστηρίζουν πως τα παιδιά που χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για 

µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, παρουσιάζουν καλύτερες βαθµολογίες στις σχολικές 

τους επιδόσεις. 

∆εν είναι λίγες και οι έρευνες εκείνες που υποστηρίζουν πως η έκθεση των παιδιών 

στο διαδίκτυο σε µικρή ηλικία, έχει ευεργετικές ιδιότητες στην γνωστική τους 
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ανάπτυξη και πιο συγκεκριµένα στην ανάπτυξη της οπτικής τους νοηµοσύνης. Στα 

διαδικτυακά παιχνίδια οφείλεται η ικανότητα των παιδιών να αναγνωρίζουν µε 

ευκολία εικόνες, καθώς και να διαβάζουν και να κατανοούν τα διαγράµµατα. Έχει 

διαπιστωθεί επιπλέον, πως η έκθεση των παιδιών σε ψηφιακά παιχνίδια σε νεαρή 

ηλικία βοηθάει στην ενίσχυση της οπτικής µνήµης (DeBell & Chapman, 2006). 

Ο αριθµός των µαθητών, που εισέρχονται στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου 

έχοντας σηµαντική εµπειρία στον χειρισµό του διαδικτύου, είναι µεγάλος. Η 

ικανότητα των παιδιών να χρησιµοποιούν το διαδίκτυο µε υπευθυνότητα και 

αποτελεσµατικότητα, βοηθά στο να προαχθεί η δηµιουργικότητα των παιδιών και η 

έκφραση της προσωπικότητας τους. Οι ανεπτυγµένες ικανότητες των παιδιών στην 

χρήση του διαδικτύου δεν σηµαίνει πως αποτρέπουν τα παιδιά στο να το 

χρησιµοποιήσουνε µε τους συµβατικούς τρόπους. Η χρήση του διαδικτύου βοηθά τα 

παιδιά στην ανάπτυξη και την διατήρηση των κοινωνικών τους σχέσεων και 

παράλληλα τους δίνει τεράστιες ευκαιρίες διασκέδασης. Χρησιµοποιώντας τα 

ηλεκτρονικά µηνύµατα ή παίζοντας ψηφιακά παιχνίδια, τους δίνεται η δυνατότητα να 

επικοινωνούν µε συγγενικά τους πρόσωπα που βρίσκονται µακριά αλλά και µε φίλους 

τους. Μέσω το διαδικτύου τα παιδιά µαθαίνουν, αλληλεπιδρούν διασκεδάζουν 

(Bremer, 2005). 

Έχει διατυπωθεί επιπλέον η άποψη πως τα διαδικτυακά παιχνίδια προάγουν την 

φαντασία των παιδιών. Παιχνίδια ρόλων, παιχνίδια που διέπονται από κανόνες και 

αρχές είναι µερικές από τις προτιµήσεις των παιδιών. Προτιµήσεις που µας θυµίζουν 

σε µεγάλο βαθµό τον παραδοσιακό τρόπο παιχνιδιού, προσαρµοσµένο ωστόσο στα 

νέα δεδοµένα της εποχής (Marsh, 2010). 

Παρά τα αναµφισβήτητα οφέλη του διαδικτύου στα παιδιά προσχολικής - παιδικής 

ηλικίας, δεν µπορούµε να παραλείψουµε και τις αρνητικές επιπτώσεις του. Ο 

ενθουσιασµός που επικρατεί γύρω από τις θετικές επιδράσεις του διαδικτύου στην 

εκπαίδευση είναι φανερός. Στον αντίποδα ωστόσο, υπάρχουν πλήθος αρνητικών 

συναισθηµάτων σχετικά µε την χρήση του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών στις σχολικές αίθουσες και σε θέµατα εκπαίδευσης. ∆εν είναι λίγοι οι 

µελετητές, οι οποίοι διαφωνούν εντονότατα σχετικά µε την χρησιµότατα του 

διαδικτύου στην µάθηση, καθώς αµφισβητούν τις θεωρίες περί θετικών 



 

 

[49] 

 

 

αποτελεσµάτων και επιδράσεων στους µικρούς µαθητές. Μαθητές οι οποίοι 

λαµβάνουν µια αξιοπρεπή παιδεία και οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο 

και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, είναι περισσότερο πιθανό να επιτύχουν στην 

ακαδηµαϊκή τους πορεία σε σχέση µε τους µαθητές που έχουν πρόσβαση σε αυτές τις 

τεχνολογίες (Healy, 1998). 

