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 Υπό την πίεση των αλλαγών που έχουν προκύψει σε όλες τις βαθμίδες 

εκπαίδευσης τα τελευταία 20 χρόνια ως προς τα χαρακτηριστικά και τις τεχνολογικές 

ικανότητες των εκπαιδευομένων, η επιστημονική κοινότητα οδηγείται στη διεξαγωγή 

ποικίλων ερευνών για την ανάπτυξη κατάλληλης τυπολογίας προκειμένου να 

σκιαγραφηθούν τα διάφορα προφίλ τεχνολογικής ετοιμότητας. Η καθοριστική, 

λοιπόν, είσοδος της τεχνολογίας στη διαδικασία της μάθησης αλλά και στην 

καθημερινότητά μας, έχει προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στους τρόπους με τους 

οποίους τα άτομα επεξεργάζονται και κατακτούν τις πληροφορίες.  

Προκειμένου να περιγραφεί η νέα γενιά ανθρώπων που, έχοντας ενσωματώσει 

την τεχνολογία στη ζωή τους από τη στιγμή που γεννήθηκαν, αντιλαμβάνονται 

καλύτερα τις έννοιες που σχετίζονται με αυτή, έχουν προταθεί πολλοί όροι, όπως 
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«ψηφιακοί αυτόχθονες» ή «ψηφιακοί γηγενείς» (digital natives) (Prensky, 2001), 

«γενιά του διαδικτύου» (net generation) (Tapscott, 1998), «γενιά της νέας χιλιετίας» 

(new millennials ή millennials), «γενιά της Google» και αρκετοί άλλοι. Όλοι αυτοί οι 

όροι χρησιμοποιούνται για να τονίσουν το πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι νέες 

τεχνολογίες στις ζωές των νέων ανθρώπων. Η επίδραση είναι τέτοια που πολλοί 

υποστηρίζουν ότι οι τεχνολογίες αυτές θα επιφέρουν καθοριστικές αλλαγές στον 

τρόπο που τα άτομα επικοινωνούν, κοινωνικοποιούνται, δημιουργούν και μαθαίνουν.  

Οι ψηφιακοί γηγενείς, λοιπόν, είναι η γενιά μετά το 1980, τα παιδιά που εκτός 

από την αστυνομική τους ταυτότητα, έχουν και πολλές άλλες: σε σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης (social media) όπως το Facebook, στην ηλεκτρονική αλληλογραφία, σε 

περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας (Virtual Worlds), σε κάθε διαδικτυακό 

παιχνίδι, στα προσωπικά τους ιστολόγια (blogs), στα προγράμματα άμεσων 

μηνυμάτων (Instant Messaging) (Τσιόπελα, 2011). Έχουν εκατοντάδες φίλους σε όλο 

τον κόσμο, άλλους πραγματικούς και άλλους ψηφιακούς, και μπορούν να 

επικοινωνούν με όλους ταυτόχρονα. Είναι η γενιά, η οποία έχει ουσιαστικά 

μεγαλώσει με τη νέα τεχνολογία, περιβαλλόμενη από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 

ψηφιακά πολυμέσα ήχου και εικόνας, κινητά τηλέφωνα και γενικότερα με όλα τα 

εργαλεία ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης της ψηφιακής εποχής.  

Στον αντίποδα βρίσκονται οι «Ψηφιακοί Μετανάστες» (digital immigrants) 

(Prensky, 2001), δηλαδή όσοι γεννήθηκαν πριν το 1980, οι οποίοι καλούνται να 

προσαρμοστούν στη γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα των γηγενών. Πολλοί ισχυρίζονται 

ότι η γενιά που δεν γεννήθηκε στον ψηφιακό κόσμο, δε θα κατορθώσει ποτέ να 

προσαρμοστεί απόλυτα σε αυτόν. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα χάσμα ανάμεσα 

στους τεχνολογικά ικανούς νέους και στους ξένους προς τον κόσμο της τεχνολογίας.  

Με κριτήριο το ηλικιακό εύρος του δείγματος ερευνών, διακρίνουμε διάφορες 

τυπολογίες αναφορικά με τη σχέση των διαφόρων χρηστών με τις ψηφιακές 
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τεχνολογίες.  

