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Σημαντικά ερωτήματα και ζητήματα

1 Η συσχέτιση μεταξύ 
κοινωνικών δομών και 

πολιτισμικών μέσων

2 Η διαδικασία του 
ψηφιακού μετασχηματισμού 

και πολιτισμικών μέσων

3 Ψηφιακή πολιτότητα

Μετα-νεωτερικότητα και 

Παιδαγωγικές προκλήσεις



Η συσχέτιση μεταξύ 
κοινωνικών δομών και 
πολιτισμικών μέσων



Ο πολίτης ορίζεται από τη συμμετοχή στην πολιτική και δικαστική εξουσία

Ο πολίτης δεν είναι πολίτης με κριτήριο το ότι είναι εγκατεστημένος σε έναν

συγκεκριμένο τόπο (γιατί και μέτοικοι και δούλοι μοιράζονται (με τους πολίτες) έναν

κοινό τόπο), ούτε (είναι πολίτες) αυτοί που (από όλα τα πολιτικά δικαιώματα) έχουν

μόνο το δικαίωμα να εμφανίζονται στο δικαστήριο και ως εναγόμενοι και ως ενάγοντες

(γιατί αυτό υπάρχει και σ’ αυτούς που έχουν το δικαίωμα αυτό χάρη σε ειδικές

συμφωνίες)· … Ο πολίτης, με την ακριβέστερη σημασία της λέξης, με τίποτε άλλο δεν

ορίζεται περισσότερο όσο με τη συμμετοχή του στις δικαστικές λειτουργίες και τα

αξιώματα. … Τι είναι λοιπόν ο πολίτης; Από αυτά γίνεται φανερό· για όποιον, δηλαδή,

υπάρχει η δυνατότητα να μετέχει στην πολιτική και δικαστική εξουσία, λέμε πια ότι

είναι πολίτης της συγκεκριμένης πόλης, ενώ πόλη από την άλλη (ονομάζουμε), για να το

πούμε γενικά, το σύνολο από τέτοια άτομα, που είναι αρκετό για την εξασφάλιση της

αυτάρκειας στη ζωή.



Εννοιολογική συσχέτιση της πολιτότητας

Ιδεώδες 
πολιτότητας

Ψηφιακά 
μορφωμένος 

πολίτης

Πόλη

Πολιτισμικά 
τεχνουργήματα

Πολίτης

Πολιτισμός

Η οργανωμένη πολιτειακά κοινωνία η οποία έχει αυτάρκεια, αυτονομία, ελευθερία, 
θεσμούς και πολίτευμα και αποβλέπει στην ευδαιμονία του συνόλου των πολιτών

Αυτός που συμμετέχει στην πολιτική και 
δικαστική εξουσία, και στη 
γενικότερη κοινωνική και οικονομική ζωή