∆εν είναι λίγοι επίσης οι ερευνητές που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά 

µε τα διαδικτυακά παιχνίδια. Πολλά από αυτά προβάλλουν και προάγουν την βία. Οι 

ερευνητές αναφέρουν λοιπόν, πως η επίδραση που ασκούν στον ψυχισµό των µικρών 

παιδιών είναι άκρως σηµαντική, επηρεάζοντας τον χαρακτήρα τους µε τρόπο 

αρνητικό. Ο παίκτης αυτών των παιχνιδιών, δεν παρακολουθεί απλά σκηνές βίας, 

αλλά είναι αυτός που τις προκαλεί συµµετέχοντας στο παιχνίδι. Η επιθετικότητα και 

η βία εποµένως είναι η ουσία των παιχνιδιών αυτών. Η παρατεταµένη έκθεση του 

παιδιού σε τέτοιου είδους παιχνίδια έχει ως αποτέλεσµα την δηµιουργία 

προσωπικοτήτων αδιαπέραστων, σκληρών και ανθεκτικών σε φαινόµενα βίας (Dill, 

1998). 

Επιπροσθέτως, η συνεχής έκθεση του παιδιού στο διαδίκτυο, το αποµονώνει, 

µειώνοντας σε σηµαντικό βαθµό τις κοινωνικές του επαφές µε συνοµήλικους, την 

ικανότητα επικοινωνίας πρόσωπο µε πρόσωπο µε τους συνοµήλικους του, ενώ 

παράλληλα αποδυναµώνει τις σχέσεις του παιδιού µε την οικογένεια. Οι εικονικοί του 

φίλοι, οι ήρωες των ταινιών και των παιχνιδιών, γίνονται το κοινωνικό του 

περιβάλλον, η συντροφιά του. Όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτου ηλικιακής οµάδας 

χρειάζονται έναν φίλο. Οι διαπροσωπικές σχέσεις ωστόσο επιβάλλουν και έναν 

µεγάλο αριθµό συµβιβασµών για να οικοδοµηθούν. Η χρήση του διαδικτύου από 

πολύ µικρή ηλικία ενδέχεται να δηµιουργήσει ανθρώπους αδέξιους στις κοινωνικές 

επαφές τους, ενισχύοντας µε αυτό τον τρόπο τα αισθήµατα µοναξιάς και αποξένωσης 

και σταδιακά δηµιουργεί ανθρώπους αδιάφορους ως προς τον συνάνθρωπο (Kraut et 

al., 1998). 

Επιπροσθέτως, η παρατεταµένη χρήση του διαδικτύου, θα µπορούσε να οδηγήσει σε 

προβλήµατα αναπτυξιακά αλλά και µαθησιακά. Για να συνδεθεί ένα παιδί στο 

διαδίκτυο χρειάζεται κάποιο µέσο. Η χρήση λοιπόν των ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

των tablet και των κινητών τηλεφώνων από µικρή ηλικία, επιφέρει προβλήµατα στην 
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στάση του σώµατος, στην αύξηση ή µείωση του βάρους, ενώ τα ερεθίσµατα που 

έρχονται από την οθόνη ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στην οµαλή λειτουργία 

του εγκεφάλου και στην λειτουργία της όρασης (Grabos & Sikorski, 1999). 

Κλείνοντας, η χρήση του διαδικτύου θα µπορούσε να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις 

και στην συγκέντρωση των παιδιών. Πρόκειται για το λεγόµενο σύνδροµο «σε δύο 

µέρη ταυτόχρονα». Το πρόβληµα αυτό αναφέρεται στα παιδιά, τα οποία από µικρή 

ηλικία έχουν συνηθίσει να χρησιµοποιούν το διαδίκτυο ενώ παράλληλα βλέπουν 

τηλεόραση, µιλάνε µε τους γονείς τους, τρώνε, βρίσκονται δηλαδή σε πολλαπλές 

ενέργειες, χωρίς ωστόσο να συµµετέχουν απόλυτα σε καµία ενέργεια. 

 

3.3 Προώθηση της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου από παιδιά  

 

Οι συνεχώς εξελισσόµενοι κίνδυνοι οι οποίοι συνδέονται µε την χρήση του 

διαδικτύου, παρουσιάζουν την επιτακτικότητα ως προς την λήψη και την προώθηση 

µέτρων προστασίας από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, ώστε να είµαστε βέβαιοι 

πως τα παιδιά βιώνουν µια ασφαλή διαδικτυακή περιήγηση. Η ασφάλεια των παιδιών 

στο διαδίκτυο αποτελεί δέσµευση των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής προστασίας, 

των γονέων, των δασκάλων αλλά και των ανθρώπων που ασχολούνται µε την επιβολή 

του νόµου. 

Πλήθος ερευνών παρουσιάζουν πως κύρια άποψη της κοινωνίας µας, είναι πως το 

σχολείο είναι το µέρος εκείνο, στο οποίο θα µπορούσαν να αναπτυχθούν µε 

µεγαλύτερη ευκολία και σιγουριά οι συµπεριφορές και οι στάσεις των παιδιών ως 

προς την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Η ανάπτυξη των στάσεων αυτών αποτελεί 

ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρηµα, το οποίοι απαιτεί συστηµατική προσπάθεια. 

