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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  

Αγαπητοί μαθητές!  

  

Αυτό που κρατάτε στα χέρια σας είναι ένα εγχειρίδιο αναφορικά με την κοινωνική 

ευθύνη. Η ευθύνη αυτή μας υποδεικνύει πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στην 

κοινωνία: ποιες υποχρεώσεις και ευθύνες έχουν οι πολίτες της. Οι ιδιαιτερότητες σε 

αυτό το εγχειρίδιο είναι ότι αυτές οι ευθύνες και τα δικαιώματα εξετάζονται από μια 

σκοπιά που συμβαδίζει με το σήμερα και που καίριο ρόλο παίζει η ψηφιακή εποχή.   

  

Γνωρίζετε ακριβώς τι είναι η ψηφιακή εποχή-ή τουλάχιστον, όλοι έχετε χρησιμοποιήσει 

ηλεκτρονικές συσκευές και υπηρεσίες, όπως ιντερνέτ, τα emails, το Facebook, το 

Twitter, τα κινητά τηλέφωνα κτλ.- συνήθως καλύτερα και πιο ελεύθερα από ότι οι γονείς 

σας ή οι καθηγητές σας.  

  

Μπορείτε να κάνετε φίλους ανά τον κόσμο, συχνά ζείτε σε μια ψηφιακή κοινότητα. 

Είναι εύκολο για εσάς- πολλές φορές όμως δεν το κατανοείτε απόλυτα πέρα από τα 

πλεονεκτήματά του, υπάρχουν και απειλές που επίσης σχετίζονται με αυτές τις 

ψηφιακές πιθανότητες. Η κοινωνία έχει αλλάξει με την Ψηφιακή Εποχή και πρέπει να 

έχετε συνείδηση πώς να ζήσετε μέσα σε αυτήν. Έχετε ορισμένα πλεονεκτήματα- αλλά 

αντιμετωπίζετε και ορισμένες υποχρεώσεις επίσης. Αυτά τα συγκεκριμένα ψηφιακά 

κοινωνικά χαρακτηριστικά παρουσιάζονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Μπορείτε να μάθετε 

απλά διαβάζοντας, αλλά και μέσω των κινητών σας τηλεφώνων, χάρη σε μια εφαρμογή 

που δημιουργήσαμε για εσάς.   

  

Υπάρχουν οχτώ διαφορετικά κεφάλαια σε αυτό το εγχειρίδιο και κάθε ένα περιέχει τρία 

υποκεφάλαια, το οποίο με την σειρά του μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μια διδακτική 

ώρα. Τα κεφάλαια και τα υποκεφάλαια είναι ημι-ανεξάρτητα- π.χ. δεν είναι απαραίτητο 

να τηρηθεί η σειρά με την οποία είναι δοσμένα στο εγχειρίδιο. Ο καθηγητής σας μπορεί 

να αποφασίσει μια διαφορετική ή να επικεντρωθεί σε κάποια συγκεκριμένα. Όπως και 

να έχει, εάν μελετήσετε το κείμενο, πρέπει να είστε σε θέση απαντήσετε της ερωτήσεις 

ελέγχου και να πραγματοποιήσετε τις ασκήσεις για το σπίτι.  

Η κοινωνική ικανότητα είναι απαραίτητη στην ζωή μας. Είμαστε κοινωνικά «ζώα» 

όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης: π.χ. δεν μπορούμε να ζήσουμε μόνοι μας, έξω από την 

κοινωνία. Και από την στιγμή που ζούμε μέσα σε αυτήν, πρέπει να γνωρίζουμε τους 

κανόνες- τις ευθύνες μας και τις υποχρεώσεις μας αλλά και τα δικαιώματά μας. Για το 

πώς ζούμε σε μικρότερες ή μεγαλύτερες κοινωνίες και για το πώς αυτοί οι κανόνες 

διαμορφώνονται στην σημερινή ψηφιακή κοινωνία: πώς μπορούμε να είμαστε ικανοί 

να διοικούμε την κοινότητά μας και να επωφελούμαστε εξίσου από την κοινότητα αλλά 

και από τους άλλους. Όλα αυτά τα θέματα θα τα διαπραγματευτούμε σε αυτό το 

εγχειρίδιο.   

  

Πέρα από αυτά τα κεφάλαια όμως, μπορείτε να βρείτε και ένα παράρτημα στο τέλος 

του εγχειριδίου, που αφορά την κοινωνική ευθύνη σε μια εποχή τεχνολογίας. Μπορείτε 

απλά να το μελετήσετε, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα για τον εκπαιδευτικό σας να το 

διδάξει σαν ξεχωριστό κεφάλαιο και να το συζητήσετε.  

  

Η ομάδα του έργου δημιούργησε το παρόν εγχειρίδιο με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής  

Ένωσης:  
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Březová Schools, Czech Republic   

Suprex Ltd., Hungary   

Červenik School, Slovakia   

4 EPAL Kavalas School, Greece   

Vrakúň Municipality, Slovakia   

Fondazione Lorenzo Guetti, Italy   

Istituto Lorenzo Guetti, Italy   

Auseu School, Romania  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο   

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ  

  

  

Ζούμε ίσως τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές της ιστορίας του ανθρώπινου είδους.  Η 

τεχνολογία έχει εισβάλλει ολοκληρωτικά στις ζωές μας και από δω και στο εξής θα 

εισέρχεται ολοένα και περισσότερο. Επομένως, πρέπει να προσεγγίσουμε ολιστικά το 

θέμα αυτό και να διαφυλάξουμε την σημασία του να είσαι ανθρώπινο ον.   

  

Με άλλα λόγια, είναι απαραίτητο να επενδύσουμε στην εξέλιξη του ανθρώπινου είδους 

όσο και στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Πρέπει να αποφύγουμε να αυτοματοποιήσουμε 

τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά μας.   

  

Κάποιοι ειδικοί εκτιμούν ότι σε περισσότερο από δύο δεκαετίες ο κόσμος θα αλλάξει 

περισσότερο από ότι έχει αλλάξει σε τρείς αιώνες. Αυτή η εκτίμηση δεν είναι αμελητέα. 

Με αποτέλεσμα, το μέλλον δεν θα είναι πλέον μια απλή επέκταση του παρόντος, αλλά 

θα είναι πολύ διαφορετικό.   
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α  

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  

  

Μελετώντας αυτήν την ενότητα οι μαθητές θα κατανοήσουν:  

 Τι σημαίνει «ψηφιακός».  

 Ποια είναι η σημασία της μικροηλεκτρονικής και νάνο-ηλεκτρονικής.  

 Ποια είναι η σημασία της επεξεργασίας δεδομένων.   

 Πώς η ψηφιακή τεχνολογία και το διαδίκτυο αλληλοσυνδέονται.   

  

  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ  

Η οικονομία πάντοτε έπαιζε καίριο ρόλο στην λειτουργία των κοινωνιών. Για την 

φεουδαρχική κοινωνία, η γεωργία αποτελούσε τον καθοριστικό παράγοντα. Αργότερα, 

με την ανάπτυξη της βιομηχανίας και την πρώτη βιομηχανική επανάσταση, οι μηχανές, 

η τεχνολογία, οι εργάτες- αυτές είναι οι νέες σημαντικές έννοιες. Η βιομηχανική 

επανάσταση (1760-1830) έφερε πρωτοφανή ανάπτυξη στην παραγωγή σε κάθε είδος 

προϊόντος και επομένως, στον τρόπο ζωής και στα πρότυπα. Η Βρετανία έπαιξε 

καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της βιομηχανικής κοινωνίας.    

  
  

( Ένας τεχνίτης εργάζεται με τα χέρια του πριν από 500 χρόνια και ένα μηχανουργείο τον 

19ο αιώνα)   

  

Μια νέα στροφή συνέβη στην βιομηχανία στις αρχές του 20ου αιώνα: εκείνη την εποχή 

στις Η.Π.Α, ο ιδιοκτήτης του Ford Motor Company, εισήγαγε την παραγωγή βασισμένη 

στην διαίρεση της παραγωγής: η παραγωγή που χρησιμοποιούσε γραμμές 

συναρμολόγησης. Το διάσημο Τ1 μοντέλο ήταν το πρώτο παράδειγμα προϊόντων 

κατασκευασμένων με τόσες γραμμές συναρμολόγησης. Οι μηχανές χρησιμοποιούνταν 

στην παραγωγή, αλλά πιο συγκεκριμένα στην συναρμολόγηση, αλλά η χειρονακτική 

εργασία  επικρατούσε ακόμα.   

  

Η εφεύρεση του Henry Ford οδήγησε στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας και ως 

αποτέλεσμα στην πτώση της τιμής. Αυτός ήταν ο στόχος του Ford: ήθελε (και έπρεπε) 

να κάνει το T1 φτηνό εάν ήθελε να πουλήσει τα αυτοκίνητα που κατασκεύαζε.  

  

Η γραμμές συναρμολόγησης ήταν το πρώτο βήμα προς την μαζική παραγωγή. Τα 

προϊόντα έγιναν φτηνότερα για το ευρύ κοινό. Οι γραμμές παραγωγής ήταν επίσης και 
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το πρώτο βήμα προς την αυτοματοποίηση, η οποία έκανε την παραγωγή ακόμα πιο 

αποτελεσματική, το μέγεθος των προϊόντων μεγάλωνε και οι τιμές έπεφταν.   

Πέρα από την βιομηχανία, οι άνθρωποι άρχισαν να χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο 

τις συσκευές.  

 

 

 

 

 
(Η μαζική παραγωγή της σειράς συναρμολόγησης και το διάσημο Τα- μοντέλο της) 

  

Οι υπηρεσίες δεν παρήγαγαν ολοκληρωμένα προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα τους ήταν 

πολύ χρήσιμο για την κοινωνία. Η γνώση ήταν πάντοτε πολύ σημαντική στην ιστορία 

του ανθρώπινου είδους, αλλά στα μέσα του 20ου αιώνα, άρχισε να γίνεται απαραίτητη. 

Η παραγωγή πληροφορίας και η διανομή έγινε σημαντικό κομμάτι της τοπικής 

οικονομίας και γύρω στο 1970, η κοινωνία της πληροφορίας, προέκυψε.   

  

Σύμφωνα με τον ορισμό «κοινωνία της πληροφορίας»: αποτελεί μια κοινωνία όπου η 

δημιουργία, η διανομή, η χρήση, η ενσωμάτωση και η χειραγώγηση της 

πληροφορίας αποτελούν μια σημαντική οικονομική, πολιτική και πολιτισμική 

δραστηριότητα. Μέχρι το 1970, «ο τομέας της βιομηχανίας» αποτελούσε το μισό 

σχεδόν παραγωγικό κομμάτι των ανεπτυγμένων κοινωνιών. Νέες εκφράσεις 

εμφανίστηκαν όπως: «κοινωνία της πληροφορίας», «βιομηχανία της πληροφορίας»,  

«τεχνολογία της πληροφορίας» κ.ο.κ.   

  

ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ   

Η βιομηχανική κοινωνία χρειαζόταν νέες μεθόδους και νέα γνώση: η έρευνα έγινε 

βασικός τομέας της βιομηχανικής ζωής. Νέες μεθόδους, νέα υλικά: εφευρέσεις και 

πατέντες άρχισαν να ξεπηδούν. Η επιτυχία βασιζόταν στην «έξυπνη παραγωγή». Νέα 

υλικά αναγνωρίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν στην βιομηχανία και συχνά άνοιξαν 

νέους δρόμους που οδήγησαν στην λύση βασικών προβλημάτων.  

  

Στην ηλεκτρονική βιομηχανία, τα ηλεκτρικά κυκλώματα και λειτουργίες άρχισαν να 

γίνονται ολοένα και πιο ευρύς.    
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Ημιαγωγοί και οι μικροηλεκτρονικές συσκευές ήταν πιθανότατα οι πιο σημαντικές 

εφευρέσεις του σύγχρονου ανθρώπινου είδους. Οι μικροηλεκτρονικές συσκευές έκαναν 

εφικτή την παραγωγή όχι μόνο ενός ραδιοφώνου, αλλά ολόκληρου κυκλώματος σε έναν 

μόνο κρύσταλλο. Αυτά τα ενσωματωμένα κυκλώματα γίνονταν ολοένα και 

περισσότερο σύνθετα, πραγματοποιώντας σύνθετες λειτουργίες και επομένως οι 

διαστάσεις τους έπρεπε να είναι όλο και μικρότερες. Οι αποστάσεις προχώρησαν 

περισσότερο από έναν μικρόν: στο να είναι χιλιάδες κομμάτια αυτού- νανομετρο. Η νέα 

τεχνολογία πλέον δεν είναι η μικροηλεκτρονική αλλά η νανοηλεκτρονική και στις μέρες 

μας, είναι εφικτό να τοποθετηθούν ένα δισεκατομμύριο τραντζιστορ σε ένα μόνο τσιπ.   

  

  

  

  

   

(Ένα ενσωματωμένο κύκλωμα και ένα έτοιμο τσιπάκι έτοιμο για ενθυλάκωση).  

  

Βάζοντας όλο και περισσότερα στοιχεία σε ένα μοναδικό τσιπάκι είναι μια 

«ενσωμάτωση» και αυτή η ενσωμάτωση έχει οδηγήσει σε δύο βασικές συνέπειες: χάρη 

στις μικρότερες αποστάσεις, οι μηχανές γίνονταν ολοένα και μικρότερες και δεύτερον, 

χάρη στην μαζική παραγωγή, το κόστος της παραγωγής γίνονταν εξαιρετικά χαμηλό. Η 

μικροηλεκτρονική και η νάνο- ηλεκτρονική αποτελούν το κλειδί στην ψηφιακή 

τεχνολογία.   

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Διαφορετικοί τύποι ηλεκτρονικής σκούπας και ραδιόφωνα    
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ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ   

Μιλώντας αυστηρά, η έκφραση «ψηφιακή τεχνολογία» είναι παραπλανητική. Η 

ψηφιακή τεχνολογία  δεν υπάρχει. Υπάρχουν ψηφιακές συσκευές, ψηφιακές λύσεις και 

ψηφιακές τεχνικές- αλλά όχι τεχνολογία. «Ψηφιακός» σημαίνει μια ηλεκτρονική λύση 

όπου όλα τα χαρακτηριστικά χαρακτηρίζονται από αριθμούς και οι  

ηλεκτρονικές διαδικασίες αντικαθίστανται από διαδικασίες με αριθμούς. Όταν η αξία  

τους χαρακτηρίζεται από αριθμούς, οι διαδικασίες μετατρέπονται σε μαθηματικές 

διαδικασίες.   

  

Η μικροηλεκτρονική χάρη στις πολύ μικρές της διαστάσεις και στον τεράστιο 

αποθηκευτικό χώρο σε πληροφορίες που μπορεί να αποθηκευτεί σε ένα μόνο τσιπάκι, 

αντικατέστησαν σταδιακά τις αναλογικές συσκευές όπως οι μαγνητικές κασέτες. Το 

50% του ψηφιακού αποθηκευτικού χώρου δημιουργήθηκε το 2002- για τον λόγο αυτό 

αποκαλείτε και η αρχή της Ψηφιακής Εποχής. Σήμερα παιδιά γεννιούνται ήδη στην 

ψηφιακή εποχή.   

  

(Η αλλαγή από το αναλογικό σύστημα στο ψηφιακό σύστημα αποθήκευσης) Η 

μικροηλεκτρονική οδήγησε σε διαφορετικές λύσεις πιο σύντομα. Για παράδειγμα, η 

έγχρωμη τηλεόραση δημιουργήθηκε περίπου το 1970…1980: η έγχρωμη μηχανή γύρω 

στο 1980: τα κινητά τηλέφωνα το 1983: το ίντερνετ περίπου το 1995. Σήμερα, ζούμε 

πραγματικά στην ψηφιακή εποχή και οι πολίτες της είναι «ψηφιακοί πολίτες». Οι 

άνθρωποι που έχουν τα μέσα να συμμετέχουν σε αυτή την μορφή της κοινωνίας  

 
(Ο ιδρυτής του κινητού τηλεφώνου)  

  

  

αποκαλούνται μερικές φορές  ψηφιακοί πολίτες.   
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  

1. Τι είναι η βιομηχανική επανάσταση;  

2. Τι είναι η κοινωνία της πληροφορίας;  

3. Πώς εξελίχθηκε η ανάπτυξη της μικροηλεκτρονικής;  

4. Γιατί οι ψηφιακές λύσεις είναι καλύτερες;  

5. Τι είναι η «ψηφιακή εποχή»;  

6. Ποιος είναι ο «ψηφιακός πολίτης»;  

  

  

  

1. Εξηγήστε τις διαφορές ανάμεσα στην μικροηλεκτρονική, ηλεκτρονική 

και νανοηλεκτρονική.  

2. Εξηγείστε τι σημαίνει ψηφιακός.  

3. Εξηγείστε γιατί χρησιμοποιούμε διάδικο σύστημα στην 

μικροηλεκτρονική και στην πληροφορική.   
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ  

  

  

  

Μελετώντας αυτή την ενότητα, οι μαθητές θα κατανοήσουν:  

• Τι είναι η πληροφορία και η επικοινωνία  

• Τι κάνει την διαφορά ανάμεσα στην πληροφορία και την επικοινωνία  

• Τι είναι η μετα- επικοινωνία  

• Πώς η πληροφορία και η επικοινωνία έχουν αλλάξει   

  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Η πληροφορία είναι οτιδήποτε φτάνει στην προσοχή μας και διευρύνει την γνώση μας. 

Βομβαρδιζόμαστε καθημερινά με χιλιάδες πληροφορίες. Και δεν μπορούμε να 

«κολυμπήσουμε» σε αυτόν τον ωκεανό πληροφορίας, οι οποίες δεν έρχονται μόνο όταν 

τις αναζητούμε, αλλά πάντοτε μέρα και νύχτα. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται ροή 

πληροφορίας και μεταφέρεται μέσα από τα κανάλια πληροφορίας. Το μήνυμα μπορεί 

να είναι φωνή, γραπτό κείμενο, συναίσθημα κτλ- οτιδήποτε φτάνει σε μια από τις 

αισθήσεις σου: αυτιά, μάτια, γλώσσα, δέρμα και μύτη. Τίποτα δεν μπορεί να 

σταματήσει την ροή της πληροφορίας-η πληροφορία δεν σημαίνει απομόνωση.   

  

Για εμάς:    

1. Η πληροφορία είναι αυτό που μας απασχολεί. Μπορώ να ακούσω εάν βρέχει 

τώρα στην Κένυα αλλά δεν έχει ενδιαφέρον για εμένα. Για εμένα, δεν αποτελεί 

πληροφορία.  

2. Η πληροφορία είναι ότι είναι καινούριο σε εμάς. Αυτό που ήδη ξέρουμε, δεν 

αποτελεί πληροφορία. Μπορεί ακόμα να είναι χρήσιμο: μπορεί να ενισχύσει τις 

προηγούμενες γνώσεις μας.   

  

Η πληροφορία είναι εξαιρετικά χρήσιμη σε εμάς: είναι απαραίτητη για να 

προσδιορίσουμε τον κόσμο μας. Τα τελευταία 50 χρόνια και συγκεκριμένα στην 

ψηφιακή εποχή, η σημασία της πληροφορίας έχει μεγαλώσει πολύ.   

  

Ζούμε σε μία εποχή πληροφορίας. Η πληροφορία έχει πάντοτε μια κατεύθυνση: 

πηγαίνει από την πηγή στον αποδέκτη. Προφανώς, η πηγή πρέπει να γνωρίζει 

περισσότερα από εμένα για να μου μεταδώσει την πληροφορία. Η θέση της πηγής της 

πληροφορίας είναι πάντοτε κυρίαρχη και ο αποδέκτης- υποδεέστερος.   

Όταν αντιδρούμε σε ένα κομμάτι πληροφορίας, μια αντιστροφή πληροφορίας αρχίζει: 

τώρα, είμαστε η πηγή και ο άλλος ο αποδέκτης. Η θέσεις μπορούν να αλλάξουν 

αντίστοιχα.   

  

  

Η ΡΟΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΛΛΑΖΕΙ  

  

Όταν η εναλλαγή της πληροφορίας συνεχίζει να αλλάζει, το αποκαλούμαι επικοινωνία. 

Στην επικοινωνία, οι παρτενέρ βρίσκονται σε ίσο επίπεδο- πιο συγκεκριμένα, τα 

επίπεδα αλλάζουν τόσο γρήγορα που γίνονται ίσα.   
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Επομένως, η κριτική διαφορά ανάμεσα στην πληροφορία και την επικοινωνία είναι   

• Η πληροφορία ανταλλάσσεται ανάμεσα σε δύο πλευρές.   

• Οι παρτενέρ βρίσκονται σε ίσο επίπεδο   

  

Αυτή η διάκριση είναι βασική: χρησιμοποιούμε αυτές τις δύο λέξεις συχνά με λάθος 

τρόπο. Οι εφημερίδες, το ράδιο, η τηλεόραση δεν είναι πηγές πληροφόρησης: απλώς 
μας ενημερώνουν. Είναι μέσα μαζικής πληροφόρησης και όχι επικοινωνίας.  

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   

Όταν οι άνθρωποι επικοινωνούν, μεταφέρεται πάντοτε σε δύο διαφορετικά κανάλια:  

• Αυτό που λέμε: το περιεχόμενο της πληροφορίας.  

• Πώς το λέμε: ο τόνος της φωνής μας, η στάση μας, οι κινήσεις μας κτλ.  

  

Αυτά τα δύο κανάλια λειτουργούν ανεξάρτητα από την πρόθεσή μας: και πάντοτε 

κινούνται παράλληλα. Το πρώτο κανάλι ονομάζεται επικοινωνία, το δεύτερο 

μεταεπικοινωνία. (μετα- ονομάζεται το πλαίσιο πίσω από μια ιδέα). Η μετα- 

επικοινωνία είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς: βασικά, μας παρέχει την μεγαλύτερη 

πλειοψηφία της ολικής πληροφορίας, ίσως σε ποσοστό 85%.  
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Μπορούμε να δούμε ότι το πιο σημαντικό όργανο είναι τα μάτια μας: δεχόμαστε 

περισσότερες από τις μισές πληροφορίες  διαμέσου τους.   

  

  

ΜΕΤΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ   

Όταν λέμε κάτι στον συνομιλητή μας, υποσυνείδητα ακολουθούμε δύο σκοπούς: 

ενημερώνουμε αυτόν/αυτή σχετικά με κάτι και τον/την πείθουμε να πιστέψει σε αυτό 

και να συμπεριφερθεί αντίστοιχα. Το πρώτο μέρος την πληροφορίας, το δεύτερο είναι 

το κίνητρο. Πάντοτε έρχονται μαζί: δεν μπορούμε να δώσουμε κίνητρο χωρίς να 

πληροφορήσουμε και δεν μπορούμε να πληροφορήσουμε χωρίς να κινητοποιήσουμε. 

Οι πληροφορίες μεταφέρονται μέσω των καναλιών πληροφόρησης (15% στον 

εγκέφαλό μας) και τα κίνητρα μέσα από την μετα-επικοινωνία (85% με τα 

συναισθήματά μας).  

  

ΜΕΤΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ   

Μια βασική διαφορά ανάμεσα στην επικοινωνία και την μεταεπικοινωνία είναι ότι όταν 

λέμε κάτι, γίνεται επίτηδες: θέλουμε να το πούμε, ξέρουμε τι πληροφορία θέλουμε να 

δώσουμε και για ποιόν σκοπό. Η μετα-επικοινωνία είναι ακριβώς το αντίθετο: είναι 

τελείως ασυνείδητη: δεν είναι κάτι που θέλουμε να μεταφέρουμε: η μετα- επικοινωνία 

μας λέει ακριβώς αυτό που πιστεύουμε για αυτό που λέμε. Αυτό σημαίνει ότι η 

επικοινωνία μπορεί να πει ψέματα, η μετα-επικοινωνία δεν μπορεί.   
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ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕΤΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

Τέτοια κανάλια είναι:  

  

Αυτό που βλέπουμε είναι:   

• Εκφράσεις προσώπου.  

• Εκφράσεις του βλέμματος  

• Κινήσεις σώματος, χεριών κτλ.  Απόσταση ανάμεσα στους συνομιλητές.  

  

  

Αυτό που ακούμε:  

• Ο τόνος της φωνής.  

• Η ταχύτητα της ομιλίας.  

• Το τρέμουλο της φωνής.  

• Ο ρυθμός της φωνής.  

  

  

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ   

  

Για να έχουμε πλήρη αξιοπιστία στην επικοινωνία, πρέπει να επικοινωνούμε σε 

προσωπικό επίπεδο, να ακούμε και να βλέπουμε τον συνομιλητή μας.   

  

Η ανάδυση της ψηφιακής εποχής (ιντερνετ, κινητά τηλέφωνα, Twitter, Facebook, sms 

κτλ) έχει αλλάξει ολοκληρωτικά στην Ψηφιακή Εποχή. Οι άνθρωποι και συγκεκριμένα 

η νέα γενιά- ξοδεύουν πολύ περισσότερο χρόνο αποκλειστικά στην διαδικτυακή 

επικοινωνία. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι η ψηφιακή επικοινωνία πολλές φορές 

αντικαθιστά την λεκτική επικοινωνία ακόμα και σε συνομιλητές που βρίσκονται ο ένας 

δίπλα στον άλλο. Η ηλεκτρονική επικοινωνία είναι μια πραγματικότητα, δεν μπορούμε 

να την αλλάξουμε, δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στον Μεσαίωνα, πρέπει να δεχτούμε 

τις συνέπειες της ψηφιακής εποχής και να τις χαλιναγωγήσουμε.   

  

Το βασικό πρόβλημα με την ηλεκτρονική επικοινωνία είναι η μεταεπικοινωνία 

υπολείπεται. Για τον λόγο αυτό χάνεται ο έλεγχος αξιοπιστίας! Η παρακίνηση μπορεί 
εύκολα να μετατραπεί σε χειραγώγηση. Σύμφωνα με τον ορισμό 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_manipulation).  Η  ψυχολογική 

https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_manipulation
https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_manipulation
https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_manipulation
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χειραγώγηση είναι ένα είδος κοινωνικής επιρροής που αποσκοπεί να αλλάξει την 
συμπεριφορά ή την οπτική των άλλων μέσα από μια κακοποιητική, απατηλή ή δόλια 

συμπεριφορά.   

  

Ακούγοντας ραδιόφωνο ή βλέποντας τηλεόραση, βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση να 

κρίνουμε την αξιοπιστία αυτού που ακούμε ή βλέπουμε. Η χειραγώγηση έχει φτάσει 

τεράστια επίπεδα και ειδικά τα παιδιά (που δεν έχουν ακόμα αρκετή εμπειρία ζωής) 

είναι περισσότερο εκτεθειμένα. Ο γραματισμός στα Μέσα Ενημέρωσης είναι 

απαραίτητο εφόδιο για την ζωή. Η πληροφορίες μας κατακλύζουν και είναι δύσκολο να 

δούμε πίσω από αυτό που ακούμε ή διαβάζουμε. Ο μεγάλος όγκος των πληροφοριών 

καταλήγει να είναι μικρός, από την στιγμή που δεν μπορούμε να αφομοιώσουμε τα 

πάντα: αισθανόμαστε χαμένοι ανάμεσα στο μέγεθος της πληροφορίας.   

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:  

1. Τι είναι η πληροφορία;  

2. Τι είναι η επικοινωνία;  

3. Τι είναι η μετα- επικοινωνία;   

4. Γιατί η μετα-επικοινωνία είναι σημαντική;  

5. Πώς λειτουργούν μαζί η επικοινωνία και η μεταεπικοινωνία;  

6. Πώς έχει αλλάξει η επικοινωνία στην ψηφιακή εποχή;  

 

1. Εξηγείστε τις αλλαγές θέσεις κατά την διάρκεια μιας 

συζήτησης.  

2. Σκεφτείτε τρείς περιστάσεις όπου η επικοινωνία και η 

μεταεπικοινωνία μεταφέρουμε αντιτιθέμενες πληροφορίες. 
3. Μαντέψτε και προσπαθήστε να ελέγξετε, πόσο χρόνο 

ξοδεύετε μιλώντας με τους φίλους σας σε αντιδιαστολή με τον 

χρόνο που ξοδεύεται σε ηλεκτρονικές συσκευές για να 

επικοινωνήσετε μαζί τους.    
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ  

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ  

    

 Μελετώντας αυτήν την ενότητα, οι μαθητές θα κατανοήσουν:  

• Τι είναι φυσικό για τους γονείς στην ψηφιακή εποχή;   

• Τι είναι φυσικό για τους μαθητές στην εποχή της ψηφιακής επικοινωνίας;  

• Ποιες είναι οι βασικές διαφορές ανάμεσα στις δύο γενιές;  

• Τι είναι η ανεστραμμένη διδασκαλία;  

• Πώς γεφυρώνουμε το κενό ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά;  

  

  

  

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΠΟΥΔΕΣ, Η Χ-ΓΕΝΙΑ ΚΑΙ Η Υ-ΓΕΝΙΑ.  

Για κάθε γενιά, είναι απόλυτα σημαντικό πώς μεγάλωσαν στην παιδική τους ηλικία. 

Αυτό που είχε εφευρεθεί και χρησιμοποιηθεί πριν την γέννησή μας, μοιάζει απόλυτα 

φυσικό: είμαστε εξοικειωμένοι με ότι γνωρίσαμε στην παιδική μας ηλικία, ενώ πρέπει 

να μαθαίνουμε όλο και περισσότερα κατά την διάρκεια της ζωής μας.   

Ας φανταστούμε μια πιθανή χρονική αλληλουχία των παλαιότερων και νεότερων γενεών:  

  

• Ένας νέος που είναι 14 ετών το 2020, γεννήθηκε το 2006. Μπορούμε να φανταστούμε τα 

χρόνια από το 2005…2007 ως το έτος γέννησης για την επερχόμενη γενιά στην οποία 

απευθύνεται αυτό το εγχειρίδιο.   

• Ως μέσος όρος, θεωρούμε ότι όταν η παρούσα γενιά γεννήθηκε, οι γονείς τους  

 
Τώρα πρέπει να σκεφτούμε: τι εισήχθηκε χάρη στις ηλεκτρονικές συσκευές, τις 

ψηφιακές τεχνικές, τους υπολογιστές και την πληροφορική γύρω στο 1950 ή 

νωρίτερα: γύρω στο 1980 ή νωρίτερα και γύρω στο 2005 ή νωρίτερα.   

  

• Τι είχε εισήχθη πριν από το 1950, οι παππούδες μας θεωρούσαν αυτά τα πράγματα φυσικα;  

• Τι είχε εισήχθη γύρω στο 1980 ή νωρίτερα, ήταν φυσικό για τους γονείς μας  

  

  

ήταν  24 …26  χρονών.  Αυτοί  είχαν  γεννηθεί  το  1980….1982   και  είναι  τώρα  

38 ….40 χρονών.    
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1950 Ή ΝΩΡΙΤΕΡΑ  

Από την στιγμή που εφευρέθηκε το τρανζίστορ το 1948 ακολούθησαν και άλλες 

πρακτικές ηλεκτρονικές συσκευές.   Η τηλεόραση από την άλλη μεριά εφευρέθηκε στη 

δεκαετία του 60 μόλις. Από άποψη λοιπόν τεχνολογικής εξέλιξης θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι οι παππούδες μας έζησαν χωρίς την ηλεκτρονική ανάπτυξη  

  
  

  

1980 Ή ΚΑΙ ΝΩΡΙΤΕΡΑ  

Για 30 χρόνια από το 1950 μέχρι το 1980 ήρθαν μεγάλες αλλαγές. Οι ημιαγωγοί 

ανακαλύφθηκαν το 1949 και μια νέα βιομηχανία (όπως και επιστήμη) προέκυψε: η 
μικροεπιστήμη.   

