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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Η παγκόσµια διάδοση τησ χρήσησ του ηλεκτρονικού υπολογιστή έδωσε το πλεονέκτηµα τησ γρήγορησ ανταλλαγήσ τησ πληροφορίασ. Την τελευταία δεκαετία το ερώτηµα των ερευνητών και τησ κοινήσ γνώµησ αφορά τη σχέση των υπολογιστών µε διάφορα σωµατικά και ψυχικά προβλήµατα των χρηστών.
Σκοπόσ: Με την παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση πραγµατοποιείται προσπάθεια διερεύνησησ τησ σχέσησ που αναπτύσσεται µεταξύ των εφήβων µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και οι ψυχολογικέσ και σωµατικέσ επιδράσεισ τησ χρήσησ του.
Ανασκόπηση βιβλιογραφίασ: Πραγµατοποιήθηκε αναζήτηση στη διαθέσιµη έντυπη ελληνική βιβλιογραφία
και τισ βάσεισ δεδοµένων Medline και Scopus, στην αγγλική γλώσσα και µε τη βοήθεια των λέξεων – κλειδιών: “computers”, “students”, “internet and adolescent”, “psychological effects”, “effectiveness in
health” µόνεσ ή σε συνδυασµό µεταξύ τουσ. Από το σύνολο των µελετών, στην ανασκόπηση εντάχθηκαν όσεσ
αφορούσαν το υπό διερεύνηση θέµα.
Αποτελέσµατα: Η χρήση του υπολογιστή και του διαδικτύου ωσ µέσο εκπαίδευσησ µπορεί να οριοθετήσει
τισ διαµορφωµένεσ συνθήκεσ διδασκαλίασ και να βοηθήσει στη µάθηση και την ανάπτυξη γλωσσικών και
άλλων ιδιοτήτων των µαθητών, δεν πρέπει όµωσ να θεωρηθεί ωσ η λύση για όλα τα µαθησιακά προβλήµατα. Κίνδυνο για τουσ εφήβουσ αποτελεί το φαινόµενο τησ «προβληµατικήσ χρήσησ του διαδικτύου», καθώσ
και οι σωµατικέσ παθήσεισ από την πολύωρη ενασχόληση µε τον υπολογιστή. Συµπεράσµατα: Η εισαγωγή
των υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία θεωρείται πλέον επιβεβληµένη για την προαγωγή τησ µάθησησ. Η ορθή χρήση του υπολογιστή και του διαδικτύου µπορεί να υποβοηθήσει στην ανάπτυξη τησ προσωπικότητασ των εφήβων και να αποτελέσει ένα υγιέσ µέσο αναψυχήσ στον ελεύθερο χρόνο τουσ. Επιπλέον, η
διδασκαλία των εφήβων από τουσ επαγγελµατίεσ υγείασ για την απαραίτητη εργονοµία του χώρου και τη στάση του σώµατοσ κατά τη χρήση του υπολογιστή θα δηµιουργήσει τισ προϋποθέσεισ για την αποφυγή χρόνιων
παθήσεων, που σχετίζονται µε αυτόν.
Λέξεισ-κλειδιά: «διαδίκτυο και έφηβοι», «ηλεκτρονικόσ υπολογιστήσ», «επιδράσεισ στην υγεία», «µαθητέσ», «ψυχολογικέσ επιδράσεισ»
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΉ AΝΑΣΚΌΠΗΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ενσωµάτωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών
στην καθηµερινότητα είναι αδιαµφισβήτητο
γεγονόσ. Η εύκολη πρόσβαση που προσφέρουν
σε πληροφορίεσ, σε γνώσεισ και βιβλιογραφικά δεδοµένα καθιστούν τη χρήση τουσ αναπόσπαστο κοµµάτι στο οικιακό περιβάλλον, σε κάθε είδουσ υπηρεσία
και στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
Όλεσ σχεδόν οι εκπαιδευτικέσ µονάδεσ και οι οικίεσ
έχουν εξοπλιστεί µε υπολογιστέσ και η συντριπτική
πλειοψηφία των µαθητών τουσ χρησιµοποιεί καθηµερινά, αφού αποτελούν ένα πρόσθετο εργαλείο τόσο
για εκπαίδευση, όσο και για αναψυχή. Το ερώτηµα
που συζητείται ευρέωσ σχετίζεται µε το αν τα νέα αυτά
τεχνολογικά επιτεύγµατα αποτελούν πιθανή απειλή
για τη φυσική, σωµατική και ψυχολογική κατάσταση
των ανήλικων χρηστών (Villani, 2001).

Η

Ο ηλεκτρονικόσ υπολογιστήσ ωσ χρήσιµο εργαλείο
Ο ηλεκτρονικόσ υπολογιστήσ είναι ένα µηχάνηµα που
εφευρέθηκε και αναπτύχθηκε από τον άνθρωπο, προκειµένου να του απλουστεύσει τη ζωή. Όπωσ ισχύει και
για το σύνολο των µηχανηµάτων και εργαλείων, η ωφέλεια ή η βλάβη τουσ εξαρτάται από τον τρόπο χρήσησ.