Το σύνολο των υλικών, 

πνευματικών, 

τεχνικών επιτευγμάτων και 

επιδόσεων, 

που είναι αποτέλεσμα των 

δημιουργικών δυνάμεων 

και των ικανοτήτων του 

ανθρώπου

Αποτυπώνονται ιστορικά

στους τύπους και 

στις μορφές 

οργάνωσης και δράσης 

της κοινωνίας 

καθώς και στη δημιουργία



Κοινωνία - Δομές

Μέσα και 
πολιτισμικές 

πρακτικές

ως  πολιτισμική 
τεχνολογία και 
τεχνουργήματα

Εκπαίδευση  ως 
διαμεσολάβηση

1η βασική παραδοχή:
η συστημική λειτουργική σχέση



Ιστορική συστηματική κατηγοριοποίηση των Μέσων

πρωτογενή

δευτερογενή

τριτογενή

Τεταρτογενή

Κοινωνική αντίδραση
Πλάτωνας - Φαίδρος

Κοινωνική 
οργάνωση
Συλλογική 

επικοινωνία

Πρόσωπο με 
πρόσωπο
Ακουστική 

εποχή

Τεχνολογία για 
την παραγωγή
Οπτική εποχή

Εθνική συνείδηση
Προώθηση θέσεων

Ατομικισμός 

Αντίδραση από την 
εκκλησία

Τεχνολογία για την 
παραγωγή και τη 

χρήση
Ηλεκτρονική εποχή

Οπτικοακουστική επικοινωνία
ΜΜΕ

Διαμεσολαβούμενες εμπειρίες

Κινηματογράφος
Τηλεόραση

βίντεο

Τεχνολογία για την 
παραγωγή και τη 

δημιουργία
Ψηφιακή εποχή

Χρήστης παραγωγός
Ενοποίηση κοινωνικών 

πεδίων (εργασία, 
διασκέδαση)

Υποκατάσταση, διεύρυνση 
και ταυτόχρονη εξαφάνιση

Άχρηστες 
πληροφορίες
Επικίνδυνα 

περιεχόμενα
Βίαια παιχνίδια

Απλές κοινωνίες

Αναπτυγμένες κοινωνίες

Διαφοροποιημένες κοινωνίες

Μεταμοντέρνες κοινωνίες



Όπως και στο παρελθόν

• Γραφή (τα γράμματα προκαλούν λήθη στη ψυχή. Διάλογος Θεύθ και Θαμούς)

• Τυπογραφία (αδυναμία ερμηνεία των ιερών κειμένων)

• Αλφαβητισμός (διαστρέβλωση της νόησης, εγκεφαλικός εκφυλισμός)

• Τηλεφωνία (ηθικός ξεπεσμός λόγω έλλειψης κοινωνικού ελέγχου)

• Δίσκοι γραμμοφώνου (επιφανειακή και αλόγιστη διασκέδαση,)

• Κινηματογραφία (διαστρέβλωση του ήθους, ασθένεια του εγκεφάλου, 
εγκληματικότητα)

• Ραδιόφωνο (επιφανειακή ψυχαγωγία, απομόνωση )

• Τηλεόραση (κοινωνική απομόνωση, εμποδίζει την ανάπτυξη της νοημοσύνης )

• Βίντεο (εθίζει στη βία, πορνογραφία)

• Διαδίκτυο…social media…



McLuhan 1995
A

Μορφή

Γ
Μορφή

Δ
Δομή

B
Δομή

Επέκταση, διεύρυνση
λειτουργιών

ψηφιακή γραφή

πολυμεσική αναπαράσταση

Αναστροφή και όρια
Εξοπλισμός, επιμόρφωση, νέες 

διδακτικές προσεγγίσεις,

ασφαλής πλοήγηση

Παλαίωση και υπέρβαση
έντυπη γραφή

στατική αναπαράσταση

Επικαιροποίηση/ επανάκτηση
ήχος, δυναμική εικόνα, προσομοίωση, 

οπτικοακουστική παράσταση, διαδικτυακή 

επικοινωνία 5 G

Το μέσο είναι το μήνυμα

Μήνυμα: αποσταθεροποίηση
ρυθμοί καθημερινότητας

κοινωνικές σχέσεις
χώρος
χρόνος

Επικοινωνία
Εργασία

Εκπαίδευση

2η βασική παραδοχή:
η λειτουργικότητα των

μετατοπίσεων-μετασχηματισμών-κρίσεων 
ως μηχανισμός αλλαγής

δεν είναι το μέσο π.χ. social media αλλά 
η δομή της κοινωνίας που αλλάζει



Διαδικασία μετασχηματισμού
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Η ελληνική πόλις, 
π.χ. η αρχαία Αθήνα

1 Η επικοινωνιακή δομή 

ήταν οργανωμένη στη 
βάση του προφορικού 
λόγου

2 Αποσταθεροποίηση της 

δομής εξ αιτίας νέου 
τεχνουργήματος (γραφή)

4 Σταδιακή επέκταση 

στον δημόσιο βίο

3 Αρχική εφαρμογή στην 

οργάνωση του εμπορίου

5 Καθιέρωση της 

«εγκυκλίου παιδείας» και 
Ακαδημαϊκών

6 Ένταξη ή αποκλεισμός από:

• Δημόσιο βίο
• Εργασία
• Εμπόριο
• Εκπαίδευση
• …….