  

   

Για τις τεχνολογικές τεχνικές, δύο αναπτυξιακές 
τεχνικές πολύ σημαντικές: η μικρο-επεξεργασία 

επιτρέπει να κάνουμε μικρούς αλλά δυνατούς 
υπολογιστές και μνήμες που επιτρέπουν την 

διάδοση μεγάλων ποσοστών πληροφορίας.   

  

  

  

Νέες μικροηλεκτρονικές συσκευές οδήγησαν σε μια 

αναπτυξιακή «πλημμύρα» στους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές.   

  

Ανακεφαλαιώνοντας, οι ηλεκτρονικές συσκευές άρχισαν να παράγονται σε τεράστιες 

ποσότητες. Οι γονείς μας μεγάλωσαν με αυτές τις νέες τάσεις: για αυτό δικαίως 

αποκαλούνται «ηλεκτρονικοί γονείς».  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Θα μπορούσαμε να ονομάσουμε την Χ - γενιά ως μια γενιά ηλεκτρικών συσκευών.    
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2005 Ή ΝΩΡΙΤΕΡΑ  

  

Τα 25 χρόνια ανάμεσα στο 1980 και 2005 έφεραν τρανταχτές αλλαγές στον κόσμο όσον 

αφορά  τις ψηφιακές τεχνικές.  Οι διαστάσεις ενός τσιπ ημιαγωγών συρρικνώθηκαν 

περαιτέρω και ως εκ τούτου, η αναλογία ψηφιακών λύσεων έναντι των αναλογικών 

έγινε μεγαλύτερη. Το 2002, το ποσοστό της ψηφιακής μνήμης σε αντιδιαστολή με την 

αναλογική ισοσταθμίστηκε και μέχρι το 2010, η ψηφιακή κατοχή δεδομένων έγινε η 

απόλυτα κυρίαρχη. Λέμε λοιπόν ότι η Ψηφιακή Εποχή αρχίζει το 2002.  

  

Τα παιδιά μας βίωσαν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά να αλλάζουν:  

• Την τεράστια αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας των δεδομένων των προσωπικών 

υπολογιστών.  

• Την αύξηση της ταχύτητας και των ποσοστών την ίδια χρονική στιγμή καθώς και την 

πτώση των τιμών.  

• Τις αποστάσεις της μικρο-ηλεκτρονικής να εκμηδενίζονται γύρω στο 2010, να γίνονται 

μικρότερες από ένα μικρόν.   

• Χάρη στην χάρη στην βελτίωση της διαθεσιμότητας και των χαρακτηριστικών των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, το ίντερνετ έχει γίνει ένας «κοινός τόπος για όλους».   

• Από το 2010, το ίντερνετ έγινε προσβάσιμο μέσα από τις κινητές συσκευές.   

• Οι κλασσικές οθόνες αντικαταστάθηκαν από υγρές-κρυσταλλικές οθόνες(LCD).   

• Χάρη στα παραπάνω χαρακτηριστικά, η κοινωνία των παιδιών έχει αλλάξει δραματικά 

συγκριτικά με αυτή των γονέων τους και πόσο μάλλον των παππούδων τους.   

• Μέσα από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, πρακτικά κάθε ένας συνδέεται με όποιον θέλει 

στον κόσμο.   

  

 
Η παρούσα γενιά ορθά ονομάζεται Ψηφιακή Γενιά. Ποιοτικά νέες διαφορές στην ζωή 

των τριών γενεών (παππούδες-γονείς-παιδιάά) δημιούργησαν ένα τεράστιο κενό 

ανάμεσά τους. Πράγματα τα οποία είναι απόλυτα φυσιολογικά για τα παιδιά( μιας και 

τα ίδια τα γνωρίζουν από την γέννησή τους), φαντάζουν πολύ μακρινά στους γονείς 

τους.    
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:  

1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά για την γενιά των παππούδων σας όσον αφορά 

την έννοια των τεχνικών;  

2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της γενιάς των γονιών σας για το ίδιο ζήτημα;  

3. Τι είναι η Ψηφιακή Εποχή;  

4. Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά της Ψηφιακής Εποχής;  

5. Τι είναι η μικρο-ηλεκτρονική και τι η νανο-ηλεκτρονική;  

  

  

1. Εξηγήστε την τεχνολογική εξέλιξη και κατά πόσο επηρεάζει τις  ζωές 

μας.  

2. Γράψτε τρία σχόλια για τα παρακάτω στατιστικά.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ  
  

Όλα τα ανθρώπινα όντα γεννιούνται ελεύθερα και ίσα ως προς τις υποχρεώσεις και τα 

δικαιώματά τους. Είναι προικισμένα με λόγο και συνείδηση και έχουν την υποχρέωση 
να φέρονται το ένα στο άλλο με πνεύμα αλληλέγγυο.   

    

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην προστασία των αξιών όπως η αξιοπρέπεια, η 

ανθρωπιά, η ελευθερία, η ισότητα, η δημοκρατία, ο κανόνας του νόμου και ο σεβασμός 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτές οι αξίες εμπλουτίζονται με τις συνθήκες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενδυναμώνονται με το Συμβούλιο των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων. Ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι χρέος μας να γνωρίζουμε ποια 

από τα δικαιώματά μας ασκούν πλήρως τα χαρακτηριστικά της ιθαγένειάς μας.  

  

Δημιουργώντας μια ακόμα κοντινότερη ένωση, οι κάτοικοι της Ευρώπης έχουν 

συμφωνήσει στο να διασφαλίσουν ένα ειρηνικό μέλλον με κοινές αξίες. Μέσα από αυτό 

το έγγραφο, η ΕΕ προτείνει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διασφαλιστούν οι 

παραδόσεις και τα έθιμα των Μελών Κρατών και την ίδια στιγμή, θα αναπτυχθούν 

κοινές αξίες που προωθούν μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη, ελεύθερη 

διακίνηση των ατόμων, των υπηρεσιών, των αγαθών και του κεφαλαίου. Με τα 

δικαιώματα όμως πάντοτε ακολουθούν και οι υποχρεώσεις.   
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

  

Μελετώντας την παρακάτω ενότητα, οι μαθητές θα κατανοήσουν:  

• Τι είναι οι υποχρεώσεις.  

• Τι είναι οι ευθύνες.  

• Ποια είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα.  

• Ποια δικαιώματα συμπεριλαμβάνονται στην «διεθνή διακήρυξη των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων».  

• Ποιά είναι η σύνδεση ανάμεσα στις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις.  

  

  

Σε αυτές τις τόσο σημαντικές εποχές κοινωνικών αλλαγών, είναι σημαντικό να 

πάρουμε τον χρόνο μας για να σκεφτούμε τις υποχρεώσεις, τις ευθύνες και τα 
δικαιώματά μας με σκοπό να γίνουμε πιο ενεργοί πολίτες στην σύγχρονη κοινωνία. 

Αυτή η ενότητα θέλει να προσφέρει έναν ορισμό και να περιγράψει την ένωση 

ανάμεσα  στα  δικαιώματα,  τις 
υποχρεώσεις  και  τις 

 ευθύνες, τονίζοντας τις ρίζες 
τους.   

  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Ο  ορισμός  της 

 υποχρέωσης δηλώνει  μια 
 συμπεριφορά επιβαλλόμενη από 

τις νόρμες η οποία  μπορεί 
 να  διαφορετικής φύσης: 

νόμιμη, ηθική, θρησκευτική 

υποχρέωση….  

  

Η νομική υποχρέωση προέρχεται 

από έναν νόμο ο οποίος 

προδιαγράφει ορισμένες συμπεριφορές σε σχέση με συγκεκριμένα περιβάλλοντα και 

συνθήκες. Στο Ευρωπαϊκό νομικό σύστημα υπάρχει διάκριση ανάμεσα στις νόρμες που 

προέρχονται από νομοθετικές πράξεις και τις νόρμες που προέρχονται από την ερμηνεία 

των γεγονότων στην ζωή. Χώρες όπως η Ιταλία είναι στενά συνδεδεμένες με την πρώτη 

κατηγορία νόμων, ενώ άλλες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο περισσότερο στην δεύτερη. Η 

παραβίαση αυτών των κανόνων συχνά περιλαμβάνει εγκληματικές συνέπειες με την 

παρέμβαση του κράτους και του δικαστικού συστήματος.   

  

Στην περίπτωση ηθικής υποχρέωσης, από την άλλη πλευρά, είναι ζήτημα ανταπόκρισης 

σε ηθικούς κανόνες, που προέρχονται από την ατομική και συλλογική ευαισθητοποίηση 

του τι είναι καλό και τι είναι κακό. Μιας και αυτά αποτελούν άγραφα στανταρ, 

ποικίλουν αρκετά από χώρα σε χώρα. Συνήθως η παραβίαση ενός από αυτούς τους 

κανόνες δεν περιλαμβάνει κάποια από αυτές τις συνέπειες, αντίθετα προκαλεί 

κοινωνικές συνέπειες, αντίθετα προκαλεί κοινωνικές με έλλειψη του σεβασμού και 

συλλογικής αναγνώρισης.   
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Τέλος, οι θρησκευτικές 

νόρμες είναι αυτές που 

συναντάμε στα ιερά βιβλία 

και στα κείμενα που 

υιοθετούνται από την 

κοινωνία. Αυτοί οι κανόνες 

συχνά συνδέονται πολύ 

στενά με τους ηθικούς και 

κάποιες φορές επιδρούν και 

στην πρακτική και ηθική 

σφαίρα.   

  

ΕΥΘΥΝΕΣ  

Η έννοια της ευθύνης είναι διαφορετική από αυτή την υποχρέωσης  και  της 
ευθύνης. Συνδέεται στενά με την ιδέα της ελευθερίας. Στην πραγματικότητα, όταν δεν 

είναι κανείς ελεύθερος να διαλέξει την δική του συμπεριφορά, δεν μπορεί να είναι 
υπεύθυνος για τις συνέπειες  των  πράξεών του. Για να μιλήσουμε για 

υπευθυνότητα πρέπει να συμβαίνει την ίδια στιγμή:  

η κατάσταση είναι μια συνέπεια μιας ατομικής δράσης, το υπεύθυνο άτομο μπορεί να 

προβλέψει τα αποτελέσματα των πράξεών του, το υπεύθυνο άτομο μπορεί να δράσει 

διαφορετικά για να αποφύγει τις συνέπειες.   

  

  

  

 
  

  

Σε διεθνές επίπεδο, αρκετά θεμελιώδη δικαιώματα αναγνωρίζονται:  

• Το δικαίωμα για ασφάλεια, που προστατεύει τους ανθρώπους από εγκληματικές 

πράξεις, όπως ο φόνος, οι θυσίες, τα βασανιστήρια, οι απαγωγές κτλ.   

• Το δικαίωμα στην ελευθερία που προστατεύει έννοιες όπως την σκέψη και την 

θρησκεία, των κινήσεων, του Τύπου κτλ.  

• Την πολιτική ελευθερία, την ελευθερία δηλαδή να συμμετέχει κανείς ενεργητικά στην 

πολιτική ζωή, την ελευθερία να διαδηλώνει, να ψηφίζει κτλ.  

• Δικαιώματα για την κοινωνική ευθύνη που εγγυάται ίση συμμετοχή στην δράση των 

πολιτών, ισότητα απέναντι στον νόμο.  
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• Δικαίωμα στην ευημερία, που δίνει την δυνατότητα για ελεύθερη πρόσβαση στην 

εκπαίδευση, την προστασία του ατόμου σε περιστατικά φτώχειας ή δυσκολιών.  

• Συλλογικές δικαιώματα που εγγυώνται την προστασία απέναντι σε γενοκτονίες και 

απώλειας φυσικών πηγών.   

  

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ   

Η Διεθνής διακήρυξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι ένα έγγραφο που 

περιλαμβάνει  τους νόμους των ανθρώπινων όντων και συγγράφτηκε τον Δεκέμβριο του 

1948. Τα ανθρώπινα δικαιώματα παρουσιάζονται αναπαριστούν τα αδιαμφισβήτητα 

δικαιώματα που κάθε άνθρωπος κατέχει.    

  

  

  

  

  

Αυτό το έγγραφο δημιουργήθηκε για να 

εφαρμοστεί σε όλα τα μέρη μέλη. Ανάμεσα 

στα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων 

μπορούμε να θυμόμαστε: το δικαίωμα της 

ατομικής ελευθερίας, το δικαίωμα στην ζωή, 

το δικαίωμα στο αυτόπροσδιορισμό, το 

δικαίωμα στην ίση μεταχείριση, στην ζωή 

και στην θρησκεία κ.ο.κ.  

  

   

  

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΕΥΘΥΕΣ, ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

  

Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις συχνά θεωρούνται ως δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. 

Και τα δύο έχουν αυτό το χαρακτηριστικό να συνδέονται με τρείς εκδηλώσεις: να 

κάνεις, να μην κάνεις και έχεις την δυνατότητα να κάνεις. Στην πραγματικότητα, 

κάποιος μπορεί να έχει το δικαίωμα ή την υποχρέωση να κάνει κάτι, το δικαίωμα ή την 

υποχρέωση να μπορεί να κάνει κάτι. Συχνά κάποιου το δικαίωμα είναι κάποιου άλλου 

υποχρέωση.   

  

Η ευθύνη σε αυτή την διαλεκτική σχέση είναι η σύνθεση για την οποία, αυτός που έχει μια 

υποχρέωση, έχει την ευθύνη να μην ξεχνά τα δικαιώματα των άλλων.    

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  



26  

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

1. Τι είναι το δικαίωμα;  

2. Τι είναι η υποχρέωση;  

3. Τι σημαίνει ευθύνη;  

4. Τι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα;  

5. Είναι τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και ευθύνες συνδεδεμένες; Και αν ναι 

πώς;  

   

  

  

1. Σκεφτείτε σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αφορούν το 

σχολείο. Ποιος έχει υποχρεώσεις και ποιος δικαιώματα;  

Είναι τα ίδια για όλους;  

Γράψτε μια σύντομη έκθεση ιδεών.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β  

Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

  

  

Μελετώντας αυτή την ενότητα, οι μαθητές θα κατανοήσουν:  

• Τι είναι το δικαίωμα,  

• Ποια είναι τα ψηφιακά δικαιώματα  

• Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του πολίτη  

• Ποια είναι η σύνδεση ανάμεσα στις ευθύνες και τα δικαιώματα  

  

  

Τα δικαιώματα και οι ευθύνες είναι στενά συνδεδεμένα μιας και συχνά τα δικαιώματα 

του ενός είναι και οι ευθύνες του κάποιου άλλου. Αυτή η ενότητα, θέλει να προσφέρει 

μια ολιστική εικόνα στην σύνδεση ανάμεσα στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις.   

  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΒΑΝΑ  

 Η σύνδεση ανάμεσα στην ευθύνη και τα δικαιώματα είναι πολύ κοντινή : για να 

αναγνωριστεί ένα δικαίωμα θα πρέπει να υπάρξει ένας οργανισμός που αναλαμβάνει 

την ευθύνη για να το διασφαλίσει. Τα δικαιώματα είναι 

συχνά συνδεδεμένα με την κοινωνία και στον τόπο που 

κάποιος ζει. Στην Δύση , τα κράτη είναι υπεύθυνα για τα 

δικαιώματα των πολιτών τους, αλλά τι θα συνέβαινε αν οι 

κυβερνήσεις έπαιρναν περισσότερη ή λιγότερη ευθύνη και 

ξεπερνούσαν τα όρια της ελευθερίας;  

   

  

Στο κινούμενο σχέδιο “The breadwinner” το 2017, 

σκηνοθετημένο από την Nora Twomey, βασισμένο στο 

μυθιστόρημα, βρήκαμε ένα παράδειγμα για το πώς τα 

δικαιώματα εξαρτώνται με τα συμφραζόμενα. Το 

μυθιστόρημα διηγείται την ιστορία μιας νεαρής Παρβάν, 

11 χρονών κορίτσι που ζει στην Καμπούλ σε μια περιοχή 

που ελέγχεται από τους Ταλιμπάν, με τον πατέρα της 

Νουρουλαχ και την μητέρα της Φατιμά, την μεγαλύτερξ αδερφή της Σοράγια και τον 

μικρότερο αδερφό της Ζάκη. Ενώ κυλάνε όλα φυσιολογικά στην ζωή της, μια μέρα όλα 

αλλάζουν, όταν ο πατέρας της συλλαμβάνεται από τους Ταλιμπάν γιατί έχει στην 

κατοχή του βιβλία. Τότε η Παρβάνα και η μητέρα της προσπαθούν να τον 

απελευθερώσουν τον πατέρα της.   

Η ιστορία διαδραματίζεται στον Αφγανιστάν πριν τον πόλεμο το 2001, ενώ παράλληλα 

καταθέτει τις συνθήκες των γυναικών στην χώρα, απόλυτα απαράδεκτες στην Δυτική 

κουλτούρα, επίσης μιλάει για το πώς τα δικαιώματα  μπορούν να αλλάξουν ξαφνικά με 

την εμφάνιση καθεστώτων που περιορίζουν την ελευθερία.   

  

ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ  

Η κοινωνική ευθύνη σημαίνει πρώτα από όλα το να είναι κανείς γνώστης για τα 

δικαιώματά του, και τις υποχρεώσεις του. Συνδέεται επίσης και με τις κοινωνικές αξίες 

μιας κοινωνίας, όπως η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα, την 

συμμετοχή, την συνεργασία, την αλληλεγγύη, την κοινωνική δικαιοσύνη κ.α. Για μια 



28  

  

πλήρη κοινωνική ευθύνη, είναι απαραίτητο να έχει κανείς μια καλή πολιτική 

κουλτούρα, μια κριτική σκέψη και μια ενεργή συμμετοχή.  

  

Γενικά, μπορεί να λεχθεί ότι η υπεύθυνη κοινωνική ευθύνη αφορά θέματα που 

σχετίζονται με τις γνώσεις και την εξάσκηση των κοινωνικών δικαιωμάτων και των 

ευθυνών. Όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες σχετίζονται επίσης με το πλαίσιο ότι ορισμένες 

αξίες είναι στενά συνδεδεμένες με την κοινωνική συνειδητότητα.  Αυτές οι αξίες 

συμπεριλαμβάνουν την δημοκρατία, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ελευθερία, τον 

σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την πίστη, την συνεργασία, την συμμετοχή, 

την πνευματικότητα, την ηθική, την κουλτούρα, την πνευματική και φυσική εξέλιξη. 

Παρά το γεγονός ότι ορισμένες χώρες δίνουν περισσότερη ή λιγότερη σημασία σε αυτές 

τις έννοιες, είναι γενικά συμφωνημένο ότι όλες συμβάλουν στην παγκόσμια κατανόηση 

της έννοιας και της εφαρμογής της.   

  

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ   

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές δεν μπορούν απλά να υποστηρίξουν τις καθημερινές 

δραστηριότητες των ανθρώπινων όντων, αλλά να διαφυλάξουν μια καταπληκτική μια 

διαγνωστική και γνωστική επέκταση των ανθρώπινων δυνατοτήτων, που συχνά 

προσφέρουν πρόοδο, καλοζωία και δημοκρατία.   

  

Όσον αφορά την διαφύλαξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συγκεκριμένα σε 

απολυταρχικά κράτη, όπως το Ιράν, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν αποδειχθεί 

εξαιρετικά χρήσιμοι. Κατά την διάρκεια της Αραβικής Άνοιξης το 2015, το Twitter 

αποτέλεσε ένα «κλειδί» για την διάδοση των νέων σχετικά με τρέχουσες ανταρσίες, 

συγκεκριμένα στο Ιράν όπου το ιντερνέτ ελέγχεται στενά και υπόκειται σε λογοκρισία.  

  

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είναι γενικά ένα πολύ δυνατό μέσο συγκεκριμένα στα 

χέρια των χρηστών που χρειάζονται να υψώσουν τις φωνές τους για να ακουστούν σε 

αυτές τις χώρες όπου τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ελέγχονται από το κράτος ή από 

πολιτικές παρατάξεις. Στην πραγματικότητα, δημιουργούν μια νέα πολιτική σφαίρα: 

έναν διαδικτυακό κόσμο μέσα στον οποίο οι άνθρωποι συναντώνται και ανταλλάσουν 

ιδέες, πληροφορίες και γνώμες, ενώ χτίζουν κοινωνική γνώση.   
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  

1. Πώς τα κοινωνικά δικαιώματα και οι ευθύνες συνδέονται;  

2. Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στα κοινωνικά δικαιώματα και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα;  

3. Αναφέρετε το όνομα από επτά κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή 

Διακήρυξη των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.    

4. Τι σημαίνει κοινωνική ευθύνη;  

5. Γιατί τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης σχετίζονται με τα κοινωνικά δικαιώματα;  

  

  

1. Σκεφτείτε ένα περιστατικό κατά το οποίο τα δικαιώματά σας 

παραβιάστηκαν. Πώς νιώσατε; Ποιος ήταν υπεύθυνος; Γιατί αυτός/αυτή 

δεν ανέλαβε την ευθύνη του/της; Γράψτε μια σύντομη έκθεση.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  



30  

  

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ  

 
  

Έχοντας μελετήσει αυτήν την ενότητα, οι μαθητές θα μπορούν να κατανοήσουν:  

• Την έννοια της ηθικής.  

• Την σχέση μεταξύ ηθικής και νόμου.  

• Ποιες είναι οι ηθικές πτυχές στην Ψηφιακή Εποχή.  Ποια είναι η σύνδεση 

ανάμεσα στην ηθική και τις ευθύνες.  

  

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Για να 

κατανοήσουμε πότε κανείς πρέπει να είναι επικρατέστερος χρειαζόμαστε την ηθική. Τα 

ανθρώπινα όντα άρχισαν πολύ νωρίς να αμφισβητούν τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. 

Η ηθική είναι ένα παρακλάδι της φιλοσοφίας και μια αντανάκλαση των μηχανισμών της 

αμφισβήτησης . Τα προϊόντα μιας τέτοιας ηθικής είναι ηθικές αξίες, οι οποίες είναι 

συγκεκριμένες σε κάθε κουλτούρα και σε κάθε χρονική στιγμή.   

  

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΘΙΚΗ;  

Η ηθική είναι ένα παρακλάδι της φιλοσοφίας που μελετά την συμπεριφορά των 

ανθρώπινων όντων και τα κριτήρια από τα οποία η συμπεριφορά και οι επιλογές του 

αξιολογούνται (Αριστοτέλης). Στην γλώσσα της φιλοσοφίας, ένας γενικά αποδεκτός 

ορισμός το αναγνωρίζει με οποιαδήποτε διδασκαλία ή κερδοσκοπική σκέψη σχετικά με 

την πρακτική συμπεριφορά του ανθρώπου, κυρίως στο μέτρο που σκοπεύει να υποδείξει 

ποιο είναι το αληθινό αγαθό και ποια είναι τα μέσα για την επίτευξή του, ποια είναι τα 

ηθικά καθήκοντα προς τον εαυτό του και σε άλλους και ποια είναι τα κριτήρια για την 

εκτίμηση της ηθικής των ανθρώπινων ενεργειών. Η ηθική είναι παρόλα αυτά μια ομάδα 

κανόνων και αξιών που κατευθύνουν την ανθρώπινη συμπεριφορά συμβάλλοντας με 

θετική ή αρνητική κριτική και σεβασμό στο καλό και στο κακό.   

  

Οι κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς και η ηθική φαίνονται συνώνυμες λέξεις αλλά 

δεν είναι. Η ηθική συμπεριλαμβάνει ένα σύνολο αξιών που διαχωρίζουν το καλό από 

το κακό, ενώ οι κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς αντιστοιχούν στην προσπάθεια 

κάποιου να κατανοήσει πως λειτουργούν αυτοί οι κανόνες που έχουν δημιουργηθεί από 

ένα ανθρώπινο σύνολο.   

  

Η δεοντολογία μπορεί να θεωρηθεί ως κανονιστικός θεσμός και κοινωνικός θεσμός 

ταυτόχρονα:  

ΠΡΩΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ  

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ   
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• Με ένα θεσμικό όργανο, διότι είναι 

ένας οργανισμός που έχει 

αποσυνδεθεί από το άτομο (στην 

πραγματικότητα υπάρχει πριν και 

μετά από αυτό) και επειδή διευθύνει 

μια ομάδα η οποία φέρνει εις πέρας 

μια κοινωνική λειτουργία.  

• ¨κανονιστική¨, επειδή ωθεί τα άτομα 

να δρουν και να νιώθουν θετικά ή 

αρνητικά συναισθήματα σύμφωνα με 

τους κανόνες.  

• ¨κοινωνικά¨, επειδή περιορίζει την 

επιθυμία του ατόμου να πετύχει έναν 

μεγαλύτερο στόχο.  

  

Οι κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς 

έχουν μια πολύ στενή σύνδεση με τον νόμο, μιας και οι δύο ελέγχουν τις διαπροσωπικές 

σχέσεις ανάμεσα στα άτομα και ανάμεσα στα άτομα και την κοινωνία. Παρόλα αυτά, ο 

νόμος βασίζεται στην καταναγκαστική δύναμη του κράτους, ενώ οι κοινωνικοί κανόνες 

στον κοινωνικό έλεγχο του ενός. Ενώ ο νόμος είναι η επιστήμη του να συνυπάρχει 

κανείς που ελέγχεται από νομικούς κανόνες πρέπει να βασίζεται σε ηθικές αρχές. Η 

πρόσφατη ιστορία είναι γεμάτη από παραδείγματα ατόμων που παραβίασαν νομικούς 

κανόνες για να σέβονται υψηλότερες ηθικές αξίες.   

  

Πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι η ηθική χωρίζεται σε τελεολογική και δεοντολογική. 

Το πρόβλημα από το οποίο προκύπτουν οι δύο αυτές αντίθετες συνέπειες προέρχεται 

από το ερώτημα: Πώς μπορούμε να καθορίσουμε τι είναι ηθικά σωστό να κάνουμε για 

ένα συγκεκριμένο μέσο; Σύμφωνα με την τελεολογική θεωρία, μια πράξη είναι σωστή 

μόνο εάν προκαλεί, θα προκαλέσει ή μπορεί να προκαλέσει ένα επικρατέστερο καλό 

από ότι κακό ή τουλάχιστον το ίδιο με κάθε άλλη εναλλακτική. Με άλλα λόγια, σε αυτή 

την θεωρία ο σκοπός της πράξης τοποθετείται στο προσκήνιο του καθήκοντος και της 

πρόθεσης του πράκτορα. Σύμφωνα με την δεοντολογική θεωρία, παρόλα αυτά, οι 

τρόποι δράσης είναι η πράξη από μόνη της, κατά την αξιολόγηση μιας ενέργειας δεν 

μπορούμε να αγνοήσουμε την πρόθεση του ατόμου. Επομένως, το καθήκον και η 

πρόθεση, τέθηκαν πριν από το τέλος της πράξης.   

  

Στην βάση κάθε έννοιας της ηθικής είναι η έννοια του καλού και του κακού, της αρετής 

και ενός ορισμένου οράματος του ανθρώπου και των ανθρώπινων σχέσεων. Τέτοιες 

ιδέες συχνά σχετίζονται με μια συγκεκριμένη θρησκεία, ή τουλάχιστον δεοντολογία. Οι 

κοινωνικοί κανόνες της θρησκείας, στην πραγματικότητα εγκαθιστούν κανόνες 

συμπεριφορών καθολικές για όλους, ενώ η κοσμική ηθική δεν επιδιώκει να επιβάλει 

αιώνιες αξίες και συνήθως δείχνει προσεκτικά τις ανθρώπινες ανάγκες που λαμβάνουν 

υπόψη τις συνθήκες και τους ιστορικούς μετασχηματισμούς.    
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Η ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ  

Όταν μιλάμε για καλό και για κακό, μπορούμε να το ορίσουμε σε ηθικούς ή μη ηθικούς  

όρους. Στην εξέλιξη της ιστορίας, η ηθική έχει θεωρηθεί ως το μέσο καλλιέργειας 

ορισμένων ανθρώπινων διατάξεων, ανάμεσά των οποίων σίγουρα υπάρχουν ο 

χαρακτήρας και η αρετή. Οι αρετές είναι διατάξεις, ή χαρακτηριστικά, όχι εντελώς 

έμφυτα. Πρέπει να είναι επίκτητες, τουλάχιστον σε τμήματα, μέσα από την διδασκαλία 

και τη συνεχή εξάσκηση αυτής της διδασκαλίας.    

  

  

Η ΗΘΙΚΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ  

Από την δεκαετία του 80, με την επέκταση της σημασίας της κοινωνικής επίδρασης της 

πληροφορίας και των επικοινωνιών της τεχνολογίας, και συγκεκριμένα  του ίντερνετ, η 

αντανάκλαση έχει ωριμάσει στις ηθικές πτυχές της χρήσης των μέσων ενημέρωσης και 

επικοινωνίας. Αυτή η αρχή, ονομάζεται ακριβώς η ηθική των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης, οδήγησε σε άλλες πειθαρχικές υποκατηγορίες, όπως η ηθική του 

διαδικτύου.   
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  

1. Πώς ο Αριστοτέλης προσδιόρισε την ηθική;  

2. Ποιος είναι ένας γενικότερος ορισμός της ηθικής;  

3. Γιατί η κοινωνικοί κανόνες και η ηθική δεν είναι το ίδιο πράγμα;  

4. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ηθική και τους νόμους;  

5. Ποιες είναι οι δύο υποκατηγορίες της ηθικής;  

  

1. Σκεφτείτε κάποια παραδείγματα ηθικών κανόνων και βρείτε 

τις βασικές αρχές δεοντολογίας. Γράψτε μια σύντομη έκθεση 

εξηγώντας πώς και γιατί φτάσατε σε αυτό το συμπέρασμα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ  

  

Απόρροια της κοινωνικής επιστήμης του Durkheimian, η κοινωνική συνοχή αναφέρεται 

στους κοινωνικούς δεσμούς και τις κοινωνικές νόρμες που κρατάνε την κοινωνία 

ενωμένη, και έχει προσφάτως πραγματοποιηθεί μέσω δεικτών μέτρησης των Μέσων 

Κοινωνικής δικτύωσης. Μια αίσθηση ταυτότητας και συνολική δέσμευση για το κοινό 

καλό. Μέχρι στιγμής, λίγοι άνθρωποι προσπάθησαν να κοιτάξουν τις σύγχρονες μορφές 

της κοινωνικής συνοχής όσον αφορά την ποιότητα ή σε τοπικό επίπεδο, αλλά κανείς 

δεν έλαβε υπόψη τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε υπόληψη.    

  

Οι άνθρωποι βοηθούν ο ένας τον άλλο και φτιάχνουν οργανισμούς με σκοπό να 

αποφύγουν τους κινδύνους. Η διαδικασία, μια έκφραση του Durkheim οργανική 

αλληλεγγύη, συμπεριλαμβάνει συμπεριφορές που νομιμοποιούν την κοινωνική 

ανακατανομή και την κατασκευή μηχανισμών ανακούφισης σε περιπτώσεις κινδύνου. 

