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© Τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και Ψυχαγωγίας 
(ΜΜΕΨ), έντυπα και ηλεκτρονικά (ΜΜΕΨ) απετέλεσαν 
µία από τις µεγαλύτερες αλλαγές στην διαµόρφωση του 
κοινωνικού περιβάλλοντος στον 20ο  αιώνα.

© Καθώς ο χρόνος που καταναλώνουν τα παιδιά σε αυτά 
αυξάνεται συνεχώς, αυξάνονται  και οι ανησυχίες 
γονέων και ειδικών για τις επιπτώσεις τους στην υγεία 
των παιδιών και στην ικανότητά τους να δηµιουργούν 
υγιείς ανθρώπινες σχέσεις

© Οι νέοι χρησιµοποιούν κατά µέσον όρο 6,6 ώρες  
ηµερησίως τα ηλεκτρονικά µέσα, µόνα τους ή σε 
συνδυασµό. Τα σηµερινά παιδιά στα 70 τους, θα έχουν 
περάσει τουλάχιστον 7-10 χρόνια από την ζωή τους 
µπροστά σε µία οθόνη!



© Τα ΜΜΕΨ, σε σύγκριση µε  τις παραδοσιακές µεθόδους 
διδασκαλίας, έχουν τροµακτικά  µεγαλύτερη δυνατότητα 
να µεταδίδουν γνώσεις. Τα µηνύµατα που µεταδίδουν, 
γίνονται εύκολα µέρος του εσωτερικού κόσµου του 
παιδιού, επηρεάζουν άµεσα την συµπεριφορά του και 
διαµορφώνουν τις αξίες του

© Ο τρόπος που χρησιµοποιούνται τα ΜΜΕΨ µπορεί να 
είναι ενεργητικός ή παθητικός, δηµιουργικός ή βλαπτικός



Θετικές πλευρές της χρήσης ΜΜΕΨ

© Εκπαιδευτική χρήση (γνώσεις, συµπεριφορές, δεξιότητες)
© Ενηµέρωση - πληροφορία
© Επικοινωνία, επαφή µε συνοµηλίκους
© Διασκέδαση
© Δηµιουργικές δυνατότητες



Αρνητικές συνέπειες χρήσης ΜΜΕΨ

© Βία
©Φόβος
© Απευαισθητοποίηση
© Πρόωρη σεξουαλική ζωή
©Μαθησιακά προβλήµατα
© Διάσπαση προσοχής
© Παχυσαρκία, Διαταραχές διατροφής
© Διαστρέβλωση εικόνας σώµατος
© Χρήση ουσιών (καπνός, αλκοόλ)
© Συµπεριφορές υψηλού κινδύνου
© Προβλήµατα όρασης, εξάντληση, πονοκέφαλοι, 

µυοσκελετικά προβλήµατα
© Kίνδυνοι από το Διαδίκτυο
© «Εθισµός»



Βία



© Οι περισσότεροι ερευνητές ορίζουν την βία στα ΜΜΕΨ, 
ως αναπαράσταση πράξεων σωµατικής επιθετικότητας 
από έναν ανθρώπινο (ή ανθρωπόµορφο) χαρακτήρα, 
σε έναν άλλον

© Οι έρευνες τα τελευταία 50 χρόνια καταλήγουν  στο 
συµπέρασµα ότι, η βία στην οθόνη επηρεάζει τις 
στάσεις, αξίες και συµπεριφορά των θεατών



© Τα παιδιά διαµορφώνουν τις στάσεις τους προς την 
βία σε πολύ µικρή ηλικία και οι στάσεις αυτές 
τείνουν να παραµένουν σταθερές στην υπόλοιπη ζωή

© Η παράσταση σε κάθε είδους βία είναι ένας 
αποφασιστικός παράγοντας στην εµφάνιση βίαιης 
συµπεριφοράς



Τρείς τύποι γνωστών βλαπτικών επιδράσεων

©Εκµάθηση επιθετικών συµπεριφορών 
© Αυξηµένος φόβος ότι θα γίνει θύµα βίας
©Απευαισθητοποίηση στην βία



Επιθετικότητα

© Ως επιθετική συµπεριφορά συνήθως περιγράφεται µία 
πράξη που έχει σκοπό να βλάψει ένα άλλο άτοµο. 
Μπορεί να είναι άµεση ( σωµατική ή λεκτική επίθεση) 
ή έµµεση (διάδοση φηµών, αποµόνωση)



© Η παιδική  επιθετικότητα αποτελεί τον κύριο 
προγνωστικό παράγοντα για επιθετική συµπεριφορά 
στην εφηβεία και ενηλικίωση

© Ότι ενισχύει την παιδική επιθετικότητα, αποτελεί 
σηµαντική συνιστώσα του προβλήµατος της βίας στην 
κοινωνία 



© Επιθετική και βίαιη συµπεριφορά στους νέους δεν είναι 
σπάνια

© Στις ΗΠΑ το 1999, 10,1% των ανθρωποκτονιών έγιναν 
από νέους< 18 ετών

© Δολοφονικές µαζικές επιθέσεις και βία από νέους και 
στην Ελλάδα 

© >1/3 των παιδοψυχιατρικών παραποµπών αφορούν σε 
επιθετικότητα, αντικοινωνική συµπεριφορά και 
προβλήµατα διαγωγής



Η βίαιη συµπεριφορά δεν εµφανίζεται  «εν 
αιθρία»

Υπάρχουν πολλαπλοί παράγοντες κινδύνου

© Βιολογικοί (ηλικία, φύλο, κληρονοµικότητα, 
ιδιοσυγκρασία, ευφυία)

© Ψυχολογικοί (σενάρια συµπεριφοράς, µηχανισµοί 
άµυνας, στρές)

© Οικογενειακοί (οικογενειακά πρότυπα ρόλων, 
υπερβολικά χαλαρή ή αυστηρή ή ασυνεπής 
διαπαιδαγώγηση) 

© Κοινωνικοί ( κοινωνική αποστέρηση, κακοποίηση,
επιδράσεις φίλων, οικονοµική κατάσταση, µορφωτικό 
επίπεδο, πρόσβαση σε όπλα)

© Πολιτιστικοί (αξίες, θρήσκευµα, ΜΜΕΨ)



Η βία στην τηλεόραση συµβάλει στην πρόκληση 
βλαπτικών συνεπειών στους θεατές

© Δεν επηρεάζονται όλοι οι θεατές µε τον ίδιο τρόπο

© H πιθανότητα πρόκλησης  βλάβης εξαρτάται από 
τον τρόπο παρουσίασης της βίας



Πως τα χαρακτηριστικά και ο τρόπος της 
παρουσίασης επηρεάζουν τους κινδύνους από 

την παρακολούθηση βίας στην TV;

Federman J. National Television Violence Study 1996, 1997, 1998.