Αναπτυγμένες κοινωνίες
Το παράδειγμα της πόλης κράτους 

και της σημασίας της εγκύκλιου 
παιδείας (Kron & Sofos 2003)



Μήνυμα: αποσταθεροποίηση
ρυθμοί καθημερινότητας

κοινωνικές σχέσεις
χώρος
χρόνος

Επικοινωνία
Εργασία

Εκπαίδευση

Το παράδειγμα 
των

τεταρτογενών
και ψηφιακών

Μέσων

1 Αναλογικός πίνακας/ταμπλέτα

2 Ηλεκτρονικός πίνακας/ταμπλέτα
3 Διαδικτυακός πίνακας/ταμπλέτα αφής

4 Open sim? VR? Hologram? 



Το διαδίκτυο αλλάζει τα όρια των 
υφισταμένων κανόνων
• Διαπροσωπική επικοινωνία

• Επικοινωνία σε μικρές ομάδες

• Επικοινωνία σε θεσμούς και 
οργανισμούς

• Μέσα μαζικής επικοινωνίας

δημόσια

Τεχνολογικά 
διαμεσολαβούμενη

Έμμεση
Χώρος 
χρόνος

Μονόδρομη
αναγνώστης 
συγγραφέας

διαπροσωπική

Υπέρβαση
Τόπου - χρόνουδιαδρασική

αναγνώστης 
συγγραφέας



Το διαδίκτυο έχει την τάση να καταργεί όρια μεταξύ

• Μέσων οριζόντια

 Χώρου και χρόνου

 Μέσων και πεδίων κοινωνικής 
επικοινωνίας

Παγκόσμιο χωριό (αμεσότητα)

Έβδομη/ψηφιακή ήπειρος

Απεθνοποίηση - Απόστολος Παύλος

 Υφισταμένων ιεραρχιών, 
κοινωνικών στρωμάτων

(Ουμπέρτο Έκο) 

Ενεργητικοί χρήστες και παραγωγοί

Μικροαστική τάξη παθητικών χρηστών

Προλετάριοι που θα βλέπουν τηλεόραση

 Πραγματικοτήτων
Καθημερινή πραγματικότητα

Δυνητική Second Life – Μυθιστόρημα χωρίς λέξεις

youtube filme/Second life παιδική πορνογραφία.avi


Η διαδικασία του ψηφιακού 
μετασχηματισμού και 
πολιτισμικών μέσων



Η πραγματικότητα του διαδικτύου 
συνοδεύεται από ένα πολιτισμικό σόκ

 η ολικότητα (Totalität), δηλαδή η παγκόσμια 
ισχύ των μεταβολών από τη Ν. Αμερική μέχρι την 
Κίνα, 

 η εντροπία (Entropie) που χαρακτηρίζει την 
αταξία ενός συστήματος και συγκεκριμένα την 
ανατροπή κατεστημένων δυνάμεων και τον 
αναπροσδιορισμό νέων κέντρων ισχύος και 
επιρροών και 

 η μη αντιστρεψιμότητα (Irreversibilität) 
των μεταβολών



Διαδικασία μετασχηματισμού

Απλές
κοινωνίες

Αναπτυγμένες
κοινωνίες

Διαφοροποιημένες
κοινωνίες

Μεταμοντέρνες
κοινωνίες
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Χρήση
εργαλείων

Εμφάνιση
μηχανικών
εργαλείων

Βιομηχανικές
μηχανές

Χρήση
ψηφιακών
αυτομάτων

Λόγος

χειρόγραφο 
κείμενο

Έντυπο
κείμενο

Μηχανικά και

ηλεκτρικά 

μέσα

Ψηφιακά
πολυκείμενα και
πολυαντικείμενα

▫ Αναδιαμόρφωση και ανακατάταξη 
βάσει:

 Τεχνολογικών εξελίξεων και υποδομών

 Οικονομικών εξελίξεων και πωλήσεων

 Νομικών εξελίξεων και κανονισμών

 Πολιτισμικής αποδοχής σε δομές

 Εξελίξεων στην εκπαιδευτική πολιτική

 Αναδιοργάνωσης εκπαιδευτικών δομών



19

Ε.Ε. 2018
Σχέδιο δράσης για την 

ψηφιακή εκπαίδευση 

Ε.Ε. 2021-2028
Σχέδιο δράσης για την 

ψηφιακή εκπαίδευση 

Αφομοίωση νέων 
τεχνουργημάτων

Συμμόρφωση δομών στο 
εξωτερικό περιβάλλον

Εξισορρόπηση σε 
ανώτερο επίπεδο 

http://www.lsofos.com/


Δικαιώματα που συνδέονται με την
πολιτότητα όπως το δικαίωμα
ψήφου, η ελευθερία του λόγου ή η
πρόσβαση σε μέσα μαζικής
ενημέρωσης, πληροφορίες και
ευθύνες και από την άλλη πλευρά, ο
σεβασμός των δικαιωμάτων, των
πεποιθήσεων και των άλλων
απόψεων.



Πλαίσιο ψηφιακής ικανότητας



Μετατροπή
από 

αναλογικό 
σε ψηφιακό

προσαρμογή
σε ψηφιακά 

δεδομένα και 
πληροφορίες

Ψηφιακή μετατόπιση????

Δικτύωση
Ανθρώπων, 
υπηρεσιών, 

δομών

Σταθεροποίηση
πολιτισμικού, 
οργανωτικού 

θεσμικού 
πλαισίου

Νέα υπόσταση, νοοτροπία, 

πρακτικές

digitalization

Ψηφιακότητα
Digitization

Ψηφιοποίηση
versus



Ψηφιακή πολιτότητα και Μετα-νεωτερικότητα

Παιδαγωγικά ζητήματα: 
- Αντιλήψεις

- Παιδαγωγικές προκλήσεις
- Στόχοι εκπαίδευσης για την ψηφιακή πολιτότητα  



Ψηφιακή 
πραγματικότητα

παγκοσμιοποίηση

Προσβασιμότητα σε 
τεχνολογίες και 

περιεχόμενα

Τοπική 
διαφοροποίηση

Χωροχρονική 
υπέρβαση και 

γενίκευση

Συνδυασμός Μέσων
Πολλαπλασιασμός
(chat, MSN, email)

ει
κο

νι
κή

 
π

ρ
α

γμ
α

τι
κό

τη
τα

Το τρία συστατικά της ψηφιακής εποχής



Τα Νέα Μέσα στην εποχή της μετα-
νεωτερικότητας

Τέλος των μεταδιηγήσεων, δηλαδή των φιλοσοφικών, 
θρησκευτικών, πολιτικών  μοντέλων εξήγησης και 
νομιμοποίησης του κόσμου.

Η πτώση των μεγάλων μεταδιηγήσεων δεν οδήγησε στην 
εξαφάνιση τους, αλλά σε ένα ριζικό πλουραλισμό όπου κάθε
μια έχει δικαίωμα ύπαρξης

Παράλληλα εμφανίζεται μια αντιπαλότητα μεταξύ των 
συλλήψεων αυτών αφού δεν υπάρχει πια μια νομιμοποίηση σε 
ένα ανώτερο επίπεδο

Lyotard1987



Κοινωνική/μιτιακή
δράση 

υποσυστημάτων 
και 

Ψηφιακός 
μετασχηματισμός 

Περιβάλλον

Πολιτισμικό 
πλαίσιοΚοινωνική Δομή

Άτομο/α

Δομική 
εξειδίκευση

(Πολιτικές, 
εκπαιδευτικές 

δομές, ομάδες,) 

Σύγκλιση
(Δίκτυα, 
ενώσεις)

Πλουραλισμός
(ανάπτυξη 

παράδοξων αξιών)