Ιδιαίτερα σηµαντικός θα λέγαµε πως είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών σε αυτό το 

εξαιρετικά δύσκολο εγχείρηµα. Η κατανόηση των ενδεχόµενων κινδύνων και η 

ικανότητα αντιµετώπισης τους, είναι από τα πρωταρχικά µελήµατα των 

εκπαιδευτικών. Με υποµονή οφείλουν να νουθετούν τους µαθητές και να στέκονται 

δίπλα τους απαντώντας σε τυχόν απορίες. Εποµένως από την θέση τους πρέπει να 
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είναι ενηµερωµένοι και άρτια εκπαιδευµένοι, προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις 

δύσκολες αυτές απαιτήσεις (Valcke et al. 2007). 

Παρά το γεγονός πως µπορούν να χρησιµοποιηθούν φίλτρα προστασίας κατά την 

περιήγηση των παιδιών στο διαδίκτυο, εντούτοις αυτά δεν βοηθούν αποτελεσµατικά 

στην αντιµετώπιση του προβλήµατος. Αν το παιδί δεν είναι καταρτισµένο δεν θα 

µπορέσει να αντιµετωπίσει τους διάφορους κινδύνους. Ο εκπαιδευτικός εποµένως 

πρέπει να είναι σε θέση µέσω της ανοιχτής συζήτησης µε τους µαθητές του, να 

ακούσει τους φόβους τους και να κατανοήσει τα προβλήµατά τους. Καθώς η 

τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ενηµερώνονται για τις 

αλλαγές αυτές, γεγονός που συνδέεται µε την συνεχή επιµόρφωση τους (Valcke et al. 

2007). 

Επιπλέον, η σωστή ενηµέρωση των παιδιών για τους κινδύνους του διαδικτύου, είναι 

ένα από τα πρωταρχικά ζητήµατα, που πρέπει να απασχολούν τους εκπαιδευτικούς. 

Ακόµη και τα παιδιά, τα πολύ µικρά στην ηλικία, θα ήταν δυνατό να επωφεληθούν 

από την χρήση του διαδικτύου. Όπως έχουµε αναφέρει ωστόσο, το διαδίκτυο 

αποτελεί τον διαµεσολαβητή πλήθους κινδύνων. Η σωστή ενηµέρωση των παιδιών 

εποµένως αποτελεί τον πυλώνα της ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο (Valcke et 

al. 2011). 

Συνεχίζοντας, ο ρόλος των κυβερνήσεων θα πρέπει να είναι ενεργός στα θέµατα της 

διαδικτυακής ασφάλειας των παιδιών. Κύρια προσπάθεια τους θα πρέπει να είναι η 

εφαρµογή πολιτικών για τον περιορισµό των επιβλαβών περιεχοµένων, 

επιτυγχάνοντας την διαδικτυακή ασφάλεια των ανήλικων χρηστών. Επειδή οι 

κίνδυνοι στο διαδίκτυο δεν γνωρίζουν από σύνορα, η κινητοποίηση πρέπει να είναι 

συντονισµένη σε παγκόσµια κλίµακα. 

Σηµαντικό ρόλο στην ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά µε 

την υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου έχουν αναλάβει διάφορες διεθνείς καµπάνιες 

ενηµέρωσης. Από το 1999 τέτοιου είδους εκστρατείες πραγµατοποιούνται στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια σχετικά πρόσφατη εκστρατεία ασχολήθηκε µε τους 

ακόλουθους στόχους (European Commission, 2008) : Την ενηµέρωση και την 

ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, των γονέων και των παιδιών αναφορικά µε την 
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ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, µε την ενθάρρυνση καταγγελίας παράνοµου 

περιεχοµένου στο διαδίκτυο καθώς και µε την ενίσχυση των κινήτρων στα παιδιά, 

ώστε τα ίδια να δηµιουργήσουν ένα ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον. 

 

3.4 Ο ρόλος των γονέων στη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά  

 

Ένα σηµαντικότατο ζήτηµα σχετικά µε την χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά, 

αποτελεί και ο ρόλος των γονέων σε αυτή την διαδικασία, ώστε να 

πολλαπλασιαστούν τα οφέλη αλλά και να µειωθούν οι διαδικτυακοί κίνδυνοι και οι 

ενδεχόµενες συνέπειες τους. ∆εν είναι λίγες οι έρευνες που έχουν δείξει πως οι γονείς 

αποτελούν τον σηµαντικότερο παράγοντα στην ανάπτυξη των παιδιών και ασκούν 

τεράστιες επιδράσεις στην συµπεριφορά και στον χαρακτήρα τους (Goodman & 

Gregg, 2010). 