Βλέπουν ολόκληρη την κοινωνία, αλλά οι κοινωνικές αντιλήψεις για τον τρόπο με τον 

οποίο σχεδιάζονται οι κοινωνικές υπηρεσίες είναι σαφώς συχνά στοχευόμενες σε 

φτωχές ή ευάλωτες ομάδες.     
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α  

ΣΥΝΟΧΗ  

  

Μελετώντας αυτήν την ενότητα, οι μαθητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν:  

• Τι είναι ένα παγκόσμιο χωριό.  

• Τι είναι η παγκοσμιοποίηση.  

• Πώς οι σχέσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης λειτουργούν.  

• Πώς μπορούν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης να επιτύχουν την συνοχή σε μια 

παγκόσμια κλίμακα.  

  

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΩΡΙΟ  

Λαμβάνουμε καθημερινά πληροφορίες, νέα, μηνύματα, όλα αυτά ταυτόχρονα από όλες 

τις πλευρές της γης. Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας έχουν μετατρέψει τον κόσμο σε 

κάτι που μπορεί εύκολα να εξερευνηθεί σαν ένα χωριό. Ένα οξύμωρο ότι σήμερα 

χρησιμοποιείται για να μιλήσουμε για την παγκοσμιοποίηση και τον ρόλο του ίντερνετ 

σαν μηχανής εγγύτητας.   

  

Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης μπορεί να περιγραφεί με συντομία σαν μια 

διαδικασία κατά την οποία οι άνθρωποι από όλον τον κόσμο αισθάνονται πιο κοντά ο 

ένας στον άλλο, οικονομικά και πολιτισμικά, μέσα από το εμπόριο, την πληροφορική, 

την τηλεόραση, τον κινηματογράφο, τα μέσα μεταφοράς κτλ. Ο ανθρωπολόγος Ulf 

Hannerz προσδιορίζει τον ορισμό παγκοσμιοποίηση σαν μια γενική και ολοένα 

αυξανόμενη διασύνδεση, σύμφωνα με διαφορετικές οπτικές( οικονομική, πολιτική, 

πολιτισμική) σε συνδυασμό με μια αυξανόμενη ανάπτυξη της συνείδησης του να είναι 

κανείς μέρος την ίδιας ανθρωπότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.   

  

Ο McLuhan δηλώνει ότι, σε σχέση με την συνεχή ανάπτυξη αυτού του παγκόσμιου 

χωριού, είναι σημαντικό να μελετήσουμε τα μέσα επικοινωνίας όχι απαραίτητα στην 

βάση του περιεχομένου που μεταφέρουν, αλλά στην βάση διαφορετικών τρόπων με 

τους οποίους οργανώνεται η επικοινωνία.   

  

Η αντανάκλαση του McLuhan’s αγκαλιάζει, γενικά κάθε είδους μέσο. Το μέσο είναι το 

μόνο που προκαλεί την αλλαγή, σύμφωνα με την σημασία, το ρολόι μπορεί να 

προσδιοριστεί επίσης ως μέσο, μιας και έχει αλλάξει τον τρόπο που κανείς 

αντιλαμβάνεται και διαχειρίζεται τον χρόνο του. Για παράδειγμα, το διαδίκτυο έχει 

αλλάξει τον τρόπο αντίληψης της γνώσης, μιας και παρουσιάζει μια τεράστια συλλογή 

γνώσης από ολόκληρο τον κόσμο. Χάρη στον διαδίκτυο, η προσωπική και συλλογική 

μνήμα είναι κάθε στιγμή προσβάσιμη. Η συλλογική μνήμη  έχει γίνει μια 

αμφισβητήσιμη κληρονομιά, μια πιθανή απάντηση σε κάθε μας επιθυμία να γνωρίζουμε 

τα πάντα, σε κάθε χρονική στιγμή. Μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με οποιονδήποτε 

μέσω ενός ηλεκτρονικού μηνύματος: ο κόσμος έχει γίνει, τουλάχιστον με αυτήν την 

έννοια, στην πραγματικότητα ένα χωριό.   

  

Η εξέλιξη του διαδικτύου μπορεί να συμπεριληφθεί σε 3 σημεία:  

• Ταχύτητα και πιθανή καθολικότητα στις συνδέσεις.  

• Απεραντοσύνη και συνεχής αναβάθμιση της συλλογικής κληρονομιάς της γνώσης 

και της πληροφορίας.  

• Ίση πρόσβαση από όλους τους χρήστες.  
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Σε αυτό το τελευταίο σημείο, όπως θα διαπιστώσουμε αργότερα, εγείρει την συζήτηση 

σχετικά με τα ψυχοκοινωνικά αποτελέσματα του διαδικτύου, ένα από τα οποία είναι η 

ανάπτυξη μιας νέας μορφής κοινωνικού αποκλεισμού, για όσους δεν μπορούν να έχουν 

πρόσβαση στο ίντερνετ. Ακόμα, δεν είναι ξεκάθαρο πότε οι ψηφιακές τεχνολογίες 

μπορούν να βοηθήσουν στο γεφύρωμα των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στις 

διαφορές και να δημιουργήσουν κοινωνικούς σχηματισμούς που μπορούν να είναι 

διαφορετικοί και κοινωνικά συνεκτικοί.    

  

   

  

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  

Οι σχέσεις μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα  

  

Με την γέννηση του Τύπου, νέα εξαιρετικά μέσα διεύρυναν τις αισθήσεις μας, 

ενίσχυσαν τις ικανότητες και τις δυνατότητες επικοινωνίας μας, μας έδωσαν 

πληροφορίες, μας πρόσφεραν διασκέδαση και γνώση. Μέσα από τα κινητά τηλέφωνα 

μπορούμε να πλοηγηθούμε στο διαδίκτυο συνεχώς, οπουδήποτε και σε κάθε χρονικής 

στιγμή. Το ίντερνετ είναι εύκολο στην χρήση, μιας και όλα μοιράζονται το ίδιο 

λογισμικό σύστημα, δεν χρειάζεται να διαβάσουμε κάποιον οδηγό. Επιπλέον, υπάρχει 

μια εκφραστική διάσταση του διαδικτύου που επιτρέπει καθένα μας να εκφράσει τον 

εαυτό του και να δημιουργήσει νέα περιεχόμενα τα οποία μπορούν να είναι άμεσα 

προσβάσιμα και τελικά η κοινοτική διάσταση, η οποία είναι η αλληλεπίδραση ανάμεσα 

σε ανθρώπους. Με αυτό που αποκαλούμε σήμερα web 3.0, ο χρήστης μετατρέπεται από 

έναν παθητικό ηθοποιό στον πρωταγωνιστή της δημιουργίας και δημιουργό του 

περιεχομένου στο διαδίκτυο, δημιουργώντας νέα λογική και νέες διαδικασίες που 

αποκαλούνται συνεργατικό διαδίκτυο. Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

αντιπροσωπεύουν το πιο καθαρό παράδειγμα, είναι εφαρμογές που επιτρέπουν στους 

εγγεγραμμένους χρήστες να μοιράζονται και να αλληλεπιδρούν ο ένας με τον άλλο με 

γραπτά μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο και ηχητικά μηνύματα.   
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Σήμερα  μιλάμε για την «κουλτούρα της συνδεσιμότητας» η οποία ρίχνει φως στην 
αυξανόμενη πανταχού παρουσία ψηφιακών πλατφορμών τη ζωή των ανθρώπων, μέσα 

από την χρήση πολυάριθμων εφαρμογών και κινητής 
τεχνολογίας. Η μεγαλύτερη επίπτωση των μέσων 
 κοινωνικής  δικτύωσης  στην  Ευρώπη 

καταγράφεται ανάμεσα στους νέους ανθρώπους 
ηλικίας 16-24 ετών, οι περισσότεροι των οποίων δεν 
έχουν γνωρίσει ποτέ έναν κόσμο χωρίς άμεση 
πρόσβαση στο διαδίκτυο. Για τους νέους ανθρώπους,  

τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένας μηχανισμός που τους 

δίνει την δυνατότητα να εκφράζονται, μέσα από την δημιουργία προφίλ που 

περιγράφουν τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, τα χόμπι τους και τις ιδέες τους κτλ. 

Αυτό που αποκαλούμε Ζ-γενιά, το οποίο αναφέρεται στους ανθρώπους που γεννήθηκαν 

από το 2000 μέχρι το 2013, είναι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν τους κανόνες και την 

λειτουργία των social media, πολύ καλύτερα από τους ενήλικες, γιατί έχουν εξοικειωθεί 

μαζί της από την γέννησή τους. Το ίντερνετ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν 

μεταλλάξει τον τρόπο αυτής της γενιάς, που συνήθως αναφέρονται ως ψηφιακοί 

γηγενείς που αλληλεπιδρούν και επικοινωνούν με τον κόσμο.   

  

Το Instagram, αυτή την στιγμή, αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα μέσα ανάμεσα 

στους νέους ανθρώπους, όπου η επικοινωνία λαμβάνει χώρα μέσα από τις φωτογραφίες 

και τα βίντεο. Αυτό το κοινωνικό μέσο λειτουργεί σαν ένα online ημερολόγιο 

φωτογραφιών, στο οποίο οι άνθρωποι μοιράζονται γεγονότα της καθημερινότητάς τους 

με τους γνωστούς τους και μπορούν να ενημερωθούν για τα γεγονότα των άλλων 

ανθρώπων. Το Instagram δίνει την ευκαιρία να παρακολουθήσει κανείς τις ζωές 

διασήμων αλλά και άγνωστων ανθρώπων, των οποίων συνδεόμαστε για τους πιο 

άσχετους λόγους: να μοιραστούμε ιδέες, ενδιαφέροντα, επαγγέλματα κτλ. Μέσα από 

την χρήση χρήσιμων λέξεων είναι εύκολο να καθορίσουμε το περιεχόμενο των 
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ενδιαφερόντων και να δούμε τους λογαριασμούς που έχουν δημοσιεύσει φωτογραφίες 

με σχετικό περιεχόμενο και ορισμένες λέξεις που προηγείται το σύμβολο #.   

  

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Instagram και το Facebook έχουν γίνει ένα 

μέσο για κοινωνική επιβεβαίωση, η οποία μετριέται μέσα από τα likes που λαμβάνει 

ένα άτομο στις δημοσιεύσεις του, και μεταφράζονται σαν δημοσιότητα στο διαδίκτυο. 

Αυτοί είναι κανόνες και στρατηγικές 

για να αυξήσουν την δημοσιότητα στα 

κοινωνικά μέσα δικτύωσης, τα οποία 

απαιτούν μια ορισμένη ποσότητα 

χρόνου και ενέργειας, και τα οποία 

μπορούν να οδηγήσουν σε νέους 

κοινωνικούς μηχανισμούς όπως η selfie 

και ο influencer.   

  

  

H selfie είναι ένα φαινόμενο αλλά έχει 

επιπτώσεις που επηρεάζουν τόσο την κοινωνία  και  τον  τρόπο  που επικοινωνεί, 
 μέσα  από  την φωτογραφία και την τέχνη γενικότερα. Επιπλέον, η selfie είναι 

μια εκδήλωση που περιλαμβάνει την ταυτότητα των ανθρώπων, από την μια πλευρά 
κάτω από το πρίσμα της ματαιοδοξίας και της επίδειξης, από την άλλη πλευρά σε 

σχέση με την ανακάλυψη του εαυτού.   

  

Ένας influencer είναι κάποιος που, μέσα από τα κοινωνικά μέσα, είναι ικανός να 

κατευθύνει την γνώμη του καταναλωτή και τις συμπεριφορές ενός μεγάλου αριθμού 

ανθρώπων και να προωθήσει το μήνυμα αποτελεσματικά και γρήγορα. Αυτοί οι 

άνθρωποι έχουν την δυνατότητα να επηρεάσουν τους ακόλουθους τους χάρη στην 

ικανότητά τους να επικοινωνούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και της εξουσίας τους 

σε ορισμένα ζητήματα. Είναι ακριβώς η καλή γνώση ορισμένων ορισμένων θεμάτων 

που ξεχωρίζουν τον influencer και που επιβεβαιώνουν την εξουσία του και την πίστη 

των ακολούθων του.   

  

ΣΥΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ  

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει μέρος της ζωής σχεδόν όλων των ανθρώπων 

και η δημοτικότητά τους έχει μεγαλώσει από τα μέσα του 2000. Έφερε επανάσταση 

στον τρόπο επικοινωνίας και κατανομής της πληροφορίας  με τους φίλους μας, την 

οικογένειά μας και τους ξένους σε όλο τον κόσμο. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

μετατράπηκαν σε έναν χώρο στον οποίο σχεδιάζουμε και χτίζουμε σχέσεις, 

διαμορφώνουμε προσωπικές ταυτότητες, εκφράζουμε τους εαυτούς μας και μαθαίνουμε 

από τον κόσμο γύρω μας. Οι κοινωνικές πλατφόρμες προωθούν μια αίσθηση κοινότητας 

και διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων, για τον λόγο αυτό κάποιοι μελετητές 

προχωρούν την υπόθεση του διαδικτύου ως μέσου κοινωνικής συνοχής.   
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Η κοινωνική συνοχή ως κανονιστικός όρος περιγράφει μια θετική κατάσταση 

κοινωνικών σχέσεων μέσα σε μια δεδομένη τοποθεσία ή κοινωνία. Μπορεί να 

συμπεριλαμβάνει θεωρία συμπερίληψης σε μια κοινότητα, κοινωνία, ή συναισθήματα 

προσκόλλησης σε ένα μέρος: συμπερίληψη, σε σχέση με ευκαιρίες πρόσβασης στην 

αγορά εργασίας, εκπαίδευση, υγεία και στέγαση, συμμετοχή σε κοινωνικές 

δραστηριότητες.   

  

Οι ψηφιακές τεχνολογίες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν μια μεγάλη 

δυνατότητα να προωθήσουν την κοινωνική συνοχή, έχουν ενισχύσει τους υπάρχοντες 

κοινωνικούς δεσμούς τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, και κάποιες 

έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι αισθάνονται περισσότερο υποστηριγμένοι 

συναισθηματικά. Επιπλέον, το διαδίκτυο αναπτύσσεται όλο και περισσότερο γύρω από 

την καθολική εγκυκλοπαίδεια, συνεχώς ανανεώνεται, όπου μπορούμε να συναντήσουμε 

διαφορετικές κουλτούρες. Η θετική όψη αντισταθμίζει τις αρνητικές μορφές κοινωνικής 

συμμετοχής, όπως αυτής της νέας μορφής εξάρτησης από το διαδίκτυο, η οποία είχε 

σημαντικό αντίκτυπο στην γενιά-Ζ και σε αυτή των millennials.  

  

Σχετικές έρευνες που συνδέουν την μαζική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

στους νέους με διαφορετικές ψυχοκοινωνικές συνέπειες όπως η κατάθλιψη, η 

ιντερνετική βία και ο φόβος της απομόνωσης. Αυτό το τελευταίο σημείο αφορά το 

συναίσθημα που ονομάζεται φόβος της έλλειψης (Fear of Missing Out), ο οποίος 

μεταφράζεται σε φόβος απώλειας της ευκαιρίας κοινωνικοποίησης με άλλα άτομα. Ο 

ορισμός αυτός, εντοπίζεται κατά βάση σε νεαρά άτομα και εκφράζει την ανησυχία ότι 

τα κοινωνικά γεγονότα, ως ιδιαίτερες δραστηριότητες διασκέδασης, θα μπορούσαν να 

πραγματοποιηθούν χωρίς να είναι εκεί ο ίδιος να τις απολαύσει. Ο φόβος αυτός 

σχετίζεται άμεσα με το τι κάνουν οι άλλοι και σχετίζεται με έναν χαμηλό βαθμό 

ικανοποίησης σχετικά με την ζωή τους.   

  

Η χρήση του ιντερνετ είναι σαφώς εγκάρσια σε διάφορους παράγοντες: ηλικία, 

κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρο, γένος, γεωγραφική θέση, επίπεδα εκπαίδευσης, 

θρησκεία, εθνικότητα, ψηφιακή γνώση και γλώσσα: αυτοί οι παράγοντες μπορούν να 
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λειτουργήσουν σαν εμπόδια στην ψηφιακή επικοινωνία. Και για αυτούς, αντίθετα, που 

έχουν πρόσβαση, ο χρόνος που επενδύουν στις εικονικές κοινότητες μπορεί να έχει 

κόστος στην πραγματική τους ζωή.   

  

Υπό αυτή την έννοια, το διαδίκτυο τείνει να διευρύνει τα κοινωνικά κενά επειδή ο 

ψηφιακός αποκλεισμός αφορά τις διαφορές σε ότι αφορά την συμμετοχή των πολιτών  

 
στην τεχνολογία της πληροφόρησης.   

  

Όλα τα παραπάνω οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να εισάγει ψηφιακά προγράμματα 

εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, στα οποία η ένταξη νοείται ως συνεχής διαδικασία 

που συμπεριλαμβάνει όλα τα άτομα της κοινωνίας και το εύρος των αναγκών τους. Στην 

εκπαίδευση, είναι σημαντικό για το διδακτικό προσωπικό να επιτύχει υψηλότερα 

επίπεδα κοινωνικού αποκλεισμού και συνοχής μέσα από την εκτέλεση αναγνωρισμένων 

διεθνών ορθών πρακτικών. Παρά το γεγονός ότι από το 1980 επενδύσεις μεγάλης 

κλίμακας πραγματοποιήθηκαν στην τεχνολογία για τα σχολεία, απαιτείται η συναίνεση 

για τις προσεγγίσεις και τις μεθοδολογίες ως απαραίτητη προϋπόθεση για την 

εκμετάλλευση της χρήσης της τεχνολογίας του διαδικτύου και αυτό είναι που θέλει να 

υποστηρίξει το έργο SOCIRES.   

  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ   

  

1. Τι είναι το παγκόσμιο χωριό;  

2. Τι σημαίνει η έννοια «κουλτούρα συνδεσιμόητας»;  

3. Τι σημαίνει selfie;  

4. Περιγράψτε τον όρο κοινωνική συνοχή.  

5. Τι είναι το ψηφιακό χάσμα; 
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   1. Ζωγραφίστε ένα παγκόσμιο χωριό σύμφωνα με τον McLuhan.   
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β  

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  

  

Έχοντας μελετήσει αυτή την ενότητα, οι μαθητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν:  

• Τι είναι η ρευστή κοινωνία.  

• Τι είναι η αλληλεγγύη.  

• Πώς μπορούμε να δείξουμε αλληλεγγύη στο διαδίκτυο.  

• Ποιες είναι οι επιτυχημένες εκδηλώσεις της κοινωνικής αλληλεγγύης.  

  

Η ΡΕΥΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ  

  

Σε σχέση με το πρώτο κεφάλαιο, θέλουμε να κατανοήσουμε την έννοια μιας παγκόσμιας 

κοινωνίας σύμφωνα με όραμα του κοινωνιολόγου και φιλοσόφου Z. Bauman ο οποίος, 

στα πολυάριθμα βιβλία του, θεωρεί ότι η κοινωνία μας χρησιμοποιεί το μοντέλο της 

ρευστής νεοτερικότητας. Σύμφωνα με την ερμηνεία του, είμαστε μια κοινωνία που ζει 

για την κατανάλωση και στην οποία είναι όλα εμπορευματοποιημένα, 

συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπινου είδους. Στον νεοτερισμό, τα πάντα είναι 

διαπερατά από ρευστότητα η οποία χαρακτηρίζει τα υγρά τα οποία δεν υποστηρίζονται 

από μια φόρμα γιατί δεν μπορούν να έχουν εσωτερική συνοχή.   

 
  

  

Σύμφωνα με τον Bauman, οι σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους, σε κάθε κομμάτι της 

ζωής τους, είναι εύγλωττες, μεταβαλλόμενες, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει 

σταθερότητα στο παρελθόν. Οι κοινωνίες δεν είναι πλέον συμπαγείς και μακρόζωες, 

αλλά αποδεικνύεται να είναι εύθραυστες, αβέβαιες, με τάση στον ατομισμό, και πάντα 

με κίνδυνο να εξαφανιστούν. Ένα από τα χαρακτηριστικά της κοινωνικότητας είναι η 

μεσολάβηση διαπροσωπικών σχέσεων μέσω της καθημερινής χρήσης ψηφιακών 

τεχνολογιών, οι οποίες πάντα επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε σχέσεις με έναν πιο 

ρευστό τρόπο, χωρίς να χρειάζεται να είμαστε φυσικά παρόν. Η σχέση που 

χαρακτηρίζεται από την αποτελεσματική συνάντηση, σε ένα φυσικό περιβάλλον( πχ. 

Μια πλατεία), αντικαθίσταται από την συνάντηση στο διαδίκτυο, τον ψηφιακό χώρο 

που αποκαλείται επίσης κυβερνοχώρος.   
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Η ψηφιακή επανάσταση και η ψηφιοποίηση της 

πραγματικότητας φέρνουν στην επιφάνεια ορισμένα 

χαρακτηριστικά του ρευστού ανθρώπου: την 

ταχύτητα, την ανάγκη να δημιουργήσει σχέσεις, την 

αναζήτηση για τα την ταυτότητα και τα 

συναισθήματά του. Σήμερα, στις κοινωνικές 

επιστήμες, η επίδραση του διαδικτύου σε μια 

κοινωνία βλέπεται, από την μία πλευρά, με 

δυσπιστία, και από την άλλη πλευρά υποστηρίζεται 

για τις τεράστιες δυνατότητές του.   

Η κριτική για την ψηφιακή αλληλεπίδραση 

προέρχεται από την αίσθηση της κοινότητας ή από  

την σύνδεση εμπάθειας η οποία είναι απαραίτητη για 

την αύξηση της κοινωνικής συνοχής, απλά προωθώντας ένα περισσότερο έξυπνο είδος 

σχέσης, βασισμένο σε συζητήσεις και κοινωνικά δίκτυα, αποδεσμεύοντας τα άτομα από 

μια βαθύτερη συσχέτιση.  

  

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Η αλληλεγγύη είναι μια αξία που συμπεριλαμβάνει την εμπάθεια, η οποία είναι, η 

αναγνώριση του εαυτού μας σε άλλους, και που βασίζεται στο χτίσιμο δικτύων ή 

αποτελεσματικών σχέσεων που προχωρούν πέρα από οικονομική και εμπορική λογική. 

Η λέξη αλληλεγγύη προσδιορίζει, σε ένα ηθικό και κοινωνικό επίπεδο, μια σχέση 

αδελφοσύνης και αμοιβαίας υποστήριξης ανάμεσα στα μέλη της κοινωνίας και 

προσδιορίζει τις πράξεις που στοχεύουν να ισορροπήσουν τις κοινωνικές ανισότητες. 

Με την έκφραση « δείχνω αλληλεγγύη στους άλλους», αναφερόμαστε στην ανταλλαγή 

ιδεών, προθέσεων και υποχρεώσεων: για παράδειγμα, μπορούμε να δηλώσουμε ότι 

δείχνουμε αλληλεγγύη προς τους συμμαθητές μας, την οικογένειά μας, τους γείτονές 

μας ή τους συναδέλφους μας.  

  

Η λέξη αλληλεγγύη επίσης σημαίνει το μοίρασμα μιας σχέσης βοήθειας για χάρη των 

ατόμων με δυσκολίες, με μικρές ή μεγάλες κινήσεις που γίνονται αντιληπτές όχι μόνο 

με το μοίρασμα πρωταρχικών αγαθών, υλικών αγαθών, χρημάτων αλλά ακόμα με την 

συνεργασία ανάμεσα στους ανθρώπους.   

  

Σήμερα υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις αλληλεγγύης που ενσωματώνονται σε 

διαφορετικές κοινωνικές πρακτικές όπως για παράδειγμα, ο εθελοντισμός, οι 

οργανισμοί, η κινητικότητα ανάμεσα σε μεγάλες φυσικές καταστροφές, αιμοδοσίες κτλ.  
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Μιλώντας για αλληλεγγύη μας οδηγεί στο ερώτημα: Φερόμαστε αλληλέγγυα μόνο με τα 

μέλη της κοινότητάς μας, ή ανεξάρτητα προς όλους;  

  

Αρχικά, οι κοινότητες αμοιβαίας βοήθειας σχηματίστηκαν αρχίζοντας από το μοίρασμα 

μιας κοινής εμπειρίας, την ίδια ανάμεσα στους ανθρώπους, οι οποίοι αποφάσισαν να 

ενωθούν σε μια συλλογική δράση. Γεννημένοι σε ψυχολογικοκοινωνικούς τομείς, αυτές 

οι ομάδες στόχευαν να αναπτύξουν υποστηρικτικές μορφές υποστήριξης για να 

ξεπεραστούν καθημερινά προβλήματα όπως, για παράδειγμα, οργανισμοί για άτομα με 

αναπηρίες, ηλικιωμένους, γείτονες κτλ.  

  

Η αλληλεγγύη είναι η βασική αρχή της δόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

θεωρείται ως το μόνο όργανο για να ξεπεραστεί το εμπόδιο της διαφορετικότητας 

ανάμεσα στα διαφορετικά κράτη-μέλη.   

  

Η αλληλεγγύη είναι μια αρχή με πολλές οπτικές ως προς το πώς μπορεί να γίνει 

αντιληπτή από μια ομάδα, μια οικογένεια, φίλους, μια εθελοντική ομάδα ή ανάμεσα στα 

μέλη ενός κράτους και ανάμεσα σε διαφορετικά κράτη μέλη της Ευρώπης ή και του 

κόσμου.   

  

Οι ψηφιακές κοινωνίες μπορούν να οδηγήσουν στην αποδόμηση της έννοιας της 

αλληλεγγύης: δεν βασίζεται πλέον στις αξίες, ούτε στην σύνδεση, που οδηγεί σε μια 

αλληλεγγύη συνδεσιμότητας που αποκλείει την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία. Ο 

μηχανισμός μπορεί να είναι πραγματικά παρόν στον δρόμο της αλληλεγγύης μας 

σήμερα: μέσα από ένα απλό κλικ μπορούμε να υπογράψουμε μια ηλεκτρονική αναφορά 

για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών της 

Νότιας Αμερικής ή να στείλουμε μια δωρεά σε έναν οργανισμό που μάχεται κατά της 

φτώχειας στην Αφρική. Με μια χειρονομία που παίρνει ούτε ένα λεπτό από την μέρα 

μας, μπορούμε να φερθούμε αλληλέγγυα σε οποιονδήποτε, χωρίς απαραίτητα να πρέπει 

να εμπλακούμε συναισθηματικά ή φυσικά.   
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Αυτή η πρακτική μας κάνει να σκεφτούμε την αλληλεγγύη και τις επιπτώσεις που 

μπορεί να έχει στην ζωή μας: η διαφορά έγκειται στην απόφαση να είμαστε αλληλέγγυοι 

επειδή πιστεύουμε ότι η δέσμευσή μας μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της 

κατάστασης ενός άλλου ατόμου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η δράση δεν μπορεί 

να περιοριστεί σε κλικ, αλλά μπορεί να μειωθεί σε διάφορες μορφές υποστήριξης, τόσο 

σε απευθείας σύνδεση όσο και σε πραγματικές συνθήκες.   

  

Η κουλτούρα της συνδεσιμότητας οδηγεί τους μελετητές να αμφισβητούν πώς η 

σύνδεση ανάμεσα στα μέλη της ψηφιακής κοινότητας μπορούν να μεταφραστούν σε 

ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία και να μοιραστούν αξίες όπως η αλληλεγγύη. Το 

διαδίκτυο αναμφισβήτητα έχει την ικανότητα να αντιμετωπίσει τις ανισότητες που 

κληρονομούμε από τον φυσικό χώρο και να ασχοληθούμε με τα ηθικά προβλήματα με 

των απομακρυσμένων  άλλων. Αυτή η κινητήρια δύναμη του διαδικτύου μπορεί να 

προωθήσει την αλληλεγγύη από την βάση προς τα πάνω.   

  

  

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:  

1. Τι σημαίνει ρευστός νεοτερισμός;  

2. Ποιος είναι ο ρόλος που εξυπηρετούν οι ψηφιακές τεχνολογίες στον 

ρευστό μοντερνισμό;  

3. Ποιος είναι ο ορισμός της αλληλεγγύης;  

4. Πώς η αλληλεγγύη αλλάζει την ψηφιακή εποχή;  

5. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές ανάμεσα στην παλαιότερες 

μορφέςαλληλεγγύης και τις πιο σύγχρονες;  

 

  

  

  

1. Χωρίστε την τάξη σε ομάδες 4/5 ατόμων. Κάθε ομάδα πρέπει να 

συναντηθεί και να συζητήσει μαζί παραδείγματα αλληλεγγύης μέσα 

από το διαδίκτυο  και την χρήση ψηφιακών συσκευών. Η ομάδα θα 

πρέπει να επιλέξει ένα παράδειγμα αλληλεγγύης και σε σχέση με αυτό, 

να προετοιμάσει μια παρουσίαση πολυμέσων στο Power Point για να 

παρουσιάσει την επόμενη φορά στην τάξη.   
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ΕΝΟΤΗΤΑ C  

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΟΧΕΣ  

  

 Μελετώντας αυτή την ενότητα, οι μαθητές θα κατανοήσουν:  

• Τι είναι η πολυμορφία.  

• Τι είναι ο ρατσισμός.  

• Πώς μπορούμε να είμαστε ανεκτικοί.  

• Ποιοι είναι οι τρόποι να καταπολεμήσουμε το μίσος και την μισαλλοδοξία;  

  

  

Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ  

Όπως είδαμε και στην προηγούμενη ενότητα, σήμερα η αλληλεγγύη υπερβαίνει την 

πολιτισμική, κοινωνική, εθνική και διαφορές φύλου όπως και στο παρελθόν. Είναι μια 

αξία που προσδιορίζει την δυνατότητα να προσδιορίσουμε τους εαυτούς μας με τις 

προσδοκίες, τις ανάγκες και ολόκληρη την ζωή ακόμα και προς εκείνους που είναι 

διαφορετικοί.   

  

Σε αυτό το τελευταίο μέρος θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της 

πολυμορφίας, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει επί του παρόντος μια πραγματική 

πρόκληση για την κοινωνική συνοχή, ικανή να ασκήσει πίεση στην ίδια την 

αλληλεγγύη, δηλαδή στη σχέση αμοιβαιότητας μεταξύ των ανθρώπων.   

  

Η ποικιλομορφία στην απόλυτη μορφή της οδηγεί πίσω στην έννοια της εξωστρέφειας, 

η οποία από το 1800 έως σήμερα είναι όλο και περισσότερο το επίκεντρο των σπουδών 

στις κοινωνικές επιστήμες, συμπεριλαμβανομένων του κοινωνιολόγου Bauman, ο 

οποίος έχει αφιερώσει πολλά έργα του.   

 
  

  

Ο ξένος θεωρείται ως άτομο που φτάνει σε μια ομάδα και ακριβώς επειδή είναι 

διαφορετικός από τα άλλα μέλη της που την συνθέτουν, οδηγεί στην εσωτερική 

αποσταθεροποίηση, διότι δεν είναι γνωστό αν θα τον αναγνωρίσουν ως φίλο ή εχθρό 

και για αυτό ορίζεται ως «άλλος» διαφορετικός από το «εμένα» και το «εμάς».  