Ο υπολογιστήσ, ωσ εργαλείο επεξεργασίασ πληροφοριών, δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσησ µε ηλεκτρονικά δίκτυα και εποπτικά µέσα. Το ιδιαίτερο αυτό χαρακτηριστικό του προσφέρει όγκο πληροφοριών, εµπλουτίζει
το µαθησιακό περιβάλλον, παρέχει νέα γνώση, βελτιώνει τη διαδικασία τησ µάθησησ και αναδεικνύεται χρήσιµο εργαλείο για τουσ εκπαιδευτικούσ και το οικογενειακό περιβάλλον. Οι πρώτεσ µελέτεσ σχετικά µε την
επίδραση του υπολογιστή και τη χρήση του διαδικτύου για εκπαίδευση ωσ βοηθητικό εργαλείο στο σπίτι
έβρισκαν σύµφωνουσ τουσ γονείσ, οι οποίοι δεν επιθυµούσαν να µειονεκτούν τα παιδιά τουσ σε σχέση µε
τα υπόλοιπα στην προετοιµασία για το σχολείο (Fouts,
2000). Η χρήση των υπολογιστών από το εκπαιδευµένο εκπαιδευτικό προσωπικό και από τον ενήµερο γονέα
θεωρείται κατάλληλη για την διαδικασία τησ µάθησησ.
Οι Ράπτησ & Ράπτη ορίζουν τρεισ παράγοντεσ αλληλεπίδρασησ στην εκπαίδευση: τα παιδιά, τουσ υπολογιστέσ και την επικοινωνία. Η αλληλεπίδραση µε τον χρήστη-µαθητή ανοίγει νέουσ ορίζοντεσ γνώσησ, ενδιαφέρουσεσ
προοπτικέσ και εξαρτάται κατά πολύ από την προσωπικότητα του χρήστη και τον δρόµο που ακολουθεί στην
προσωπική του αναζήτηση (Ράπτησ & Ράπτη 2000).
Επίσησ, ο υπολογιστήσ µπορεί µε επιτυχία να υποκαταστήσει τισ φυσικέσ αδυναµίεσ των παιδιών και να
τουσ βοηθήσει να έχουν πρόσβαση στισ πληροφορίεσ,
ώστε να µην υπολείπεται η εκπαίδευσή τουσ. Η εκσυγχρονισµένη πλέον τεχνολογία και τα υποστηρικτικά
εργαλεία προσφέρουν τα µέγιστα στην εκπαίδευση των
παιδιών µε ειδικέσ ανάγκεσ. ∆ιαφαίνεται η ανάγκη για
εµπλουτισµό του διδακτικού προγράµµατοσ στα σχο-

λεία µε νέεσ µεθόδουσ και τεχνολογίεσ, ώστε να ξεπεραστούν πρακτικά µαθησιακά προβλήµατα (∆ανασήσΑφεντάκησ, 1997).
ΣΚΟΠΟΣ
Με την παρούσα ανασκοπική µελέτη επιχειρείται η
διερεύνηση τησ σχέσησ των εφήβων µαθητών µε τον
ηλεκτρονικό υπολογιστή τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και ωσ µέσο αναψυχήσ, η ανάλυση των
µειονεκτηµάτων και πλεονεκτηµάτων τησ χρήσησ του,
καθώσ και οι επιδράσεισ στην υγεία.
ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Πραγµατοποιήθηκε αναζήτηση στισ βάσεισ δεδοµένων Medline και Scopus, στην αγγλική γλώσσα και µε
τη βοήθεια των λέξεων – κλειδιών: “computers”,
“students”, “education”, “using information
technology”,“internet”, “internet and adolescent”,
“psychological effects”, “effectiveness in health”
µόνεσ ή σε συνδυασµό µεταξύ τουσ. Αντίστοιχα, αναζητήθηκαν πληροφορίεσ στισ επίσηµεσ εκδόσεισ τησ
Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ και τη διαθέσιµη έντυπη ελληνική βιβλιογραφία σχετικά µε τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και τισ ψυχολογικέσ και σωµατικέσ
επιδράσεισ του στουσ εφήβουσ. Η βιβλιογραφική αναζήτηση αφορούσε τη συλλογή πληροφοριών σχετικά
µε τη χρησιµότητα του ηλεκτρονικού υπολογιστή ωσ
εργαλείου µάθησησ και αναψυχήσ, διερεύνηση των
πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων τησ χρήσησ
του από τουσ µαθητέσ και τισ ψυχολογικέσ και σωµατικέσ επιδράσεισ τησ χρήσησ τόσο του υπολογιστή,
όσο και του διαδικτύου στουσ εφήβουσ µαθητέσ. Το
χρονικό διάστηµα τησ ανασκόπησησ αφορούσε την
τελευταία εικοσαετία, αφού οι σχετικέσ µε το θέµα
µελέτεσ εµφανίζονται δειλά στισ αρχέσ τησ δεκαετίασ
του ‘90 και πολύ αργότερα η επιστηµονική κοινότητα
αρχίζει τη συστηµατική µελέτη των επιδράσεων των
υπολογιστών στουσ εφήβουσ.