Έχει γίνει πλέον αποδεκτή ευρέως η άποψη που υποστηρίζει πως οι γονείς αποτελούν 

την κύρια πηγή επιρροής στην κοινωνικοποίηση των παιδιών αλλά και στην στάση 

που διατηρούν σχετικά µε τα µέσα ενηµέρωσης και το διαδίκτυο (Liu et al. 2016). 

Επιπλέον, δεν είναι λίγες οι έρευνες εκείνες που εξετάζουν τους τρόπους και τις 

στρατηγικές που χρησιµοποιούν οι γονείς στην διαµεσολάβηση των δραστηριοτήτων 

των παιδιών τους στο διαδίκτυο (Livingstone & Helsper, 2008). 

∆ιάφοροι ερευνητές οι οποίοι ασχολήθηκαν µε θέµατα που αφορούν την χρήση του 

διαδικτύου σε ανεπτυγµένες χώρες, παρουσίασαν πως η πλοήγηση στο διαδίκτυο 

αποτελεί µία πάγια δραστηριότητα. Επιπλέον, παρουσίασαν πως το 91,2% των 

παιδιών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, χρησιµοποιούν το διαδίκτυο ενώ βρίσκονται στο 

σπίτι. Γίνεται εποµένως κατανοητό πως ο ρόλος των γονέων είναι πρωταρχικός στην 

ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο, καθώς και στην δηµιουργία υπεύθυνων 

χρηστών (Lee & Chae, 2007). 

Σύµφωνα µε τις αναπτυξιακές θεωρίες και τα αποτελέσµατα ερευνών, η χρήση του 

διαδικτύου και των ψηφιακών µέσων από τους γονείς, ενδέχεται να ασκήσει άµεση 
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επίδραση σε ένα µικρό παιδί, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο ανάπτυξης, κατά το 

οποίο η µάθηση βασίζεται στην µίµηση. Οι γονείς είναι εκείνοι που οφείλουν στα 

παιδιά τους, να δηµιουργήσουν ένα όµορφο και κυρίως ασφαλές περιβάλλον. Η 

βασική προυπόθεση προκειµένου οι γονείς να είναι σε θέση να βοηθήσουν και να 

καθοδηγήσουν τα παιδιά τους, αποτελεί η δυνατότητα των παιδιών να θέτουν τα 

ερωτήµατα σχετικά µε την πλοήγηση στο διαδίκτυο στους γονείς τους, χωρίς να 

υπάρχει φόβος και ντροπή.  ∆υστυχώς, ένα πολύ µικρό ποσοστό γονέων, έχει µιλήσει 

στα παιδιά σχετικά µε το διαδίκτυο (Fleming et al., 2006). 

Ο πιο διαδεδοµένος και συχνά χρησιµοποιούµενος τρόπος από τους γονείς 

προστασίας των παιδιών από κινδύνους του διαδικτύου, είναι η εφαρµογή του 

λογισµικού γονικού ελέγχου στις συσκευές που χρησιµοποιούν τα παιδιά για να 

συνδεθούν στο διαδίκτυο. Η λειτουργία των λογισµικών αυτών βασίζεται στις 

τεχνολογίες φιλτραρίσµατος. Μέσω των λογισµικών αυτών οι γονείς είναι σε θέση να 

καθορίζουν τις ώρες που θα περάσει το ανήλικο παιδί στον υπολογιστή και στο 

διαδίκτυο, να περιορίσουν τα παιχνίδια καθώς και τις εγκαταστηµένες στον 

υπολογιστή εφαρµογές, να αποκλείουν την πρόσβαση των παιδιών σε συγκεκριµένες 

διαδικτυακές σελίδες καθώς και να ελέγχουν την χρήση µέσω της δυνατότητας 

αναφοράς την οποία παρέχουν τα λογισµικά αυτά. Φυσικά και τα φίλτρα γονικού 

ελέγχου προστατεύουν τα παιδιά από τους ενδεχόµενους κινδύνους, ωστόσο δεν 

διαµορφώνουν υπεύθυνες προσωπικότητες και τα περισσότερα παιδιά δεν γνωρίζουν 

τους πραγµατικούς κινδύνους ή δεν δίνουν την απαραίτητη προσοχή και βαρύτητα 

στους κινδύνους αυτούς (Magkos et al., 2014). 

Υπάρχουν επίσης και λογισµικά γονικού ελέγχου τα οποία µπορούν να τοποθετηθούν 

και σε κινητές συσκευές, καθώς επίσης υπάρχουν και πλήθος συσκευών οι οποίες 

έχουν διαµορφωθεί αποκλειστικά για µικρά παιδιά, συσκευές οι οποίες έχουν την 

δυνατότητα περιοριστικών ρυθµίσεων στο διαδίκτυο (Elmogy et al., 2013). 

Αυτό που θα µπορούσε να προταθεί είναι πως προτού τα παιδιά αρχίσουν να 

εξερευνούν το διαδίκτυο, ορθό από την µεριά των γονέων είναι να βεβαιωθούν πως 

τα παιδιά τους έχουν επίγνωση σχετικά µε το τι είναι ορθό και τι όχι στο διαδίκτυο. 