Ο επηρεασµός από την βία των ΜΜΨΕ, 
εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο 

παρουσίασης της βίας

© Η «δικαιολογηµένη» βία, όπου ο «καλός» επιτίθεται στον 
«κακό», αποτελεί τον πιο ισχυρό ενισχυτικό παράγοντα για 
την υιοθέτηση της βίας από τους νέους. (Rideout 2005 )

© Άλλοι ενισχυτικοί παράγοντες είναι η απουσία συνεπειών, 
το χιούµορ και η ελκυστικότητα του επιτιθέµενου

© Όσο περισσότερο ένα παιδί ταυτίζεται µε βίαιους 
χαρακτήρες, τόσο εντονότερη  είναι η εµφάνιση 
επιθετικότητας



© Προυπάρχουσες επιθετικές τάσεις πιθανόν οδηγούν 
στην επιλογή θεαµάτων ή παιγνιδιών, που περιέχουν 
βία, η οποία µε την σειρά της ενισχύει την 
επιθετικότητα, διαιωνίζοντας έτσι έναν φαύλο κύκλο 
(Slater  2003)

© Παιδιά συναισθηµατικά διαταραγµένα, είναι πιο 
ευάλωτα από την βία στην οθόνη (Gadow 1993, Grimes 
1997)



National Television Violence Study 
(ανάλυση περιεχοµένου 3000 τηλεοπτικών 
προγραµµάτων/χρόνο, για 3 χρόνια (1994-97)

© 61% περιείχαν βία
© 75% των βίαιων σκηνών δεν συµπεριλαµβάνουν 

µεταµέλεια, κριτική ή τιµωρία
© Πάνω από 50% των βίαιων σκηνών δεν δείχνουν πόνο
© 40% της βίας συνδέεται µε χιούµορ
© Tα  παιδικά προγράµµατα ήταν τα πιο βίαια

Ένα παιδί στο τέλος του Δηµοτικού, έχει δει κατά µέσο 
όρο 8000 φόνους και άλλες100.000 βίαιες πράξεις



Τα κινούµενα σχέδια είναι ακίνδυνα;

© Περιέχουν υψηλά ποσοστά βίας

© Η βία παρουσιάζεται µε τρόπους που αυξάνουν τις 
βλαπτικές επιδράσεις (ελκυστικοί χαρακτήρες, 
δικαιολογηµένη βία, χιούµορ, απουσία τιµωρίας κλπ)

© Παιδιά µικρότερα  από 7 ετών ιδιαίτερα σε κίνδυνο 
(µειωµένη ικανότητα διάκρισης της φαντασίας από 
την πραγµατικότητα, µειωµένη ικανότητα σύνθεσης 
των σκηνών και του νοήµατος, ώστε αν η τιµωρία 
καθυστερεί δεν έχει νόηµα)



Μελέτες

© Περισσότερες από 1000 ερευνητικές µελέτες 
επιβεβαιώνουν την επίδραση της βίας, που 
προβάλλεται από τα ΜΜΕΨ, στους ανηλίκους. 
Αντίθετα, είναι λιγότερες από 30 οι έρευνες που δεν 
αναφέρουν συσχέτιση. (Strasburger 2006)

© Διαχρονικές έρευνες, έχουν τεκµηριώσει 
µακροπρόθεσµες επιπτώσεις από την βία των ΜΜΕΨ  
στην πραγµατική ζωή των παιδιών,  και µάλιστα 
ανεξάρτητα από παραµέτρους δηµογραφικές, χρόνου 
και τόπου, ή προηγούµενη επιθετικότητα. (Strasburger 
1999, Rydell 2005)



1. Διαχρονικές µελέτες

© Στην δεκαετία του 60, σχεδιάστηκε µία διαχρονική 
µελέτη για τις µεθόδους πειθαρχίας. Προέκυψε
(απροσδόκητα) ότι ο βαθµός έκθεσης σε τηλεοπτική 
βία στην ηλικία των 8 ετών προέβλεπε επιθετική 
συµπεριφορά 11 και 22 χρόνια αργότερα (Erron et al 
1972, Ηuessman et al 1984)

© Διαχρονική µελέτη διάρκειας 17 ετών: ο χρόνος 
τηλεθέασης  είναι σηµαντικός παράγοντας κινδύνου 
για επιθετική συµπεριφορά προς τους άλλους (Johnson 
et al, 2002)



© Διαχρονική µελέτη, έδειξε ότι παρακολούθηση βίαιων 
σκηνών σε ηλικία 6-9 ετών, προβλέπει επιθετική 
συµπεριφορά στην εφηβεία και εγκληµατική 
συµπεριφορά ή κακοποίηση συζύγου στην  ενηλικίωση 
(Huessman et al 2003)

Οι πιο καθοριστικές µεταβλητές  που επηρέασαν την 
έκβαση ήταν το ποσό της βίας, η ταύτιση του παιδιού 
µε βίαιους χαρακτήρες και η ερµηνεία εκ µέρους του 
παιδιού της βίας ως πραγµατικής



2. Πειραµατικές µελέτες

© Eπιβεβαιώνουν τις βραχυπρόθεσµες επιπτώσεις  της 
τηλεοπτικής βίας

© Aµέσως µετά την έκθεση σε βίαιες σκηνές, τα παιδιά 
συµπεριφέρονται πιο επιθετικά, σε σύγκριση µε παιδιά 
που δεν εκτέθηκαν σε βίαιες σκηνές

© Οι έρευνες παρουσιάζουν υψηλή αξιοπιστία και 
καταδεικνύουν σχέση αιτίας-αποτελέσµατος

(Rydell  2005 www.fhi.se)



© Παιδιά 5-9 ετών που παρακολούθησαν 
αποσπάσµατα από βίαιο τηλεοπτικό πρόγραµµα, 
ήταν πιο πρόθυµα να βλάψουν συνοµηλίκους 
(πατώντας ένα κουµπί, να κάνουν ένα άλλο παιδί 
να χάσει στο παιγνίδι )
(Liebert & Baron 1972)



© Παιδιά προσχολικής ηλικίας παρακολούθησαν ½ 
ώρα  µέρα παρά µέρα για τρείς εβδοµάδες, τα εξής:
είτε Μπάτµαν-Σούπερµαν, είτε  κοινωνική σειρά, 
είτε ταξιδιωτικές ιστορίες 

© Παρατήρησαν τa παιδιά στην τάξη και όταν 
έπαιζαν στην αυλή, πριν, κατά και µετά την 
παρακολούθηση των εκποµπών

© Η παρακολούθηση επιθετικών προγραµµάτων 
αύξησε την επιθετική συµπεριφορά, ενώ η 
παρακολούθηση του κοινωνικού προγράµµατος, 
αύξησε την κοινωνική συµπεριφορά
(Freidrich &Stein 1972, 1973)



©Μελέτες σε αγροτικούς πληθυσµούς, µετά την 
εισαγωγή της τηλεόρασης στην κοινότητα, έδειξαν
µείωση συµµετοχής σε κοινωνικές δραστηριότητες
και αύξηση στην παιδική επιθετικότητα 
(Joy, Kimball, Zabrack 1986)



3. Ανασκοπήσεις -Μετααναλύσεις

© Ανασκόπηση του ΝΙΜΗ 1982, συµπέρανε σχέση 
αιτίου- αποτελέσµατος. Έκτοτε τα ερευνητικά 
ερωτήµατα µετατοπίστηκαν από το εάν, στο πώς και 
στο γιατί