Ωσ αποδεκτέσ στη βιβλιογραφική ανασκόπηση κρίθηκαν πρωτότυπεσ µελέτεσ, που αναφέρονταν στισ
επιπτώσεισ τησ χρήσησ των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην ψυχική και σωµατική υγεία των εφήβων
και τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα τησ χρήσησ
τουσ τόσο στη διαδικασία τησ µάθησησ, όσο και τησ
οικιακήσ χρήσησ για αναψυχή. Από το σύνολο των
µελετών που προέκυψαν από την ανασκόπηση, στη
µελέτη εντάχθηκαν 21, που αφορούσαν το υπό διερεύνηση θέµα. Αποκλείστηκαν ερευνητικέσ µελέτεσ
µε µικρό δείγµα ή ανασκοπικέσ µελέτεσ των οποίων
τα αποτελέσµατα δεν µπορούσαν να γενικευθούν.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η εφαρµογή τησ τεχνολογίασ στην εκπαίδευση αντιµετωπίζει δυσκολία ωσ προσ τον τρόπο τησ αναγνώρισησ ενόσ µαθησιακού προβλήµατοσ, την αναποτε-
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λεσµατικότητα των παραδοσιακών µέσων διδασκαλίασ
και την γνώση χειρισµού από το εκπαιδευτικό προσωπικό. Ανάλογα, η χρήση των υπολογιστών ωσ µέσων
αναψυχήσ και κοινωνικήσ δικτύωσησ υποκρύπτει κινδύνουσ για τουσ εφήβουσ ωσ προσ τον ορθό τρόπο χρήσησ και τισ γνώσεισ του οικείου περιβάλλοντοσ σχετικά µε την προστασία που χρειάζεται ο ανήλικοσ χρήστησ.
Τα πλεονεκτήµατα τησ χρήσησ του ηλεκτρονικού υπολογιστή
Ο υπολογιστήσ µπορεί να χρησιµοποιηθεί ωσ µέσο
εκπαίδευσησ, αφού είναι ιδανικόσ για τη διδασκαλία
κάποιων µαθηµάτων, χωρίσ να υπερεκτιµηθεί η αξία
του. Μπορεί να οριοθετεί τισ διαµορφωµένεσ συνθήκεσ διδασκαλίασ και να περιορίζει τα αισθητηριακά
ερεθίσµατα, κρατώντασ τον µαθητή συγκεντρωµένο
στο αντικείµενο διδασκαλίασ (Meadows & Leask, 2000).
Οι υπολογιστέσ είναι µηχανήµατα που ελέγχονται πλήρωσ, η «λάθοσ απάντηση» δεν έχει καµία επίπτωση
στη βαθµολογία του µαθητή και είναι σταθεροί στη
συµπεριφορά τουσ, αφού είναι µικρότερη απειλή για
τον µαθητή να τον διορθώνει ο υπολογιστήσ παρά ο
δάσκαλοσ ή ο γονέασ του. Τα διδακτικά προγράµµατα, εκτόσ από άµεση και σωστή πληροφόρηση, προσφέρουν θετική ενίσχυση σε κάθε σωστή απάντηση
για το αποτέλεσµα τησ δράσησ του (Scrimshaw, 1997).
Επιπλέον, επιδέχονται βελτίωση και προάγουν τόσο
τη λεκτική, όσο και τη µη-λεκτική έκφραση. Η δυνατότητα τησ επανάληψησ βοηθά στη µάθηση και την ανάπτυξη γλωσσικών και άλλων ιδιοτήτων των µαθητών,
αφού συµπεριλαµβάνουν ακουστικά, αισθητικά, οπτικά και κινητικά ερεθίσµατα (Underwood, 2000). Λόγω
τησ ευκολίασ του χειρισµού τουσ τα παιδιά ανακαλύπτουν ένα νέο και συναρπαστικό πεδίο γνώσησ και αυτό
το γεγονόσ τουσ κινεί να µάθουν, βοηθώντασ τα να αναπτύξουν την επάλληλη σκέψη. Η αµεσότητα των απαντήσεων που δίνει ο υπολογιστήσ µειώνει τα λάθη, είναι
εύκολη η ανάγνωση κειµένων, τα οποία βρίσκονται µε
το πάτηµα ενόσ κουµπιού, όλεσ οι εργασίεσ και οι πληροφορίεσ µπορούν να «σωθούν» ή να εκτυπωθούν και
η παρουσίασή τουσ να είναι άψογη εµφανισιακά. Ο υπολογιστήσ δεν κουράζεται ποτέ, µπορεί να δουλεύει
ασταµάτητα και δεν αντιδρά αρνητικά στην επανάληψη
δραστηριοτήτων ή πληροφοριών (Detheridge, 1996).