Οι γονείς σωστό θα ήταν να θεσπίσουν κανόνες σχετικά µε την χρήση του διαδικτύου 

για κάθε παιδί της οικογένειας, ανάλογα πάντα µε την ηλικία του. Μόλις τα παιδιά 
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συµφωνήσουν πως οι κανόνες αυτοί θα τηρηθούν, θα πρέπει να υπενθυµίζονται ανά 

τακτά χρονικά διαστήµατα από τους γονείς. Ρόλος των γονέων είναι να 

παρακολουθούν και να επιβλέπουν την διαδικασία πλοήγησης του παιδιού στο 

διαδίκτυο, δεδοµένου του ότι τα παιδιά ηλικίας κάτω των δέκα ετών δεν διαθέτουν 

την απαραίτητη κριτική σκέψη προκειµένου να περιηγηθούν από µόνα τους στο 

διαδίκτυο. 
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Κεφάλαιο 4ο - Έρευνα  

4.1 Σχολιασµός και αποτελέσµατα έρευνας  

 

Το ερωτηµατολόγιο που έχουµε παραθέσει στο παράρτηµα της εργασίας, µοιράστηκε 

σε δηµοτικά σχολεία όπως και νηπιαγωγεία και οι απαντήσεις έχουν δοθεί από τους 

γονείς των µικρών µαθητών. 

Στην έρευνα συµµετείχαν συνολικά δεκαπέντε γονείς, οκτώ γονείς παιδιών ηλικίας 

επτά µέχρι εννέα ετών, καθώς και επτά γονείς µαθητών νηπιαγωγείου ηλικίας τριών 

έως και πέντε χρόνων. Τα αποτελέσµατα της έρευνας παρατίθενται στο παράρτηµα 

της εργασίας. 

Όπως γίνεται κατανοητό από το Γράφηµα 1, η συντριπτική πλειοψηφία των 

νοικοκυριών έχουν στην κατοχή τους Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ή κάποιο άλλο µέσο 

σύνδεσης στο διαδίκτυο. Αυτό επιβεβαιώνει τις απόψεις σχετικά µε την θεαµατική 

είσοδο του διαδικτύου στην καθηµερινότητα µας. 

Παρά το γεγονός ωστόσο της ταχύτατης ανάπτυξης των τεχνολογικών επιτευγµάτων, 

καθώς και της χρήσης του διαδικτύου από παιδιά δηµοτικού και νηπιαγωγείου, οι 

γονείς παραδέχονται πως τα παιδιά τους δεν έχουν την επαρκή γνώση για την χρήση 

και την πλοήγηση στο διαδίκτυο, απαντώντας πως το µεγαλύτερο ποσοστό των 

παιδιών έχει µικρή ή καµία γνώση (Γράφηµα 2). 

Από την έρευνα µας επιπλέον, γίνεται κατανοητό πως ο αριθµός των παιδιών ηλικίας 

6 ετών και πάνω χρησιµοποιεί το διαδίκτυο σε µεγαλύτερο βαθµό από τα παιδιά 

ηλικίας 6 ετών και κάτω, µε την χρήση του να γίνεται σε καθηµερινή και πολύωρη 

βάση (Γραφήµατα 3-4). 

Συνεχίζοντας, µέσα από την έρευνα αυτή γίνεται φανερή και η άποψη των γονέων 

σχετικά µε την χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά τους. Γίνεται κατανοητό πως οι 

γονείς επιθυµούν την λελογισµένη και φειδωλή χρήση του διαδικτύου, µε την 

πλειονότητα να συµφωνεί πως η πλοήγηση των παιδιών στο διαδίκτυο θα πρέπει να 

γίνεται µία µε δύο φορές την εβδοµάδα και για λίγες ώρες επίσης (Γραφήµατα 5-6). 
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Έκπληξη προκαλεί το γεγονός πως η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών, είτε 

δηµοτικού, είτε νηπιαγωγείου χρησιµοποιεί το διαδίκτυο κυρίως για ψυχαγωγικούς, 

παρά για εκπαιδευτικούς λόγους. Επιπλέον, οι µισοί εκ των ερωτηθέντων γονέων 

παιδιών δηµοτικού έχουν παρατηρήσει πως τα παιδιά τους δίνουν την προτίµηση τους 

στο διαδίκτυο, παρά στο «φυσικό» παιχνίδι µε τους φίλους τους. Το ποσοστό αυτό 

είναι αρκετά µικρότερο στα παιδιά νηπιαγωγείου (Γραφήµατα 7-8-13). 