Η δημιουργία τέτοιων τυπολογιών θεωρείται απαραίτητη προκειμένου να γίνουν 

οι απαραίτητες παρεμβάσεις ενίσχυσης της μαθησιακής διεργασίας:  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΚΑΛΑ  

Η πρώτη μεγάλη τυπολογία, με την ονομασία Social Technographics Profile 

(Li,2007) ξεκινά το 2007 αλλά συνεχίζει και ανανεώνεται έως και σήμερα. Πρόκειται 

για μια παγκόσμια έρευνα που διεξάγεται από μια διεθνούς φήμης εταιρεία, Forrester 

Research Company, και που αφορά κυρίως στον ενήλικο πληθυσμό. Στην έρευνα 

αυτή επιχειρείται μια κατηγοριοποίηση των ατόμων, και συγκεκριμένα των 

κοινωνικών τους συμπεριφορών, σε σχέση με το πως χρησιμοποιούν τις ψηφιακές 

τεχνολογίες. Η κατηγοριοποίηση παρουσιάζεται με μια σκάλα επτά επιπέδων που 

αντιστοιχούν στη συμμετοχή του ατόμου στις «κοινωνικές τεχνολογίες» (social 

technologies). Τα «σκαλοπάτια» στο υψηλότερο σημείο της σκάλας αντιστοιχούν σε 

υψηλότερους βαθμούς συμμετοχής, ενώ βέβαια, η συμμετοχή σε ένα επίπεδο, δεν 

αποκλείει την ταυτόχρονη συμμετοχή και σε άλλα επίπεδα (Li & Bernoff,, 2011).  

Έτσι, στο υψηλότερο επίπεδο της σκάλας βρίσκουμε τους «Δημιουργούς» 

(Creators), οι οποίοι ασχολούνται με δραστηριότητες όπως δημοσίευση ιστολογίων, 

δημοσίευση προσωπικών ιστοσελίδων, δημοσίευση βίντεο που οι ίδιοι δημιουργούν, 

συγγραφή άρθρων ή ιστοριών κατ’ ελάχιστο μια φορά το μήνα. Ακολουθούν οι 

«Συνομιλητές» (Conversationalists), οι οποίοι ενημερώνουν την κατάστασή τους σε 

κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης κατ’ ελάχιστο μια φορά την εβδομάδα. 

Κατεβαίνοντας, βρίσκουμε τους «Συλλέκτες»(Collectors), οι οποίοι χρησιμοποιούν 

ροές δεδομένων (RSS feed), συμμετέχουν σε ψηφοφορίες ιστοσελίδων, προσθέτουν 

ετικέτες (tags) σε ιστοσελίδες ή φωτογραφίες τους κατ’ ελάχιστο μια φορά το μήνα. 

Στη συνέχεια, βρίσκονται οι «Συμμετοχικοί» (Joiners), οι οποίοι διατηρούν 

λογαριασμό σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ακολουθούν οι «Παρατηρητές» 
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(Spectators), οι οποίοι διαβάζουν ιστολόγια, forums και αξιολογήσεις (reviews), 

παρακολουθούν βίντεο άλλων και ακούν μουσική μέσω podcasts και καταλήγουμε 

στο τελευταίο σκαλοπάτι της σκάλας, με τους «Ανενεργούς» (Inactives), οι οποίοι δε 

χρησιμοποιούν τίποτα από τα παραπάνω.  

PEW INTERNET AND AMERICAN LIFE PROJECT 

Η δεύτερη τυπολογία αφορά στα ευρήματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο 

πλαίσιο του Pew Internet and American Life Project (Horrigan, 2007) με στόχο να 

κατηγοριοποιήσει 4000 ενήλικες Αμερικανούς, οι οποίοι αποτέλεσαν το δείγμα της 

έρευνας, σε διάφορες ομάδες χρηστών ανάλογα με τη σχέση τους με τις νέες 

τεχνολογίες. Η έρευνα αναγνώρισε μεγάλη ποικιλία χρηστών και μη του Νέου 

Παγκόσμιου Ιστού (Web 2.0) και κατέληξε στην ύπαρξη δέκα κατηγοριών ανάλογα 

με το επίπεδο χρήσης της τεχνολογίας. Οι δέκα αυτοί τύποι χρηστών 

περιλαμβάνονται σε τρεις γενικότερους τύπους ως εξής (Horrigan, 2007):  

1) Ελίτ Χρήστες της τεχνολογίας: Αποτελεί το 31% των ενήλικων Αμερικανών 

και περιλαμβάνει τους πιο ενεργούς και συχνούς χρήστες του διαδικτύου και των 

κινητών συσκευών, οι οποίοι, σε κάποιο βαθμό, έχουν ενεργό συμμετοχή στη 

διαμόρφωση του περιεχομένου. Μέλη αυτών των ομάδων έχουν γενικά υψηλά 

επίπεδα ικανοποίησης σχετικά με το ρόλο των νέων τεχνολογιών στη ζωή τους, αλλά 

διαφέρουν στις απόψεις τους σχετικά με τον θετικό ή όχι αντίκτυπο της έντονης 

ενασχόλησης με τις νέες τεχνολογίες στη ζωή των ατόμων.  