Τα προγράµµατα των υπολογιστών επιδέχονται οποιαδήποτε τροποποίηση σύµφωνα µε τισ ατοµικέσ ανάγκεσ κάθε παιδιού, καθώσ και τα εξαρτήµατά τουσ για
τη διευκόλυνση των παιδιών µε ειδικέσ ανάγκεσ
(McKeown, 2000). Προάγουν την κοινωνική αποδοχή σε ευαίσθητεσ οµάδεσ µαθητών, ακόµα και χωρίσ
την υποστήριξη του εκπαιδευτικού. Η δράση µεταξύ
παιδιού και υπολογιστή οδηγεί στην ανάπτυξη φιλικού κλίµατοσ, όπου το παιδί µπορεί να εκφραστεί
ελεύθερα και αυθόρµητα, δεν φοβάται το «λάθοσ» και
τη γελοιοποίηση.
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Τα µειονεκτήµατα τησ χρήσησ του ηλεκτρονικού υπολογιστή
Η χρήση του υπολογιστή δεν πρέπει να θεωρηθεί ωσ
η λύση για όλα τα µαθησιακά προβλήµατα. Παράλληλα µε τισ πολλέσ δυνατότητεσ που µπορεί να προσφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία, υπάρχουν και κάποια
χαρακτηριστικά, που εµφανίζουν τισ αδυναµίεσ του
(Στασινόσ, 1989).
Ο υπολογιστήσ δεν µπορεί να δώσει απαντήσεισ σε
όλα τα ερωτήµατα και τουσ προβληµατισµούσ που ανακύπτουν στην αίθουσα διδασκαλίασ, χωρίσ όµωσ να υποβιβάζεται η αξία του. Σηµαντική είναι η επιλογή του λογισµικού, αφού υπάρχει πληθώρα προγραµµάτων, τα οποία
δεν προάγουν τη µάθηση. Χρειάζεται σωστή επιλογή και
εκπαιδευτικοί που να είναι γνώστεσ του αντικειµένου,
ώστε να εντοπίζουν και να κατευθύνουν το µαθητή στη
χρήση του σωστού προγράµµατοσ (Σιµάτοσ, 1995).
∆εν υπάρχει η ανθρώπινη αµεσότητα και ο αυθορµητισµόσ, χαρακτηριστικά ενάντια στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων σχέσεων. Τα λεκτικά µηνύµατα του υπολογιστή
είναι µονότονα, καθώσ λειτουργεί δίχωσ συνείδηση και
συναίσθηµα. ∆εν µπορούν να υποκαταστήσουν την προσωπικότητα του εκπαιδευτικού και να καλύψουν την ανάγκη τησ προσωπικήσ επαφήσ και επιβράβευσησ, ούτε
συναισθηµατικέσ ανάγκεσ των µαθητών σε ευαίσθητεσ
ηλικίεσ. Επίσησ, δεν συµβουλεύουν ούτε κατευθύνουν,
δεν παρέχουν ψυχολογική στήριξη, ούτε προτρέπουν
τουσ µαθητέσ, τον καθένα ξεχωριστά, να καλλιεργήσει
τα προσωπικά του χαρίσµατα και να αναπτύξει τα προσόντα του (Wilkinson-Tilbrook, 1995).
Σχέση και επιδράσεισ του ηλεκτρονικού υπολογιστή
στον έφηβο µαθητή
Η Ψυχολογία και η Παιδαγωγική θέτουν τα επιστηµονικά κριτήρια για τη συµµετοχή του µαθητή στη διδασκαλία µε υπολογιστή.
Η Ψυχολογία εξηγεί τη συναισθηµατική τοποθέτηση του µαθητή και την αντίληψή του σε σχέση µε τα
αγαθά που του παρέχονται στη διαδικασία τησ µόρφωσήσ του. Όταν ο υπολογιστήσ χρησιµοποιείται ωσ µέσο
δεν παρουσιάζονται προβλήµατα στη σφαίρα του συναισθήµατοσ. Τα κριτήρια επιλογήσ του υπολογιστή ωσ
µέσο διδασκαλίασ δεν διαφέρουν από τα κριτήρια επιλογήσ των υπολοίπων αντικειµένων ή εποπτικών µέσων
διδασκαλίασ. Αναλυτικότερα, το µέσο διδασκαλίασ θα
πρέπει να κινητοποιεί τη συµµετοχή και τη δράση του
µαθητή, να έχει τη δυνατότητα να του ανακαλεί παρελθόντεσ παραστάσεισ µάθησησ, να δηµιουργεί νέα µαθησιακά ερεθίσµατα, να παρέχει γρήγορη ανατροφοδότηση και ενεργοποίηση τησ απόκρισησ του µαθητή και
να ενισχύει την πρακτική άσκηση (Rowntree, 1982).