Ανησυχία επιπλέον προκαλεί το γεγονός πως οι γονείς ή κάποιο άλλο ενήλικο µέλος 

την οικογένειας, δεν επιβλέπουν το παιδί πάντα κατά την πλοήγηση του στο 

διαδίκτυο. Ερωτήµατα λοιπόν γεννιούνται σχετικά µε την σωστή πληροφόρηση των 

παιδιών για τους κινδύνους του διαδικτύου, καθώς και της σωστής πληροφόρησης 

των ίδιων των γονέων για τους ενδεχόµενους κινδύνους, για την σοβαρότητα τους, 

καθώς και για τα µέτρα προφύλαξης των παιδιών από τους κινδύνους αυτούς 

(Γράφηµα 9). 

Ενδιαφέρον αλλά ταυτόχρονα και ανησυχίες προκαλεί το γεγονός πως κυρίως στους 

µαθητές δηµοτικού παρατηρείται µια αλλαγή στην συµπεριφορά, όταν οι γονείς τους 

αρνηθούν την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Εποµένως, αν οι γονείς δεν βάλουν όρια και 

δεν δείξουν την απαραίτητη προσοχή τα παιδιά αυτά ενδέχεται να αντιµετωπίσουν 

πρόβληµα εθισµού στα επόµενα χρόνια. Η αλλαγή αυτή στην συµπεριφορά είναι 

µικρότερη στα παιδιά ηλικίας έξι ετών και κάτω (Γράφηµα 10). 

Σύµφωνα µε τους γονείς που ερωτήθηκαν, σχετικά µε τις επιδόσεις των παιδιών τους 

στο σχολείο, δεν έχει παρατηρηθεί κάποια ιδιαίτερη αλλαγή. Ωστόσο, όπου 

παρατηρήθηκε αλλαγή αυτή ήταν αρνητική και όχι θετική (Γράφηµα 11-12). 

Κλείνοντας, τεράστιο ενδιαφέρον προκαλεί η αρνητική άποψη των γονέων σχετικά µε 

την είσοδο των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στις σχολικές αίθουσες της 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Η άρνηση αυτή χρίζει περαιτέρω διερεύνησης, 

προκειµένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς λόγοι αυτής της αρνητικής διάθεσης 

(Γράφηµα 14). 
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Συµπεράσµατα  

 

Η άποψη πως το διαδίκτυο έχει κατακλύσει τις ζωές µας και έχει γίνει αναπόσπαστο 

κοµµάτι της καθηµερινότητας όλων των ανθρώπων παγκοσµίως, δεν µπορεί να 

αµφισβητηθεί. Αναµφισβήτητη επίσης είναι και η επίδραση του διαδικτύου στην 

ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής και παιδικής ηλικίας. Είναι φανερό πως τα παιδιά 

και των δύο ηλικιακών οµάδων επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από την χρήση αυτή, 

παρατηρώντας τόσο θετικά όσο και αρνητικά αποτελέσµατα στην ανάπτυξη τους. 

Όπως κάθε νέο τεχνολογικό επίτευγµα εγείρει το ενδιαφέρον των µελετητών, έτσι και 

το διαδίκτυο και συγκεκριµένα η χρήση του από παιδιά νηπιακής - παιδικής ηλικίας, 

προκάλεσε το ενδιαφέρον και τις ανησυχίες των ερευνητικών κύκλων. Τα 

αποτελέσµατα των ερευνών αυτών διχάζουν. Παρά το πλήθος των ερευνών που 

παρουσιάζουν κατά κύριο λόγο τις θετικές επιδράσεις του διαδικτύου στην σωµατική, 

νοητική, κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξη των παιδιών, δεν λείπουν και οι 

έρευνες εκείνες που εστιάζουν την προσοχή τους στις αρνητικές επιδράσεις του 

διαδικτύου στους παραπάνω αναπτυξιακούς τοµείς. Θα µπορούσαµε να πούµε πως η 

εικόνα που έχουµε για την ώρα σχετικά µε το θέµα αυτό, δεν είναι απολύτως 

ξεκάθαρη και χρίζει περαιτέρω διερεύνησης. 

Οι έρευνες σχετικά µε τις επιδράσεις του διαδικτύου κατά κύριο λόγο έχουν εστιάσει 

το ενδιαφέρον τους στην εφηβική ηλικία, ενώ αντίστοιχα οι έρευνες που ασχολούνται 

µε παιδιά νηπιακής και παιδικής ηλικίας είναι σχετικά περιορισµένες.  