47  

  

 
  

Σήμερα ο ξένος θεωρείται υπεύθυνος για την κρίση της κοινωνικής συνοχής και της 

ομοιογένειας. Η μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο που πάντοτε συνοδεύεται με την 

ιστορία της ανθρωπότητας, και ειδικότερα στους πρόσφατους αιώνες έχει γίνει 

αντιληπτό ως μια ανωμαλία που πρέπει να διορθωθεί με σκοπό να διατηρήσει την σειρά 

και την κοινωνική συνοχή: όλα αυτά μέσω της αφομοίωσης, κάνοντας δηλαδή τον ξένο 

ίσο με τα μέλη της ομάδας στην οποία γίνεται δεκτός ή μέσω του αποκλεισμού του. 

Όπως τονίζει και ο Bauman, στην ρευστή μας κοινωνία που σημαδεύεται από το μαζική 

κίνηση των ανθρώπων και του χρήματος, μια αλλαγή πραγματοποιείται: οι ξένοι δεν 

αναγνωρίζονται πλέον σαν ανωμαλία, επειδή ζουν ανάμεσά μας για πολύ καιρό. Έτσι η 

ερώτηση επικεντρώνεται στο πώς μπορούμε να συνυπάρξουμε ειρηνικά με ξένους.   

  

Παρά το γεγονός ότι ο πλουραλισμός είναι μια αποδεκτή αρχή στην κοινωνία μας, οι 

σχέσεις με τους ξένους συνεχίζουν να είναι ένα πρόβλημα, ως απόδειξη των 

φαινομένων ρατσισμού που παρουσιάζονται όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε 

ολόκληρο τον κόσμο. Υπάρχουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι που δηλώνουν ότι οι 

ξένοι είναι πηγή που ευνοεί την κοινότητα: αυτή η ποικιλομορφία δεν είναι μόνο 

αναπόφευκτη αλλά και πολύτιμη γιατί δημιουργεί νέες εμπειρίες ανθρώπινης 

ανάπτυξης και εξέλιξης.   

  

Από την μία πλευρά, η πιο εξτρεμιστικές οπτικές αντιμετωπίζουν τον ξένο σαν εχθρό, 

αλλά οι πιο μετριοπαθείς απόψεις επιμένουν να αναγνωρίζουν τον άλλο, την ταυτότητα 

και την κουλτούρα του. Καθώς χτίζουμε μια συλλογική πολιτισμική διάσταση που 

φτάνει πέρα από τις διαφορές μέσα από τον προσδιορισμό κοινών αξιών. Πιο 

συγκεκριμένα, ο ξένος διαφέρει επειδή 

αυτός/αυτή προέρχεται από διαφορετική 

κουλτούρα, αλλά την ίδια στιγμή σαν 

ανθρώπινο ον, είναι το ίδιο ακριβώς με εμάς.  

  

Το θέμα της αναγνώρισης του άλλου 

συνδέεται με αυτό της ταυτότητας. Η 

κατασκευή ταυτότητας συνδέεται με την 

αμοιβαιότητα της αναγνώρισης, η οποία 

σημαίνει ότι για να αναπτύξουμε και να 



48  

  

παγιώσουμε την ταυτότητα κάποιου, χρειαζόμαστε άλλους ανθρώπους με τους οποίους 

είναι δυνατό να τον αναγνωρίζουν και να τους αναγνωρίζει. Η ηθική της αναγνώρισης 

επιβάλλει την υποχρέωση αναγνώρισης τους άλλου, αλλά ο άλλος δεν γίνεται αντιληπτός 

μόνο σαν ξένος, αλλά μπορεί να εκπροσωπηθεί από τους συνομήλικους του, από τους 

γείτονες του ή ακόμα και από κάποιον κοντινό συγγενή. Εάν προσπαθούμε να 

αναγνωρίσουμε τον άλλο, αυτό σημαίνει ότι πασχίζουμε να αναγνωρίσουμε και να 

αποδεχτούμε τους εαυτούς μας επίσης.   

  

Πρέπει να σημειωθεί ότι η κοινωνία μας χαρακτηρίζεται από μια πληθώρα ατόμων, με 

τα δικά τους ενδιαφέροντα, σχέσεις, συμπεριφορές και ανάγκες. Η ανθρωπιά είναι 

συνώνυμη με την ενότητα αλλά επίσης και με την διαφορετικότητα ανάμεσα στα 

ανθρώπινα όντα. Ο πλούτος της ανθρωπότητας έγκειται στην διαφορετικότητα που 

παρουσιάζει την πραγματική αξία που πρέπει να καλλιεργηθεί, και αποτελεί μέσω της 

συνάντησης και του διαλόγου μπορούν να καταστραφούν και οι κοινωνικές ανισότητες 

μπορούν να εξαφανιστούν.    

  

Ο διάλογος μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τις διαφορές, και να πάρουμε ένα θετικό 

πλεονέκτημα από αυτές. Ο ρόλος του σχολείου είναι να εκπαιδεύσει τους νέους 

ανθρώπους να συνομιλούν ο ένας με τον άλλο, να μαθαίνουν να εμπλουτίζουν τους 

εαυτούς τους με την διαφορετικότητα του άλλου. Το διαδίκτυο μπορεί να μας βοηθήσει 

σε αυτόν τον στόχο, μιας και μας επιτρέπει να επικοινωνούμε γρήγορα και να 

κερδίζουμε γνώση σχετικά με άλλα ανθρώπινα όντα.   

  

Στο επόμενο κεφάλαιο θα συζητήσουμε ένα παράδειγμα για το πώς οι νέοι άνθρωποι 

μπορούν να κινητοποιηθούν μαζί για χάρη ενός διαπολιτισμικού διαλόγου και να 

αντισταθμίσουν τις διάφορες μορφές μίσους για όσους είναι διαφορετικοί.   

  

Η ΜΑΧΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΥΟ:   

«Όχι στην ρητορική μίσους» καμπάνια νεολαίας  

  

 Η καμπάνια «οι νέοι μάχονται την ρητορική μίσους στο διαδίκτυο» είναι ένα έργο που 

δημιουργήθηκε το 2012 από τον ευρωπαϊκό τομέα νεολαίας, που στοχεύει να παλέψει 

ενάντια στον ρατσισμό και σε όλες τις μορφές διακρίσεων, παρέχοντας στους νέους 

ανθρώπους και στους οργανισμούς που εμπλέκονται με τα απαραίτητα χαρακτηριστικά 

να αναγνωρίζουν και να λαμβάνουν μέτρα κατά των παραβιάσεων των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων.    

  

  
  

Η εκστρατεία της ΕΕ για την νεολαία του Συμβουλίου της Ευρώπης επιδιώκει να 

αυξήσει την ευαισθητοποίηση των νέων. Ωστόσο αυτό το είδος δράσης μπορεί να 

προσαρμοστεί σε άλλες ηλικιακές κλίμακες και σε άλλα προφίλ μαθητών, 

συμπεριλαμβανομένων των ενηλίκων.  
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Η ανάπτυξη των κοινωνικών μέσων δικτύωσης έχει αυξήσει το ποσοστό των ανθρώπων 

που συμμετέχουν σε εικονικό χώρο με διάφορους τρόπους, επιτρέποντας το μοίρασμα 

προσωπικού περιεχομένου και απόψεων. Η καινοτομία είναι ότι όλοι έχουν πρόσβαση 

στο διαδίκτυο, είναι και δημιουργοί και δημόσιοι ομιλητές, και επιπλέον, ορισμένες 

μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι μπορούμε να πούμε τα πράγματα μέσω του διαδικτύου 

που δεν τολμούσαμε να πούμε δημόσια στον πραγματικό κόσμο.   

  

Τα τελευταία χρόνια, η μισαλλοδοξία και το μίσος μέσω του διαδικτύου έχει γίνει μια 

από τις πιο διαδεδομένες μορφές παραβίασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων με 

σοβαρές αρνητικές συνέπειες, όπως και στον πραγματικό κόσμο τόσο και στον ψηφιακό 

κόσμο. Η υποκίνηση του μίσους όπως προσδιορίζεται από την Επιτροπή Υπουργών του 

Συμβουλίου της Ευρώπης καλύπτει όλες τις μορφές έκφρασης η οποία προωθεί ή 

δικαιολογεί το φυλετικό μίσος, την ξενοφοβία, τον αντισημιτισμό ή άλλες μορφές 

μίσους που βασίζονται στην μισαλλοδοξία, τις μειονότητες, τους μετανάστες και τις 

προκαταλήψεις σχετικά με τον προσανατολισμό της σεξουαλικότητας και του φύλου.   

  

Οι διαδικτυακές λέξεις και η ρητορική του μίσους στην κοινωνία ενισχύουν τα 

στερεότυπα και μπορούν να οδηγήσουν σε ορισμένες περιπτώσεις, στη σωματική βία. 

Έχουμε παραδείγματα στην ιστορία των μαζικών παραβιάσεων των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων, όπως η γενοκτονία και οι διώξεις εναντίον ανθρώπων διαφορετικής 

εθνοτικής προέλευσης, οι οποίοι έχουν βιώσει την ρητορική του μίσους.   

  

 
  

Τα  στερεότυπα είναι πεποιθήσεις και κοινές σκέψεις, γενικεύσεις σχετικά με 

συγκεκριμένες ομάδες οι οποίες μπορούν να είναι θετικές, αρνητικές ή ουδέτερες. Εάν 

είναι θετικές, μπορούν να επωφεληθούν από αυτούς που στοχεύουν: τα στερεότυπα 

γίνονται επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται σαν μέσο χωρίς διακρίσεις. Πολλά 

στερεότυπα που εμφανίζονται να είναι ουδέτερα στην πραγματικότητα 

συμπεριλαμβάνουν ένα στοιχείο αξιολόγησης ή κριτικής. Για μια καλύτερη κατανόηση 

των διαφορετικών αποχρώσεων των δύο όρων, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το 

ακόλουθο παράδειγμα: Οι γυναίκες δεν είναι ιδιαίτερα ικανές στην οδήγηση. Αμέσως, 

αυτή πρόταση μοιάζει να είναι γεγονός, αλλά στην πραγματικότητα εκδίδεται απόφαση 

ως προς την τεχνική ικανότητα των γυναικών.  

Ακόμα και όταν τα στερεότυπα ή οι προκαταλήψεις φαίνονται θετικά, σχεδόν πάντοτε 

έχουν και μια αρνητική πλευρά. Για παράδειγμα, η δήλωση «Αυτοί είναι  
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οι πιο χαμογελαστοί άνθρωποι στον κόσμο» είναι μια θετική κριτική για τους 

ανθρώπους της Ταϊλάνδης, αλλά περιλαμβάνει μια αρνητική κριτική σε σύγκριση με 

τους υπόλοιπους ανθρώπους που είναι λιγότερο  «καλής φύσης».  

  

Όταν ένα στερεότυπο ή προκατάληψη βασίζεται στο χρώμα του δέρματος ή στην εθνική 

ταυτότητα, κάποιος μπορεί εύκολα να καταλήξει στον ρατσισμό. Ο ρατσισμός είναι μια 

ιδεολογία που προκαλεί διάκριση ή προσβλητική συμπεριφορά προς ανθρώπους 

εξαιτίας της φανταστικής τους κατωτερότητας.   

  

Η καταδίκη της ρητορικής του μίσους ενθαρρύνει τον σεβασμό για ελευθερία της 

έκφρασης και στοχεύει στην ανάπτυξη εναλλακτικών απαντήσεων, προωθώντας τα 

ανθρώπινα δικαιώματα στο διαδίκτυο και κάνοντας το ιντερνετ έναν πιο ασφαλή τόπο 

για όλους.   

  

Η καμπάνια αυτή έχει αναπτυχθεί μέσα από ποικίλες δράσεις, πρώτα από όλα από την 

δημιουργία μιας ιστοσελίδας που αναπαριστά έναν τόπο συνάντησης όπου όλες οι 

δράσεις που έχουν αναληφθεί στις διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες έχουν συγχωνευθεί 

μαζί με πολλές χρήσιμες πληροφορίες για το πρόβλημα: αναφορές, ιστορίες ζωής, άρθρα, 

πηγές κτλ. Στην ιστοσελίδα, κανείς μπορεί να αναζητήσει σε μια ειδική κατηγορία ‘Hate 

speech watch” που αποτελείται από παραδείγματα ρητορικής μίσους που υποβάλλονται 

απευθείας από τους χρήστες. Προσφέρει την δυνατότητα να καταγγείλουν μηνύματα 

μίσους στα κοινωνικά δίκτυα, να συζητήσουν τις πιθανές προσεγγίσεις με άλλους 

ανθρώπους και να οργανώσουν δράσεις ενάντια στην ρητορική μίσους, 

συμπεριλαμβανομένης και της «Ευρωπαϊκής ημέρας δράσης».     

  

Σε αντίθεση με τις διαδικτυακές δράσεις, η καμπάνια προωθεί εκπαιδευτικά σεμινάρια, 

συνέδρια, εκδηλώσεις νέων, φεστιβάλ, εξασφαλίζοντας έτσι την συμμετοχή των νέων 

στην πραγματική ζωή.  

  

Στην καμπάνια για την ηλεκτρονική πλατφόρμα, υπάρχει μια σύντομη λίστα με σκοπό 

να ενθαρρύνει τους νέους ανθρώπους να συμμετέχουν σε αυτήν.   

  

Το κίνημα λοιπόν κατά της ρητορικής τους μίσους είναι ένα θετικό παράδειγμα για το 

πώς το διαδίκτυο μπορεί να υποστηρίξει τους ανθρώπους που θέλουν να 

αντισταθμίσουν τις διάφορες μορφές κοινωνικής αδικίας έναντι σε αυτούς που 
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χαρακτηρίζονται ως διαφορετικοί. Για τον λόγο αυτό, οι καθηγητές και οι μαθητές είναι 

προσκεκλημένοι να επισκεφθούν την αντίστοιχη ιστοσελίδα και να συμμετάσχουν στην 

προσπάθεια για κοινωνική ισότητα και ανοχή στο διαφορετικό.   

  

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:  

1. Πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τα συναισθήματα φόβου απέναντι 

στους άλλους;  

2. Τι είναι η καμπάνια ενάντια στην ρητορική μίσους;  

3. Τι σημαίνει υποκίνηση μίσους;  

4. Τι είναι το στερεότυπο;  

5. Ποιες είναι οι αρχές της καμπάνιας ενάντια στην ρητορική μίσους;  

  

  

  

  

  

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΗ   

  

• Χωρίστε την τάξη στην μέση, από την μία πλευρά θα 

υπάρχουν οι υποστηρικτές της ανεκτικότητας και από την άλλη 

αυτοί που αρνούνται να αποδεχτούν το διαφορετικό.  

• Για να ενθαρρύνουμε την αντιπαράθεση ανάμεσα σε  

δύο αντίθετες ομάδες, ο καθηγητής μπορεί να προτείνει εισροές, για παράδειγμα 

να δείχνει άρθρα από εφημερίδες ή να δείχνει εικόνες.  

• Ο καθηγητής θα έχει έναν ρόλο να συλλέξει στιγμές και από τις δύο παρατάξεις, 

να γράψει λέξεις κλειδιά στον πίνακα, να τις χωρίσει κατάλληλα σε δύο στήλες 

(υπέρ και κατά της ανοχής).  

• Το παιχνίδι θα διαρκέσει δέκα λεπτά, μετά από αυτό, ο καθηγητής θα προτρέψει 

σε καταιγισμό ιδεών και σε αντιπαράθεση των δύο παρατάξεων.   
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Κεφάλαιο 4ο   
Η ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ  

  

  

Η κοινωνία είναι το αποτέλεσμα συνειδητής και σκόπιμης συμπεριφοράς. Αυτό δεν 

σημαίνει ότι τα άτομα έχουν συνάψει συμβάσεις βάση των οποίων ίδρυσαν την 

ανθρώπινη κοινωνία. Η δράσεις που προκάλεσαν κοινωνική συνεργασία και οι οποίες 

την αναπαράγουν ξανά κάθε μέρα δεν αποσκοπούν παρά στην συνεργασία και την 

αρωγή των άλλων, με σκοπό να πετύχουν ορισμένα αποτελέσματα. Το σύνολο των 

αμοιβαίων σχέσεων που δημιουργούνται από τέτοιες συντονισμένες ενέργειες 

ονομάζεται κοινωνία.   

  

Η κοινωνία ενισχύει την συνεργασία έναντι της απομόνωσης- τουλάχιστον στην 

θεωρία. Η κοινωνία είναι μια διαίρεση και ένας συνδυασμός εργασιών.   

  

Ο έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης είπε κάποτε ότι ο άνθρωπος είναι πολιτικό ζώον, 

σχεδιασμένος για να ζει σε κοινωνίες. Κάποια ζώα επίσης ζούνε σε ομάδες, μαζί- αλλά 

τα ανθρώπινα όντα δεν μπορούν να ζήσουν απομακρυσμένα από την κοινωνία, χωρίς 

συνειδητά όντα.   
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ  

  

Έχοντας μελετήσει αυτή την ενότητα, οι μαθητές θα κατανοήσουν:  

• Τι σημαίνει συνεργασία.  

• Τι είναι ο ανταγωνισμός.  

• Τις διαφορές ανάμεσα στα άτομα και στις ομάδες.  

• Τον τρόπο με τον οποίο η Ψηφιακή Εποχή επηρεάζει την ομαδική δουλειά.  

  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  

Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ο Robinson Crusoe έζησε σε ένα ακατοίκητο νησί, 

μόνος του. Λάθος. Ο Robinson είχε ζήσει στην κοινωνία νωρίτερα και είχε αποκτήσει 

εμπειρία και γνώση τις οποίες μετέφερε στο νησί. Έτσι, όπως είναι φυσικό, έζησε μόνος 

του αλλά πνευματικά ζούσε στην προηγούμενη κοινωνία του. Ακόμα και ο Μόγλη από 

το Βιβλίο της ζούγκλας, έζησε σε κοινωνία-αυτή των λύκων- και κουβαλώντας στα 

γονίδιά του κοινωνικό αίμα μπόρεσε να επιστρέψει στην ανθρώπινη κοινωνία.   

  

   

   

  

            Robinson Crusoe        Maugli  

  

Όπως φαίνεται και στην εικόνα, ο Robinson κατέκτησε κάποια παπούτσια (θυμάται τους 

ανθρώπους να φοράνε παπούτσια), ετοίμασε κάποιου είδους όπλα, ένα δόρι, από τότε 

που θυμάται πώς οι άνθρωποι υπερασπίζονταν τους εαυτούς τους ενάντια στον εχθρό, 

χρησιμοποιούσε μια ομπρέλα αφού θυμόταν ότι η ομπρέλα προστατεύει από την βροχή 

και τον ήλιο. Ο Μόγλη περπάτησε στα δύο του πόδια σαν άνθρωπος και όχι στα δύο 

σαν λύκος.   

  

Ζώντας με άλλα ανθρώπινα όντα φέρνει αναπόφευκτα την ερώτηση: πώς να 

συμπεριφερόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο στους άλλους ανθρώπους; Υπάρχουν τρείς 

επιλογές:  

• Οι άλλοι είναι φίλοι και εσύ είσαι σε βοήθεια προς αυτούς. Η σχέση αποκαλείται 

συνεργασία, που σημαίνει δουλεύουμε μαζί.  
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• Οι άλλοι είναι εχθροί, αλλά πρέπει να υπερασπιστείς τον εαυτό σου εναντίων τους. 

Η ερώτηση είναι ποιος, ποιος είναι πιο ισχυρός. Τέτοια σχέση ονομάζεται 

ανταγωνισμός.  

• Οι άλλοι ουδέτεροι, δεν είναι ούτε φίλοι ούτε εχθροί, ούτε συνεργάτες, ούτε 

ανταγωνιστές. Συνήθως, απλά δεν επικοινωνούμε μαζί τους.   

  

Όλοι έχουμε τους στόχους μας και τον τρόπο μας να τους χρησιμοποιήσουμε. Όταν 

είμαστε μαζί με τους άλλους, δεν μπορούμε αλλά να αποδεχτούμε ότι όλοι είναι έτσι 

και ότι οι στόχοι τους μπορεί να διαφέρουν εντελώς από τους δικούς μας. Επίσης, τα 

μέσα μας μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικά: έχει ένα αυτοκίνητο για να πάει 

εκδρομή, αλλά εσύ όχι.   

  

Οι επιστήμονες κάνανε ένα πείραμα. Προσπάθησαν να κατανοήσουν γιατί οι άνθρωποι 

αποφασίζουν να ανταγωνίζονται ή να συνεργάζονται. Η συνεργασία είναι καλή για 

όλους εφόσον κανείς δεν βάζει πρώτο τον προσωπικό του στόχο. Για αυτόν  

 
τον λόγο εμπιστευόμαστε και ικανότητα να θυσιάζουμε( ή τουλάχιστον να 

συμβιβαζόμαστε) τους στόχους μας είναι το θεμέλιο για την συνεργασία. Εάν 

κοιτάξουμε αυτούς τους στόχους, μπορεί να καθορίζουν τρείς διαφορετικές στάσεις: 

απλά άτομα και ομάδες.   

  
Οι άνθρωποι έχουν εντελώς χαοτικούς στόχους: τα γκρουπ αρχίζουν να είναι πιο 

εδραιωμένοι αλλά τα ενδιαφέροντα μπορούν ακόμα να έρχονται σε αντίθεση και τα 

μέλη μπορούν ακόμα να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, ενώ σε ομάδες οι ομάδες είναι 

απόλυτα εναρμονισμένοι, η ομάδα έχει πολύ παρόμοιους στόχους.   
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Επομένως, η συνεργασία σημαίνει η συλλογική δουλειά για να πετύχει κανείς κοινούς 

στόχους και η εναρμονισμένη ομαδική δουλειά, κοινές προσπάθειες. Κατά μία έννοια, 

η συνεργασία και η ομαδική δουλειά είναι  παρόμοιες έννοιες. Είναι πολύ σημαντικό 

να υπογραμμίσουμε ότι η ομαδική εργασία και η συνεργασία  δεν είναι μια εντελώς ίδια 

προσπάθεια σκλάβων, φυσικά οι ατομικοί στόχοι παραμένουν. Απλώς, τα μέλη της 

ομάδας συνειδητοποιούν ότι μαζί, με κοινές προσπάθειες, οι ατομικοί τους στόχοι 

πραγματοποιούνται πιο αποτελεσματικά, συγκριτικά με το να μην δούλευαν μαζί.   

  

  

  

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ   

Η ψηφιακή εποχή έχει φέρει σημαντικές αλλαγές στην συνεργασία και την ομαδική 

δουλειά:  

  

• Χάρη στην αυξημένη επικοινωνία, ο κόσμος έχει γίνει μικρότερος. Παλαιότερα, δεν 

ήταν τόσο σημαντικό, τι συνέβαινε σε άλλες πόλεις- τώρα είναι σημαντικό τι 

συμβαίνει στην Ιαπωνία, την Κίνα, το Περού. Ο κόσμος έχει γίνει ένα παγκόσμιο 

χωριό. Ενδιαφερόμαστε τι συμβαίνει στην Βενεζουέλα ή στο Μεξικό της Αμερικής. 

Έχουμε γίνει παγκόσμιοι πολίτες.  

• Χάρη στην έντονη επικοινωνία και την ψηφιακή κοινωνία, είναι πολύ πιο εύκολο 

να γίνουν φίλοι και μέλη μιας ομάδας με οποιονδήποτε στον κόσμο, ακόμα και αν 

δεν έχουν γνωριστεί ποτέ τους, ή δεν πρόκειται ποτέ.   

• Οι ψηφιακές επικοινωνίες έχουν διευκολύνει κατά πολύ τον προσδιορισμό των 

στόχων και επομένως, γίνεται ακόμα πιο εύκολο να χτιστούν φιλίες και ομάδες. 

Όπως συνήθως, ένα παιδί αποτελεί μέρος δεκάδων διαδικτυακών ομάδων.   

• Οι ψηφιακές διασυνδέσεις και η κοινωνίες, όπως το facebook μπορούν να 

εξελιχθούν σε αληθινές φιλίες ευκολότερα. Από τότε που οι άνθρωποι έχουν 

ψηφιακούς φίλους, στην Βολιβία, λένε ότι είναι πιο εύκολο να επισκεφθούν την 

Βολιβία.   

  

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΧΟΥ:  

1. Τι είναι η συνεργασία;  

2. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην συνεργασία και τον ανταγωνισμό; 3. 
Κάτω από ποιες συνθήκες μπορούν οι αντίπαλοι να γίνουν  

συμπαίκτες;  

4. Πότε μια μικρή κοινωνική ομάδα, μια τάξη γίνεται μια ομάδα;  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β  

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ  
  

Έχοντας μελετήσει αυτή την ενότητα, οι μαθητές θα κατανοήσουν:  

Τι είναι η ενέργεια  

• Ποιοι είναι οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ενέργεια  

Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στην δικτατορία και την δημοκρατία. 

 Τον τόπο με τον οποίο η Ψηφιακή Εποχή έχει επηρεαστεί από τον 

καταμερισμό της ενέργειας.   
  

ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

Συνήθως, η ενέργεια είναι η ικανότητα να κάνουμε κάτι. Σε αυτή την κοινωνία, η 

ενέργεια είναι κάτι περισσότερο: η ενέργεια δεν αποτελεί μόνο την ικανότητα να κάνει 

κανείς κάτι αλλά επίσης την ικανότητα να πείσει τους άλλους να κάνουν κάτι. Με 

άλλους όρους, το άτομο που έχει δύναμη μπορεί να αποκαλεστεί επίσης άτομο με 

επιρροή.   

  

Η δύναμη μπορεί να εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες:  

• Υλικούς (χρήματα) παράγοντες  

• Ηθικοί παράγοντες  

• Πολιτικοί παράγοντες  Ανθρωπιστικοί παράγοντες  

• Εγωιστικοί παράγοντες  

  

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ  

Εάν κάποιος ή μια ομάδα έχει όλη την δύναμη στα χέρια της, μπορεί να κάνει ότι θέλει 

σε μια κοινωνία, δεν υπάρχει έλεγχος πάνω σε αυτό. Τέτοια συστήματα αποκαλούνται 

δικτατορίες. Ξέρουμε αρκετούς δικτάτορες στην ιστορία, όπως τον Χίτλερ και τον 

Στάλιν.  

  

    

  

Οι δικτάτορες  χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι όλη η δύναμη είναι συγκεντρωμένη 

στα χέρια τους (ή στα χέρια μιας μικρής μερίδας ανθρώπων).  Το αντίθετο πολιτικό 

σύστημα ονομάζεται δημοκρατία. Στην κυριολεξία, σημαίνει δύναμη του λαού. Οι 

βασικές αρχές της δημοκρατίας είναι ο διαχωρισμός των εξουσιών. Είναι απαραίτητος 

ο έλεγχος και ο διαμερισμός των εξουσιών, κανείς δεν μπορεί να συγκεντρώσει την 

δύναμη στα χέρια του χωρίς έλεγχο.   
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Σε γενικές γραμμές, τρείς είναι οι βασικές μορφές της δύναμης:  

• Νομοθετική εξουσία.  

• Εκτελεστική εξουσία.  

• Δικαστική εξουσία.  

  

Στην δημοκρατία, αυτά τα τρία παρακλάδια της δύναμης είναι ανεξάρτητα το ένα από 

το άλλο. Αυτό αποκαλείται διαμερισμός των εξουσιών. Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ, τα 

παρακλάδια μοιάζουν κάπως έτσι:   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Σε  

κάποιες άλλες δημοκρατικές χώρες της ΕΕ, η νομοθετική εξουσία έχει ένα «σπίτι», των 

σπίτι των αντιπροσώπων, αυτό που συχνά αποκαλούμε Κοινοβούλιο, ο επικεφαλής του 

εκτελεστικού σώματος δεν είναι ο Πρόεδρος, αλλά ο Πρωθυπουργός.  

  

Ο διαχωρισμός των εξουσιών είναι μια από τις βασικές αρχές της δημοκρατίας. Είναι 

απαραίτητο, τα κλαδιά ισχύος να ελέγχουν το ένα το άλλο. Ο έλεγχος αυτός ονομάζεται 

επιταγές και ισολογισμοί. Χωρίς αυτούς, το πολιτικό σύστημα μετατοπίζεται 

περισσότερο στην de facto δικτατορία, ακόμα και αν τα ¨συμπτώματα¨ της δημοκρατίας 

είναι επίσημα διαθέσιμα.   

  

Υπάρχουν καταστάσεις όπου η δικτατορία μοιάζει περισσότερο αποτελεσματική: η 

λήψη αποφάσεων είναι πολύ τυχερή, η συγκέντρωση των προσπαθειών γίνεται εύκολα. 

Σε περίπτωση μεγάλης φωτιάς, ο κυβερνήτης πρέπει να είναι ο δικτάτορας: δεν υπάρχει 

χρόνος για συζήτηση, δεν υπάρχει χρόνος να ρωτήσετε τους ανθρώπους για την γνώμη 

τους σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν.   

  

Ο ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ   

  

Υπάρχουν λίγες δικτατορίες που απομένουν μέχρι τις μέρες μας. Πρακτικά, 99% του 

συνόλου των χωρών, αυτοαποκαλούνται δημοκρατία. Δηλαδή σε όλες αυτές τις χώρες, 

ο διαχωρισμός των εξουσιών σε ορισμένες χώρες υπάρχει μόνο τυπικά. Οι 

αντιπρόσωποι εκλέγονται με τακτική διαδικασία ψηφοφορίας: συχνά για 4-5 χρόνια.  
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Για τους ψηφοφόρους, χρειάζονται πληροφορία πρώτα. Και τα πληροφοριακά 

συστήματα, την αποτελεσματικότητα της πληροφόρησης, περισσότερα κανάλια 

πληροφόρησης έχουν αλλάξει την Ψηφιακή Εποχή. Οι άνθρωποι βομβαρδίζονται με 

τεράστιο όγκο πληροφοριών και οδηγεί στην παραπληροφόρηση.   

  

Αυτός που έχει τα μέσα ενημέρωσης στα χέρια του, μπορεί να χειραγωγήσει τους 

ανθρώπους και να επηρεάσει την γνώμη των άλλων. Δηλαδή, η ισορροπία δυνάμεων 

πρέπει να συνοδεύεται από ισορροπημένα μέσα ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να 

αποκτήσουν αντικειμενικές πληροφορίες.   

  

  

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:  

1. Γιατί αποκαλούμε την εποχή μας, ψηφιακή εποχή; Ονομάστε 

τουλάχιστον 5 ψηφιακές τεχνολογίες που γνωρίζετε.  

2. Ονομάστε μερικά πλεονεκτήματα του διαδικτύου και των Μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης.   

3. Εξηγείστε τον όρο δύναμη.  

4. Είναι αλήθεια ότι η δύναμη σήμερα βρίσκεται μόνο στα χέρια των πολιτικών;  

  

  

1. Γράψτε πώς η ψηφιακή εποχή μπορεί να αλλάξει τους ανθρώπους.  