Η αντίληψη του µαθητή, όσον αφορά τη γνώση που
του παρέχει ο υπολογιστήσ, είναι ένασ ακόµα σηµαντικόσ παράγοντασ. Η Γνωστική Ψυχολογία εξηγεί,
µέσα από έρευνεσ την τελευταία δεκαπενταετία, τον
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τρόπο αντίληψησ του µαθητή σχετικά µε έννοιεσ και
τον τρόπο δηµιουργίασ παραστάσεων του περιβάλλοντοσ. Σύµφωνα µε τισ µελέτεσ, η εµπειρία αποτελεί
τον σηµαντικότερο µέσο δηµιουργίασ παραστάσεων
του ατόµου που αναπτύσσεται. Ο µαθητήσ σχηµατίζει
τισ παραστάσεισ µέσα από την εµπειρία και µε αυτόν
τον φυσικό τρόπο µπορεί να διακρίνει την οντότητα
των πραγµάτων. Υψηλότεροσ νοητικά τρόποσ αντίληψησ αποτελεί και η δηµιουργία παραστάσεων των πραγµάτων µέσα από τη χρήση συµβόλων. Τα νοητικά εργαλεία είναι τα µέσα που χρησιµοποιεί ο άνθρωποσ για
τη δηµιουργία παραστάσεων µε τη χρήση συµβόλων,
τα οποία δηµιουργούν τη θεωρία των αντικειµένων του
περιβάλλοντοσ και αποσυνδέουν την παράσταση από
την εµπειρία (Somekh & Davis,1997).
Θεωρώντασ τη τεχνολογία ωσ νοητικό εργαλείο που
µπορεί εύκολα να προσαρµοστεί στισ ανάγκεσ του ατόµου, παρουσιάζει κάποιεσ συγκεκριµένεσ ιδιότητεσ,
όπωσ την ταχύτητα τησ διαδικασίασ, τον τρόπο µε τον
οποίο λειτουργούν τα σύµβολα, τη δυνατότητα του
µαθητή τησ µετατροπήσ των συµβόλων και την αξιολόγηση και παρέµβαση σε ανεκπαίδευτουσ να αποκτήσουν υψηλέσ νοητικέσ δραστηριότητεσ, µέσω τησ
χρήσησ συµβόλων. Ανάλογα, οι ιδιότητεσ τησ πληροφορικήσ, όπωσ η επικοινωνία ιδεών και πληροφορίασ,
η ανάκτηση και ο χειρισµόσ τουσ, η δυνατότητα κατασκευήσ προτύπων και η µέτρηση και αξιολόγηση τησ
γνώσησ, µπορεί να οδηγήσει τον µαθητή στην απόκτηση τησ θεωρίασ τησ γνώσησ και την αποσύνδεσή τησ
από συγκεκριµένεσ παραστάσεισ. Αν αποφευχθούν οι
υπερβολέσ στη χρήση του υπολογιστή, ο µαθητήσ βοηθείται επιπλέον στην ανάπτυξη κριτικήσ σκέψησ, που
αποτελεί και έναν από τουσ κύριουσ στόχουσ τησ εκπαιδευτικήσ διαδικασίασ. Η αντίληψη αφορά την απτή
πραγµατικότητα και όχι την εικονική, που προβάλλει
ο υπολογιστήσ (Somekh & Davis,1997).
Κάνοντασ µια αναδροµή στισ αρχέσ του αιώνα, παρατηρείται το ενδιαφέρον τησ Παιδαγωγικήσ επιστήµησ
σχετικά µε τη σηµασία τησ εµπειρίασ του µαθητή στην
εκπαιδευτική πρακτική. Ο Dewey αναφέρει ότι η διδασκαλία πρέπει να µιµείται τον τρόπο σκέψησ του µαθητή: να ξεκινά από ένα πρόβληµα, να ακολουθεί η αντιµετώπιση του προβλήµατοσ µε διάφορεσ λύσεισ και
η εµπειρία που αποκτάται κατά τη φάση τησ επίλυσησ
του προβλήµατοσ να αξιοποιείται στο µέλλον σε παρόµοιεσ καταστάσεισ (Ξωχέλλησ, 1991). Συνεχίζοντασ,
αναφέρει ότι σηµασία έχει και η ποιότητα τησ εµπειρίασ που δέχεται ο µαθητήσ από το περιβάλλον. Συνεπώσ, ευθύνη του εκπαιδευτικού αφορά την παροχή
τησ εµπειρίασ που θα οδηγήσει στην ποιοτική γνώση.
Εφαρµόζοντασ οι εκπαιδευτικοί τισ νέεσ τεχνολογίεσ
στη διαδικασία τησ διδασκαλίασ, πρέπει να έχουν υπόψη τισ στάσεισ και τισ απόψεισ του Dewey, στοχεύοντασ στην προαγωγή τησ γνώσησ (Cabot, 1998).
Τα αναλυτικά σχολικά προγράµµατα συστηµατοποι-

ούν τη µαθησιακή εµπειρία, περιορίζοντασ την αυτονοµία εκπαιδευτικού και µαθητή, εκτελώντασ δραστηριότητεσ σύµφωνα µε αυτά. Τα διδακτικά προγράµµατα, κυρίωσ των θεωρητικών µαθηµάτων, παρουσιάζουν
ορισµένα δοµικά χαρακτηριστικά. Θέτουν εξαρχήσ
γενικούσ στόχουσ και σκοπούσ, οι οποίοι αποβλέπουν
σε εξειδικευµένα θέµατα σε σχέση µε το µάθηµα.
