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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ
Παιδιά, γονεῖς καί ἐκπαιδευτικοί βρισκόμαστε ὅλοι πλέον στήν ψηφιακή ἐποχή, 

ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται ἀπό τήν ταχύτατη καί ἐλεύθερη διακίνηση τῆς πληροφο-
ρίας. Ἄμεσο ἐπακόλουθο αὐτῆς τῆς δυνατότητας εἶναι τό γεγονός ὅτι στήν ψηφι-
ακή ἐποχή ἡ τεχνολογική πραγματικότητα ἐξελίσσεται μέ τόσο ταχεῖς ρυθμούς, 
ὥστε κάθε γενιά μεγαλώνει σέ ἕνα πολύ διαφορετικό τεχνολογικό σκηνικό σέ 
σχέση μέ τήν προηγούμενη καί τήν ἑπόμενη γενιά. Ἡ τεχνολογική πραγματικό-
τητα τῆς ψηφιακῆς ἐποχῆς εἶναι συνεπῶς μιά διαρκῶς ἀνανεούμενη πρόκληση 
γιά τήν ἐπικοινωνία καί τίς σχέσεις μεταξύ παιδιῶν καί μεγαλυτέρων.
Ἡ πολύπλευρη καί ἐπαρκής κατανόηση ἀπό μέρους τῶν ἐνηλίκων τῶν δυνα-

τοτήτων καί τῶν ἀπειλῶν πού παρέχει ἡ ψηφιακή τεχνολογία στούς ἐφήβους 
καί τά παιδιά, κρίνεται ὥς ἕνα βαθμό ἀπαραίτητη προκειμένου νά μπορέσουμε 
νά ἀνταποκριθοῦμε στίς διαχρονικές ἀνάγκες τῶν ἐφήβων καί τῶν παιδιῶν γιά 
ἀσφάλεια, καθοδήγηση, γνώση, παιδεία, ἐπικοινωνία, δημιουργία καί ἐλευθερία. 
Ἄν καί τό φάσμα τῶν τεχνολογικῶν ἐξελίξεων εἶναι πολύ εὐρύ, ἡ παρούσα 

εἰσήγηση περιορίζεται στίς τεχνολογίες ἐκεῖνες πού ἀφοροῦν παιδιά καί ἐφή-
βους, στίς σχέσεις τούς μεταξύ τους καί μέ τούς μεγαλύτερους καθώς καί στήν 
ἐκπαιδευτική διαδικασία. Γίνεται συνοπτική ἀναφορά στίς τεχνολογίες τῆς τε-
λευταίας δεκαετίας (κοινωνικά δίκτυα, ἔξυπνα κινητά, online gaming κλπ.) καί 
ἐκτενέστερη ἀναφορά στίς δυνατότητες καί τούς κινδύνους τῶν ἀναδυόμενων 
τεχνολογιῶν (VR/AR headsets, drones, 3d printing, wearables κλπ.), πού ἀνα-
μένεται νά διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στό κοινωνικό περιβάλλον 
τῶν σημερινῶν παιδιῶν καί ἐφήβων.
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