2. ποιες λέξεις σας έρχονται στο μυαλό όταν μιλάμε για ψηφιακή εποχή;  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ  

 
  

 Έχοντας μελετήσει την ενότητα, οι μαθητές θα μπορούν να κατανοήσουν :  

• Ποια είναι τα δικαιώματα;    

• Ποιες είναι οι συνέπειες της ανυπακοής στις υποχρεώσεις κάποιου;  

• Ποια είναι τα ενδιαφέροντα;  

• Ποια είναι τα όρια στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις;  

• Ποιες είναι οι ανάγκες;  

  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

Κάθε ανθρώπινη ύπαρξη- απλά επειδή υπάρχει- έχει το δικαίωμα να προβεί σε 

ορισμένες ενέργειες. Αυτές οι ενέργειες ονομάζονται δικαιώματα.  Σε ισορροπία, κάθε 

ανθρώπινο είδος- απλά επειδή ανήκει σε μια κοινωνία- αναμένεται να υπακούει σε 

κάποιους κανόνες. Αυτοί οι κανόνες ονομάζονται υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις συχνά 

χαρακτηρίζονται και από νομική υπόσταση, νόμοι. Υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις 

πιο ήπιας μορφής, που δεν συνοδεύονται από νόμο, αλλά και πάλι η κοινωνία αναμένει 

την τήρησή τους. Αυτέ συνήθως αποκαλούνται ευθύνες, μιας και τα άτομα έχουν την 

ηθική ευθύνη να φέρονται ανάλογα. Για παράδειγμα, μην κλέψεις είναι μια υποχρέωση 

που αν δεν εφαρμοστεί ακολούθως το άτομο θα τιμωρηθεί από τον νόμο, αλλά η 

προτροπή να βοηθάς αυτούς που το χρειάζονται, να δείχνεις αλληλεγγύη είναι απλές 

ηθικές υποχρεώσεις που αν δεν ακολουθήσει κάποιος συνήθως δεν μπορεί να 

τιμωρηθεί. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία.  

  

Η ηθική κριτική των ανθρώπων συχνά ρωτάει: και τι συμβαίνει εάν κάποιος δεν 

πραγματοποιεί τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του; Αυτό σημαίνει ότι χάνει και τα 

δικαιώματά του; Υπάρχουν αντικρουόμενες απαντήσεις στην ερώτηση:  

  

• Σύμφωνα με τον νόμο, τα άτομα έχουν δικαιώματα χωρίς προϋποθέσεις.  

• Σύμφωνα με την ηθική κριτική της κοινωνίας, αυτός που δεν πραγματοποιεί τις 

υποχρεώσεις του, χάνει επίσης και τα δικαιώματά του.   

  

Ακόμα και ένα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις υπάρχουν από την ύπαρξη των 

ανθρώπινων κοινωνιών, τα δικαιώματα δεν σχηματίζονται πριν τον 20ο αιώνα. 

Νωρίτερα, οι υποχρεώσεις  ήταν κατάλληλα θεσμοθετημένες αλλά συνήθως τα 

δικαιώματα ήταν καταπιεσμένα ή περιορισμένα. Οι σκλάβοι, για παράδειγμα, πρακτικά 

δεν είχαν δικαιώματα. Ήταν το 1941, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε το 

διάσημο λόγο για την Διακήρυξη της Ελευθερίας ανακοινώνοντας τα βασικά ανθρώπινα 

δικαιώματα:   

• Ελευθερία λόγου.  

• Ελευθερία αντιλήψεων.  

• Ελευθερία φόβου.  

• Ελευθερία αναγκών.   

  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ,  ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ  

ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ   
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      Franklin Delano Roosevelt        The Universal Declaration of Human Rights  

  

  

Η διακήρυξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων υιοθετήθηκε αργότερα από τα Ηνωμένα 

Έθνη και έγινε αποδεκτή από όλα τα έθνη.   

  

  

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ  

Κάθε ανθρώπινο είδος έχει μικρότερους ή μεγαλύτερους σκοπούς στη ζωή τους. Ένας 

μικρότερος στόχος μπορεί να είναι να μελετήσω σήμερα, ένας μεγαλύτερος μπορεί να 

είναι να μπω στο πανεπιστήμιο. Οτιδήποτε βοηθάει στο να πετύχουμε τους στόχους μας 

είναι μια υποστήριξη: και οτιδήποτε να μας δυσκολεύει είναι ένα εμπόδιο. Τα 

ανθρώπινα όντα προσπαθούν να αυξήσουν το ποσοστό στήριξης και να μειώσουν το 

ποσοστό εμποδίων.   

  

Τα ενδιαφέροντα πρακτικά περιλαμβάνουν προσπάθεια για περισσότερη υποστήριξη, 

περισσότερες πηγές. Και από τότε που οι πηγές περιορίστηκαν στον κόσμο, τα 

συμφέροντα δεν μπορούν παρά να έρχονται σε σύγκρουση το ένα με το άλλο. Εάν 

θελήσω να αγοράσω μια φρατζόλα ψωμί και ο γείτονας μου επίσης, ενώ έχει μείνει μια 

μόνο στο μαγαζί, τα συμφέροντά μας έρχονται σε σύγκρουση και να πρέπει να 

συμφωνήσουμε στην λύση.   

  

Ανάλογα με τον χαρακτήρα του στόχου, μπορεί να έχουμε μακρο-πρόθεσμους, 

μεσοπρόθεσμους και μικρο-πρόθεσμους στόχους. Όχι μόνο τα άτομα αλλά και 

μικρότερες ομάδες ή μεγαλύτερες, περιοχές, εθνότητες, ήπειροι ακόμα και ολόκληροι 

κόσμοι μπορεί να έχουν τα δικά τους ενδιαφέροντα. Ο κόσμος, η κοινωνία είναι σε 

συνεχή σύγκρουση ενδιαφερόντων που δεν μπορούν παρά να κάνουν την κατάσταση 

ακόμα πιο δύσκολη, τα ενδιαφέροντα μπορούν να αλλάξουν ανά διαστήματα. Ο 

κόσμος, η κοινωνία είναι γεμάτος από αντιπαραθέσεις ενδιαφερόντων και δεν μπορούμε 

παρά να δεχθούμε αυτές τις συγκρούσεις και να προσπαθήσουμε να τις φιλοξενήσουμε.  

  

Η επίλυση των συγκρούσεων είναι μια από τις βασικές ικανότητες του κάθε ανθρώπου. 

Αυτή η ικανότητα είναι επίκτητη φυσικά αλλά και η εμπειρία βοηθάει στην λύση των 

προβλημάτων. Η ζωή είναι γεμάτη αντιπαραθέσεις  και συγκρούσεις συμφερόντων, 

επομένως ακόμα και μικρά παιδιά έχουν κάποια εμπειρία για το πώς μπορούν να 

συνδυαστούν τα διαφορετικά ενδιαφέροντα.  
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ΟΡΙΑ  

Εάν κάθε άτομο έχει τα δικά του δικαιώματα σε αυτόν τον κόσμο, ένα ερώτημα τότε 

προκύπτει: είναι αυτά τα δικαιώματα περιορισμένα ή απεριόριστα; Χάρη στα 

ενδιαφέροντα, που αναφέραμε προηγουμένως   

Όσον αφορά τα ενδιαφέροντα, αναφέρθηκε ήδη ότι, δεδομένου ότι οι πόροι είναι 

περιορισμένοι, τα ενδιαφέροντα της ανθρωπότητας δεν μπορούν παρά να είναι 

περιορισμένα. Αλλά τι γίνεται με τα δικαιώματα - έχω το δικαίωμα του λόγου 

ανεξάρτητα αν υπάρχουν 500 ή επτά δισεκατομμύρια άνθρωποι που ζουν στη Γη - έτσι 

φαίνεται ότι τα δικαιώματα δεν είναι περιορισμένα.  

  

Κατ’ αρχήν τα δικαιώματα των προσώπων δεν περιορίζονται πραγματικά μέχρι να 

έρθουν σε σύγκρουση με τα δικαιώματα των άλλων ανθρώπων. Εάν συγκρούονται 

λοιπόν πρέπει να κάνουμε έναν συμβιβασμό.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Όρια 

των 

καθηκόντων   
Οι υποχρεώσεις συνήθως δηλώνονται από προσδιορίζονται από τον γραπτό νόμο ή από 

τον άγραφο ηθικό σύμφωνα με τις προσδοκίες της κοινωνίας. Όπως συνήθως, τα 

δικαιώματα δεν μπορούν να είναι περιορισμένα. Υπάρχει ένα όριο παρόλα αυτά: και 

αυτό είναι φυσικό. Κανείς δεν μπορεί να εξαναγκαστεί να κάνει αυτό που δεν 

πραγματοποιήσει εκ φύσεως. Εάν υπήρχε ένας νόμος να με εξαναγκάζει να κολυμπήσω 

100 μέτρα αλλά εγώ από την φύση μου δεν μπορούσα, δεν θα μπορούσα να 

εξαναγκαστώ.  

  

Ένα λίγο πιο σύνθετο παράδειγμα: κάποιες θρησκευτικές ομάδες αρνούνται να 

πολεμήσουν με όπλα και επομένως να υπηρετήσουν στον στρατό. Τι συμβαίνει όμως 

εάν η στρατιωτική θητεία είναι υποχρεωτική; Νωρίτερα, τέτοιοι άνθρωποι 

φυλακίζονταν για την ανυπακοή του. Αργότερα, μια πιο ηθική και ανθρώπινη λύση 

βρέθηκε: υπάρχουν πολλές υπηρεσίες για την υπεράσπιση της πατρίδας που δεν 

συμπεριλαμβάνουν όπλα. Έτσι καλούνταν να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις τους σε 

τέτοιες υπηρεσίες και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους να παραμένουν σε 

αρμονία.   
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ΑΝΑΓΚΕΣ  

Όλα τα ανθρώπινα όντα έχουν κάποιες 

ανάγκες και προσπαθούν να τις 

ικανοποιήσουν. Η ανάγκη είναι κάτι που 

είναι απαραίτητο στον οργανισμό για να 

ζήσει μια υγιή ζωή.   

Η πιο γνωστή εικόνα που δείχνει την 

ιεραρχία των ανθρώπινων αναγκών 

αποκαλείται Πυραμίδα του Μάσλοου.   

Είναι χαρακτηριστικό για την πυραμίδα 

του Μάσλοου, που δείχνει την ιεράρχηση 

των αναγκών: οι βασικές ανάγκες 

συναντώνται πρώτες, εάν καλυφθούν, οι ψυχολογικές ανάγκες είναι επίσης σημαντικές 

και πρέπει να καλυφθούν, τέλος η αυτό- ολοκλήρωση βρίσκεται στην κορυφή της 

πυραμίδας.  

  

Οι ανάγκες δημιουργούν ενδιαφέροντα που κατευθύνονται από δικαιώματα και 

υποχρεώσεις. Στην πραγματικότητα  

όλες οι ανάγκες υπάρχουν παράλληλα, αλλά οι προτεραιότητες αλλάζουν κάθε φορά.   

  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ  

  

Η ψηφιακή εποχή έχει φέρει τρομερές αλλαγές στην ροή της πληροφορίας. Με αυτό, τα 

δικαιώματα, οι υποχρεώσεις, τα ενδιαφέροντα έχουν αλλάξει επίσης και έχουν 

προσαρμοστεί σε μια νέα κατάσταση.   

  

Τα δικαιώματα τώρα συμπεριλαμβάνουν και τα ψηφιακά δικαιώματα: το δικαίωμα 

ενός ανθρώπου να έχει πρόσβαση στην ψηφιακή τεχνολογία. Είναι απαραίτητο πλέον 

για να ζήσει κανείς μια πιο υγιή ζωή σε μια κοινωνία. Τα ψηφιακά δικαιώματα δεν 

σημαίνει ότι όλοι πρέπει να κατέχουν έναν υπολογιστή- απλά σημαίνει ότι όλοι έχουν 

ίσα δικαιώματα στην πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τώρα, εάν ένα άτομο αγοράσει έναν 

υπολογιστή ή όχι υπόκειται στη δική του βούληση.   

  

Οι υποχρεώσεις επίσης περιλαμβάνουν και τις 

ψηφιακές. Οι ψηφιακοί αυτοί κανόνες ονομάζονται 

επίσης παιδεία των μέσων. Από τότε που στο ψηφιακό 

στοιχείο μπορεί να ελλοχεύει κινδύνους για τις 

επόμενες γενιές, η ψηφιακή παιδεία είναι μια 

επιτακτική ανάγκη της εποχής μας.   

  

Οι ανάγκες συμπεριλαμβάνουν σήμερα και τις  

ψηφιακές. Η ανάγκη για ενημέρωση, το δικαίωμα για αντικειμενική ενημέρωση, η 

ανάγκη και το δικαίωμα να δημοσιοποιείς οτιδήποτε στο διαδίκτυο.   

  

Η ψηφιακή εποχή έχει αλλάξει ή έχει επηρεάσει ολόκληρο το σύστημα αναγκών και η 

πληροφορία των αναγκών και των υποχρεώσεων αποτελούν κομμάτι της ιεράρχησης 

των αναγκών. Η ψηφιακή εποχή έχει φέρει ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι στην 
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επιφάνεια. Ο κόσμος έχει γίνει μικρός: ζούμε σε ένα παγκόσμιο χωριό. Νωρίτερα, δεν 

γνωρίζαμε ακριβώς τι συνέβαινε στην δίπλα πόλη από εμάς- τώρα γνωρίζουμε, γιατί οι 

άνθρωποι μάχονται στην Βενεζουέλα ή στην Αυστραλία.   

  

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:  

1. Ονομάστε τους κινδύνους που αντιμετωπίζει κανείς όταν 

χρησιμοποιεί το διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.  

2. Ποια προσωπικά χαρακτηριστικά πρέπει να προσπαθήσουμε να 

προστατέψουμε όταν κάνουμε νέους φίλους στα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης;  

3. Ονομάστε γραμμές βοήθειας που μπορείτε να απευθυνθείτε σε περίπτωση 

παραβίασης των δικαιωμάτων σας.  

4. Πιστεύετε ότι η χρήση φωτογραφιών και βίντεό σας θα πρέπει να θεωρείτε 

έγκλημα;  

  

                                  1.      Σκεφτείτε και απαντήστε: Τι σας αρέσει περισσότερο στους  

                                   ηλεκτρονικούς υπολογιστές;  

                                  2.      Απαντήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις χρησιμοποιώντας τις   

                                   παρακάτω  εικόνες. Πότε και που αισθάνεστε ασφαλείς;   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο  ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ  
  

  

Από τότε που δημιουργήθηκε ο άνθρωπος έχει αναζητήσει τρόπους για να επικοινωνεί. 

Τα αρχαία ιερογλυφικά ή οι αρχαίες εικόνες από τοίχους των σπηλαίων είναι όλα 

δείγματα πληροφορίας, αντικατοπτρίζοντας την πρόθεση του ανθρώπου να επικοινωνεί 

και να μεταδίδει τη γνώση από την μία γενιά στην άλλη.   

  

Επομένως, τι είναι η πληροφορία; Μπορούμε απλά να προσδιορίσουμε την πληροφορία 

ως δύναμη. Και χάρη στην σημασία της, το ανθρώπινο είδος πάντα αναζητούσε για 

ταχύτερους και πιο αποτελεσματικούς τρόπους μετάδοσης της. Για παράδειγμα, δεν 

βοηθάει κανένα να μάθει σήμερα για έναν σεισμό που έγινε χτες, επειδή μπορούν να 

γίνουν πολύ λίγα πράγματα μετά το γεγονός. Το γρηγορότερο που ταξιδεύουν τα νέα, 

τόσο το καλύτερο. Έτσι λοιπόν γεννήθηκαν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ Η 

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ  

  

Μελετώντας την παρακάτω ενότητα, οι μαθητές θα κατανοήσουν  

Τι είναι τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.  

• Ποια ήταν η εξελικτική πορεία των Μέσων Ενημέρωσης.  

• Τον τρόπο με τον οποίο τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης χρησιμοποιούνται για να 

επηρεάσουν τους ανθρώπους.  Το φαινόμενο των “fake news”.  

  

  

Το λεξικό της Οξφόρδης προσδιορίζει τα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης ως πηγή πληροφορίας και 

νέων, όπου φτάνει και επηρεάζει μεγάλο αριθμό 

ανθρώπων. Με άλλα λόγια, τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης αποτελούνται από την τηλεόραση, 

το ράδιο, τις εφημερίδες, το διαδίκτυο κτλ.  

ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  

ΑΝΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ  

  

Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι πρώιμες μορφές 

μαζικής ενημέρωσης ανήκουν στους προϊστορικούς ανθρώπους, οι οποίοι 

προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μέσα από τους τοίχους με ζωγραφιές και γλυπτά. 

Ονομάζονται πετρογλυφικά και οι άνθρωποι τα χρησιμοποιούσαν για να μεταδίδουν 

πληροφορίες  όσον αφορά το φαγητό, τον καιρό, τους κινδύνους ή απλά για να 

ενημερώσουν κάποιον για το που βρίσκονται.   

  

Αργότερα, ήρθαν οι αρχαίες παραστάσεις και θεατρικά έργα, όπως στους Ρωμαίους, 

τα οποία χωρίζονται σε τρείς βασικές κατηγορίες:  

• Αυτά που ονομάζονται “ludi scaenici”, που αφορούν δραματικές παραστάσεις που 

παίζονται σε μεγάλα αμφιθέατρα.   

• Αυτά που ονομάζονται “ludi circenses”, που αντιπροσωπεύουν τρομερές, αλλά και 

καμιά φορά τρομακτικές παραστάσεις τσίρκου.  

• Και τα “numera”, που περιλαμβάνουν αιματηρά παιχνίδια μονομάχων, των οποίων 

ο ρόλος ήταν να εξουδετερώσουν τη δίψα του λαού για βία.   

Ανεξάρτητα από την μορφή και τον σκοπό, αυτές οι αρχαίες παραστάσεις ήταν οι 

πρώτες προσπάθειες να μεταδίδουν ζωντανά και 

ταυτόχρονα μια συγκεκριμένη μορφή μέσων σε ένα 

ευρύτερο κοινό.   

Ένα άλλο σημείο καμπής στην εξέλιξη των Μέσων  

Μαζικής Ενημέρωσης ήταν, η συγγραφή βιβλίων. Το 

1440 οι εκτυπωτικές μηχανές του Guttenberg 

οδήγησαν στην άνθηση των βιβλίων σε μεγάλη 

κλίμακα, χάρη στο γεγονός ότι μειώθηκε το κόστος και 

ο απαιτούμενος χρόνος για να εκτυπωθούν. Επομένως, 

η πληροφορία έγινε προσιτή σε όλους.   

  

Παρόλο που ο Gutenberg θεωρείτε θεωρείται ο εφευρέτης του πιεστήριου, οι αρχές της 

εκτύπωσης χρονολογούνται πολύ νωρίτερα. Ο όρος Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, 
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ορίζεται η οργάνωση που παρέχει νέα και πληροφορίες στα γραπτά μέσα, όπως οι 

εφημερίδες. Παρά το γεγονός ότι αναπτύχθηκε ακόμα νωρίτερα, γύρω στο 1600, πήρε 

αιώνες για τον έντυπο τύπο να αποκτήσει δύναμη και να επηρεάζει άμεσα μεγάλες 

μάζες ανθρώπων.   

  

Μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο, η σημασία των μέσων 

μαζικής ενημέρωσης έχει  

επεκταθεί και περιλαμβάνει το ραδιόφωνο, την τηλεόραση 

και το βίντεο. Αυτές οι νέες μορφές μέσων μαζικής 

ενημέρωσης έχουν κερδίσει έδαφος επειδή, πέρα από την 

πληροφορία που παρέχουν, προσφέρουν επίσης ψυχαγωγία. 

Ήταν ευκολότερο για τις μάζες να δέχονται την πληροφορία με οπτικο-ακουστικά 

μέσα, από ότι με γραπτά.   

  

  

Στις  πρόσφατες  δεκαετίες,  η  ανάπτυξη 

 ενός συγκεκριμένου μέσου ενημέρωσης υπερβαίνει 

όλες τις ανάγκες είναι το διαδίκτυο.  Τώρα, η πληροφορία 

μπορεί να βρεθεί σε ιστοσελίδες ή μέσα από μηχανές 

αναζήτησης. Αυτό που κάνει το ίντερνετ είναι να παρέχει 

ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων παράλληλα, όπως το να 

ακούσει κανείς μουσική, να δει βίντεο, να παίξει παιχνίδια 

και να πλοηγηθεί στα μέσα κοινωνικής  

δικτύωσης. Επίσης, η πληροφορία που παρέχεται στο διαδίκτυο είναι σύνθετη και 

απροσδιόριστη.   

  

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι το αποτέλεσμα της επιθυμίας των ανθρώπων για 

επικοινωνία, για να μεταδοθεί ένας μεγάλος όγκος πληροφορίας σε μεγάλες μάζες 

ανθρώπων, σε σύντομο χρονικό διάστημα.   

  

Παρά την χρηστικότητα και το ρόλο της για να μας κρατάει ενημερωμένους με νέα, ο 

σκοπός της επικοινωνίας είναι να λάβετε μια αντίδραση από τον συνομιλητή. Όταν 

μιλάμε σε κάποιον, περιμένουμε να λάβουμε ανατροφοδότηση από εκείνον. 

Περισσότερο, έχουμε την τάση να επηρεάζουμε τον συνομιλητή μας να υποστηρίξει τις 

ιδέες μας. Αυτό είναι ακριβώς είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης: στοχεύουν να λάβουν 

μια αντίδραση και να μας επηρεάσουν. Είναι γνωστό, ότι από τις ρίζες τους τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης ήταν ένα δυνατό μέσο επικοινωνίας. Αλλά εξαρτάται πολύ από το 

είδος της πληροφορίας που θέλουν να προωθήσουν τα μέσα, χωρίς να έχουν δεύτερες 

σκέψεις χάρη στην αυθεντικότητα των γεγονότων που αντιπροσωπεύουν.   
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ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ  

ΠΟΛΕΜΟ   

  

Εάν κοιτάξουμε πιο προσεκτικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κατά τον Β Παγκόσμιο 

Πόλεμο, θα παρατηρήσουμε ότι το ράδιο και οι εφημερίδες ήταν το μοναδικό μέσο που 

μπορούσε να μεταδώσει τις πληροφορίες πέρα από τα σύνορα. Τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης συνέδεαν το μέτωπο του πολέμου με αυτά στο σπίτι και παρείχαν 

πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των μαχών. Αλλά κυρίως, τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης διατήρησαν υψηλά το ηθικό των ατόμων που έμειναν στο σπίτι, με τις 

απεικονίσεις ένδοξων ιστοριών ατρόμητων στρατιωτών που νίκησαν τους εχθρούς. 

Όλες οι πληροφορίες που μεταδίδονταν κατά τον Β Παγκόσμιο πόλεμο, ελέγχονταν από 

τις αρχές. Μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αρχικά, προσπάθησαν να πείσουν 

τους πολίτες να καταταχτούν στον στρατό και να θυσιαστούν για την χώρα τους. 

Επίσης, κάθε χώρα που συμμετείχε σε πόλεμο χρησιμοποίησε τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης για να διαδώσει την ιδέα του έθνους και 

την σημασία της, παρά το γεγονός ότι τα πράγματα δεν 

ήταν έτσι.   

  

ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ 

ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ  

Ένα άλλο παράδειγμα απόλυτου ελέγχου στην 

πληροφορία είναι αυτές που μεταδόθηκαν στην 

κομμουνιστική περίοδο. Το κομμουνιστικό κόμμα 

αντιμετώπισε τα μέσα ενημέρωσης ως ένα εργαλείο για 

την μετάδοση ταινιών προπαγάνδας. Παρουσίασαν 

μόνο τις θετικές πλευρές της καθημερινής ζωής, την οικονομία, τον στρατό, την 

βιομηχανία, με σκοπό να δημιουργήσουν ένα άψογο πορτραίτο του δικτάτορα. 

Προφανώς, εσκεμμένα  

ξέχασαν να αναφέρουν τις βιαιότητες ή τις αδικίες.  Όλες οι μορφές τέχνης 

φιλτράρονταν αυστηρά από το Κομμουνιστικό Κόμμα και οι παραβατικοί καλλιτέχνες 

τιμωρήθηκαν, ενώ στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες έφταναν μόνο θετικά νέα χάρη 

στο σύστημα. Έτσι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο να 

κάνουν τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι το Κομμουνιστικό σύστημα ήταν το σωστό 

πράγμα για το έθνος.   

  

ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ   
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Κοιτώντας πιο προσεκτικά στα πράγματα που συμβαίνουν σήμερα, παρατηρούμε ένα 

ανησυχητικό γεγονός: στο παρελθόν, μόνο μερικοί άνθρωποι ή ιδρύματα είχαν 

πρόσβαση στην μετάδοση μέσων. Τώρα οποιοσδήποτε κατέχει ένα κινητό τηλέφωνο με 

σε σύνδεση στο διαδίκτυο μπορεί να μεταδώσει οτιδήποτε θέλει. Υπάρχουν τόσα 

αντικρουόμενα νέα στο διαδίκτυο, που είναι δύσκολο να πει κανείς τι είναι πραγματικό 

και τι όχι. Έχουν αναφερθεί ψεύτικες πληροφορίες που μεταδόθηκαν σε κοινωνικά 

δίκτυα οδηγούν σε βία, με θανατηφόρες συνέπειες. Και όλα αυτά συμβαίνουν επειδή 

κάποιοι άνθρωποι έχουν αποφασίσει να δρουν πριν να διασταυρώνουν τις πληροφορίες 

που διαβάσουν στο διαδίκτυο. Είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι: δεν πρέπει ποτέ να 

πιστεύουμε τις πληροφορίες που φτάνουν σε εμάς, χωρίς να διασταυρώσουμε την 

εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους.  

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΧΟΥ:   

1. Τι είναι η πληροφορία;  

2. Τι είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης;  

3. Ποιες ήταν οι πρώιμες μορφές των μέσων μαζικής ενημέρωσης;  

4. Ποιος εφηύρε την πρώτη μηχανή τυπώματος;  

5. Τι πρέπει να κάνουμε όταν λάβουμε μια διαδικτυακή πληροφορία;  

  

  

  

  

  

1. Εξηγήστε τον τρόπο με τον οποίο η εφεύρεση των μηχανών 

εκτύπωσης έχει επηρεάσει τις ζωές των ανθρώπων.   

2. Εξηγήστε τι αντιπροσωπεύει το φαινόμενο των ψεύτικων 

ειδήσεων.  

3. Εξηγήστε πώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συνήθιζαν να  

επηρεάζουν τους ανθρώπους.   
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β  

ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

  

Έχοντας μελετήσει αυτή την ενότητα, οι μαθητές θα κατανοήσουν:  

• Τι είναι ο γραμματισμός  

• Τι σημαίνει γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας  

• Ποιες είναι οι διαστάσεις στα μέσα επικοινωνίας  

• Τι είναι το άτομο με γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας.   

  

Τα Μέσα αντιπροσωπεύουν τους ποικίλους τρόπους με τους οποίους τα άτομα μπορούν 

να επικοινωνούν, όπως οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση ή αναζήτηση στο 

διαδίκτυο.   

  

Σύμφωνα με το λεξικό του Logman ο γραμματισμός προσδιορίζεται ως η κατάσταση 

του να είναι κανείς ικανός να διαβάσει και να γράψει. Για να ανακεφαλαιώσουμε, ο 

όρος γραμματισμός αναφέρεται στην ικανότητα κάποιου να διαβάσει μια γραμμένη 

λέξη. Παρόλα αυτά, τις τελευταίες δεκαετίες, χάρη στη συνεχή ανάπτυξη της 

τεχνολογίας, η σημασία του όρου έχει επεκταθεί, και μπορούμε σήμερα να μιλήσουμε 

για οπτικό γραμματισμό (η δυνατότητα αντιλαμβανόμαστε τις πολλαπλές διαστάσεις 

του γύρω κόσμου), η ιστορία του γραμματισμού (η δυνατότητα κάποιου να ακολουθεί 

μια ιστορία ή σενάριο ταινίας) και η γνώσεις πληροφορικής(που αντιπροσωπεύουν την 

ικανότητα κάποιου να διαβάζει, να γράφει, να στέλνει και να λαμβάνει πληροφορίες 

μέσω ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.   

  

 
  
  
  
Οι δύο λέξεις που συνδυάζονται, σχηματίζουν μια νέα ιδέα, που ονομάζεται 

γραμματισμός των μέσων επικοινωνίας, η οποία περιγράφει τις πρακτικές που 

επιτρέπουν στους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση, να αξιολογούν κριτικά και να 

δημιουργούν μέσα.   

  

Με σκοπό να είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε αυτήν την έννοια, πρέπει να λάβουμε 

υπόψη τις πέντε διαστάσεις που ο γραμματισμός των μέσων επικοινωνίας βασίζεται 

όπως μας δείχνει και η παρακάτω εικόνα:   
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΧΟΥ:  

1. Ποιος είναι ο ορισμός του γραμματισμού, σύμφωνα με το λεξικό Longman;   

2. Πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε τον γραμματισμό των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης;  

3. Ποιες είναι οι πέντε διαστάσεις του γραμματισμού στα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης;  

4. Ποιες πτυχές πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όταν πλοηγούμαστε στο 

διαδίκτυο;  

  

  

  

1. Εξηγήστε την εξέλιξη του γραμματισμού τις τελευταίες δεκαετίες.   

2. Εξηγήστε τι κάνει ένα άτομο να κατέχει τον γραμματισμό.  

3. Εξηγήστε πώς μπορούν οι πολίτες να λάβουν δράση στο διαδίκτυο.   
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ  

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

  

Έχοντας μελετήσει αυτή την ενότητα, οι μαθητές θα κατανοήσουν:  

• Τι σημαίνει ψηφιακός.  

• Ποιος είναι ο πατέρας της ψηφιακής πραγματικότητας.  

• Τι σημαίνει επαυξημένη πραγματικότητα.  

• Ποια είναι τα πεδία που χρησιμοποιούν την εικονική κοινωνία.   

  

ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ;  

  

Ο κόσμος γύρω μας μπορεί μερικές φορές να μας 

κουράζει πολύ. Κάθε ένας από εμάς έχει να φέρει σε 

πέρας κάποια καθήκοντα, να προλάβει κάποιες 

προθεσμίες, να ανταπεξέλθει σε συναισθηματικές 

μεταβολές. Έτσι, κάθε λίγο και λιγάκι , αισθανόμαστε την 

ανάγκη να ξεφεύγουμε. Κάποιοι προτιμούν να κοιμούνται 

, κάποιοι να κάνουν δραστηριότητες, ενώ άλλοι να 

πηγαίνουν διακοπές. Αλλά στην σημερινή εποχή, η 

τεχνολογία προσφέρει στους ανθρώπους μια  

νέα εναλλακτική: να εισέλθει κανείς στον χώρο ενός διαφορετικού κόσμου, χωρίς να 

αφήνει το σπίτι του. Μπορείς να φορέσεις ένα ζευγάρι γυαλιά, ακουστικά, να ανοίξεις 

τον υπολογιστή, να ξεκινήσεις ένα καινούριο παιχνίδι και ορίστε! Αυτό αποκαλούμε 

ψηφιακό κόσμο.  