Θα µπορούσαµε να πούµε µε βεβαιότητα πως οι θετικές και αρνητικές επιδράσεις του 

διαδικτύου συνυπάρχουν. Οι κίνδυνοι που ενδέχεται να αντιµετωπίσει ένα παιδί στο 

διαδίκτυο βρίσκονται σε απόλυτο συντονισµό µε τις αντίστοιχες ευκαιρίες που αυτό 

µπορεί να προσφέρει στο παιδί. Αυτό σηµαίνει πως τόσο οι ευκαιρίες όσο και οι 

κίνδυνοι εξαρτώνται από τον  τρόπο που το κάθε παιδί θα επιλέξει να χρησιµοποιήσει 

το διαδίκτυο. Και τα παιδιά των ηλικιακών οµάδων που ερευνούµε στην παρούσα 

εργασία δεν έχουν αποκτήσει ακόµη τα κατάλληλα εφόδια ώστε να µπορέσουν να 

χρησιµοποιήσουν το διαδίκτυο µε σύνεση και κριτική ικανότητα. Το γεγονός αυτό 

καθιστά φανερό τον σηµαντικότατο ρόλο των γονέων αλλά και του σχολείου στην 
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διαδικασία αυτή. 

Συµπερασµατικά, η σωστή εκπαίδευση, η ενηµέρωση και η καθοδήγηση των παιδιών 

είτε στο σχολικό περιβάλλον, είτε στο οικογενειακό, θα µπορούσε να µειώσει σε 

µεγάλο βαθµό την έκθεση των παιδιών σε ενδεχόµενους κινδύνους του διαδικτύου 

ενώ ταυτόχρονα θα µπορούσε να τα καταστήσει ικανά να δέχονται µε τον καλύτερο 

τρόπο τις αµέτρητες ευκαιρίες που µπορεί να τους προσφέρει το διαδίκτυο.  
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Παράρτηµα ερωτηµατολογίου, πινάκων και γραφηµάτων 

 

1)Υπάρχει Ηλεκτρονικός Υπολογιστής ή κάποιο άλλο µέσο πρόσβασης στο διαδίκτυο 

στο σπίτι;   

∆ηµοτικό Νηπιαγωγείο  

Ναι Όχι Ναι Όχι Σύνολο 

8 0 5 2 15 

 

2)Θεωρείτε πως τα παιδιά σας έχουν την επαρκή γνώση για την χρήση του 

διαδικτύου;   

∆ηµοτικό Νηπιαγωγείο  

Καθόλου Λίγο Πολύ Καθόλου Λίγο Πολύ Σύνολο 

1 5 2 3 3 1 15 

 

3)Τα παιδιά σας χρησιµοποιούν το διαδίκτυο καθηµερινά; 

∆ηµοτικό Νηπιαγωγείο  

Ναι Όχι Ναι Όχι Σύνολο 

4 4 1 6 15 

 

4)Πόσες ώρες της ηµέρας περνάνε στο διαδίκτυο; 

∆ηµοτικό Νηπιαγωγείο  

Λίγες Πολλές Πάρα 

Πολλές 

Λίγες Πολλές Πάρα 

Πολλές 

Σύνολο 

3 4 1 6 1 0 15 

 

5)Πόσες ώρες, κατά την γνώµη σας, θα ήταν ιδανικό τα παιδιά να χρησιµοποιούν 

τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και κατ’ επέκταση το διαδίκτυο; 
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∆ηµοτικό Νηπιαγωγείο  

1-2 2-4 Όσες 

Θέλουν 

1-2 2-4 Όσες 

Θέλουν 

Σύνολο 

6 2 0 6 1 0 15 

 

6)Πόσο συχνά θεωρείτε πως θα ήταν καλό τα παιδιά σας να χρησιµοποιούν το 

διαδίκτυο; 

∆ηµοτικό Νηπιαγωγείο  

Σπάνια 1-2 

φορές 

την 

εβδοµάδα 

Καθηµερινά Σπάνια 1-2 

φορές 

την 

εβδοµάδα 

Καθηµερινά Σύνολο 

1 7 0 3 4 0 15 

 

7)Χρησιµοποιούν το διαδίκτυο κυρίως για σχολικούς λόγους; 

∆ηµοτικό Νηπιαγωγείο  

Ναι Όχι ∆εν 

Γνωρίζω 

Ναι Όχι ∆εν 

Γνωρίζω 

Σύνολο 

2 6 0 2 5 0 15 

 

8)Χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για Ψυχαγωγικούς σκοπούς; 

∆ηµοτικό Νηπιαγωγείο  

Ναι Όχι ∆εν 

Γνωρίζω 

Ναι Όχι ∆εν 

Γνωρίζω 

Σύνολο 

8 0 0 4 3 0 15 

 

9)Υπάρχει κάποιο ενήλικο µέλος που επιβλέπει την διαδικασία; 
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∆ηµοτικό Νηπιαγωγείο  

Ποτέ Μερικές 

Φορές 

Πάντα Ποτέ Μερικές 

Φορές  

Πάντα Σύνολο 

2 3 3 0 5 2 15 

 

10)Έχετε παρατηρήσει αλλαγές στην συµπεριφορά των παιδιών, σε περίπτωση που, 

για οποιονδήποτε λόγο, τους αρνηθείτε την πρόσβαση στο διαδίκτυο; 