© Μεταανάλυση  56  ερευνών κατέληξε στο συµπέρασµα 
ότι και µόνο η απλή παρουσία όπλου σε µία 
κινηµατογραφική ταινία ή τηλεοπτικό πρόγραµµα, 
αυξάνει την πιθανότητα επιθετικής συµπεριφοράς. 
(Carlson 1990)



Συσχετισµός της βίας στα ΜΜΕΨ µε επιθετικότητα, σύµφωνα µε 
διαφορετικούς τύπους ερευνών 

Anderson CA, Bushman BJ, 2002 Science 295:2377



Φόβος



© Πάρα πολλά παιδιά νοιώθουν τρόµο όταν 
παρακολουθούν σκηνές βίας και τα πιο ευάλωτα, 
παρουσιάζουν έντονες αντιδράσεις 

© Έρευνα σε εφήβους έδειξε ότι το 75% είχαν 
αισθανθεί έντονο φόβο από τους οποίους το 10% 
απευθύνθηκε σε  ειδικό για βοήθεια

© Αν και οι αντιδράσεις φόβου  (εφιάλτες, φόβος να 
µείνει µόνο, ανασφάλεια) είναι συνήθως παροδικές, 
η επίδραση του φόβου συσσωρεύεται µε τον χρόνο 
και δηµιουργεί το αίσθηµα του «επικίνδυνου 
κόσµου» ή και παθολογικές καταστάσεις



© Αντιδράσεις φόβου των παιδιών εξ αιτίας της 
τηλεόρασης, µπορεί να παραµείνουν µέχρι την 
ενηλικίωση, µε συνεχιζόµενους εφιάλτες, άγχος και 
πρακτικές αποφυγής. (Cantor 2002)

© Στα µικρά παιδιά ο φόβος δεν µειώνεται ακόµη κι αν 
τα προειδοποιήσουµε, πως ότι θα δούν δεν είναι 
πραγµατικότητα. (Villani 2001)

© Έρευνα σε 572 παιδιά 8-12 ετών διαπίστωσε ότι τα 
απειλητικά γεγονότα  (ειδήσεις ή φανταστικό 
σενάριο), προκαλούν αντιδράσεις τρόµου και 
ανησυχίας. (Walma van der Molen 2008)



Απευαισθητοποίηση



Απευαισθητοποίηση

© Είναι µη-συνειδητή διαδικασία

©Μείωση – εξάλειψη των γνωστικών, συναισθηµατικών 
και σωµατικών και συµπεριφορικών αντιδράσεων, 
µετά από επαναλαµβανόµενη έκθεση σε βία

© Αύξηση της ανοχής στην βία, µειωµένη προσφορά 
βοήθειας, αύξηση της απάθειας και αδιαφορίας για τα 
συναισθήµατα των άλλων



© Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν µία αυτόµατη 
συναισθηµατική απάντηση αποστροφής, σε σκηνές 
βίας, που εκφράζεται µε αλλαγές σε σωµατικές 
παραµέτρους (καρδιακός ρυθµός, αγωγιµότητα 
δέρµατος, πίεση κλπ)

© Η αντίδραση αποστροφής βοηθά στην αναστολή 
επιθετικών συµπεριφορών



Σωµατική απευαισθητοποίηση

©Μείωση της φυσιολογικής σωµατικής αντίδρασης σε 
παρακολούθηση σκηνών βίας στην τηλεόραση 
(Thomas, Horton 1977)

© Μείωση της φυσιολογικής σωµατικής αντίδρασης σε 
παρακολούθηση σκηνών βίας, µετά από 20΄  βίαιου 
βιντεοπαιχνιδιού (Carnagey, Anderson, Bushman 2007)



Συναισθηµατική απευαισθητοποίηση
(Πειραµατικές έρευνες)

© Παιδιά 11 ετών παρακολούθησαν για 15΄, είτε ένα 
δράµα µε έγκληµα, είτε έναν αγώνα µπάσκετ. Κατόπιν 
ανατέθηκε σε καθένα η εποπτεία δύο µικρότερων 
παιδιών, που άρχισαν να µαλώνουν. Τα παιδιά που είδαν 
το δράµα ήταν 5 φορές λιγότερο πιθανόν να προσφέρουν 
βοήθεια. (Thomas & Drabbman, 1975)

© Παιδιά 12 ετών που κατανάλωναν πολύ χρόνο σε βίαια 
παιγνίδια, είχαν µειωµένη ευαισθησία σε σήµατα, που  
φυσιολογικά ενεργοποιούν διαδικασίες ηθικής 
αξιολόγησης και προσφορά βοήθειας (Funk)



ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΒΟΣ ΑΠΕΥΑΙΣΘΗΤΟ 
ΠΟΙΗΣΗ

Ελκυστικός 
επιτιθέµενος
Ελκυστικό θύµα

«Δικαιολογηµένη» 
βία

Αδικαιολόγητη βία

Γνωστά όπλα

Υπερβολική / 
λεπτοµερής βία
Αληθοφανής βία

Ανταµοιβή

Τιµωρία

Πόνος-βλάβη

Χιούµορ



Ηλεκτρονικά παιγνίδια



© Τα ηλεκτρονικά παιγνίδια είναι  εξαιρετικά δηµοφιλή, 
έχουν αντικαταστήσει σε µεγάλο βαθµό τα παραδοσιακά 
παιγνίδια 

©Μπορεί να παίζονται σε ειδικές συσκευές, ή σε 
ηλεκτρονικό υπολογιστή on-line,όπου είναι δυνατόν να 
συµµετέχουν εκατοντάδες συµπαίκτες από το διαδίκτυο

© Αποφέρουν κέρδη δισεκατοµµυρίων στους 
κατασκευαστές



© Τα βιντεοπαιγνίδια, διαθέτουν χαρακτηριστικά, που τα 
κάνουν ιδιαίτερα ελκυστικά στους εφήβους 
(ριψοκίνδυνες πράξεις, έντονα συναισθήµατα, γρήγορη 
εναλλαγή ερεθισµάτων)  Παρέχουν αληθοφάνεια και 
δυνατότητα προσωπικής συµµετοχής, µε ενσωµάτωση 
φωτογραφιών του παίκτη, ή κινήσεων και στιγµών της 
ζωής του, µέσω ενσωµατωµένης µικροκάµερας

© Η  αληθοφάνεια των παιγνιδιών, πιθανόν συνδέεται µε 
γενίκευση ορισµένων συµπεριφορών και εκτός 
παιγνιδιού



Το 90% των βιντεοπαιγνιδιών περιέχει κάποιου 
είδους βία

© Στο διαδεδοµένο «Grand theft auto», οι παίκτες 
επιβραβεύονται όταν  σκοτώνουν πόρνες και 
αστυνοµικούς, επιτίθενται σε ηλικιωµένους και 
συγκρούονται µε αυτοκίνητα, κάνουν κλοπές και 
διαρρήξεις!

© Στο διαδικτιακό  «Kuma/war», οι παίκτες προσθέτουν 
προσωπικά στοιχεία σε πραγµατικές µάχες στο Ιράν και 
Αφγανιστάν. Το παιγνίδι έχει επικριθεί διότι µετατρέπει 
σε διασκέδαση και κέρδος, τον θάνατο των στρατιωτών.