Περιλαµβάνουν την διδασκόµενη ύλη, τη µέθοδο διδασκαλίασ, τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν, χρονοδιάγραµµα και στο τέλοσ, έλεγχο και αξιολόγησησ τησ
γνώσησ. Τα δοµηµένα αυτά προγράµµατα διδασκαλίασ
αποβλέπουν στην τελική επίτευξη των στόχων του
µαθήµατοσ και προϋποθέτουν πιστή ακολουθία και
συνεργασία (Westphalen, 1982). Ο εκπαιδευτικόσ θα
αποφασίσει ή όχι τη χρήση του υπολογιστή ωσ µέσο
διδασκαλίασ σύµφωνα µε τη διδακτική ενότητα που
διδάσκει και την επίτευξη των µαθησιακών στόχων.
Αφού οριστούν οι στόχοι του µαθήµατοσ, ο εκπαιδευτικόσ µπορεί να ελέγξει, σύµφωνα µε τα κριτήρια τησ
Ψυχολογίασ και τησ Παιδαγωγικήσ, την καταλληλότητα του υπολογιστή και την ενσωµάτωσή του στη µέθοδο διδασκαλίασ για την υποστήριξή τησ και την πραγµάτωση τησ µάθησησ (Geisert & Futrell, 1990).
Η χρήση του διαδικτύου ωσ εκπαιδευτικό εργαλείο και
ωσ µέσο αναψυχήσ
Το διαδίκτυο (internet) είναι ένα σύστηµα συνδεδεµένων υπολογιστών που λειτουργεί σε παγκόσµιο επίπεδο και επιτρέπει στουσ χρήστεσ την ανταλλαγή πληροφοριών (Cambridge Advance Learners Dictionary).
Εµφανίστηκε τη δεκαετία του ’90 και εξελίχθηκε µε
ταχείσ ρυθµούσ, αποκτώντασ εκατοµµύρια χρήστεσ.
Είναι ένα σύνθετο µέσο επικοινωνίασ, παρέχει ελεύθερη και γρήγορη πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία, αναπτύσσει την κοινωνικοποίηση και διευκολύνει την ενηµέρωση (Cassell et al, 2006).
Οι µελέτεσ σχετικά µε τη χρήση του διαδικτύου από
τουσ εφήβουσ µαθητέσ δείχνουν ότι σε αρκετέσ περιπτώσεισ η επικοινωνία µπορεί να είναι ιδιαίτερα επωφελήσ για κοινωνικά ανήσυχα, περιθωριοποιηµένα ή
ντροπαλά παιδιά, αφού µπορούν να εξασκούν τισ κοινωνικέσ τουσ δεξιότητεσ δίχωσ τουσ κινδύνουσ που
συνεπάγεται η προσωπική αλληλεπίδραση. Επίσησ, ότι
η χρήση του ωσ βοηθητικό µέσο για τη µόρφωσή τουσ
διευκολύνει την ανάκτηση νέασ γνώσησ, επιλύει απορίεσ ή προβλήµατα γρήγορα και άµεσα και ο όγκοσ τησ
διαθέσιµησ βιβλιογραφίασ βοηθά στη µελέτη και σύνταξη πληθώρασ εργασιών (Heitner, 2002; McKenna et
al, 2002; Subrahmanyam et al, 2004). Παρά τουσ
φόβουσ για διανοµή ακατάλληλου για ανηλίκουσ υλικού µέσω του διαδικτύου, οι γονείσ το θεωρούν ένα
χρήσιµο εργαλείο για την µόρφωση των παιδιών. Πρόσφατη µελέτη διαπίστωσε ότι έφηβοι από οικογένειεσ χαµηλού εισοδήµατοσ, µε λογική χρήση του διαδικτύου για τη µόρφωσή τουσ, εµφάνισαν υψηλότερη
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βαθµολογία στισ σχολικέσ επιδόσεισ τουσ σε σχέση µε
τουσ εφήβουσ που έκαναν λιγότερη χρήση του διαδικτύου για το συγκεκριµένο λόγο (Jackson et al, 2006).