Γενίκευση
Facebook, Twitter

Μουσική, Εμος

Απεξάρτηση
μέσω των ΤΠΕ

Εξάρτηση
λόγω των ΤΠΕ

Εξατομίκευση
(Ελευθερία 
επιλογής)

Αυτό-οργάνωση
(Αναγκαιότητα της επιλογής, 

βιογραφία κολάζ)



Παιδαγωγικές προκλήσεις

Διαμόρφωση περιβαλλόντων εργασίας με στόχο  την προώθηση 

μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης της ψηφιακής κοινωνικής 

και οικονομικής πραγματικότητας

δομική εξειδίκευση 
προσανατολισμός στην ψηφιακή 
πολυδιάστατη μιντιακή 
πραγματικότητα

ορθολογική τεκμηρίωση της 
αλήθειας των παραγόμενων νέων

Εξατομίκευση
Ψηφιακή ιθαγένεια/ταυτότητα

Χειραφέτηση, απεξάρτηση, 
ευεξία

Διαμόρφωση περιβαλλόντων και δραστηριοτήτων με στόχο την 

προώθηση της επικοινωνιακής και διαλογικής ικανότητας της 

κοινωνικής αλήθειας και των πληροφοριών στην ψηφιακή 

εποχή

Διαμόρφωση περιβαλλόντων και δραστηριοτήτων με στόχο τη 

στήριξη της ατομικής ψηφιακής ιθαγένειας και ταυτότητας και τη 

συνειδητοποίηση των κριτηρίων επιλογής των αποφάσεων

Διαμόρφωση περιβαλλόντων και δραστηριοτήτων με στόχο 

την προώθηση της αναστοχαστικής στάσης τους 

απέναντι στα ψηφιακά Μέσα, την ψυχική υγεία, ευεξία



Διαστάσεις 
ανισοτήτων

Δομικά χαρακτηριστικά ψηφιακού 
χάσματος

• Τεχνολογική υποδομή

• Πολιτική πρόσβασης και ελέγχου

• Επίπεδο και προσέγγιση 
εκπαίδευσης

• Διαθεσιμότητα πόρων

• Κουλτούρα αποδοχής και 
συμμετοχής

• Ψηφιακό χάσμα βάσει της 
πληθυσμιακής σύνθεσης 

δομικά χαρακτηριστικά του ψηφιακού χάσματος: 

Castels Norris Hargittai 

χάσματα μεταξύ ομάδων 

χρηστών 
Επίπεδα ψηφιακού χάσματος 

δευτερογενές επίπεδο 

ψηφιακού χάσματος 

• λόγω άνισου 

εισοδήματος 

• λόγω γεωγραφικής 

τοποθεσίας  

• λόγω εθνικής 

προέλευσης  

• λόγω επίπεδου 

μόρφωσης  

• λόγω φύλου  

• λόγω διαφοράς ηλικίας 

χάσμα 

•  λόγω τεχνολογικής 

υποδομής και 

ταχύτητας του 

παροχέα  

• μεταξύ αναπτυγμένων 

και υπό ανάπτυξη 

χωρών 

χάσμα σε παγκόσμιο 

επίπεδο μεταξύ 

βιομηχανικών χωρών και 

εκείνων που είναι σε 

διαδικασία ανάπτυξης 

χάσμα σε κοινωνικό 

επίπεδο που σχετίζεται με 

ανισότητες ανάμεσα σε 

πληροφορικά πλούσιους και 

πληροφορικά φτωχούς σε 

ένα κράτος και έγκεινται σε 

οικονομικούς, μορφωτικούς, 

γεωγραφικούς και εθνοτικούς 

παράγοντες 

χάσμα δημοκρατικής 

συμμετοχής το οποίο 

σχετίζεται με το άτομο, τα 

κίνητρά τους και τις 

ικανότητές του να 

συμμετάσχει σε πολιτικά στο 

κοινωνικό γίγνεσθαι 

Χάσμα ως προς την 

ικανότητα απλού 

χειρισμού(καταναλωτική, 

παθητική διάσταση) και 

επεξεργασμένης 

αξιοποίησης των Νέων 

Μέσων  

ενεργής/παραγωγικής 

χρήσης των Νέων Μέσων  

με στόχο την έκφραση 

απόψεων, θέσεων και την 

αποπεριθωριοποίηση των 

ανθρώπων 

Πίνακας 1. Προσεγγίσεις του ψηφιακού χάσματος (Σοφός 2008) 