© Το «JFK Reloaded», παρουσιάζει την δολοφονία του  
Κένεντυ, από την πλευρά του δολοφόνου! Σύµφωνα µε 
τους κατασκευαστές, το παιγνίδι είναι «εκπαιδευτικό» 
και «διεγείρει το ενδιαφέρον για ιστορικά γεγονότα»

© Ακόµη και «αθώα» παιδικά παιγνίδια, δίνουν οδηγίες 
στα παιδιά «να µην βοηθούν πολύ τους άλλους. 
Πρόσφατη έκδοση του “sims”, παρέχει την δυνατότητα 
σεξουαλικής δράσης.



© Η χρήση βιντεοπαιγνιδιών στα οποία ο χρήστης 
πυροβολεί, προκαλεί ιδιαίτερες ανησυχίες

© Ο στρατός στις Η.Π.Α. χρησιµοποιεί συνηθισµένα 
βιντεοπαιγνίδια, για να µάθει τους νεοσύλλεκτους να 
σκοτώνουν! 

© Πολλοί από τους ανήλικους δράστες µαζικών 
δολοφoνιών σε σχολεία, ήταν λάτρεις αυτών των 
παιγνιδιών και ο τρόπος που έδρασαν δείχνει ότι είχαν 
εκπαιδευτεί από αυτά

Strasburger 2006



Τα βιντεοπαιγνίδια έχουν τεκµηριωµένες αρνητικές
επιδράσεις

© Μετα-ανάλυση 54 ερευνών για την επίδραση των  
βιντεοπαιγνιδιών, βρήκε ότι τα βίαια βιντεοπαιγνίδια 
αυξάνουν τις επιθετικές σκέψεις, συναισθήµατα και 
συµπεριφορά και µειώνουν την συµπεριφορά βοήθειας  
σε παιδιά και σε νεαρούς ενήλικες (Bushman2001)

© Το ίδιο συµπέρασµα προέκυψε από  µετα-ανάλυση, που 
περιελάµβανε µόνο τις καλύτερες µεθοδολογικά µελέτες  
( Anderson 2004 )



Τα βιντεοπαιγνίδια έχουν τεκµηριωµένες αρνητικές
επιδράσεις

© Τα βιντεοπαιγνίδια (βίαια και µη βίαια) προκαλούν 
σωµατική διέγερση, όπως αύξηση καρδιακού ρυθµού, 
πίεσης κλπ, σαν αποτέλεσµα του ενθουσιασµού, της 
διασκέδασης ή της προσπάθειας.

© Τα βίαια βιντεοπαιγνίδια προκαλούν πιο έντονη 
διέγερση, αυξάνουν τα συναισθήµατα θυµού και 
εχθρικότητας, τις επιθετικές σκέψεις, τα επιθετικά 
σενάρια συµπεριφοράς και την σωµατική επιθετικότητα. 
Πιθανόν επιδρούν αρνητικά στην ικανότητα  
εκτελεστικού ελέγχου (αναστολή αυτόµατων απαντήσεων 
και ρύθµιση της συµπεριφοράς) και στην κοινωνική 
συµπεριφορά

Barlett, Anderson, Swing 2009



Τα βιντεοπαιγνίδια προκαλούν προβλήµατα 
συγκέντρωσης 

© Σε αντίθεση µε την όξυνση της προσοχής για ερεθίσµατα 
που εµφανίζονται στην περιφέρεια του οπτικού πεδίου, η 
γρήγορη µετατόπιση της προσοχής που απαιτούν τα 
βιντεοπαιγνίδια, πιθανόν προκαλεί προβλήµατα 
συγκέντρωσης της προσοχής

© Προβλήµατα προσοχής έχουν παρατηρηθεί τόσο µε 
βίαια, όσο και µε µη βίαια βιντεοπαιγνίδια.



Έχουν και κάποιες θετικές επιδράσεις

© Θετικές επιδράσεις έχουν παρατηρηθεί σε ορισµένους 
τύπους µάθησης (µαθηµατικά, λεξιλόγιο κλπ) 

© Έχουν χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία στην αυτορρύθµιση 
χρόνιων παιδιατρικών παθήσεων (Lieberman 2001)

© Βελτιώνουν την χωρική αντίληψη, τις οπτικοκινητικές 
δεξιότητες και την οπτική προσοχή  (Barlett et al)



Τα βιντεοπαιγνίδια είναι υποδειγµατικοί δάσκαλοι!

© Ενισχύουν συνεχώς τον µαθητή
© Παρέχουν σαφείς στόχους
© Απαιτούν την ενεργητική συµµετοχή του µαθητή 
© Η εκπαιδευτική δράση κατανέµεται σε διαφορετικές 
στιγµές και επαναλαµβάνεται συχνά 

© Είναι διασκεδαστικά !!!



Θεωρίες για την  επίδραση των 
ΜΜΕΨ



1. Γνωσιακή κοινωνική θεωρία του Bandura

© Οι άνθρωποι µαθαίνουν µέσω οδηγιών, παρατηρώντας 
τους άλλους, µέσω επανάληψης και εξάσκησης και από 
τις συνέπειες των πράξεών τους.

© Η µάθηση µέσω παρατήρησης είναι ιδιαίτερα σηµαντική 
κατά την παιδική ηλικία και µπορεί να γίνεται είτε 
άµεσα, βλέποντας ένα πρόσωπο να εκτελεί µία πράξη 
στην πραγµατικότητα, είτε υποκατάστατα, βλέποντας µία 
πράξη να εκτελείται εικονικά.

© Πιο αποτελεσµατική είναι η µάθηση διά της 
παρατήρησης, όταν βλέπει κάποιος τόσο ένα µοντέλο 
συµπεριφοράς, όσο και τις συνέπειές του.



© Η µάθηση µέσω παρατήρησης είναι εξαιρετικά 
ισχυρή, µπορεί να καταργεί εκµαθηµένες 
συµπεριφορές και γι αυτό χρησιµοποιείται στην 
θεραπεία των φοβικών καταστάσεων

© Εάν ένα παιδί δει µία συµπεριφορά να εκτελείται 
στην τηλεόραση από συνοµηλίκους ή πρόσωπα που 
θαυµάζει, εύκολα την υιοθετεί ακόµη κι αν έχει 
µάθει ότι η συµπεριφορά δεν είναι αποδεκτή. Επί 
πλέον, εάν δει ότι οι συνέπειες είναι ευχάριστες, ή  
δεν υπάρχουν αρνητικές συνέπειες, ενθαρρύνεται 
να µιµηθεί την συµπεριφορά 

© Επαναλαµβανόµενη έκθεση ενισχύει το 
αποτέλεσµα



2.Γενικό µοντέλο µάθησης 
(General Learning Model)

Δομή του ατόμου
Χαρακτηριστικά της 
κατάστασης
Εσωτερική κατάσταση 
(σκέψεις, σωματική 
διέγερση, συναισθήματα)