  

  

  

Χρησιμοποιώντας πιο επιστημονική προσέγγιση, η 

Wikipedia προσδιορίζει τον ψηφιακό κόσμο σαν μια 

διαδραστική εμπειρία από υπολογιστή που 

πραγματοποιείται μέσα σε ένα προσομοιωμένο 

περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι η ψηφιακή 

πραγματικότητα γίνεται δυνατή με την σύγχρονη 

τεχνολογία.   

  

  

  

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ  

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

  

Στις πρώτες αρχές των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι άνθρωποι συνήθιζαν να κοιτούν 

τις οθόνες και να αποκλείουν οτιδήποτε έξω από την οθόνη.  Αργότερα, ακολούθησε η 

ψηφιακή πραγματικότητα, η οποία έδωσε την δυνατότητα να ταξιδεύουμε σε άλλους 

κόσμους, έτσι αφήνοντας στην άκρη τις μεγάλες οθόνες. Σήμερα, ένα αντίστοιχα 

ενδιαφέρον φαινόμενο προκύπτει: ο συνδυασμός των γραφικών των υπολογιστών και 

του γύρω κόσμου. Έτσι, με την χρήση της κάμερας, οι άνθρωποι μπορούν να σκανάρουν 
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το περιβάλλον τους πάνω στο οποίο μπορούν να επικαλύψουν την επικόλληση 

πληροφοριών. Αυτό είναι που αποκαλούμε επαυξημένη πραγματικότητα.   

  

Η διαφορά ανάμεσα στα δύο σενάρια είναι 

τεράστια. Ο ψηφιακός κόσμος σημαίνει ότι κάποιος 

πρέπει να βυθιστεί σε ένα περιβάλλον που 

παράγεται εξ’ ολοκλήρου από τον υπολογιστή. Σε 

αντίθεση, η επαυξημένη  πραγματικότητα 

 δεν  αντικαθιστά πράγματα. Αντίθετα, 

παίρνει τον κόσμο που βλέπουμε και προσθέτει σε 

αυτόν διαφορετικά γραφικά.   

Ένα παράδειγμα επαυξημένης πραγματικότητας  

είναι το παιχνίδι Pokemon, που χρησιμοποιείται 

στα κινητά τηλέφωνα.    

  

  

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

Επίσης γνωστή ως ψηφιακή κοινωνία αντιπροσωπεύει ένα κοινωνικό δίκτυο ατόμων 

που αλληλεπιδρούν μέσα από συγκεκριμένα κοινωνικά μέσα, πιθανώς διασχίζοντας 

γεωγραφικά και πολιτικά σύνορα για την επίτευξη αμοιβαίων συμφερόντων και στόχων. 

Αυτό σημαίνει ότι η ψηφιακή κοινωνία δίνει έμφαση στην λειτουργικότητα και όχι στην 

φυσική παρουσία. Έτσι, οι άνθρωποι πλέον δεν χρειάζεται να είναι φυσικά παρόντες σε 

ένα μαγαζί, εάν θέλουν να αγοράσουν προϊόντα. Μπορούν να έχουν τα προϊόντα που 

θέλουν απλά επιλέγοντάς τα από το διαδίκτυο. Ή οι εργαζόμενοι δεν εξαναγκάζονται 

να είναι φυσικά παρόντες στο γραφείο τους. Μπορούν να πραγματοποιούν την δουλειά 

τους από το σπίτι ή οπουδήποτε, ενώ πίνουν τον καφέ τους. Έτσι, αυτή η μορφή 

εργασίας ονομάζεται τηλε-εργασία. Και έτσι δεν είναι πλέον η εργασία πρόσωπο με 

πρόσωπο που μετράει, αλλά η λειτουργικότητα και η πρακτικότητα της καθημερινής 

ζωής. Επομένως, σε αυτόν τον νέο κόσμο, η τεχνολογία γίνεται η γέφυρα ανάμεσα στον 

σκοπό που έχουμε και στα μέσα που χρησιμοποιούμε για να τον πετύχουμε.   

  

Υπάρχουν πολλοί τομείς της ψηφιακής κοινωνίας με 

πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα:   

• Οι παγκόσμιες οικονομίες χρησιμοποιούν τα 

μέσα  

επικοινωνίας για να αυξήσουν το  

μερίδιο  αγοράς  τους.  Το  

διαδίκτυο καταργεί τα σύνορα και μειώνει το 

κόστος των συναλλαγών.   

• Η πολιτική μπορεί και θα διαμορφώσει έναν ψηφιακό κόσμο. Περισσότερο οι 

κυβερνήσεις προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τις τηλεπικοινωνίες 

δημιουργώντας ευνοϊκές πολιτικές για τις υποδομές πληροφορικής.   

• Το διαδίκτυο επίσης διαφωτίζει τα έθνη. Όχι μόνο οι εργαζόμενοι μπορούν να 

εργάζονται με άνεση από το σπίτι τους, αλλά σήμερα οι άνθρωποι μπορούν να 

επεκτείνουν τους πολιτισμικούς τους ορίζοντες μέσα από την χρήση των μέσων 

επικοινωνίας.   

• Η προσωπική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, σαν μια εναλλακτική 

πραγματικότητα σε ένα τεράστιο αντικείμενο που πρόκειται να εξερευνηθεί. Η 

ψηφιακή κοινωνία είναι επωφελής υπό την προϋπόθεση ότι την χρησιμοποιούμε 
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με σύνεση. Πρέπει να ξεχωρίζουμε τα όρια μεταξύ της εικονικής και 

πραγματικής ζωής. Και για κανένα λόγο δεν πρέπει να λόγο δεν πρέπει να 

ξεπερνάμε τα όρια αυτά!  

 

Αλλά τον περισσότερο χρόνο που περνάμε στο διαδίκτυο, τόσο περισσότερες 

πιθανότητες έχουμε αυτή η ψηφιακή κοινωνία να μας παρασύρει και να μας κεντρίσει 

το ενδιαφέρον αντικαθιστώντας την πραγματική ζωή. Αυτός είναι ο πραγματικός 

κίνδυνος: όταν οι άνθρωποι εγκαταλείπουν την πραγματική τους ζωή και βυθίζονται σε 

έναν ψηφιακό κόσμο.   

  

  

  

       ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΧΟΥ:  

  

1. Τι είναι η ψηφιακή  

πραγματικότητα;  

2. Πώς  

προσδιορίζεται η ψηφιακή 

κοινωνία;  

3. Τι είναι η τηλεργασία;  

4. Σε ποιους τομείς της ζωής 

μας χρησιμοποιείται η ψηφιακή 

κοινωνία;  

  

  

1. Εξηγήστε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ψηφιακή 

πραγματικότητα και την επαυξημένη πραγματικότητα.   

2. Εξηγήστε ποιος είναι ο κίνδυνος χρήσης της ψηφιακής 

πραγματικότητας.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο  

ΥΓΙΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  

  

Ο άνθρωπος είναι ένα κοινωνικό ον. Οι περισσότεροι από εμάς δεν μπορούν να 

φανταστούν την ζωή μας χωρίς οικογένεια, φίλους, συμμαθητές ή συνεργάτες. Για 

αυτόν τον λόγο οι άνθρωποι σχετίζονται συχνά με διαφορετικές κοινωνίες από τους 

αρχαίους χρόνους.  Αλλά σε τι εξυπηρετεί αυτή η συντροφιά στην πραγματικότητα; 

Είναι πολύ δύσκολο να γράψουμε ένα καθολικό, γενικό κανόνα. Για τις ανάγκες μας, 

πρέπει να γνωρίζουμε ότι η κοινωνία είναι μια ομάδα ανθρώπων που μοιράζονται τις 

ίδιες αξίες και συνδέονται με κοινές παραδόσεις, ιστορία, νόρμες και κοινωνικές 

φόρμες.   

  

Η κοινωνία μπορεί να γίνει αντιληπτή ως τα μέλη μιας συγκεκριμένης εθνότητας, αλλά 

μπορεί ακόμα να γίνει αντιληπτή σε ένα πολύ πιο ευρύ πλαίσιο, όπως στο παράδειγμα 

των Δυτικών Κοινωνιών.   
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

  

  

Μελετώντας αυτή την ενότητα, οι μαθητές θα κατανοήσουν:  

• Τι είναι ο καταναλωτισμός.   

• Πώς μπορεί ο καταναλωτισμός να επηρεάσει τις ανθρώπινες σχέσεις.  

• Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ψηφιακής κοινωνίας.   

  

  

Η εποχή που ζούμε διαφέρει κατά πολύ από αυτή των προγόνων μας, τόσο στα θετικά 

όσο και στα αρνητικά. Οι περισσότεροι άνθρωποι στις αναπτυγμένες περιοχές του 

πλανήτη έχουν ότι χρειάζονται, παρόλα αυτά, δεν έχουν λυμένα τα υπαρξιακά τους 

προβλήματα. Η τεχνολογία αποτελεί ένα καθημερινό κομμάτι της καθημερινότητάς 

τους. Χάρη στην ψηφιοποίηση, όλος ο κόσμος έχει παγκοσμιοποιηθεί, όλα έχουν γίνει 

πιο γρήγορα και πιο προσβάσημα. Αλλά τα μέσα που έχουν εφευρεθεί για να 

εξυπηρετούν τους ανθρώπους μπορούν να τους βλάψουν επίσης.   

  

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είμαστε απλά φορείς των ηλεκτρονικών μας συσκευών, 

αλλά πάνω από όλα, είμαστε ολοκληρωμένες υπάρξεις που ανήκουμε σε μια 

συγκεκριμένη ομάδα και δεν μπορούμε να αποφύγουμε την αλληλεπίδραση μαζί της. 

Για τον λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί ακόμα και ξεχωριστή επιστήμη- Ψηφιακή 

Κοινωνιολογία- που εξετάζει την επίδραση όλων των ψηφιακών τεχνολογιών στη 

συμπεριφορά μας και τον τρόπο που επηρεάζει τις σχέσεις των ανθρώπων και την 

αντίληψη που έχουμε για τον εαυτό μας. Παρόλα αυτά θα πρέπει να απευθύνουμε μια 

από τις βασικές ερωτήσεις: πώς θα μπορούσαμε να υγιή κοινωνία στην σημερινή 

ψηφιακή εποχή;  

  

Για να το κατανοήσουμε καλύτερα την ένταση των αλλαγών στην κοινωνία, ας 

παρατηρήσουμε το ακόλουθο γράφημα.   

  

  

  

  

  

  

  

Το γράφημα  

απεικονίζει την εξέλιξη μιας σημαντικής πτυχής της ανθρώπινης παρουσίας στη Γη. 

Μπορείτε να μαντέψετε ποιο; Και γιατί νομίζουμε ότι παρουσιάζουμε το γράφημα αυτό;  
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Και όχι μόνο υπάρχουν ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι στην Γη, αλλά ακόμα πιο 

σημαντικό είναι και το οικολογικό αποτύπωμα που αφήνει ο καθένας μας στον πλανήτη, 

το οποίο αυξάνεται ολοένα τα τελευταία 100 χρόνια. Ένα από τα χαρακτηριστικά της 

σύγχρονης κοινωνίας είναι η υπερκατανάλωση. Ενώ τα αντικείμενα μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν ή να επιδιορθωθούν οι άνθρωποι επιμένουν να αγοράζουν 

καινούρια επειδή είναι περισσότερο βολικό για αυτούς. Όσο περισσότερα πράγματα 

έχουμε, τόσο λιγότερο τα εκτιμούμαι. Έτσι, ο τρόπος ζωής μας αντανακλάται και στις 

διαπροσωπικές μας σχέσεις επηρεάζοντας ολόκληρη την κοινωνία.   

  

Σήμερα, η κοινωνία είναι υπέρ της υψηλής κατανάλωσης. Αυτό που χρειάζεται να κάνει 

κανείς είναι να παρατηρήσει τις πολλαπλές διαφημίσεις που στοχεύουν στην αύξηση 

των πωλήσεων. Οι τράπεζες επίσης επωφελούνται από τις ανθρώπινες  

 
επιθυμίες και δανείζουν όλο και περισσότερα χρήματα. Οι αναλφάβητοι μερικές φορές 

δεν μπορούν να ξεπληρώσουν τα χρέη τους και η κατάσταση συχνά καταλήγει με 

δήμευση της περιουσίας τους. Αυτό δεν είναι επίσης το ιδανικό μέλλον της σύγχρονης 

κοινωνίας.   

  

Ο καταναλωτισμός συνδέεται επίσης με έναν όρο και ο όρος αυτός είναι η 

παγκοσμιοποίηση. Σημαίνει μια παγκόσμια σύνδεση στην οποία η επικοινωνία, οι 

επιχειρήσεις και τα ταξίδια είναι πιο εύκολα. Έχει πολλά πλεονεκτήματα για τον 

άνθρωπο, αλλά επίσης και πολλά μειονεκτήματα.   

  

Η τεχνολογία έχει μεγάλη επιρροή στο 

σχηματισμό των σύγχρονων κοινωνιών. Η 

τεχνολογία των υπολογιστών δεν αποτελεί τις 

τελευταίες εφευρέσεις, αλλά με την άφιξη των 

κινητών τηλεφώνων, των κοινωνικών δικτύων κτλ 

έχουν προκληθεί σημαντικές αλλαγές σχετικά με 

το προσεγγίζουμε ο ένας τον άλλο. Η παρούσα 

γενιά δυσκολεύεται τόσο πολύ να έχει μια 

συζήτηση πρόσωπο με πρόσωπο. Τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, των οποίων ο βασικός 

στόχος τους είναι να ενώσουν τους ανθρώπους, 

παραδόξως προκαλούν μεγαλύτερη αποξένωση 
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και αλλοίωση. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να 

μην μπορούμε να αντιληφθούμε το γεγονός αυτό, 

ο καταναλωτισμός μπορεί επίσης να έχει μεγάλη 

επίδραση στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Στις 

προηγούμενες παραγράφους, έγινε αναφορά ότι 

είναι πολύ πιο εύκολο για ένα άτομο που  ζει σε 

μια υπερκαταναλωτική κοινωνία να 

αντικαταστήσει ένα μη λειτουργικό προϊόν με 

ένα καινούριο, από ότι να το φτιάξει.  Η ερώτηση 

προκύπτει όταν κάτι  

τέτοιο προκύπτει στις διαπροσωπικές σχέσεις.   

  

  

  

  

  

  

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΧΟΥ:  

1. Τι είναι ο καταναλωτισμός;  

2. Πώς μπορεί ο καταναλωτισμός να επηρεάσει τις ανθρώπινες σχέσεις;  

3. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ψηφιακής τεχνολογίας;  

  

  

  

1. Προσπαθήστε να περιγράψετε τα συναισθήματα όταν βλέπετε αυτές 

τις εικόνες.  

2. Έχετε συναντήσει  ποτέ  τον  όρο  καταναλωτισμός; 

Αισθάνεστε ότι έχει περισσότερο θετική ή αρνητική χροιά;  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β  

ΗΘΙΚΗ  

  

Μελετώντας την ενότητα, οι μαθητές θα κατανοήσουν:  

• Τι είναι ηθική.  

• Πώς μπορεί η ανωνυμία να επηρεάσει την συμπεριφορά μας;  

• Τι είναι το cyber bullying;  

  

Για την καλύτερη λειτουργία της κοινωνίας, χρειαζόμαστε να 

προσδιορίσουμε τι επιτρέπεται και τι όχι. Έτσι όπως 

αποδεχόμαστε τους κανόνες της κίνησης, που οργανώνουν τις 

συμπεριφορές των ανθρώπων στην κοινωνία. Αυτοί οι κανόνες 

μπορούν να νομιμοποιούνται ή να βασίζονται σε ένα έθιμο.   

  

Η ηθική είναι ο βασικός πυρήνας μια σωστή και μιας 

λανθασμένης συμπεριφοράς. Συχνά πρέπει να αποφασίσουμε, τι  

είναι σωστό και λάθος, και η ηθική είναι οι εσωτερικές ρυθμιστικές αρχές της λήψης 

αποφάσεων.   

  

  

Η ηθική είναι σύστημα αξιών που στόχο έχει να απαντήσει την ερώτηση: πώς πρέπει να 

ζώ; Κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν ότι οτιδήποτε είναι νόμιμο, δεν είναι πάντοτε 

επιτρεπτό. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Κάθε κοινωνία επίσης λειτουργεί με βάση τους 

άγραφους κανόνες του σωστού και του λάθους. Για παράδειγμα, είναι πολύ αγενές να 

φτύσει κανείς σε δημόσια θέα στην Κίνα αλλά σε άλλες χώρες είναι αγενές να 

φτερνιστεί.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ζού 

με 

την επο χή όπου το διαδίκτυο, τα κινητά τηλέφωνα, οι υπολογιστές και τα τάμπλετς 

έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας. Δεν μπορούμε να φανταστούμε την ζωή 

μας χωρίς αυτά πλέον, καθώς έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι τους. Στον ψηφιακό 

κόσμο, συχνά αισθανόμαστε ότι όλα επιτρέπονται, επειδή κανείς δεν μπορεί να μας δει. 

Είμαστε πιο θαρραλέοι στις δηλώσεις μας. Δεν φοβόμαστε να πούμε πράγματα που δεν 
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θα τα λέγαμε κατ’ιδιαν σε κάποιον. Δυστυχώς, δεν σκεφτόμαστε πότε μπορεί να 

προσβάλλουμε ένα άλλο πρόσωπο.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Οι άνθρωποι που έχουν την  

τάση να στέλνουν μηνύματα και να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

συχνά έλκονται περισσότερο από τον ηδονισμό από ότι την ηθική. Συχνά σκεφτόμαστε 

τους εαυτούς μας περισσότερο από ότι τους άλλους. Θεωρούμε ότι έχουμε το δικαίωμα 

να σχολιάζουμε όλους και όλα. Πολύ σύντομα, μπορεί να συμβεί ότι θα επικεντρωθούμε 

στην προσοχή των άλλων ανθρώπων, που μπορεί να μας κρίνουν.   

  

Η τεχνολογία της επικοινωνίας, είναι μεταξύ άλλων, ένα εργαλείο για να χτιστούν 

ψηφιακές σχέσεις, σε ομάδες ανθρώπων που δεν θα συναντούσες συνήθως στην 

καθημερινή ζωή. Όχι κάθε χρήστης, παρόλα αυτά, είναι αξιόπιστος επειδή η ανωνυμία 

του ιντερνετ το κάνει πολύ δύσκολο να μαντέψει κανείς με ποιόν μπορούμε να 

επικοινωνούμε. Όταν μοιραζόμαστε πληροφορίες σχετικά με τους εαυτούς μας στο 

διαδίκτυο, μπορεί να εκμεταλλευόμαστε την πληροφορία και να γινόμαστε θύματα της 

βίας στο διαδίκτυο.   

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΧΟΥ:  

1. Τι είναι ηθική;  

2. Πώς η ανωνυμία μέσω του διαδικτύου μπορεί να επηρεάσει την 

συμπεριφορά μας;  

3. Τι είναι η βία μέσω του ίντερνετ;  

  

  

1. Πώς να προστατέψετε τον εαυτό σας από την βία στο  

διαδίκτυο;   

2. Συμπληρώστε το παρακάτω σχήμα με παραδείγματα ηθικών 

συμπεριφορών.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ  

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  

  

Έχοντας μελετήσει την ενότητα, οι μαθητές θα μπορούν να κατανοήσουν:  

 Ποιες είναι οι βασικοί σταθμοί στην εξέλιξη της ανθρώπινης κοινωνίας.  Ποια 

είναι τα πράγματα που χρειάζεται να κοιτάξουμε όταν αντιμετωπίζουμε την 

ψηφιακή πληροφορία.  

  

  

Ζούμε στον 21ο αιώνα. Αλλά κατανοούμε πραγματικά πόσο ασυνήθιστη είναι αυτή η 

εποχή; Ας έρθουμε πιο κοντά σε αυτό δείχνοντας κάποια νούμερα. Ο πλανήτης μας 

αριθμεί 4.6 εκατομμύρια χρόνια ζωής και η ζωή σε αυτόν ξεκίνησε μερικά 

δισεκατομμύρια χρόνια μετά. Από τα μαθήματα ιστορίας θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι 

ο άνθρωπος κατοίκησε πρώτη φορά τον πλανήτη μας 300 χρόνια πριν. Δεν είναι αυτό 

μεγάλη ανισότητα;  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

-Εάν  

μετατρέψουμε τον χρόνο που υπάρχει η γη σε μία  

ημέρα(24 ώρες) ο άνθρωπος θα εμφανίζονταν το τελευταίο λεπτό της ημέρας-   

  

Σε αντίθετα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι μεγαλύτερες αλλαγές στην σχέση 

ανθρώπων και γης άρχισαν την νεολιθική εποχή- περίπου 10,000 χρόνια πριν. Από την 

οπτική του πλανήτη η ανθρώπινη ζωή αποτελεί ένα λεπτό, παρόλα αυτά έχει καταφέρει 

να προκαλέσει μη αναστρέψιμες καταστροφές στη γη.   

Πριν αρχίσουμε με τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης κοινωνίας, ας ανακαλέσουμε 

κάποια  βασικούς σταθμούς στην εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών, οι οποίοι έχουν 

επηρεαστεί από τους προγόνους μας.  1. Η Νεολιθική Επανάστας, περίπου 10.00 π.Χ   

2. Η Βιομηχανική Επανάσταση, 18ος-19ος αιώνας  

3. Η Ψηφιακή Επανάσταση, μέσα 20ου αιώνα.  

  

Η τελευταία δεν έχει επηρεάσει μόνο την τεχνολογία. Μπορεί να ειπωθεί ότι έχει 

επηρεάσει όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής από την οικονομία ως την θρησκεία. 

Αποτέλεσε ακόμα την αιτία της αύξηση ς του πληθυσμού.   
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Οι τελευταίες εφευρέσεις στον υπολογιστή έχουν κάνει την ζωή μας πιο εύκολη με 

πολλούς τρόπους. Παρόλα αυτά, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην χρήση 

αυτών των τεχνολογιών. Υπάρχουν νέες απειλές στην κοινωνία που πρέπει να 

ανταποκριθούμε.   

  

Ανάμεσα σε άλλα θέματα, η παραπληροφόρηση είναι ένα από τα προβλήματα που 

πρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα. Είναι η σκόπιμη διάδοση αναληθών πληροφοριών, 
σχεδιασμένων να επηρεάζουν την δημόσια γνώμη και να παραπλανούν διάφορους 

θεσμούς ή μέσα ενημέρωσης και έτσι να κάνουν αμφίβολο το γεγονός εάν είναι πιθανό 
να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Σε αντίθεση, η πληροφορία είναι πολύ εύκολο να 

διανεμηθεί, έτσι μπορούμε  να  συναντήσουμε  ψεύτικες πληροφορίες 
πολύ συχνά.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Βασικά, πρέπει να ελέγξουμε ορισμένα βασικά στοιχεία για κάθε κομμάτι πληροφορίας. 

Πρέπει πάντα να ενδιαφερόμαστε πάντοτε για:   

  

• Ποιος είναι ο συγγραφέας της πληροφορίας.  

• Τι θέλει να μας επικοινωνήσει.  

• Πώς έχει δοθεί η πληροφορία.   

  

  

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΧΟΥ:  

1. Ποιες  είναι  οι  βασικοί 

σταθμοί  στην  εξέλιξη 
 της ανθρώπινης κοινωνίας.  

2. Τι πρέπει να κοιτάμε όταν 

αντιμετωπίζουμε μια ψηφιακή 

πληροφορία;  
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1. Προσπαθήστε να συγκρίνεται μια σοβαρή και μια μη σοβαρή 

πηγή σε ζευγάρια. Περιηγηθείτε στο διαδίκτυο και καταγράψτε ποια 

τα χαρακτηριστικά της κάθε σελίδας.   

2. Βρείτε τις εφευρέσεις της βιομηχανικής επανάστασης.  

3. Γράψτε τουλάχιστον 4 τεχνολογικές εφευρέσεις που 

χρησιμοποιείτε τακτικά.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  

  

Όλα αλλάζουν συνεχώς στην ζωή μας. Όλες οι αλλαγές χρειάζονται ενέργεια ή 

μιλώντας γενικότερα, πόρους. Μπορούν να συνεχίσουν αυτές οι αλλαγές, αυτή η 

αναπτυξιακή πορεία για πάντα;  

  

Αυτή είναι μια καίρια ερώτηση. Εάν ναι, μπορούμε να αποκαλέσουμε το σύστημα για 

την διαδικασία βιώσιμη. Εμείς (το σύστημα) μπορούμε να επαναλαμβάνουμε αυτές τις 

αλλαγές για πάντα. Εάν όχι, οι αλλαγές, η εξέλιξη θα σταματήσει κάπου στο μέλλον.   

  

Η βιωσιμότητα είναι το κλειδί στην ερώτηση της εξέλιξης. Το να κρίνουμε σχετικά με 

αυτό, πρέπει να εξοικειώσουμε τους εαυτούς μας με κάποια βασικά θέματα και 

ορισμούς.   
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

  

  

Μελετώντας αυτή την ενότητα, οι μαθητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν:  

• Τι είναι τα συστήματα και οι κοινωνίες γενικότερα.  

• Τι είναι η βιωσιμότητα με γενικούς όρους.  

• Πώς η βιωσιμότητα της κοινωνίας μπορεί να επιτευχθεί.  

• Ποια επίπεδα κοινωνικής βιωσιμότητας μπορούμε να θεωρήσουμε.  

• Πώς η μη- βιωσιμότητα ενός συστήματος μπορεί να αποκατασταθεί.  

  

  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Αρκετά μέρη συνδέονται με κάποια κοινά χαρακτηριστικά που ονομάζονται σύστημα. 

Μπορεί να είναι πολύ απλό όπως ένα άτομο ή πολύ σύνθετο όπως μια μεγάλη κοινωνία. 

Είναι σημαντικό να πούμε ότι ένα σύστημα δεν μπορεί να απαρτίζεται από απλά ένα 

συστατικό, αλλά χρειάζονται αρκετά αλληλοσυνδεόμενα. Τα συστήματα πρέπει να 

σχηματίσουν μια ξεχωριστή ενότητα στην τεράστια ποικιλία του περιβάλλοντος. Το 

κάθε σύστημα πρέπει να έχει τα δικά του όρια και προδιαγραφές. Τα συστήματα μπορεί 

να δημιουργούνται από το οτιδήποτε: μπορεί να είναι απλά πράγματα, ζωντανοί 

οργανισμοί ή ένα σύνθετο σύστημα ανθρώπινων όντων και το περιβάλλον γύρω τους.   

  

Διαφορετικά συστήματα ανθρώπων ονομάζονται κοινωνίες. Μπορούν να είναι πολύ 

διαφορετικά το ένα από το άλλο: η κοινωνία μιας οικογένειας ή η κοινωνία μιας πόλης 

ή η κοινωνία των φτωχών ή των αριστερόχειρων ή των μορφωμένων ανθρώπων. Ένα 

στοιχείο μπορεί να είναι μέρος διαφορετικών συστημάτων επίσης και τα συστήματα 

από μόνα τους μπορούν επίσης να είναι μέρος ενός μεγαλύτερου. Στην περίπτωση αυτή 

το σύστημα ονομάζεται υποσύστημα.   
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Η ΕΞΕΛΙΞΗ  

Κάθε σύστημα έχει κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία. Από μια ορισμένη οπτική γωνία, 

αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να αξιολογηθούν σαν καλά, απαραίτητα, ουδέτερα ή 

κακά. Το σύνολο των τιμών ενός συστήματος μπορεί να βελτιωθεί αυτή η κίνηση 

ονομάζεται εξέλιξη. Ο ορισμός της ανάπτυξης εξαρτάται από το σύστημα αξιών, τα ίδια 

χαρακτηριστικά μπορούν να ονομαστούν εξέλιξη ή όχι. Εάν κάνουμε τα πόδια μας πιο 

ισχυρά, με περισσότερους μυς, αναπτύσσουμε την ικανότητά μας να περπατάμε, αλλά 

αν σκεφτούμε να πετάμε τότε τα πόδια μας θα είναι ένα εμπόδιο.  

  

ΠΗΓΕΣ   

 Κάθε σύστημα έχει κάποιες δυνατότητες να κάνει κάποιες αλλαγές. Οι πηγές είναι ένας 

πιο γενικός όρος από ότι η ενέργεια, μιας και συμπεριλαμβάνει τέτοια χαρακτηριστικά 

όπως το μυαλό. Εάν μιλήσουμε για την ενέργεια μπορούμε να αναφερθούμε για την 

νοητική ενέργεια ή για την ηθική ενέργεια- η οποία δεν είναι η ενέργεια στην 

συνηθισμένη, φυσική αίσθηση. Οι πηγές είναι απαραίτητες για να γίνουν οποιεσδήποτε 

αλλαγές και παράλληλα οι αλλαγές αυτές συμβαίνουν, η διαδικασία χρησιμοποιεί έναν 

ορισμένο αριθμό πόρων. Από την στιγμή που ένα σύστημα δεν μπορεί να έχει τον 

απαραίτητο  αριθμό πηγών, θα αρχίσει να εξαντλείται αργά ή γρήγορα, η δεδομένη 

αλλαγή θα σταματήσει, εφόσον δεν θα υπάρχουν πια οι απαραίτητοι πόροι. Αυτό 

σημαίνει ότι η διαδικασία δεν είναι βιώσιμη.   

  

Συνήθως, το σύστημα από μόνο του μπορεί να παράξει κάποιο ποσό πηγών. Τα δέντρα 

παράγουν οξυγόνο από το διοξείδιο του άνθρακα και έτσι η φύση ανανεώνει κάποια 

ποσά οξυγόνου που χρησιμοποιούν οι ζωντανοί οργανισμοί. Εάν το ποσοστό της 

ανανεώσιμης πηγής καλύπτει του ποσού θα χρησιμοποιηθεί, η πηγή είναι βιώσιμη, εάν 

όχι οι πηγή σύντομα θα εξαντήθεί.  

  

Μπορούμε επίσης να βοηθήσουμε το σύστημα να ανακτήσει τις χαμένες του πηγές. 

Όταν εργαζόμαστε, καίμε θερμίδες οι οποίες δεν μπορούν να παραχθούν απλά από το 

σώμα μας- πρέπει να τραφούμε, νέες πηγές λοιπόν χρειάζονται για την διαδικασία που 

κάνουμε.   
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Η βιωσιμότητα ενός συστήματος/διαδικασίας καθορίζεται από την ισορροπία από την 

ήδη χρησιμοποιούμενη και παραχθείσα ενέργεια: εάν το σύνολο της ανανεωμένης 

ενέργειας συν την πρόσφατα παραχθείσα πηγή είναι περισσότερο είναι περισσότερο 

από το χρησιμοποιούμενο ποσό τότε των πόρων, το σύστημα είναι βιώσιμο.  Δηλαδή η 

ανάπτυξη μιας κοινωνίας είναι βιώσιμη, εάν οι τρέχουσες διαδικασίες δεν περιορίζουν 

την επανάληψη των ίδιων διαδικασιών στο μέλλον.   

  

Οι πόροι μπορούν να γίνουν κατανοητοί και σε μια εικαστική έννοια. Κάθε διαδικασία 

παράγει απόβλητα που είναι είτε άχρηστα είτε επικίνδυνα. Όταν μολύνουμε τον αέρα, 

μειώνουμε τις πηγές καθαρού αέρα. Παρομοίως, όταν μολύνουμε το έδαφος με 

πλαστικές σακούλες, μειώνουμε την πηγή καθαρού εδάφους. Επομένως, μπορούμε να 

προσδιορίσουμε τα εκλιπόντα απόρρητα ως πηγή.   