•  Παμφάγοι (Omnivores, 8%): Πρόκειται για τους πιο ενεργούς χρήστες και 

συμμετέχοντες στην κοινωνία της πληροφορίας. Χρησιμοποιούν μανιωδώς ένα 

μεγάλο πλήθος συσκευών και υπηρεσιών για τη συμμετοχή τους στο διαδίκτυο και σε 

πλήθος Web 2.0 δραστηριοτήτων, όπως είναι το blogging ή η διαχείριση της δικής 

τους ιστοσελίδας.  

• Συνδεδεμένοι (Connectors, 7%): Χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και διάφορες 
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συσκευές για να παραμένουν σε σύνδεση με ψηφιακές κοινότητες αλλά και 

περιεχόμενο.  

• Άτονοι Βετεράνοι (Lackluster Veterans, 8%): Είναι συχνοί χρήστες του 

διαδικτύου, αλλά λιγότερο μανιώδεις με τα κινητά τηλέφωνα. Δε συμπαθούν την 

αφθονία της σύγχρονης τεχνολογίας και τη μόνιμη συνδεσιμότητα.  

• Ενισχυτές Παραγωγικότητας (Productivity Enhancers, 8%): Έχουν πολύ 

θετική στάση απέναντι στις δυνατότητες που τους προσφέρει η τεχνολογία στην 

εργασία τους, στη μάθηση και στην επαφή τους με τους άλλους. 2) Μέσοι χρήστες 

της τεχνολογίας: Αποτελεί το 20% και περιλαμβάνει χρήστες που χρησιμοποιούν τις 

νέες τεχνολογίες περισσότερο ως μέσο επικοινωνίας παρά ως μέσο αυτο – έκφρασης.  

•  Κινητο-κεντρικοί (Mobile Centrics, 10%): Συμπαθούν τις λειτουργίες και τις 

δυνατότητες των κινητών τηλεφώνων, τις οποίες χρησιμοποιούν περισσότερο για την 

επαφή τους με τους άλλους και λιγότερο για τη χρήση του διαδικτύου.  

•  Συνδεδεμένοι αλλά Ενοχλημένοι (Connected But Hassled, 10%): Έχουν 

επενδύσει πολλά στην τεχνολογία και στις δυνατότητες που αυτή προσφέρει, παρόλα 

αυτά νοούν τη συνδεσιμότητα ως παρέμβαση και αδιακρισία. 3) Λιγότερο Ενεργοί 

Χρήστες: Αποτελεί το 49% και περιλαμβάνει χρήστες που θεωρούν τις σύγχρονες 

συσκευές και την τεχνολογία ως ένα αδιάφορο γι’ αυτούς κομμάτι. Μερικοί θεωρούν 

τις νέες τεχνολογίες ως κάτι χρήσιμο, άλλοι όχι, ενώ άλλοι απλά εμμένουν στη χρήση 

του παραδοσιακού τηλεφώνου και της τηλεόρασης.  

•  Άπειροι Πειραματιστές (Inexperienced Experimenters, 8%): Χρησιμοποιούν 

την τεχνολογία περιστασιακά, αλλά αισθάνονται ότι αν είχαν περισσότερη εμπειρία 

θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητές της περισσότερο.  

•  Ελαφροί αλλά Ικανοποιημένοι (Light But Satisfied, 15%): Χρησιμοποιούν 

βασικές υπηρεσίες προσφερόμενες από τις νέες τεχνολογίες, χωρίς όμως να τις 

θεωρούν σημαντικό μέρος της ζωής τους.  
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•  Αδιάφοροι (Indifferents, 11%): Αν και έχουν κινητά τηλέφωνα ή και 

πρόσβαση στο διαδίκτυο, οι συγκεκριμένοι χρήστες χρησιμοποιούν τις νέες 

τεχνολογίες μόνο περιοδικά, ενώ παράλληλα έχουν αρνητική στάση απέναντί τους.  

•  Εκτός Δικτύου (Off the Net, 15%): Αφορά κυρίως μεγαλύτερους σε ηλικία 

ενήλικες, οι οποίοι δεν έχουν ούτε κινητά τηλέφωνα ούτε σύνδεση στο διαδίκτυο, ενώ 

είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με τα παλιά μέσα.  
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