Συμπεριφορά



© Οι επιθετικές σκέψεις (επιθετικές πεποιθήσεις, 
στάσεις, αντιληπτικά σχήµατα, προσδοκίες, σενάρια 
συµπεριφοράς) είναι η πιο σηµαντική παράµετρος 
στην διαµόρφωση επιθετικών συµπεριφορών 
µακροπρόθεσµα

© Υπερβολική χρήση βίαιων ΜΜΨΕ ενισχύει την 
πεποίθηση ότι η χρήση της βίας είναι επιτυχής 
τρόπος για επίτευξη στόχων και επίλυση των 
συγκρούσεων





3. Αυτοµατοποιηµένη συµπεριφορά

© Τα βιντεοπαιγνίδια, απαιτούν υπερεπαγρύπνηση για 
γρήγορο εντοπισµό πιθανής απειλής, καθώς και άµεση 
αντίδραση στην απειλή / στόχο

© Η διαδικασία αυτή, µέσω της επανάληψης, µπορεί να 
οδηγήσει σε αυτοµατοποιηµένους τρόπους αντίληψης και 
συµπεριφοράς

© Σε συνδυασµό µε την απευαισθητοποίηση, µειώνει την 
ικανότητα αναστολής και ελέγχου των επιθετικών
απαντήσεων



4.Επίδραση σε τρίτους (Third person effect)

© Οι ανήλικοι  (και οι ενήλικες σε µικρότερο βαθµό) 
έχουν την πεποίθηση ότι τα ΜΜΕΨ επηρεάζουν τους 
άλλους, όχι όµως και τον εαυτό τους

© Ενώ αναγνωρίζουν την δύναµη που έχουν τα µέσα να 
επηρεάζουν άτοµα της ηλικίας τους, δεν αισθάνονται 
ότι οι ίδιοι κινδυνεύουν, ώστε να προσέχουν και να 
αντιµετωπίζουν µε κριτική διάθεση όσα βλέπουν

© Αυτό σηµαίνει ότι, η συζήτηση για τους κινδύνους των 
ΜΜΕΨ µε τα παιδιά-εφήβους, καλό είναι να γίνεται σε 
τρίτο πρόσωπο!



Επίδραση σε τρίτους (Third person effect)
Πεποίθηση ότι τα ΜΜΨΕ επηρεάζουν µεν όλους τους άλλους, όχι όµως τον 

εαυτό



5. Υπόθεση του «σούπερ» συνοµήλικου

© Οι έφηβοι  είναι ευάλωτοι στην πίεση της οµάδας 
συνοµηλίκων, δηλαδή στο να µοιάζουν και να κάνουν ότι 
και οι άλλοι έφηβοι της ηλικίας τους. Με τον ίδιο τρόπο, 
αισθάνονται υποχρεωµένοι να ακολουθήσουν 
συµπεριφορές και ιδεολογίες που προβάλλουν τα ΜΜΕΨ 
σαν πρότυπο του «ιδανικού» συνοµήλικου, σαν κάτι που 
«το πιστεύουν και το κάνουν όλοι οι άλλοι»,



6. Τα ΜΜΕΨ δείχνουν τον «αληθινό κόσµο» (;;;;)

© Τα παιδιά και οι έφηβοι τείνουν να πιστεύουν ότι ο 
κόσµος που προβάλλεται στα MMEΨ, είναι «ο αληθινός 
κόσµος», και ότι όσα ακούν και βλέπουν είναι πιστή 
απεικόνιση του πως συµπεριφέρονται οι ενήλικες στην 
πραγµατική, καθηµερινή ζωή

© Σχηµατίζουν εποµένως την γνώµη, ότι είναι 
φυσιολογικό να συµπεριφέρονται οι  ενήλικες  βίαια, 
απάνθρωπα, µε διαρκείς σεξουαλικές διαθέσεις, χωρίς 
ηθικές αναστολές, χωρίς αίσθηµα δικαίου, και όλα αυτά 
διανθισµένα µε άφθονη χρήση  βλαπτικών και 
απαγορευµένων ουσιών !



Νευροφυσιολογικά ευρήµατα

© Απεικονιστικές µελέτες παρέχουν ενδείξεις, ότι ο 
προµετωπιαίος φλοιός απενεργοποιείται  κατά την 
διάρκεια του βιντεοπαιγνιδιού, µε αποτέλεσµα να 
επηρεάζονται οι γνωστικές λειτουργίες και η κατάλληλη 
κοινωνική συµπεριφορά

Ο προµετωπιαίος λοβός του εγκεφάλου, που σχετίζεται 
µε την κριτική ικανότητα, την αξιολόγηση των 
συναισθηµάτων , την κατανόηση των συναισθηµάτων 
των άλλων και την κοινωνική συµπεριφορά, ωριµάζει 
τελευταίος



Επηρεάζεται η ανάπτυξη του εγκεφάλου από την 
βαριά χρήση ηλεκτρονικών µέσων και ιδιαίτερα 

των βίαιων παιγνιδιών;

Οι µέχρι τώρα έρευνες δείχνουν ότι η εικονική βία
συνδέεται  µε µειωµένη ενεργοποίηση των 
νευρικών  µηχανισµών που είναι σηµαντικοί 
στον αυτοέλεγχο και την αξιολόγηση των 
συναισθηµάτων



Διαδίκτυο



© Το διαδίκτυο συνδυάζει χαρακτηριστικά όλων των 
άλλων µέσων, όπως γραπτό κείµενο, εικόνα, ήχο, 
δυνατότητα  αµφίδροµης επικοινωνίας 

© Η χρήση του επεκτείνεται ταχύτατα σε όλο και 
µικρότερες ηλικίες και δεν είναι υπερβολή να µιλάµε 
για την «γενιά του internet» 

© Το 2001 χρησιµοποιούσαν το διαδίκτυο οι ηλικίες 30-
40 ετών και λιγότερο οι σπουδαστές. Σε πρόσφατη 
Σουηδική έρευνα,  21% των τρίχρονων,  51% των 
πεντάχρονων και  90% των εννιάχρονων, είναι χρήστες 
του διαδικτύου. Το 78% των παιδιών 12-16 ετών είναι 
καθηµερινοί χρήστες



© Το διαδίκτυο είναι µία τεράστια δεξαµενή 
πληροφοριών, όµως η αξιοπιστία των πηγών δεν 
ελέγχεται πάντα

© Τα παιδιά πρέπει να εκπαιδευτούν στην αναζήτηση 
έγκυρων πληροφοριών. Σύµφωνα µε έρευνα το 2002 σε 
519 εφήβους, το 90%  χρησιµοποιεί τα chat rooms ως 
πιο συχνή πηγή πληροφοριών και µόνο το 14% έγκυρες 
ιστοσελίδες  Οργανισµών Υγείας

© Παράδειγµα  επικίνδυνων διαδικτυακών πηγών  είναι  
οι ιστότοποι για την νευρογενή ανορεξία και βουλιµία 
«pro-ana» και «pro-mia» αντίστοιχα, που 
χαρακτηρίζουν αυτές τις σοβαρές διαταραχές , ως 
«επιλογή τρόπου ζωής», και ενθαρρύνουν την 
διαταραγµένη διατροφική συµπεριφορά



Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο

© Ως κινδύνους ορίζουµε ακούσιες και εκούσιες εµπειρίες 
που προέρχονται από το διαδίκτυο, όπως: πορνογραφία, 
βία, µίσος, τροµοκράτηση, οδηγίες για 
αυτοκαταστροφικές  ή/και επιθετικές πράξεις, 
παραβίαση προσωπικών δεδοµένων, εµπορική και 
σεξουαλική εκµετάλλευση

© Κίνδυνοι υπάρχουν επίσης στις επαφές και συναντήσεις 
µε αγνώστους, µε τους οποίους ο ανήλικος «γνωρίστηκε» 
µέσω διαδικτύου

© Επικίνδυνη συµπεριφοράς εκ µέρους του ανηλίκου, 
όταν ο ίδιος συµµετέχει στην διακίνηση τέτοιου υλικού 
προς άλλους



Το ΕU Kids online network (www.eukidsonline.net) ανασκόπησε 
περισσότερες από 500 έρευνες από 21 Ευρωπαικά κράτη, για 

τις εμπειρίες εφήβων στο διαδίκτυο

© 13-91% των εφήβων παραχώρησαν προσωπικά δεδοµένα. 
© 25-80% εκτέθηκαν σε πορνογραφικό υλικό.
© Σε βία ή µίσος 1 στους 3 εφήβους . 
© Τροµοκράτηση, 1 στους 5 εφήβους. 
© 1 στους 10 (Γερµανία) έως 1 στους 2 (Πολωνία) έλαβαν ανεπιθύµητα  
σεξουαλικά µηνύµατα.

© Συνάντηση µε αγνώστους, που ο ανήλικος γνώρισε online (1 στους 11 
έως 1 στους 5 Ευρωπαίους εφήβους).   Αν και οι περισσότεροι  
ανήλικοι 9-16 ετών χαρακτήρισαν «θετική» ή «αδιάφορη» την 
εµπειρία µιας τέτοιας συνάντησης, υπήρξε ένα ανησυχητικό ποσοστό 
(36%  στην Ιρλανδία, και 11%  στη Νορβηγία), που υπέστησαν 
σωµατική κακοποίηση κατά την συνάντηση. Επίσης, το 69% των 
Ιρλανδών ανηλίκων και το 2% των Νορβηγών υπέστησαν λεκτική 
κακοποίηση. 

Hasebrink 2008, Staksurd 2008

http://www.eukidsonline.net/


© Το 15-20% των εφήβων έχουν αισθανθεί δυσφορία ή 
απειλή από το διαδίκτυο

© Πολιτιστικοί παράγοντες παίζουν ρόλο στην αντίληψη 
του κινδύνου

© Περισσότερο εκτεθιµένοι σε κινδύνους είναι αυτοί που 
χρησιµοποιούν περισσότερο και που είναι πιό έµπειροι 
στην χρήση του διαδικτύου. Πιο εκτεθιµένοι είναι οι 
έφηβοι µε χαµηλή αυτοεκτίµηση και ικανοποίηση από 
την ζωή τους, δυσκολίες στις κοινωνικές σχέσεις, και 
κακές σχέσεις µε τους γονείς 



Αντιδράσεις των ανηλίκων στους κινδύνους του 
διαδικτύου

© Ένα µεγάλο ποσοστό δηλώνει ότι δεν δίνει σηµασία ή 
διαγράφει το επικίνδυνο υλικό

© Πολύ µικρό ποσοστό ενηµερώνει κάποιον ενήλικο
© Αρκετοί ανήλικοι συµπεριφέρονται ανεύθυνα, 
προωθώντας το υλικό σε άλλους.



Εµπορικό Επιθετικό Σεξουαλικό Αξίες

Περιεχόµενο 
(το παιδί ως 
δέκτης)

Διαφήµιση,
spam, 
sponsorship

Βία µίσος Πορνογραφία 
Ανεπιθήµητο 
σελουαλικό
υλικό

Παραπληροφόρ
ηση σε θέµατα 
υγείας-
κοινωνίας, 

χρήση ουσιών

Επαφή
(το παιδί ως 
συµµέτοχος)

Εµπόριο 
ανθρώπων 
προσωπικές 
πληροφορίες

Τροµοκράτηση
απειλή

Συνάντηση µε 
αγνώστους

Αυτοκαταστροφ
ικές 
πράξειςπειθώς

Διαγωγή 
(το παιδί ως 
δράστης)

Τυχερά 
παιγνίδια, 
παραβίαση 
απορήτου, 
παράνοµες 
δραστηριότητ
ες

Τροµοκράτηση 
άλλων

Δηµιουργία-
Προώθηση 
πορνογραφικού 
υλικού

Παροχή 
συµβουλών για 
αυτοκαταστροφ
ικές -
παράνοµες 
πράξεις

Ηasebrink et al, 2008



«Eθισµός»

© Χρησιµοποιείται ως όρος αλλά δεν αποτελεί διάγνωση
© Προβληµατική χρήση του διαδικτύου και των 
ηλεκτρονικών τεχνολογιών, που συνδέεται µε σηµαντική 
κοινωνική, ψυχολογική και επαγγελµατική έκπτωση.

© Χρήση κατά µέσο όρο 37 ώρες/εβδοµάδα
© Παρουσιάζει χαρακτηριστικά εθισµού, όπως: εξαιρετική 
σηµαντικότητα στην ζωή του ατόµου, ευφορία, ανοχή, 
συµπτώµατα απόσυρσης,υποτροπή, άρνηση του 
προβλήµατος

Σιώµος Κ, 2008



Πανελλαδική έρευνα  (Ι Κατερέλλος, Π Παπαδόπουλος. 2009)
«Οι έφηβοι και το internet. Ασφαλής και δηµιουργική 

χρήση»

© 53,5% εφήβων χρηστών του διαδικτύου, δηλώνουν ότι 
έχουν µέτρια / καθόλου γνώση της σηµασίας της ασφάλειας 
κατά την χρήση και µόνο το 28% των γονέων δηλώνουν 
κάποιου βαθµού επάρκεια γνώσεων για την ασφάλεια στο 
διαδίκτυο

© Ένας στους δύο εφήβους έχει ενοχληθεί ή έχει ενοχλήσει 
άλλους, και ένας στους τέσσερις έχει συναντηθεί µε άτοµο 
που γνώρισε µέσω διαδικτύου



© Το 59%  των εφήβων δηλώνουν ότι έχουν εγκαταλείψει 
άλλες ασχολίες, το 55% ξεχνάει να φάει, να πιεί νερό, να 
κοιµηθεί, και το 49% ανακηρύτουν το διαδίκτυο ως την 
πιο σηµαντική δραστηριότητα της ζωής τους

© Πολύ λίγοι το χρησιµοποιούν ως βοήθηµα στα 
µαθήµατα, ή εκµεταλλεύονται τις δηµιουργικές του 
δυνατότητες.