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η μη βιωσιμότητα ενός συστήματος μπορεί να 

αποκατασταθεί όταν περιλαμβάνουμε ένα μεγαλύτερο σύστημα σε ένα μικρότερο.   

Παρόλα αυτά, το να συμπεριλαμβάνουμε όλο και 

μεγαλύτερα συστήματα είναι κάτι που δεν μπορεί να 

συμβαίνει ες αεί. Προφανώς, δεν μπορούμε να πάμε πέρα 

από την Γη. Εάν το παγκόσμιο σύστημα είναι μη βιώσιμο, 

υπάρχει πρόβλημα. Παρόλα αυτά, η κοινωνική ευθύνη 

περιλαμβάνει υποστήριξη της βιωσιμότητας τουλάχιστον 

σε παγκόσμιο επίπεδο.   
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΧΟΥ 

1. Τι είναι το σύστημα; 

2. Τι καταλαβαίνουμε με τον όρο ανάπτυξη;  

3. Πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε τον όρο πηγές;  

4. Ποια είναι η ισορροπία των πηγών;  

5. Ποια επίπεδα κοινωνικής βιωσιμότητας γνωρίζουμε;  

1. Περιγράψτε μια βιώσιμη διαδικασία στην οικογένειά σας.  

2. Περιγράψτε μια πηγή για μια διαδικασία που δεν αποτελεί πηγή για άλλη.  

3. Περιγράψτε διαφορετικά επίπεδα κοινωνικής βιωσιμότητας.   
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ  

  

Μελετώντας αυτή την ενότητα οι μαθητές θα κατανοήσουν:  

• Ποιο είναι το περιβάλλον και πώς αλλάζει καθώς μεγαλώνουμε.  

• Τι εννοούμε συνήθως όταν λέμε περιβάλλον.  

• Τι σημαίνει όταν λέμε ότι φορτώνουμε το περιβάλλον μας.  

• Τι είναι το οικολογικό μας αποτύπωμα.  

• Τι είναι η παγκόσμια ημέρα υπέρβασης και τι πρέπει να κάνουμε για να 

επιστρέψουμε σε φυσιολογικά επίπεδα.   

  

Το περιβάλλον είναι τα πάντα που μας περιτριγυρίζουν: είναι η φύση και το ανθρώπινο 

περιβάλλον, η κοινωνία. Ανάλογα την ηλικία μας, το περιβάλλον αλλάζει: πριν το 

έμβρυο γεννηθεί, αισθάνεται ότι το περιβάλλον του είναι η κοιλιά της μαμάς του. Όλα 

το υπηρετούν, το προστατεύουν και όλα υπάρχουν για την δική του ανάπτυξη. Μετά 

την γέννηση του παιδιού, το περιβάλλον είναι η μητέρα του και αυτό παραμένει για 

μερικούς μήνες. Όταν το παιδί αρχίζει να παρατηρεί τον πατέρα του και άλλα πρόσωπα 

συχνά γύρω του, το κρεβατάκι του, το καρότσι του και άλλα καθημερινά αντικείμενα 

αποτελούν το περιβάλλον του και ότι το απομακρύνει από αυτό του προκαλεί φόβο.   

  

Καθώς το μωρό μεγαλώνει, αντιλαμβάνεται τον κόσμο ολοένα και πιο συναρπαστικό: 

ο κήπος, η γειτονιά, τα μέλη της οικογένειας και άλλα άτομα που συναντά. Έτσι, το 

περιβάλλον διευρύνεται τόσο από την άποψη της φύσης όπως και από το ανθρώπινο 

περιβάλλον.   

  

Το περιβάλλον ενός εφήβου είναι συνήθως αρκετά ευρύ: αυτός/αυτή έχει ταξιδέψει και 

έχει δει άλλες πόλεις ή και άλλες χώρες και το ανθρώπινο περιβάλλον είναι αρκετά ευρύ 

επίσης: φίλοι, συμμαθητές, άλλες κοινότητες κτλ.   

  

Για τους ενήλικες, το περιβάλλον επεκτείνεται από την πλησιέστερη γειτνίαση με τον 

κόσμο ή ακόμα πιο πέρα… Αυτό περιλαμβάνει την οικογένειά του, την δουλειά του και 

ολόκληρο τον κόσμο- αρχίζοντας από την φύση και το κοινωνικό περιβάλλον από τον 

μικρόκοσμό του μέχρι ολόκληρο το σύμπαν.   

  

Η φύση έχει ένα πολύπλοκο σύνολο πόρων. Οι οποίοι είναι απαραίτητοι για εμάς για 

να εργαζόμαστε και να ζούμε: για να ολοκληρώσουμε διαφορετικές δραστηριότητες. 

Έτσι, με στόχο να αναπνέουμε, χρειαζόμαστε οξυγόνο το οποίο βρίσκεται στην 

ατμόσφαιρα, χρειαζόμαστε νερό να πιούμε, ίσως φυσικό αέριο για να ζεσταθούμε, 

καύσιμα, ορυκτά μέταλλα κ.τ.λ.   

  

Από τότε που η γη έχει περιορισμένο χώρο, οι πηγές δεν μπορούν να είναι απεριόριστες. 

Κάποιες μπορούν να εξυπηρετούν ως πηγές για εκατομμύρια χρόνια ενώ άλλες μπορεί 

να καταλήξουν μπορεί να στερέψουν μέσα μόλις σε μερικά χρόνια. Η γη από μόνη της 

ανανεώνει κάποιες πηγές( όπως το οξυγόνο, με την βοήθεια των φυτών) και επίσης 

ουδετεροποιεί, επαναπεξεργάζετε κάποια απόβλητα, όπως το χαρτί. Επιπλέον, η 

ανθρωπότητα μπορεί επίσης να προμηθεύσει με ορισμένους πόρους το περιβάλλον.   
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Η διαδικασία ανανέωσης των πόρων είναι πολύ σύνθετη και εξαρτώμενη για την τελική 

ισορροπία, η τελική ποσότητα των πόρων της γης μπορεί να μειωθεί, να μείνει ίδιο ή να 

αυξηθεί. Η ανάλυση της σύνθετης δραστηριότητας του ανθρώπινου είδους αποδεικνύει 

ότι ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τις πηγές και η Γη είναι ανίκανη να τις αντικαταστήσει 

πλήρως. Λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό χρήσης και το γνωστό ποσό των πόρων, είναι 

εύκολο να υπολογιστεί, μέχρι να το χρησιμοποιήσουμε πλήρως. Υπερφορτώνουμε την 

φύση, το περιβάλλον μας-χρησιμοποιούμε περισσότερο από ένα χρόνο από ότι το ίδιο 

μπορεί να παράξει σε ένα χρόνο.  Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται «ζεστή μέρα 

υπέρβασης» και ήταν η 1η Αυγούστου το 2018. Αυτή η διαδικασία είναι πολύ 

επικίνδυνη: οι πηγές σύντομα θα τελειώσουν.   

  

Η επίδρασή μας στη Γη μπορεί να χαρακτηριστεί ως αποτύπωμα. Όσο μεγαλύτερο είναι 

το αποτύπωμά μας, τόσο περισσότερο επιβαρύνουμε το περιβάλλον. Προσδιορίζοντας 

τα είδη και τους τρόπους επιβάρυνσης μπορούμε να υπολογίσουμε το αποτύπωμά μας. 

Μπορεί να υπολογιστεί για ένα άτομο, μια κοινότητα, ένα έθνος, μια ήπειρο ή ακόμα 

και για ολόκληρο τον πλανήτη.   

  

Η δραστηριότητα και η χρήση των πηγών από το ανθρώπινο είδος μπορεί να 

κατηγοριοποιηθεί ως εξής:  

1. Πρέπει να ζούμε κάπου-χρειαζόμαστε καταφύγιο.  

2. Πρέπει να ταΐσουμε τους εαυτούς μας- χρειαζόμαστε φαγητό.  

3. Χρειαζόμαστε εργασία για να ζήσουμε-ρουχισμό, εξοπλισμό κτλ.  
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4. Πρέπει να είμαστε ικανοί να μετακινηθούμε.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Αυτές οι  

τέσσερις ομάδες δραστηριότητας 

μπορούν να προσδιορίσουν το 

οικολογικό μας αποτύπωμα. Για 

να καλύψουμε αυτές τις 

δραστηριότητες χρειαζόμαστε 

δάση, γη, μέρη για ψάρεμα. Η πιο 

βασική πηγή ζωής είναι η 

ενέργεια. Με την κλασσική της 

μορφής είναι το αποτέλεσμα μιας 

καύσης. Αυτό λοιπόν είναι το 

μεγαλύτερο μέρος του 

οικολογικού μας αποτυπώματος, 

το κάρβουνο: παγκοσμίως, είναι 

περίπου το ήμισυ του συνολικού 

φορτίου στο περιβάλλον.  Επομένως, το μεγαλύτερο έργο μας για την διατήρηση, είναι 

η προστασία του περιβάλλοντος μας και η μείωση της χρήσης άνθρακα.   

  

Όταν καίμε άνθρακα, παράγεται διοξείδιο του άνθρακα. Στην επόμενη ενότητα θα 

δούμε ότι το διοξείδιο του άνθρακα είναι το πιο επικίνδυνο αέριο του θερμοκηπίου: το 

ποσοστό  του αυξάνεται γρήγορα στην ατμόσφαιρα οδηγεί στην υπερθέρμανση του 

πλανήτη και την κλιματική αλλαγή. Η χρήση ορυκτών, η ενέργεια βασισμένη στον 

άνθρακα είναι θανατηφόρα με δύο τρόπους: πρώτον, εξαντλείται πολύ γρήγορα και  

δεύτερον, η καύση του συμβάλει στην υπερθέρμανση του πλανήτη και στην κλιματική 

αλλαγή.   
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΧΟΥ:  

1. Τι είναι το περιβάλλον;  

2. Τι είναι οι πηγές;  

3. Τι είναι απόβλητο;  

4. Τι είναι το οικολογικό αποτύπωμα;  

5. Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο απόβλητο και γιατί;  

  
   

  

  

1. Συλλέξτε συστατικά για το περιβάλλον σας!  

2. Αναφέρετε διαδικασίες που οδηγούν στην παραγωγή 

διοξειδίου του άνθρακα.  

3. Καταγράψτε τρόπους με τους οποίους η Ψηφιακή 

Εποχή μπορεί να βοηθήσει στην προστασία του πλανήτη.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ  

ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛ  

  

Έχοντας μελετήσει αυτή την ενότητα, οι μαθητές θα κατανοήσουν:  

• Τι είναι το κλίμα;  

• Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες που καθορίζουν την κλιματική 

αλλαγή;  

• Τι συμβαίνει στις ακτίνες του ήλιου που χτυπούν την ατμόσφαιρα και την 

επιφάνεια της γης;  

• Πώς το φαινόμενο του θερμοκηπίου λειτουργεί;  

• Ποιες είναι τα πιο σημαντικά αέρια του φαινόμενου του θερμοκηπίου;  

• Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της κλιματικής αλλαγής;  

• Ποια είναι τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά στην μάχη για την κλιματική 

αλλαγή;   

  

Το κλίμα είναι τα μακροπρόθεσμα χαρακτηριστικά του καιρού μιας συγκεκριμένης 

περιοχής. Ανάλογα με την περιοχή, μπορούμε να μιλήσουμε για μικροκλίμα, 

περιφερειακό κλίμα και παγκόσμιο κλίμα. Ο πλανήτης χωρίζεται σε διαφορετικές 

κλιματικές ζώνες.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Οι 

κλιμα τικές ζώνες εξαρτώνται από το πώς οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν στην επιφάνειά 

του: όσο πιο κάθετες είναι οι ακτίνες του, τόσο πιο υψηλή είναι η θερμοκρασία. Γύρω 

από τον μεσημβρινό, η ζώνη ονομάζεται τροπική. Από την μία πλευρά, στους πόλους, 

όταν οι ακτίνες χτυπούν την επιφάνειά του με μικρή ένταση, το κλίμα είναι ψυχρό: και 

ονομάζεται πολική ζώνη.   

  

Προφανώς, η θερμοκρασία αλλάζει με τα χρόνια: η Ευρώπη σε κάποιες περιοχές της, ο 

χειμώνας της μπορεί να είναι εως και -25 βαθμούς, ενώ το καλοκαίρι έως και 40ο. 

Παρόλα αυτά, πάντοτε ο μέσος όρος υπολογίζεται και επίσης πάντοτε μακροπρόθεσμα: 

μπορεί να υπάρξουν θερμότερες ή ψυχρότερες χρονιές, αλλά σίγουρα ο μέσος όρος 

δείχνει τα χαρακτηριστικά του κλίματος. Κάποιες από τις ηλιακές ακτίνες που χτυπούν 
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την επιφάνεια της γης απορροφώνται, ενώ άλλες αντανακλώνται πίσω στο σύμπαν. 

Αυτές που απορροφώνται καθορίζουν την θερμοκρασία: όσο περισσότερες ακτίνες 

απορροφούνται, τόσο πιο υψηλή είναι η θερμοκρασία.   

  

 
  

  

Υπάρχουν υλικά που συμπεριφέρονται σαν καθρέπτες: αντανακλούν πίσω τις ακτίνες. 

Αυτό το φαινόμενο χρησιμοποιείται στο του θερμοκήπιο για να μεγαλώσουν τα φυτά, 

ακόμα και αν έξω έχει κρύο: το γυαλί επιτρέπει στις ακτίνες να περάσουν αλλά 

αντανακλά αυτές που επιστρέφουν πίσω να γυρίσουν στο περιβάλλον. Έτσι η 

θερμοκρασία μέσα στο θερμοκήπιο είναι πολύ υψηλότερη από ότι έξω.   

  

Το κλίμα θα είναι πολύ πιο ζεστό στις εύκρατες ζώνες πλέον. Το βιώνουμε ήδη: μεγάλοι 

ποταμοί όπως ο Δούναβης στερεύουν από νερό και η κηπευτική υποφέρει επίσης: 

εξαιτίας των ζεστών ημερών και της έλλειψης βροχής.   

  

Η κλιματική αλλαγή είναι ένα πολύ επικίνδυνο φαινόμενο: μπορεί να αλλάξει την ζωή 

του ανθρώπου ολοκληρωτικά. Παρόλα αυτά, τα έθνη έχουν ενωθεί για να καθορίσουν 

τα βήματα για την μείωση της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.   

  

Παρόλα αυτά, ο πόλεμος της κλιματικής αλλαγής είναι υψηλής προτεραιότητας στην 

λίστα των κοινωνικών ευθυνών: είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα του 

μέλλοντος.    

  

  

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΧΟΥ:  

1. Τι είναι το κλίμα;  

2. Ποιες είναι οι κλιματικές ζώνες στην γη;  

3. Ποιος είναι ο βασικός λόγος ύπαρξης των διαφορετικών κλιματικών ζωνών;  

4. Γιατί είναι επικίνδυνο το διοξείδιο του άνθρακα;  

5. Ποια είναι η βασική διαδικασία απόδοσης διοξειδίου του άνθρακα;  

6. Τι μπορούμε να κάνουμε για να παλέψουμε ενάντια στην κλιματική αλλαγή;  
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1. Εξηγείστε γιατί το διοξείδιο του άνθρακα παράγεται στην παραγωγή 

ενέργειας.  

2. Εξηγείστε πώς λειτουργεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου.  

3. Ελέγξτε πώς αλλάζει το κλίμα στους πόλους.  

4. Ονομάστε τρόπους μείωσης της εκπομπής του διοξειδίου του 

άνθρακα.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

  

  

  

Η προσωπική ανάπτυξη αναπαριστά την προσωπική και συνεχή διαδικασία με την 

οποία αλλάζουμε καθημερινά τους εαυτούς μας, κάθε μέρα.    

  

Δεν γεννηθήκαμε τέλειοι ή σκληροί, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε μια προσπάθεια 

για να κερδίσουμε αυτογνωσία, χαρακτηριστικά και νέες συμπεριφορές, έτσι ώστε η 

προσωπική και επαγγελματική μας ζωή να μπορεί να ολοκληρωθεί. Φυσικά, κάθε ένας 

από εμάς πρέπει να γνωρίζει καλά τι ζητάει από την ζωή του και πώς μπορεί να καλύψει 

τις επιθυμίες του.   

  

Κατά την διάρκεια της ζωής, αποκοτούμε πολύ γνώση και ικανότητες, μαθαίνουμε στο 

σχολείο, από τους γονείς μας, τους καθηγητές μας και τους μέντορές μας, οι οποίοι μας 

συμβουλεύουν και μας καθοδηγούν. Εάν γνωρίζαμε από την αρχή τι θα κάναμε στην 

ζωή μας και με ποιες πηγές, η πορεία μας θα ήταν ευκολότερη και δεν θα χρειαζόταν 

να μαθαίνουμε συνεχώς. Με άλλα λόγια, θα είχαμε περισσότερο χρόνο για προσωπική 

εξέλιξη.   

  

Η προσωπική ανάπτυξη είναι μια διαδικασία που διαρκεί για όλη μας την ζωή. Είναι 

ένας τρόπος για να αξιολογήσει κανείς τις δυνατότητές μας, να λάβει υπόψη τον σκοπό 

στην ζωή του, με σκοπό να πετύχει και να αυξήσει τις δυνατότητές του .  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α  

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  

  

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας ο μαθητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν:  

• Τι είναι η αυτογνωσία.  

• Τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να πετύχουμε την αυτογνωσία.  

• Ποια είναι τα σημάδια που δηλώνουν την επίτευξη της αυτογνωσίας.  

• Τι είναι η κοινωνική ταυτότητα.  

  

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ, ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

Η αυτογνωσία αποτελεί μια από τις βασικές αρχές της κοινωνικής ψυχολογίας. Ο όρος 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον τρόπο που αντιλαμβάνεται κανείς τον εαυτό του. 

Για τον λόγο αυτό, είναι στενά συνυφασμένη με τον όρο αντίληψη του εαυτού.  

  

Είναι σημαντικό να μην συγχέουμε τον όρο αυτοαντίληψη και αυτογνωσία. Ο δεύτερος 

όρος είναι περισσότερο συνυφασμένος με τον χαρακτήρα, τα κίνητρα, τα 

συναισθήματα, τις επιθυμίες του ατόμου ενώ ο πρώτος όρος αφορά όχι μόνο τα πιστεύω, 

τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, τις αξίες αλλά επίσης και τα φυσικά 

χαρακτηριστικά και την συνειδητοποίηση ότι υπάρχουμε σαν οντότητες  

(https://opentextbc.ca/socialpsychology/chapter/the-cognitive-self-the-self-concept/).     

  

Η σημασία του να έχουμε επίγνωση του εαυτού μας είναι απαραίτητη καθώς κάθε 

ανθρώπινη συμπεριφορά βασίζεται στον εαυτό. Εάν δεν έχουμε επίγνωση της 

προσωπικής μας ταυτότητας, πώς περιμένουμε να εξελίξουμε τα κοινωνικά μας 

χαρακτηριστικά;  

  

Η κοινωνική μας ταυτότητα παίζει αναμφισβήτητα ένα καίριο ρόλο στην 

καθημερινότητα των ανθρώπων. Η συμπεριφορά μας, η γλώσσα του σώματός μας, οι 

χειρονομίες μας και γενικότερα ο τρόπος που επιλέγουμε να επικοινωνήσουμε (λεκτικά 

και μη) εμφανίζεται ήδη από τα πρώιμα χρόνια της ζωής μας και μας ακολουθεί σε όλη 

τη πορεία της. Διαμορφώνουμε διαπροσωπικές σχέσεις βασισμένες στις κοινωνικές μας 

δεξιότητες, οι οποίες σχετίζονται με την αυτογνωσίας μας.   

  

Το ζήτημα αυτό έχει απασχολήσει την έρευνα, που στόχο έχει να διασαφηνίσει τις 

διαπροσωπικές σχέσεις και τον λόγο που κάποιοι άνθρωποι είναι πετυχαίνουν καλύτερη 

αλληλεπίδραση από ότι άλλοι. Προτείνεται ακόμα ότι οι κοινωνικές δεξιότητες 

μπορούν να διδαχθούν μέσα από την εμπειρία και την πρακτική άσκηση, γεγονός που 

είναι ενθαρρυντικό καθώς διευκολύνει την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση.   

  

Αυτογνωσία, το κλειδί στην επιτυχία  

 Τη σημαίνει να έχεις αυτογνωσία; Θεωρείται ένας παράγοντας που επηρεάζει την 

αντίληψη του εαυτού και ένας μηχανισμός που ελέγχει τον εσωτερικό μας κόσμο. Αυτό 

συνεπάγεται μια ολιστική οπτική της προσωπικότητας του ατόμου και επικεντρώνεται 

στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας και όχι μονάχα σε ότι παρατηρούμε.   

  

https://opentextbc.ca/socialpsychology/chapter/the-cognitive-self-the-self-concept/
https://opentextbc.ca/socialpsychology/chapter/the-cognitive-self-the-self-concept/
https://opentextbc.ca/socialpsychology/chapter/the-cognitive-self-the-self-concept/
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Πιο συγκεκριμένα, η αυτογνωσία αφορά τον τρόπο που το άτομο συνειδητά 

καταλαβαίνει και αντιλαμβάνεται τον χαρακτήρα του, τα συναισθήματά του, τα κίνητρά 

του και τις επιθυμίες του(https://en.wikipedia.org/wiki/Self-awareness).         

                                            

Παρόλα αυτά, οι νέοι συνηθίζουν να αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους με έναν τελείως 

διαφορετικό τρόπο, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην 

αντίληψη του εαυτού τους και την αυτογνωσία. Ως αποτέλεσμα, καταλήγουν να 

καταναλώνουν τον χρόνο τους εμπλεκόμενοι σε αρνητικές σχέσεις και συμπεριφορές.  

  

Επομένως, στην περίπτωση αυτή η αυτογνωσία τους δίνει την δυνατότητα να μάθουν  

από τα λάθη τους όπως και από τις επιτυχίες τους, με άλλα λόγια τους δείχνει τον δρόμο 

για την προσωπική τους ανάπτυξη.   

  

Πώς μπορεί κανείς να καλλιεργήσει την αυτογνωσία του;  

• Διευρύνοντας το συναισθηματικό του λεξιλόγιο, ώστε να διευκολυνθεί να 

εκφράζει καλύτερα τα συναισθήματά του.   

• Αμφισβητώντας τις αρχές του.  

• Έχοντας επίγνωση για τις σκέψεις και τα συναισθήματά του.  

• Ζητώντας για οικοδομητική κριτική από τους ανθρώπους που εμπιστεύεται.   

  

  
  

Σημάδια ότι έχεις πετύχει την αυτογνωσία:  

• Προσδιορίζεις τα δυνατά και αδύναμα σημεία σου.  

• Γνωρίζεις τα βήματα που χρειάζεται να ακολουθήσεις για να ολοκληρώσεις έναν 

νέο στόχο.  

• Αναγνωρίζεις τα λάθη σου και είσαι σε θέση να τα διορθώσεις.  

• Καταλαβαίνεις και συζητάς για τα συναισθήματά σου.   

• Διακατέχεσαι από ενσυναισθητική ικανότητα όσον αφορά τα συναισθήματα και 

τις ανάγκες των άλλων ανθρώπων.   

• Παρατηρείς πώς μια συμπεριφορά επηρεάζει τους άλλους ανθρώπους.    

  

Πετυχαίνοντας κανείς την αυτογνωσία, μπορεί να πετύχει περισσότερα στην προσωπική 

και κοινωνική του ζωή, επειδή θέτει τους κατάλληλους στόχους, αλληλεπιδρά με τους 

άλλους ανθρώπους, ελέγχει τα συναισθήματά του και δημιουργεί υγιή όρια. Όταν έχεις 

μια πιο ρεαλιστική αντίληψη του εαυτού σου, είναι πιο πιθανό να ρισκάρεις, να κάνεις 

αλλαγές στην ζωή σου, να έχεις περισσότερη αυτοπεποίθηση και να παρατηρείς τομείς 

που χρειάζεσαι βελτίωση.   
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΧΟΥ:  

  

1. Τι είναι η αυτογνωσία και τι αυτοαντίληψη;  

2. Πώς οι παραπάνω συνδέονται με τις κοινωνικές δεξιότητες του ατόμου;  

3. Γιατί είναι απαραίτητο να αναπτύξει κανείς τις κοινωνικές του δεξιότητες;  

4. Σημειώστε κάποιες τεχνικές που καλλιεργούν την αυτογνωσία.  

5. Τρία σημάδια ότι είσαι στον σωστό δρόμο καλλιέργειάς της.  

  

  

1. Συμπληρώστε τις παρακάτω προτάσεις, ώστε να αποκτήσετε 

μεγαλύτερη συνείδηση αναφορικά με τα δυνατά σας σημεία, τις 

αδυναμίες σας και τον τρόπο που θα θέλατε να ζητάτε βοήθεια:  

  

• Είμαι ικανός/η στους εξής τομείς:  

  

  

• Δυσκολεύομαι με:  

  

  

• Το αγαπημένο που πράγμα σχετικά με το σχολείο είναι:  

  

  

• Το πιο αγχωτικό πράγμα αναφορικά με την μέρα μου στο σχολείο είναι:  

  

  

• Θα ήθελα κάποια βοήθεια σχετικά με:  

  

  

• Νιώθω άνετα να ζητήσω βοήθεια με τους εξής τρόπους:  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β  

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ  

  

Έχοντας μελετήσει αυτή την ενότητα, οι μαθητές θα κατανοήσουν:  

• Τι σημαίνει μάθηση για την κατανόηση.  

• Τι είναι το κίνητρο.  

• Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ενσυναίσθηση και την συμπόνια.  

• Τι είναι η χειραγώγηση.   

  

Τι είναι η μάθηση για την κατανόηση.  

Παρά το γεγονός ότι η γνώση και οι δεξιότητες απορροφούν μεγάλο μέρος της προσοχής 

στο σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα, δεν εγγυώνται και την κατανόηση των θεμάτων 

που διδάσκουν. Είναι ευρέως παρατηρίσιμο ότι οι άνθρωποι συνεχίζουν να αποκτούν 

γνώση στην διάρκεια της ζωής τους χωρίς ουσιαστική κατανόηση των όσων μαθαίνουν 

και χωρίς να μπορούν να την εφαρμόσουν κατάλληλα.   

  

Χωρίς αυτές τις δεξιότητες όμως, η γνώση είναι σχεδόν άχρηστη. Μακροπρόθεσμα, η 

εκπαίδευση θα πρέπει να στοχεύει στην ενεργή χρήση των γνώσεων και των ικανοτήτων 

που αποκτούνται διαμέσου της. Βραχυπρόθεσμα, πρέπει να διδάσκουμε με στόχο την 

κατανόηση ώστε να συνειδητοποιήσουμε τα μακροπρόθεσμα οφέλη της εκπαίδευσης.   

   

  

Παρακάτω παρουσιάζονται τέσσερις βασικές ερωτήσεις που αφορούν την διδασκαλία:  

 Τι πρέπει να διδάσκουμε;  

Τι είναι σημαντικό στο κομμάτι της κατανόησης;  

Πώς πρέπει να διδάσκουμε εάν 

στόχος μας είναι η κατανόηση;  

Πώς μπορούν οι μαθητές και οι 

καθηγητές να καταλάβουν πώς οι 

μαθητές μπορούν να αποκτήσουν  

κατανόηση όταν μαθαίνουν κάτι;  

  

  

Τι σημαίνει να κατανοεί κανείς ένα θέμα; 

Δημιουργώντας παραστάσεις γύρω του. 

Το βασικό νόημα θα πρέπει να 

περιστρέφεται γύρω από την δέσμευση 

δημιουργίας τέτοιων παραστάσεων. Οι 

μαθητές θα πρέπει να περνάνε το 

μεγαλύτερο μέρος σε δραστηριότητες που 

τους ζητούν να γενικεύουν την γνώση, να βρίσκουν νέα παραδείγματα όπου αυτή 

εφαρμόζεται και γενικότερα να επιδίδονται στην επίτευξη παρόμοιων δραστηριοτήτων. 

Και θα πρέπει να τις πραγματοποιούν με έναν σκεπτόμενο τρόπο με την κατάλληλη 

ανατροφοδότηση ώστε να τους βοηθήσει να βελτιωθούν.   
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Ανακεφαλαιωτικά, οι παραδοσιακές τάξεις διδασκαλίας δεν επενδύουν ικανοποιητικά 

στη δημιουργία τέτοιων δραστηριοτήτων. Για να επιτευχθεί η κατανόηση, θα πρέπει 

αρχικά να τεθεί σε πρώτο πλάνο.   

  

Πώς μπορούμε να πετύχουμε την κατανόηση;  

  

 Τοποθετώντας την γνώση ως μια μακροπρόθεσμη, σκεπτόμενη διαδικασία. Το 

ενδιαφέρον γύρω από την εκπαίδευση θα πρέπει να επικεντρώνεται γύρω από την 

σκέψη ιδεών των όσων διδάσκονται, ώστε οι μαθητές να μαθαίνουν και θέματα γύρω 

από το θέμα.   

  

Να παρέχεται μια πλούσια σε εξέλιξη διαδικασία.  

Η παροχή κριτηρίων και ανατροφοδότησης είναι απαραίτητη με στόχο να κατανοηθεί 

η διαδικασία της μάθησης.  Παραδοσιακά, η αξιολόγηση ακολουθεί το τέλος κάθε 

ενότητας και επικεντρώνεται στη βαθμολόγηση και την ανάλυση ευθυνών. Αυτές είναι 

χρήσιμες λειτουργίες οι οποίες χρειάζεται να εφαρμόζονται σε διαφορετικά 

περιβάλλοντα. Η μέθοδος αυτή δεν ικανοποιεί τους μαθητές στις άμεσες εκπαιδευτικές 

τους ανάγκες. Για να μάθουν αποτελεσματικά, οι μαθητές χρειάζονται κριτήρια, 

ανατροφοδότηση και ευκαιρίες ανάκλησης της μάθησης.(cf. Baron, 1990; Gifford and 

O'Connor, 1991; Perrone, 1991b).  

  

Να υποστηρίζουν την μάθηση με δυναμικές παρουσιάσεις.   

Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται η πληροφορία μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο 

βαθμό πόσο καλά η πληροφορία στηρίζει τις μεθόδους κατανόησης.   

  

Να δοθεί προσοχή στις εξέλιξη των παραγόντων.   

Η διαδικασία μάθησης θα πρέπει να προσαρμόζεται στο τι οι μαθητές μπορούν ή δεν 

μπορούν να μάθουν, βασισμένοι στην ηλικία τους και σε άλλους παράγοντες 

γενικότερα.  

  

Να διδάξει στους μαθητές την πειθαρχεία.   

Η κατανόηση μπορεί μόνο να επιτευχθεί με πειθαρχεία και συγκέντρωση. Ακόμα και 

για την μάθηση η ύπαρξη μιας στρατηγικής είναι απαραίτητη.   

  

Διδασκαλία για αλλαγή.  