Διαστάσεις ανισοτήτων

Δομική οριζόντια ανισότητα

Δομική κάθετη ανισότητα



 -

-







Μείωση χάσματος από το σχολείο:
Το σχολείο εντάσσει τα ψηφιακά μέσα και 
προσπαθεί με λιγοστά μέσα και πόρους 
καθώς η πολιτεία δεν εκπληρώνει τις 
διεθνείς συμβάσεις και εθνικές πολιτικές

Μέγιστο ψηφιακό χάσμα:
Το σχολείο είναι επιφυλακτικό και βλέπει ως 
πολυτέλεια την εκπαίδευση στα ψηφιακά 
μέσα και στηρίζεται στην αδιαφορία της 
πολιτείας που δεν παρέχει πόρους και 
υποδομή.

Μείωση χάσματος από την πολιτεία:
Η πολιτεία διαθέτει πόρους και μέσα 
αλλά το σχολείο διατηρεί επιφυλακτική 
στάση και προτεραιοποιεί άλλες 
εκπαιδευτικές ανάγκες

Ελάχιστο ψηφιακό χάσμα:
Το σχολείο βλέπει ως ευκαιρία ανάπτυξης 
την εκπαίδευση στα ψηφιακά μέσα και την 
αξιοποιεί στο μέγιστο με πόρους και 
υποδομές που παρέχει η πολιτεία.

Σοφός, 2009



Αντιθετικές αντιλήψεις

Αρνητικός 
τεχνολογικός 

ντετερμινισμός

Εξαφάνιση της 
παιδικής ηλικίας
H. von Hentig
Neil Postaman

Θετικός
τεχνολογικός 

ντετερμινισμός

ΤΠΕ δημιουργούν 
συνθήκες ενεργής 

συμμετοχής, 
διερεύνησης και 

αυτονόμησης

Ton Tapscott

Πολυδιάστατος 
συσχετισμός εξελίξεων

Κοινωνικές συμβάσεις και 
αναπαραστάσεις της πραγματικότητας

Τεχνικές και τεχνολογικές 
Καινοτομίες, π.χ. οπτική ίνα

Οικονομικές εξελίξεις π.χ. διεθνοποίηση

Πολιτικές αποφάσεις
π.χ. ΤΠΕ στην κοινωνία της

πληροφορίας και της γνώσης

Οργανωτικές δομές
π.χ. τηλεκπαίδευση, τηλεργασία
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Διαδικτυακή/ψηφιακή παρουσία
Πρόσβαση και ένταξη

Μάθηση και δημιουργικότητα
μέσα ενημέρωσης και πληροφοριακή παιδεία

2

Eυημερία στο διαδίκτυο
ηθική και ενσυναίσθηση

υγεία και ευεξία
ηλεκτρονική παρουσία και επικοινωνία

3

Dικαιώματα στο διαδίκτυο
ενεργή συμμετοχή

δικαιώματα και ευθύνες
ιδιωτικότητα και ασφάλεια

ευαισθητοποίηση του καταναλωτή



Γνωρίζω τα Μέσα
Access and Inklusion

Εκφράζομαι με 
τα Μέσα
Creativity

Εργάζομαι και 
οικοδομώ γνώση με 

τα Μέσα
Learning

Ερευνώ και 
πληροφορούμαι με τα 

Μέσα
Media and Information 

Literacy

Επικοινωνώ και 
συνεργάζομαι με τα 

Μέσα
E-presence -

communication
Active participation

Στόχοι της 
εκπαίδευσης για 

την ψηφιακή 
εποχή

(Sofos 2010)

Στοχάζομαι γύρω 
από τα Μέσα
Ethik - empathy

Health - well being
Rights – responsibilities

Privity and security