Σχολικές ικανότητες

© Παιδιά που βλέπουν πολύ τηλεόραση διαβάζουν λιγότερο 
και έχουν χαµηλότερες επιδόσεις και λιγότερο 
επιτυχηµένη εκπαιδευτική πορεία  Εξαίρεση αποτελούν 
τα παιδιά που παρακολουθούν εκπαιδευτικά 
προγράµµατα (Anderson 2007, Gentille 2004, Johnson 2007)

© Πιθανόν τα ΜΜΕΨ, προσφέροντας  εύκολη και 
ξεκούραστη διασκέδαση, κάνουν τις απαιτήσεις της 
σχολικής εργασίας να φαίνονται βαρετές και 
υπερβολικές και οδηγούν σε πνευµατική τεµπελιά 



Μελέτη σε 2374 παιδιά στην Ελλάδα: Μέσος όρος 
τηλεθέασης 1,32 h/d.   Tο 26% >2h/d (Kourlaba 2009)

© Παιδιά κάτω των 3 ετών δεν έχουν αναπτύξει επαρκώς 
την εγκεφαλική ωρίµανση και τις γνωστικές δεξιότητες 
που απαιτούνται για την αποκωδικοποίηση σύνθετων 
ερεθισµάτων, όπως αυτά της τηλεόρασης.

© Πρόσφατη έρευνα βρήκε πολύ σηµαντική γλωσσική 
καθυστέρηση σε παιδιά 8-16 µηνών, που 
παρακολουθούσαν παιδικές «εκπαιδευτικές» 
βιντεοταινίες (Zimmerman 2007)



Προβλήµατα προσοχής



© Προοπτική µελέτη: Υψηλή τηλεθέαση σε ηλικίες 1 και 3 
ετών σχετίζεται µε προβλήµατα προσοχής στα 7
(Christakis 2004)

© Προοπτική µελέτη σε 678 οικογένειες
Αυξηµένη τηλεθέαση στην εφηβεία σχετίζεται µε 
αυξηµένο κίνδυνο δυσκολιών στη µάθηση και στην 
προσοχή, ακόµη και όταν ελεγχθούν προυπάρχουσες
γνωστικές δυσκολίες και οικογενειακοί παράµετροι
(Johnson 2007)



© Προοπτική µελέτη  σε 1037 συµµετέχοντες από την 
γέννησή τους: Υπάρχει συσχετισµός µεταξύ τηλεθέασης 
στην παιδική ηλικία και προβλήµατα προσοχής στην 
εφηβεία. 
Ο συσχετισµός είναι ανεξάρτητος από το φύλλο, 
κοινωνικοοικονοµική κατάσταση , γνωστική ικανότητα, 
πρώιµα προβλήµατα προσοχής καθώς και από τον 
βαθµό τηλεθέασης στην εφηβεία (Landhuis 2007)

© Ανασκόπηση πειραµατικών µελετών σε παιδιά 
προσχολικής ηλικία: Παρακολούθηση κινουµένων 
σχεδίων έχει αρνητική επίδραση στις ικανότητες 
προσοχής (Thakkar 2006)



Σεξουαλικό περιεχόµενο



© Τα ΜΜΕΨ, είναι «σεξουαλικοποιηµένα» σε µεγάλο 
βαθµό

© Είναι εντυπωσιακά λίγες οι έρευνες που εξετάζουν την 
επίδρασή της  έκθεσης ανηλίκων σε σεξουαλικό –
πορνογραφικό περιεχόµενο

© O τρόπος παρουσίασης δηµιουργεί στους εφήβους την 
εντύπωση ότι, όλοι οι άλλοι έχουν σεξουαλική 
δραστηριότητα και  ότι αυτή δεν έχει συνέπειες, 
κινδύνους ή υποχρεώσεις 



© Έφηβοι µε βαριά χρήση ΜΜΕΨ, αρχίζουν νωρίτερα 
σεξουαλική δραστηριότητα

© Έφηβοι αναφέρουν ότι η τηλεόραση παίζει σηµαντικό 
ρόλο στην εκµάθηση σεξουαλικών προτύπων και τρόπων 
συµπεριφοράς και ότι τους ενθαρρύνει να έχουν 
σεξουαλική δραστηριότητα (kff 1998 Sutton 2002 , Strasburger 
2002)

© 76%  µεγάλου δείγµατος εφήβων θεωρεί ότι η έναρξη  
σεξουαλικών σχέσεων,  σχετίζεται  µε την παρουσίαση 
από τα  ΜΜΕΨ  ως φυσιολογική  για την ηλικία τους
(Kunkel 1999)



Σωµατικά προβλήµατα

© Ανεξήγητα συµπτώµατα, όπως πονοκέφαλοι, πόνοι στον 
θώρακα και στην κοιλιά και εξάντληση, τα οποία 
υποχώρησαν µετά από διακοπή της ενασχόλησης µε 
ηλεκτρονικά παιγνίδια –Η/Υ 

© Προβλήµατα της οράσεως (παροδικές διαταραχές της 
σύγκλισης και αύξηση της µυωπίας)



Προβλήµατα διατροφής



H αυξηµένη χρήση τηλεόρασης θεωρείται 
παράγοντας που συντελεί στην παιδική 
παχυσαρκία και στην διαµόρφωση  
διαταραγµένης εικόνας του σώµατος, που µπορεί 
να οδηγήσει σε διαταραχές διατροφής (Dietz 1993,

Derenne 2006, Borzekowski 2005)



Προβλήµατα διατροφής

© Προοπτική µελέτη από την γέννηση µέχρι τα 15 βρήκε 
σηµαντική συσχέτιση αυξηµένου Δείκτη Σωµατικής 
Μάζας µε τις ώρες τηλεθέασης. Μάλιστα το µέγεθος 
επίδρασης είναι σηµαντικότερο από την διατροφική 
πρόσληψη θερµίδων και την σωµατική δραστηριότητα 
(Hancox Poulton 2006)

© Υπερβολική τηλεθέαση κατά την παιδική ηλικία, 
σχετίζεται µε παχυσαρκία και προβλήµατα στο 
καρδιαγγειακό σύστηµα, που µάλιστα παραµένουν , 
ακόµα και αν µειωθεί η χρήση τηλεόρασης, στην ενήλικη
ζωή (Landis 2008)



Ύπνος
Μελέτη παραµέτρων του ύπνου και της µνήµης σε παιδιά

© 1.  Υπερβολική  χρήση ηλεκτρονικού παιγνιδιού, έδειξε 
σηµαντική επίδραση στην αρχιτεκτονική του ύπνου 
(καθυστέρηση έναρξης, µείωση του ύπνου βραδέων 
κυµάτων,  αυξηµένη διάρκεια  2ου σταδίου) και 
αρνητική επίδραση στην λεκτική µνήµη. 

© 2.  Παρακολούθηση τηλεόρασης µείωσε την επάρκεια 
του ύπνου, χωρίς επίδραση στα στάδια. (Dworak 2007)



Αντιµετώπιση;



Α)  Ρόλος των γονέων

© Να µειώσουν τον χρόνο που αφιερώνεται από το παιδί 
στην χρήση Μέσων συνολικά, σε όχι περισσότερο από 
1-2 ώρες ηµερησίως

© Να παρακολουθούν τα προγράµµατα µαζί µε το παιδί 
και να συζητούν µαζί του το περιεχόµενο. 