Άλλη µελέτη δείχνει ότι οι έφηβοι χρήστεσ µπορούν
να είναι πιο ειλικρινείσ στισ σχέσεισ τουσ µέσω διαδικτύου και πιο εύκολα να µοιράζονται συναισθήµατα σε απευθείασ σύνδεση, παρά µε την προσωπική
επαφή (McKenna & Bargh, 2000). Αυτή η ελευθερία
στην επικοινωνία που προσφέρει το διαδίκτυο, µπορεί να βοηθήσει τουσ εφήβουσ αλλά µπορεί και να
είναι ιδιαίτερα επιβλαβήσ, αφού είναι πιθανό να τουσ
αποσπάσει την προσοχή από την πραγµατικότητα και
να τουσ επιτείνει την µοναχικότητα και το φόβο για
διαπροσωπικέσ σχέσεισ. Αµερικανική έρευνα σε εφήβουσ δηλώνει ότι το διαδίκτυο είναι το βασικό µέσο
από το οποίο αντλούν πληροφορίεσ σχετικά µε ευαίσθητα κοινωνικά θέµατα, όπωσ οι διαπροσωπικέσ σχέσεισ και η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση (Suzuki &
Calzo, 2004). Επίσησ, µε τη δηµιουργία οµάδων οι
έφηβοι έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν τισ ηγετικέσ τουσ ικανότητεσ, γεγονόσ που ενθαρρύνεται από
την αυτονοµία τησ δηµιουργίασ µιασ οµάδασ, χωρίσ
κανόνεσ και προσδοκίεσ (Rainie & Horrigan, 2005).
Παρά τισ θετικέσ κοινωνικέσ επιπτώσεισ του διαδικτύου, έχει αναπτυχθεί ανησυχία σχετικά µε την προστασία τησ ιδιωτικήσ ζωήσ, την ασφάλεια, την πορνογραφία, την εγκληµατικότητα και την εικονική κοινότητα
(Greenfield & Yan, 2006). Λόγω τησ εύκολησ πρόσβασησ, οι κίνδυνοι για τουσ εφήβουσ είναι πολύ µεγάλοι
σε σύγκριση µε άλλα µέσα ενηµέρωσησ. Σύµφωνα µε
έρευνα, οι γονείσ σε ποσοστό 85% δηλώνουν ότι η ανησυχία τουσ για τουσ κινδύνουσ που αντιµετωπίζουν οι
έφηβοι έχει µετατοπιστεί από την τηλεόραση στο διαδίκτυο (Polly Klaas Foundation, 2006).
Ψυχολογικέσ επιδράσεισ του διαδικτύου στουσ εφήβουσ
Η εφηβεία αποτελεί µία περίοδο αλλαγών που οδηγεί
στην ενηλικίωση. Χαρακτηριστικό τησ, εκτόσ από τισ σωµατικέσ αλλαγέσ, είναι η τάση αναζήτησησ τησ ταυτότητασ
και η ένταξη στο κοινωνικό σύνολο. Η ανάγκη για κατανόηση, οι δυσκολίεσ στην αναζήτηση ταυτότητασ, το άγχοσ
και οι περίπλοκεσ προσωπικέσ σχέσεισ επιδεινώνουν την
ψυχολογία του εφήβου. Το διαδίκτυο µε τισ απεριόριστεσ
ευκαιρίεσ που τουσ προσφέρει µπορεί να αποτελεί διέξοδο από τη σκληρή για αυτούσ καθηµερινότητα.
Πλήθοσ διεθνών µελετών υποδεικνύουν την ύπαρξη
του φαινοµένου «προβληµατική χρήση του διαδικτύου»
και τονίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του: (α) προσκόλληση, (β) πολύωρη ενασχόληση και αύξηση των
ωρών χρήσησ για την απόκτηση αισθήµατοσ ικανοποίησησ, (γ) συνεχείσ ανεπιτυχείσ προσπάθειεσ για αποµάκρυνση ή και διακοπή τησ χρήσησ, (δ) αισθήµατα ανησυχίασ, κακοδιαθεσίασ, θυµού στην προσπάθεια ελάττωσησ
τησ χρήσησ, (ε) διακινδύνευση ή και απώλεια διαπροσωπικών σχέσεων, εκπαιδευτικήσ ευκαιρίασ, επιµόρφωσησ λόγω τησ προσκόλλησησ στο διαδίκτυο, (στ) από-
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κρυψη από τουσ οικείουσ του σχετικά µε τη συχνότητα
χρήσησ, (ζ) χρήση του διαδικτύου ωσ τρόπο διαφυγήσ
από προβληµατικέσ καταστάσεισ και για ανακούφιση
από άγχοσ, στενοχώρια, ενοχή κλπ., (η) απόσυρση από
άλλεσ δραστηριότητεσ και ψυχαγωγίεσ και (θ) αναστάτωση στον ύπνο ή µείωση των ωρών ξεκούρασησ
(Subrahmanyam et al, 2006; Whitlock et al, 2006).
Σωµατικέσ επιδράσεισ του ηλεκτρονικού υπολογιστή
στουσ εφήβουσ
Οι σωµατικέσ παθήσεισ από τη χρήση του υπολογιστή
σε παιδιά και εφήβουσ παρουσιάζουν αυξητική τάση.