∆ηµοτικό Νηπιαγωγείο  

Ναι Όχι ∆εν 

Παρατήρησα 

Ναι Όχι ∆εν 

Παρατήρησα 

Σύνολο 

5 3 0 2 5 0 15 

 

11)Έχετε παρατηρήσει κάποια αλλαγή των σχολικών επιδόσεων; 

∆ηµοτικό Νηπιαγωγείο  

Ναι Όχι ∆εν 

Παρατήρησα 

Ναι Όχι ∆εν 

Παρατήρησα 

Σύνολο 

2 6 0 1 5 1 15 

 

12)Αν έχετε παρατηρήσει κάποια αλλαγή, ήταν θετική ή αρνητική; 

∆ηµοτικό Νηπιαγωγείο  

Θετική Αρνητική Θετική Αρνητική Σύνολο 

0 2 0 1 15 

 

13)Θεωρείτε πως τα παιδιά σας προτιµούν να χρησιµοποιήσουν το διαδίκτυο παρά να 

παίξουν µε τους φίλους τους στον ελεύθερο χρόνο τους; 

∆ηµοτικό Νηπιαγωγείο  

Ναι Όχι ∆εν 

Γνωρίζω 

Ναι Όχι ∆εν 

Γνωρίζω 

Σύνολο 
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4 4 0 1 5 1 15 

 

14)Θεωρείται πως η ένταξη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στις σχολικές µονάδες, 

ακόµη και σε νηπιακές τάξεις(ελάχιστες περιπτώσεις στην χώρα µας)λειτουργεί προς 

όφελος των παιδιών; 

∆ηµοτικό Νηπιαγωγείο  

Ναι Όχι ∆εν 

ξέρω, 

δεν 

απαντώ 

Ναι Όχι ∆εν 

ξέρω, 

δεν 

απαντώ 

Σύνολο 

 

3 5 0 5 2 0 15 

 

 

Γράφηµα 1- Υπάρχει Ηλεκτρονικός Υπολογιστής ή κάποιο άλλο µέσο πρόσβασης 

στο διαδίκτυο στο σπίτι; 

 

Πηγή: Αποτελέσµατα Έρευνας. 

 

Γράφηµα 2- Θεωρείτε πως τα παιδιά σας έχουν την επαρκή γνώση για την χρήση του 

διαδικτύου; 



 

 

[73] 

 

 

   

Πηγή: Αποτελέσµατα Έρευνας. 

 

Γράφηµα 3- Τα παιδιά σας χρησιµοποιούν το διαδίκτυο καθηµερινά; 

 

Πηγή: Αποτελέσµατα Έρευνας. 

 

Γράφηµα 4- Πόσες ώρες της ηµέρας περνάνε στο διαδίκτυο; 
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Πηγή: Αποτελέσµατα Έρευνας 

 

Γράφηµα 5- Πόσες ώρες, κατά την γνώµη σας, θα ήταν ιδανικό τα παιδιά να 

χρησιµοποιούν τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και κατ’ επέκταση το διαδίκτυο;

 

Πηγή: Αποτελέσµατα Έρευνας 

 

Γράφηµα 6- Πόσο συνχά θεωρείτε πως θα ήταν καλό τα παιδιά σας να χρησιµοποιούν 

το διαδίκτυο; 
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Πηγή: Αποτελέσµατα Έρευνας 

 

Γράφηµα 7- Χρησιµοποιούν το διαδίκτυο κυρίως για σχολικούς λόγους;

 

Πηγή: Αποτελέσµατα Έρευνας. 

 

Γράφηµα 8- Χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για Ψυχαγωγικούς σκοπούς; 
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Πηγή: Αποτελέσµατα Έρευνας. 

Γράφηµα 9- Υπάρχει κάποιο ενήλικο µέλος που επιβλέπει την διαδικασία;

 

Πηγή: Αποτελέσµατα Έρευνας 

 

Γράφηµα 10- Έχετε παρατηρήσει αλλαγές στην συµπεριφορά των παιδιών, σε 

περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, τους αρνηθείτε την πρόσβαση στο διαδίκτυο; 
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Πηγή: Αποτελέσµατα Έρευνας. 

 

Γράφηµα 11- Έχετε παρατηρήσει κάποια αλλαγή των σχολικών επιδόσεων;

 

Πηγή: Αποτέλεσµα Έρευνας 

 

Γράφηµα 12- Αν έχετε παρατηρήσει κάποια αλλαγή, ήταν θετική ή αρνητική; 
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Πηγή: Αποτελέσµατα Έρευνας. 

 

Γράφηµα 13- Θεωρείτε πως τα παιδιά σας προτιµούν να χρησιµοποιήσουν το 

διαδίκτυο παρά να παίξουν µε τους φίλους τους στον ελεύθερο χρόνο τους;

 

Πηγή: Αποτελέσµατα Έρευνας. 

 