© Να διδάξουν στα παιδιά πως να κρίνουν και να 
αξιολογούν και να επιλέγουν τα προγράµµατα

© Να αποτελούν οι ίδιοι πρότυπα καλής χρήσης των 
ΜΜΕΨ µε το να περιορίσουν τον χρόνο που 
καταναλώνουν σε αυτά και να είναι επιλεκτικοί στο 
περιεχόµενο

© Να αφιερώνουν χρόνο στα παιδιά και να µην 
χρησιµοποιούν την τηλεόραση σαν «µπειµπυσίτερ»



© Να ενθαρρύνουν εναλλακτικές δραστηριότητες
© Να ενθαρρύνουν τις εκπαιδευτικές και δηµιουργικές 
δυνατότητες των ΜΜΕΨ

© Δεν επιτρέπεται η παρουσία ηλεκτρονικών µέσων 
(τηλεόραση, υπολογιστής, βιντεοπαιγνίδια) στα δωµάτια 
των παιδιών

© Δεν επιτρέπεται σε παιδιά µικρότερα των δύο ετών να 
παρακολουθούν τηλεόραση

© Οι γονείς, όταν αντιλαµβάνονται προβολή ακατάλληλων 
µηνυµάτων, να διαµαρτύρονται προς τους αρµόδιους 
φορείς.



Όχι τηλεόραση  στο υπνοδωµάτιο



Β) Ρόλος των ειδικών υγείας

© Ενσωµάτωση στην εξέταση παιδιών και εφήβων, δύο 
πολύ σύντοµων ερωτήσεων: 
© Πόση ώρα καταναλώνεις συνολικά  στην χρήση ηλεκτρονικών 
Μέσων καθηµερινά;

© Υπάρχει τηλεόραση, ή υπολογιστής στο υπνοδωµάτιο;

© Η Ιατρική κοινότητα θα πρέπει να συµπεριλάβει  
ζητήµατα σχετικά µε τα ΜΜΕΨ, σε συζητήσεις για την 
υγεία των ανηλίκων, στην έρευνα και στην   ιατρική 
εκπαίδευση.

© Εκπαίδευση γονέων και της κοινότητας



Γ) Επιµόρφωση

© Ανάγκη µόρφωσης του κοινού, ώστε να καταλάβει και να 
περιορίσει τις επιπτώσεις της ακατάλληλης χρήσης 
ΜΜΕΨ

© Η µόρφωση αυτή βοηθά στο να κατανοεί κάποιος τα 
εξής: 
1. Όλα τα µηνύµατα των ΜΜΕΨ, είναι κατασκευασµένα 
2. Τα µηνύµατα των ΜΜΕΨ διαµορφώνουν την 
κατανόησή µας για τον κόσµο
3. Το κάθε άτοµο ερµηνεύει τα µηνύµατα µε 
διαφορετικό τρόπο
4.Τα ΜΜΕΨ έχουν ισχυρές οικονοµικές διασυνδέσεις 
και συµφέροντα.

© Ένα «µορφωµένο» άτοµο είναι σε θέση να περιορίσει 
τον χρόνο, να αναπτύξει ικανότητες κρίσης και επιλογής 
και να κατανοεί τις πολιτικές, κοινωνικές και 
συναισθηµατικές προεκτάσεις των ΜΜΕΨ. 



Τι λένε τα ΜΜΕΨ…
για τα ΜΜΕΨ

© Αν και η συντριπτική πλειοψηφία των ερευνών 
αποδεικνύει  και οι περισσότερες επιστηµονικές 
οργανώσεις δηλώνουν ότι η βία προκαλεί βία, η 
βιοµηχανία του θεάµατος αρνείται τα ευρήµατα, ή τα 
θεωρεί αµελητέα

© Είναι όµως πράγµατι µικρού µεγέθους οι επιδράσεις 
των ΜΜΕΨ; Ερωτήµατα τέτοιου τύπου µπορούν να 
απαντηθούν  µε µετααναλύσεις, δηλαδή  ποσοτικές  
ανασκοπήσεις





© Η βιοµηχανία του θεάµατος ισχυρίζεται ότι, απλώς 
αντικατοπτρίζει την βία που υπάρχει στην κοινωνία, 
όπως κάθε µορφή τέχνης 

© Όµως, το 50% των εγκληµάτων στην τηλεόραση είναι 
φόνοι, σε σύγκριση µε το 0,2% , που αναφέρει το FBI.

© 7 από τους 150 χαρακτήρες που εµφανίζονται κάθε 
βράδυ στην τηλεόραση, σκοτώνονται. Εάν αυτό 
αντικατόπτριζε την πραγµατικότητα, σε 50 ηµέρες θα 
είχε σκοτωθεί όλος ο πληθυσµός των ΗΠΑ (και ο 
τελευταίος θα µπορούσε να κλείσει την τηλεόραση) 
(M Medved κριτικός κινηµατογράφου)



© Ο Φρόυντ και οι διάδοχοί του, στήριξαν στην  
«κάθαρση» της αρχαίας Ελληνικής τραγωδίας, την 
άποψη, ότι η βία στα ΜΜΕΨ επηρεάζει θετικά την 
συµπεριφορά, «χρησιµεύοντας σαν βαλβίδα εκτόνωσης 
για επιθετικές παρορµήσεις, που διαφορετικά θα 
συµπιέζονταν και κάποτε θα εκρήγνυντο»

© Βέβαια, η «κάθαρση» στην Ελλάδα  λάµβανε χώρα σε 
ποιοτικές θεατρικές παραστάσεις, όπου περιγράφονται 
οι συνέπειες των αρνητικών πράξεων και αποδίδεται 
δικαιοσύνη, και αποτελούσε µέρος της µόρφωσης των 
πολιτών



Τι λένε για τα θεάµατα οι πρόγονοί µας;
Πλάτων, Νόµοι

© O Πλάτωνας συνιστά αυστηρό έλεγχο των θεαµάτων:  «Οι 
κριτές των θεαµάτων οφείλουν να διαθέτουν σηµαντικές αρετές. 
‘Οπου οι νόµοι αναθέτουν την κρίση στην πλειοψηφία των 
θεατών  (δείκτες τηλεθέασης) διαφθείρονται οι δηµιουργοί, 
καθώς προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις αµφίβολης αξίας 
επιθυµίες των κριτών τους. Αυτό είναι καταστροφικό για την 
ποιότητα της απόλαυσης των θεατών, που θα έπρεπε να 
καλλιεργούνται, ακούγοντας πράγµατα καλύτερα από τις 
προτιµήσεις τους»

© «Ο έµφρων νοµοθέτης θα έπρεπε να υποχρεώσει τους 
µεγαλύτερους να σέβονται τους νέους και να προσέχουν πάντα, 
µην τυχόν κάποιος νέος τους δει ή τους ακούσει να κάνουν ή να 
λένε κάτι αισχρό. Διότι, όπου οι µεγάλοι είναι ξεδιάντροποι, εκεί 
και οι νέοι γίνονται αναίσχυντοι»

© «Αν ήµουν νοµοθέτης θα επέβαλα την εσχάτη των ποινών σε 
όποιον τολµούσε να πει, ότι υπάρχουν άνθρωποι ανήθικοι που 
ζουν όµορφα»