Τα συχνότερα λάθη αφορούν την πολύωρη ενασχόληση
µε τον υπολογιστή χωρίσ να κινούνται ή να αλλάζουν
θέση. Η συνήθεια αυτή δηµιουργεί υπερένταση και καταπονεί τουσ µύεσ. Λόγω των επαναλαµβανοµένων κινήσεων, όπου εµπλέκονται οι ίδιεσ αρθρώσεισ και µυϊκέσ
οµάδεσ και από την κακή εργονοµική κατάσταση του
χώρου ή του γραφείου προκαλούνται διάφορεσ παθήσεισ. Η στάση του σώµατοσ, το επίπεδο τησ οθόνησ σε
σχέση µε το ύψοσ των µατιών, η καταλληλότητα του µεγέθουσ του «ποντικιού» και το γεγονόσ να µην είναι σε
ορθή γωνία οι αγκώνεσ και τα γόνατα επιδεινώνουν τα
σωµατικά προβλήµατα, κάποια από τα οποία είναι:
(α) Το σύνδροµο του καρπιαίου σωλήνα, από επαναλαµβανόµενουσ τραυµατισµούσ του µέσου νεύρου
και των τενόντων των δακτύλων.
(β) Οι τενοντίτιδεσ, φλεγµονέσ των τενόντων, που
προκαλούνται από την υπερβολική ένταση των µυών
και τισ επαναλαµβανόµενεσ κινήσεισ.
(γ) Οι µυϊκοί πόνοι στο κάτω µέροσ τησ πλάτησ, τουσ
καρπούσ και τουσ ώµουσ, από την πολύωρη παρακολούθηση στην οθόνη.
(δ) Οι κεφαλαλγίεσ, οι πόνοι στον αυχένα και τισ
ωµοπλάτεσ, η δυσκαµψία των µυών και των αρθρώσεων, ωσ αποτέλεσµα τησ συνεχόµενησ παρακολούθησησ στον υπολογιστή.
(ε) Οι οφθαλµολογικέσ παθήσεισ και µολύνσεισ,
όπωσ µυωπία, αστιγµατισµόσ, επιπεφυκίτιδα, κερατίτιδα κλπ., από τη χρήση και προσήλωση στην οθόνη του υπολογιστή (Clayton et al, 2005; O’Brien &
Marakas, 2011).
Επειδή δεν είναι απίθανο τα παθολογικά αυτά σωµατικά προβλήµατα να καταλήξουν σε χρόνιεσ παθολογικέσ
καταστάσεισ, ιδιαίτερη σηµασία έχει η διδασκαλία των
παιδιών και των εφήβων του σωστού τρόπου χρήσησ του
υπολογιστή, την ορθή εργονοµία του χώρου και την κατάλληλη στάση του σώµατοσ, ώστε να χρησιµοποιείται ο υπολογιστήσ χωρίσ την πρόκληση σωµατικών διαταραχών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ένασ από τουσ βασικούσ σκοπούσ τησ εκπαίδευσησ
είναι η παροχή γνώσεων και η προαγωγή τησ µόρφωσησ, σε συνδυασµό µε την προσωπική ανάπτυξη του
µαθητή και την ένταξή του στην κοινωνία. Η εκπαιδευτική διαδικασία χρησιµοποιεί διάφορα µέσα διδα-
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σκαλίασ, ώστε να πετύχει στο µέγιστο βαθµό τουσ σκοπούσ τησ. Ένα µέσο είναι και ο υπολογιστήσ, ο οποίοσ µπορεί, µε τισ δυνατότητεσ που προσφέρει, να βοηθήσει στην εξέλιξη τησ διδασκαλίασ και την επίτευξη
των εκπαιδευτικών στόχων.
Η εισαγωγή των υπολογιστών αποτελεί καινοτόµο δράση στην εκπαιδευτική πράξη και ο ρόλοσ των εκπαιδευτικών συνοψίζεται στην παροχή ελευθερίασ προσ
τουσ µαθητέσ στη σκέψη, το στοχασµό, την κρίση και
την πράξη. Για την εισαγωγή των υπολογιστών στο
σχολείο πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η χρησιµότητα και ο τρόποσ εφαρµογήσ σε µια κοινωνία όπου
οι τεχνολογικέσ εξελίξεισ είναι ραγδαίεσ.
Επίσησ, η σωστή χρήση του υπολογιστή και του διαδικτύου µπορεί να υποβοηθήσει στην κοινωνικοποίηση και την ανάπτυξη τησ προσωπικότητασ των εφήβων και να αποτελέσει ένα υγιέσ µέσο αναψυχήσ στον
ελεύθερο χρόνο τουσ, χωρίσ να επιφέρει αρνητικέσ
επιπτώσεισ στην ευαίσθητη ψυχολογία τουσ. Επιπλέον, η διδασκαλία των εφήβων από τουσ επαγγελµατίεσ υγείασ για την απαραίτητη εργονοµία του χώρου
και τη στάση του σώµατοσ κατά τη χρήση του υπολογιστή θα δηµιουργήσει τισ προϋποθέσεισ για την αποφυγή χρόνιων παθήσεων, που σχετίζονται µε αυτόν.
Σκοπόσ των µελλοντικών ερευνητών θα πρέπει να είναι
η ενδελεχήσ διερεύνηση τησ σχέσησ των εφήβων µε
τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ώστε να συµβάλλουν στην
αξιολόγηση τησ χρήσησ του υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία και την αναψυχή των εφήβων.
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