Βοήθεια στου μαθητές να κάνουν συνδέσεις πληροφοριών τις οποίες μπορεί να μην 

έκαναν αλλιώς και να τους βοηθήσουν να καλλιεργήσουν την ικανότητα να κάνουν 

νοητικές συνδέσεις  (Brown, 1989; Perkins and Salomon, 1988; Salomon and Perkins, 

1989).  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΧΟΥ:  

Ποια είναι η διαφορά της μάθησης και μάθησης για την κατανόηση;  

Ποια η σημασία της δεύτερης;  

Ποια είναι τα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κανείς με σκοπό να 

την πετύχει;  

  

 

 

1. Επιλέξτε ένα θέμα/μια ενότητα από το μάθημα της χημείας και 

προσπαθήστε να το συνδέσετε με όσα περισσότερα άλλα θέματα 

μπορείτε.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ  

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ  
  

Τι είναι η ενσυναίσθηση:  

Η ενσυναίσθηση μπορεί να οριστεί με τους δύο παρακάτω ορισμούς:  

• Η κατάσταση να κατανοεί κανείς, να έχει συνείδηση, να αντιλαμβάνεται τα 

συναισθήματα, τις σκέψεις και να βιώνει το άλλο άτομο και να βιώνει το παρελθόν 

ή το παρόν, να έχει τα συναισθήματα και να τα επικοινωνεί χωρίς απαραίτητα να τα 

βιώνει το ίδιο.  

• Η φανταστική προβολή μιας αντικειμενικής κατάστασης σε ένα άτομο με 

αποτέλεσμα το ίδιο να αισθάνεται ότι την βιώνει.  

  

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της συμπόνιας και της εμπάθειας;  

Η συμπόνια και η ενσυναίσθηση είναι έννοιες πολύ στενά συνυφασμένες, μοιράζονται 

κοινές ρίζες και κοινές καταστάσεις στις οποίες εφαρμόζονται. Παρόλα αυτά δεν είναι 

συνώνυμες.   

  

Πρώτα από όλα, η συμπόνια μπορεί να αναφέρεται στο μοίρασμα και στην ικανότητα 

να μοιράζεται κανείς τα συναισθήματα κάποιου άλλου προσώπου, ενώ η ενσυναίσθηση 

αφορά κατά βάση στην δυνατότητα κάποιου να φανταστεί τα συναισθήματα κάποιου.  

  

Σε ότι αφορά την ενσυναίσθηση μπορεί κανείς να βιώσει ότι βιώνει και το άλλο άτομο, 

επομένως το επίπεδο κατανόησης γίνεται πιο βαθύ. Από την άλλη πλευρά, όταν 

αισθανόμαστε συμπόνια για κάποιον είμαστε λιγότερο ή και καθόλου εμπλεκόμενοι 

συναισθηματικά με το άλλο άτομο.   
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Ποια είναι τα είδη ενσυναίσθησης;  

  

• Η γνωστική ενσυναίσθηση, Η δυνατότητα να καταλαβαίνει κανείς πώς αισθάνεται 

ένα άλλο άτομο ή τι σκέφτεται. Η γνωστική ενσυναίσθηση μας κάνει πιο ικανούς 

στην επικοινωνία, επειδή μας βοηθάει να αντλούμε πληροφορίες με έναν τρόπο που 

πλησιάζει καλύτερα το άλλο άτομο.   

  

• Συναισθηματική ενσυναίσθηση, είναι η ικανότητα να μοιραζόμαστε τα 

συναισθήματά μας με ένα άλλο άτομο. Αυτό το είδος ενσυναίσθησης μας βοηθάει 

να δημιουργήσουμε πιο στενούς συναισθηματικούς δεσμούς με τους άλλους.  

  

• Ενσυναίσθηση συμπόνιας, προχωράει ένα βήμα παραπέρα από την απλή 

κατανόησης του άλλου και της επικοινωνίας των συναισθημάτων μας: μας 

παροτρύνει στην πραγματικότητα να δραστηριοποιηθούμε και να βοηθήσουμε τον 

άλλον με όποιον τρόπο μπορούμε.    

  

  
  

  

  

Γιατί είναι σημαντική η ενσυναίσθηση;  

  

Κάθε ένας από εμάς ζει στην δική του εκδοχή της πραγματικότητας, την μοναδική 

πραγματικότητα που θα γνωρίσουμε πραγματικά ποτέ. Αλλά λόγω του γεγονότος ότι 

είμαστε κοινωνικά όντα είναι βασικό να προσπαθούμε να προσπαθούμε να βιώσουμε 

τις πραγματικότητες των άλλων ανθρώπων, για τον λόγο αυτόν χρειαζόμαστε την 

ενσυναίσθηση.  

Η προσπάθεια για κατανόηση οδηγεί στην ενσυναίσθηση η οποία με την σειρά της 

οδηγεί στην εξέλιξη. Αυτό είναι το κλειδί στο να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε 

τις διαπροσωπικές μας σχέσεις, όπως αποδεικνύουν και οι νευροεπιστήμες, αυτό που 

προκαλεί την ενσυναίσθηση βρίσκεται στην εγκέφαλό μας.   
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:  

1. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην συμπόνια και την  

ενσυναίσθηση;  

2. Ποιες είναι οι τρείς μορφές ενσυναίσθησης; Δώστε ένα παράδειγμα για 

την κάθε μια.  

3. Γιατί είναι η ενσυναίσθηση χρήσιμη για την ζωή μας;  

  

  

  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ:  

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας προσπαθήστε να απαντήσετε στις 

παρακάτω ερωτήσεις:  

1. Τρία νέα πράγματα που έχεις μάθει.  

2. Τι σου φάνηκε εύκολο.  

3. Τι σου φάνηκε δύσκολο.  

4. Κάτι που θα σε ενδιέφερε να μάθεις στο μέλλον.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ  

  

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι μαθητές θα έχουν κατανοήσει:  

• Ποια είναι η διαφορά κινητοποίησης και χειραγώγησης.  

• Ποιοι είναι οι τρόποι προστασίας ενάντια στην χειραγώγηση.  

• Πώς μπορούμε να ελέγξουμε τις πηγές μας.   

• Τι είναι το τεστ CRAAP;   

  

Τι είναι η χειραγώγηση;  

Η χειραγώγηση είναι μια επιδέξια διαχείριση, ένας έλεγχος ή μια χρήση κάποιου ή κάτι. 

Η χειραγώγηση είναι η κατάσταση να παίρνεις αυτού που θέλεις αγνοώντας ή 

βλάπτοντας τις επιθυμίες των άλλων. Οι χειραγωγοί χρησιμοποιούν την γοητεία τους, 

την πειθώ τους και τον αποπροσανατολισμό του άλλου ως μέσα χειραγώγησης.   

  

  
  

Δεν είναι περίεργο ότι οι άνθρωποι δυσκολεύονται να αντιληφθούν την χειραγώγηση. 

Η ψυχολογική χειραγώγηση, για παράδειγμα, θεωρείται σαν μια κοινωνική επιρροή η 

οποία δεν είναι απαραίτητα αρνητική. Αλλά είναι σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη ότι 

όταν ένας χειραγωγός προσπαθεί να αλλάξει την γνώμη κάποιου με υπερβολικά 

καταναγκαστικό τρόπο, χωρίς να δέχεται το δικαίωμα του άλλου να αρνηθεί, τότε δεν 

είναι αβλαβές.  

  

9 συνηθισμένα χαρακτηριστικά των χειραγωγών ανθρώπων:  

• Οι χειριστικοί άνθρωποι, δεν έχουν την ικανότητα να πλησιάζουν άλλους 

ανθρώπους, με αποτέλεσμα να δημιουργούν ορισμένα σενάρια, ή έχουν την 

πεποίθηση ότι ο τρόπος που διαχειρίζονται μια κατάσταση είναι ο μοναδικός 

τρόπος. Με άλλα λόγια, έχουν την τάση να αγνοούν τις σκέψεις και τα 

συναισθήματα των άλλων ανθρώπων.   

• Οι χειριστικοί άνθρωποι δεν έχουν όρια. Οι ανάγκες τους αποτελούν προτεραιότητα 

για αυτούς παρά το γεγονός ότι ορισμένες φορές πληγώνουν άλλους ανθρώπους.   

• Ένας χειραγωγός προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες και δεν διστάζει ακόμα και να 

κατηγορήσει άλλους. Τέλος, μπορούν ακόμα μπορεί να σε οδηγήσουν να αναλάβεις 

ευθύνες για να ικανοποιήσεις τις ανάγκες τους, χωρίς να σου αφήνουν χώρο να 

ικανοποιήσεις τις δικές τους.   

• Οι χειριστικοί άνθρωποι στηρίζουν την συμπεριφορά τους πάνω στις δικές μας 

ευαισθησίες, συναισθηματικές  αδυναμίες και συνείδηση. Πολλές φορές σε 
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κολακεύουν για την καλοσύνη και την ευγένειά σου. Αλλά με την πάροδο του 

χρόνου, οι έπαινοι αυτοί μειώνονται επειδή χρησιμοποιείσαι για να εξυπηρετήσεις  

τις ανάγκες κάποιου που δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για εσένα. Θέλουν απλώς να 

επωφεληθούν τα μέγιστα από εσένα και να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους.   

• Ένα τρανό δείγμα, είναι ο τρόπος που μιλάνε για εσένα όταν δεν είσαι μπροστά. 

Είναι ειδικοί στο να δημιουργούν τρίγωνα- δημιουργώντας σενάρια και δυναμικές 

που επιτρέπουν τις τριβές, την ζήλεια και τις διαμάχες ενώ προωθούν και 

ενθαρρύνουν την δυσαρμονία.  

Πώς να τους αντιμετωπίσετε;  

• Μην σπαταλάτε ποτέ τον χρόνο σας προσπαθώντας να εξηγήσετε ποιοι πραγματικά 

είστε σε ανθρώπους που έχουν καταδικαστεί στο να σας παρανοούν.  

• Προσπαθήστε να επικεντρωθείτε περισσότερο στο τι κάνουν οι άνθρωποι παρά στο 

τι λένε. Πάντα να θυμάστε ότι κάθε τι που λέει ένα άτομο και που κάνει είναι δύο 

διαφορετικά πράγματα. Παρατηρήστε προσεκτικά κάποιον, χωρίς να σχηματίζετε 

δικαιολογίες για αυτούς.  

• Μείνετε συγκεντρωμένοι στις αρχές σας. Με αυτόν τον τρόπο δεν είναι εύκολο να 

σας χειραγωγήσει κανείς.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α  

 
Είναι γεγονός ότι στις μέρες μας οι νέοι έχουν την τάση να χρησιμοποιούν την 

τεχνολογικές συσκευές, αγνοώντας τον κόσμο γύρω τους. Είμαστε όλοι εξοικειωμένοι 

με την εικόνα παιδιών απορροφημένων από τους υπολογιστές τους, τα κινητά τους και 

άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Σε μια ψηφιακή εποχή, η πλειοψηφία της επικοινωνίας 

πραγματοποιείται δια μέσου μιας οθόνης και ενός πληκτρολογίου ή μέσα από το 

άγγιγμα μια οθόνης, με αποτέλεσμα τα παιδιά πλέον να μην κατανοούν τους βασικούς 

κώδικες επικοινωνίας μια συζήτησης. Τα Μέσα Επικοινωνίας μπορούν να μας φέρουν 

πιο κοντά αλλά ταυτόχρονα μπορούν να μας απομακρύνουν.   

  

Οι έρευνες δείχνουν ότι η επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο είναι η μοναδική που 

επηρεάζει θετικά τον ανθρώπινο εγκέφαλο, το σχήμα του, το μέγεθός του και μας βοηθά 

να τροποποιήσουμε το ποιοι είμαστε.  

  

Παράλληλες επιπτώσεις τους προβλήματος:  

Απουσία βλεματικής επαφής.   

Απώλεια ικανότητας επικοινωνίας στο τηλέφωνο.  

Χωρική διάσπαση και επικίνδυνη αποδιοργάνωση. Διάρκεια 

προσοχής.   

  

 
  

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά μειονεκτήματα όσον αφορά την χρήση της 

τεχνολογίας, πάντοτε υπάρχουν δύο όψεις σε κάθε νόμισμα. Χάρη στην τεχνολογία 

εξοικονομούμε χρόνο, χρήματα και αποκτούμε γνώση, επικοινωνία και λαμβάνουμε 

ΠΩΣ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΙΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΜΑΣ  

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ   
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πολύτιμη βοήθεια. Η αλήθεια είναι ότι, ενώ ορισμένοι θα υποστηρίζουν ότι οι 

κοινωνικές δεξιότητες μειώνονται μεταξύ των νέων καθώς προχωρούμε περαιτέρω  

και περισσότερο στην τεχνολογία, κάποιες αυξάνονται  

(https://www.theodysseyonline.com/why-technology-isnt-ruining-our-generation).    

  

Παρόλα αυτά, η λύση είναι η σοφή χρήση της τεχνολογίας. Αυτό το θέμα είναι καίριας 

σημασία, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο η τεχνολογία μπορεί να γίνει φίλος και όχι 

εχθρός μας.   

  

Συμβουλές για την σωστή χρήση του διαδικτύου:  

Προσπάθεια για περιορισμό της χρήσης της τεχνολογίας την ώρα του φαγητού, του 

διαβάσματος ή άλλων δραστηριοτήτων.  

Να σβήνουμε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές τουλάχιστον μία ώρα πριν τον ύπνο και 

μία ώρα αφότου ξυπνήσουμε.  Να παίρνουμε κάποιες μέρες αποχής μέσα στη 

βδομάδα.   

  

  

  

Η ευθύνη του σχολείου:  

Η τεχνολογία πλέον αποτελεί και ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο και για την εκπαίδευση.  

  

  
Η ευθύνη του σχολείου αφορά την δημιουργία υπεύθυνων και ηθικών νέων πολιτών.  

Να τους διδάξει πώς να πλοηγούνται με ασφάλεια στο διαδίκτυο.   
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Να τους ενημερώνει πώς να διαχειρίζονται τον διαδικτυακό εκφοβισμό. Να 

τους υπενθυμίζει πώς να είναι αποτελεσματικοί και ηθικοί δημιουργοί υλικού στο 

διαδίκτυο.   

Να τους κάνει να σκέφτονται πώς, πότε, γιατί και για ποιόν σκοπό το χρησιμοποιούν. 

Να τους υπενθυμίζει πώς αν καταναλώνουν πολλές ώρες στο διαδίκτυο ημερησίως.  

  

Πέρα από την επικοινωνία, υπάρχουν και άλλες επεκτάσεις στη χρήση των Μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης. Αυτά δημιουργούν έναν νέο ψηφιακό κόσμο, όπου οι χρήστες 

του μπορούν να δημιουργήσουν λογαριασμούς, να παρουσιάσουν τους εαυτούς τους 

ακριβώς όπως το επιθυμούν και να παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που θέλουν, 

ενώ συνδέονται με άλλους χρήστες. Αυτή η νέα πραγματικότητα οδηγεί στη δημιουργία 

μιας νέας ταυτότητας για κάθε έναν από εμάς.  

  

  
  

Το περιεχόμενο που δημοσιεύουμε σταδιακά αλλάζει την αντίληψη που έχουμε για τον 

εαυτό μας. Οι νέοι άνθρωποι επηρεάζονται άμεσα από τις αξίες που προβάλουν τα 

media (https://sites.psu.edu/aspsy/2018/03/16/how-the-internet-effects-

personalidentity/). Είναι ευκόλως κατανοητό όμως ότι αυτή η νέα ταυτότητα λίγα κοινά 

έχει με την πραγματική.   

  

Στο σημείο αυτό, το ζήτημα της αυθεντικότητας σχεδόν δημιουργεί μια εμμονή για 

πολλούς χρήστες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Είναι σημαντικό να 

διασαφηνίσουμε ότι η αυθεντική ταυτότητα και η ψηφιακή δεν αποτελούν μια μόνιμη 

και στατική κατάσταση, αντίθετα και οι δύο είναι δυναμικές και σε εξέλιξη συνεχώς.  

  

Η ψηφιακή ταυτότητα συμπεριλαμβάνει την ηθική και σωστή χρήση της τεχνολογίας. 

Όσον αφορά την δημιουργία διαδικτυακού υλικού , οι ηλεκτρονικές ταυτότητας 

διασφαλίζουν ότι το προϊόν δημιουργίας ανήκει σε έναν συγκεκριμένο δημιουργό.   

  

Όπως ακριβώς και οι αστυνομικές ταυτότητες χρησιμοποιούνται στη καθημερινή μας 

ζωή, οι ψηφιακές ταυτότητες χρησιμοποιούνται επίσης για να παρουσιάσουμε τον 

εαυτό μας σε άλλους. Επιπλέον, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης επιτρέπουν την 

έκφραση, εξερεύνηση και τον πειραματισμό.  

https://sites.psu.edu/aspsy/2018/03/16/how-the-internet-effects-personal-identity/
https://sites.psu.edu/aspsy/2018/03/16/how-the-internet-effects-personal-identity/
https://sites.psu.edu/aspsy/2018/03/16/how-the-internet-effects-personal-identity/
https://sites.psu.edu/aspsy/2018/03/16/how-the-internet-effects-personal-identity/
https://sites.psu.edu/aspsy/2018/03/16/how-the-internet-effects-personal-identity/
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Κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν:  

• Ο κίνδυνος του αγνώστου. Εξαιτίας της ανωνυμίας του κόσμου του διαδικτύου, 

παραμονεύει πάντοτε ο κίνδυνος εξαπάτησης από κάποιον επιτήδειο.  

• Η υπερβολική έκθεση πληροφοριών και η διαρροή προσωπικών πληροφοριών, 

οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε ανεπιθύμητα αποτελέσματα.   Ότι 

δημοσιεύτηκε κάποτε μπορεί να σε ακολουθεί για πάντα-δεν πρέπει να το ξεχνάς 

ποτέ!  

• Διαδικτυακός εκφοβισμός.  

  

Οι διαδικτυακές μας προσομοιώσεις είναι εξουθενωτικές:  

  
Ακόμα και για εκείνους με τις καλύτερες των προθέσεων, με διάθεση να 

διαμορφώσουν τους ηλεκτρονικούς τους χαρακτήρες όσο πιο κοντά στην 

πραγματικότητα γίνεται, δεν μπορούν πάντοτε να παρουσιάσουν ολοκληρωμένα το 

ποιοι είμαστε σε κάθε κατάσταση- ο άνθρωπος είναι υπερβολικά σύνθετο και 

δυναμικό ον για κάτι τέτοιο.  

  

  

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:  

1. Τι είναι η χειριστική συμπεριφορά και πώς μπορείτε να την αναγνωρίζετε;  

2. Μοιραστείτε μια προσωπική εμπειρία όπου αισθανθήκατε ότι κάποιος σας 

χειραγωγεί.  

3. Τι είναι οι κοινωνικές δεξιότητες.  

4. Γιατί είναι σημαντικό να τις καλλιεργούμε;  

5. Ποιες επηρεάζονται περισσότερο από την τεχνολογία;  

6. Προτείνετε τρείς τρόπους να μειώσετε την χρήση της τεχνολογίας στην 

καθημερινή ζωή.  
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       1.  Σενάριο 1  

Δημήτρης: Γεια σου μαμά!  

Μαμά: Γεια σου αγάπη μου! Πώς ήταν η μέρα σου;  

Δημήτρης: Καλά, για την ακρίβεια θα ήθελα να σου μιλήσω για 

κάποια πράγματα.   

Μαμά: Βέβαια, τι συμβάινει;  

Δημήτρης: Εμ, να σήμερα ήταν μια τρελή μέρα. Συνέβησαν δύο 

πράγματα.  

Μαμά: Εντάξει, ακούω!  

Δημήτρης: Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που συνέβη ήταν ότι ο σύμβουλος του σχολείου 

με κάλεσε σήμερα στο γραφείο του.   

Μαμά: Και τι σου είπε;  

Δημήτρης: Πήρα τους βαθμούς και είχα διακριθεί ανάμεσα στο 10% με τις υψηλότερες 

βαθμολογίες στην χώρα. Μου είπε ότι έτσι θα μπορούσα να μπω σε όποιο πανεπιστήμιο 

ήθελα. Του είπα ότι είχα κάνει αίτηση στο  UC Berkeley, και είπε ότι αν συνεχίσω να 

παίρνω τέτοιες βαθμολογίες θα τα καταφέρω σίγουρα.   

Μαμά: Ω! Δημήτρη, αυτά είναι εξαιρετικά νέα!!  

Δημήτρης: Ναι το ξέρω, ανακουφιστικά πολύ, δεν περίμενα ότι τα είχα πάει τόσο καλά. 

Είπε ότι το βασικότερο είναι να μείνω συγκεντρωμένος και να μην αγχώνομαι.  

Είπε ακόμα ότι τα παιδιά στην ηλικία μου συνήθως αγχώνονται και στο τέλος δεν 

αποδίδουν τα μέγιστα.   

Μαμά: Ναι βέβαια. Είμαι σίγουρη ότι θα τα πας περίφημα. Και ποιο ήταν το δεύτερο 

συμβάν που ήθελες να μου πεις;   

Δημήτρης: Εμ, λοιπόν ξέρεις ότι στο παρκινγκ του σχολείου έχει πάντοτε πολύ κίνηση 

και ότι οι άνθρωποι οδηγούν πολύ γρήγορα.   

Μαμά: Υποθέτω….  

Δημήτρης: Ε, λοιπόν. Προσπαθούσα να ξεπαρκάρω το αυτοκίνητο και πίσω μου αυτή 

η κοπέλα από το τμήμα της φυσικής πήγαινε πολύ γρήγορα …Και κάπως έπεσα πάνω 

της! Εννοώ, αυτή έπεσε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου μου. Έγινε μεγάλη ζημιά, 

νευρίασα πολύ, νομίζω πως θα το καλύψει η ασφάλεια.    

  

Να σχολιάσετε την παραπάνω συνομιλία βασισμένοι σε όσα συζητήθηκαν στην 

προηγούμενη ενότητα.   

  

    

2. Η τάξη θα χωριστεί σε τέσσερις ομάδες, θα συζητήσει και θα καταγράψει λύσεις 

σχετικά με καθημερινά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει. Στη συνέχεια θα 

μοιραστεί τις ιδέες που κατέγραψε με τις άλλες ομάδες και τα αποτελέσματα. Κάθε 

παρουσίαση, κάθε ομάδας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης σιγουρευτείτε ότι 

απαντάτε της ερωτήσεις, ότι εναλλάσσονται τα άτομα που συμμετέχουν, ότι 

απευθύνονται στον συνομιλητή και ότι καθένας κάνει τουλάχιστον ένα σχόλιο και 

μία ερώτηση.  Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης βοηθούν τους ανθρώπους να 

επικοινωνήσουν και να αλληλεπιδράσουν με έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο. 

Έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με ανθρώπους από όλον τον κόσμο και να 

γνωρίσουμε νέες κουλτούρες όπως επίσης και να επικοινωνήσουμε με φίλους και 

οικογένεια αγνοώντας την απόσταση.   
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ  

  

Τι είναι η ενεργητική μάθηση  

Η ενεργητική μάθηση είναι οποιαδήποτε προσέγγιση στην δόμηση στην  οποία  

δεσμεύονται να συμμετάσχουν όλοι οι μαθητές. Η ενεργητική μάθηση έρχεται σε 

αντίθεση με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας κατά τις οποίες οι μαθητές 

γίνονται παθητικοί δέκτες της γνώσης από έναν ειδικό.   

  

Η ενεργητική δράση μπορεί να πάρει πολλές μορφές και να εφαρμοστεί σε κάθε 

περίσταση. Κοινώς, οι μαθητές δεσμεύονται σε μικρές ή μεγάλες δραστηριότητες με 

επίκεντρο την παραγωγή γραπτού λόγου, προφορικού, επίλυσης προβλήματος κτλ.  

  

  
  

Γιατί να την χρησιμοποιεί κανείς;  

Η ενεργητική μάθηση βελτιώνει τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών. Τα 

πλεονεκτήματα της συμμετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες είναι πολλά, 

συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, αυξημένης 

συγκράτησης και της μετάδοσης νέας πληροφορίας, αύξηση κινήτρων, αύξηση 

διαπροσωπικών δεξιοτήτων  και μείωση στα ποσοστά αποτυχίας στις ακαδημαϊκές 

επιδόσεις (Prince,2004).  

Σαν ένα πρώτο παράδειγμα, η Υπηρεσία National Survey of Student 

Engagement(NSSE) έχει εξετάσει την ενασχόληση σε αντίστοιχες δραστηριότητες 

εκατοντάδων χιλιάδων μαθητών από περισσότερα από 1600 σχολεία και πανεπιστήμια 

μέχρι το 2000. Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών αποδεικνύουν ότι η ενεργή 

συμμετοχή στην μαθησιακή διαδικασία οδηγεί σε υψηλά ποσοστά επιτυχίας μαθητών 

και προσωπικής τους ανάπτυξης και εξέλιξης(Kuh, O’Donnell, and Schneider, 2017).  

Τελικά, οι έρευνες αποκαλύπτουν την επίδραση ανάμεσα στην ενεργητική μάθηση και 

την συναισθηματική κατάσταση των ατόμων. Η ενεργητική μάθηση μπορεί να 
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επηρεάσει θετικά τα κίνητρα των μαθητών, η οποία με την σειρά της μπορεί να 

ενεργοποιήσει μεθόδους μάθησης όπως η προσοχή και μνήμη (Cavenagh, 2016).  

  

Τώρα ας δοκιμάσουμε μια δραστηριότητα όλοι μαζί!  

  

Ομαδική συζήτηση με την γυριστή καρέκλα: Ενθαρρύνει τους μαθητές να ακούνε 

ενεργητικά επιλεγμένους ομιλητές που ακολουθούν μια σειρά από καθοδηγούμενες 

συζητήσεις στην τάξη και ανακεφαλαιώνουν προηγούμενα επιχειρήματα. Οι μαθητές 

καθοδηγούν την συζήτηση στην τάξη και εναλλάσσουν τους ρόλους, επιλέγοντας τον 

επόμενο ομιλητή.  

Για να εφαρμοστεί αυτή η στρατηγική αποτελεσματικά, πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι 

μαθητές ακολουθούν το παρακάτω σχήμα:  

• Όταν ένας συμμαθητής τους επιθυμεί να συμμετάσχει, πρέπει να σηκώσει το 

χέρι του.  

• Ο μαθητής που έχει τον λόγο, δίνει την σειρά του στον επόμενο ομιλητή, ιδανικά 

σε κάποιον που δεν έχει μιλήσει έως τώρα.  

• Ο μαθητής που αναλαμβάνει τα σκήπτρα για να μιλήσει, ανακεφαλαιώνει όσα 

έχουν λεχθεί.  

Η διαδικασία αυτή μπορεί να ακολουθηθεί για πολλά και διαφορετικά θέματα, με την 

καθοδήγησή του εκπαιδευτικού.  

Τα πλεονεκτήματα της γυριστής καρέκλας είναι ότι δεν περιορίζεται μονάχα στον 

ομιλητή. Γνωρίζοντας ότι μπορεί να δοθεί ο λόγος σε κάποιον και να χρειαστεί να 

ανακεφαλαιώσει τα όσα ειπώθηκαν, όλοι οι μαθητές δεσμεύονται στην ενεργητική 

ακρόαση, κρατώντας ακόμα και σημειώσεις και ιδέες για να μπορέσουν να 

ακολουθήσουν τα όσα λέγονται.  

Επιπλέον, οι μαθητές τοποθετούνται σε μία φανταστική περίσταση όπου μαθαίνουν από 

τις ιδέες των συμμαθητών τους.   

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ  

• Τι είναι η ενεργητική μάθηση;  

• Πώς μπορεί να ενισχυθεί η ενεργητική μάθηση;  

• Αναφέρεται μερικά πλεονεκτήματα.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



115  

  

  

  

  

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ  

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ  

  

Τι είναι το κίνητρο;  

Η λέξη κίνητρο σημαίνει ανάγκη, επιθυμίες ή ότι καθοδηγεί το άτομο. Αποτελεί την 

διεργασία των ατόμων για να αναλάβουν δράση και να επιτύχουν τους στόχους τους.   

  

Η ανθρώπινη συμπεριφορά έχει ως επίκεντρό της τους στόχους. Τα κίνητρα οδηγούν σε 

μια συμπεριφορά επικεντρωμένη στους στόχους. Αποτελεί το κίνητρο με το οποίο οι 

ανάγκες μπορούν να μεταχειριστούν με κάποιον σκοπό. Αυτό μπορεί να γίνει καλύτερα 

αντιληπτό με την μελέτη της ιεραρχίας των αναγκών. Οι ανάγκες του ατόμου 

εξυπηρετούν σαν μια κινητήριος δύναμη για την ανθρώπινη συμπεριφορά. Ο Maslow 

έχει προτείνει στο παρελθόν(1932) την πυραμίδα των ανθρώπινων αναγκών, 

εμπερικλείοντας πέντε βαθμίδες αναγκών.    

  

  

  
    

Τα είδη κινήτρων:  

Εσωτερικά κίνητρα: Όταν η απόφαση να κάνει κανείς κάτι αφορμάται από το πηγαίο 

ενδιαφέρον του και επειδή βρίσκει απόλαυση σε αυτό. Τα κίνητρα είναι εσωτερικά, 

προέρχονται απευθείας από το ίδιο το άτομο και δεν καθοδηγούνται από κάποιο άλλο 

πρόσωπο ή από κάποιο προβλεπόμενο αποτέλεσμα.   

  

Εξωτερικά κίνητρα: Όταν η απόφαση να πράξει κανείς προέρχεται από 

διαταγή/προτροπή. Τότε τα κίνητρά του είναι εξωτερικά, όπως τα κίνητρα για 

αναγνώριση, απόκτησης ενός βραβείου ή η προσπάθεια να αποφευχθούν αρνητικές 

συνέπειες.  
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Η σημασία του κινήτρου:  

  

Τα κίνητρα είναι σημαντικά τόσο για τους μαθητές όσο και για τους καθηγητές. Οι 

εκπαιδευτικοί με κίνητρα μπορούν να εμπνεύσουν τους μαθητές στο να επικεντρωθούν 

και εκείνοι στους δικούς τους στόχους. Αντίστοιχα και οι μαθητές με κίνητρα ωθούν 

τους καθηγητές στο να διδάξουν.  

  

Τα κίνητρα είναι σημαντικά και για την σωστή διαχείριση του χρόνου. Υπάρχουν 

πολλές δυσκολίες στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Κάποιες δυσκολίες είναι τα 

αποτελέσματα φυσικών καταστροφών και κάποιες άλλες δημιουργούνται από την 

απαιδευσιά των κοινωνιών και των κυβερνήσεων. Αλλά όταν παρέχουν ένα περιβάλλον 

με ερεθίσματα στον εαυτό μας, η αίσθηση ευθύνης μας ενεργοποιείται.   

  

1. Προσπαθήστε να γράψετε μια αγαπημένη σας δραστηριότητα. Στην συνέχεια 

καταγράψτε όλες τις δραστηριότητες  σε μικρά χαρτάκια και 
τοποθετήστε τα σε ένα κουτί. Κάθε φορά επιλέξτε ένα χαρτί και 
συζητήστε το στην τάξη για τα κίνητρα που έχουν ωθήσει τον καθένα 
στην συγκεκριμένη δραστηριότητα.  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


