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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ;

• Όταν µιλάµε για ψηφιακή ηθική, τι εννοούµε πραγµατικά µε αυτόν τον 
όρο;

• Η ψηφιακή ηθική είναι προέκταση της ευρύτερης ηθικής των Μέσων 

• Μεταξύ άλλων η ψηφιακή ηθική οφείλει να µεριµνεί ώστε να 
διαγιγνώσκει τις επιπτώσεις της ψηφιοποίησης στην κοινωνία και το 
άτοµο, όπως και να αναπτύσσει συναφή επιχειρήµατα για ηθική 
διαχείριση και κανονιστικά στάνταρ

• Προσπαθεί να διερευνά συµπεριφορές και πράξεις στην ψηφιακή ζωή 
(„On-life“) ως προς την ευθύνη τους  και να αντανακλά τις προϋποθέσεις για µια 
καλή, επαρκή, ζωή.

©ACPC



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ;

Ικανότητα στοχασµού, 
ευθύνη και συνοχή

Με ερωτήσεις, όπως αυτές, 
ασχολείται η ψηφιακή ηθική

«Ποιος, γιατί, σε 
ποιο µέγεθος και 
για ποιο θέµα 
αναλαµβάνει την 
ευθύνη;»

Δικτύωση, Λάθος µεταχείριση 
στοιχείων, ανασφάλεια, µέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, 

προσωπική σφαίρα, ασφάλεια
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ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
– ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ
• Η διαπραγµάτευση µεταξύ ανθρώπων είναι η βάση της
επικοινωνίας και η επικοινωνία είναι πάντοτε το 
αποτέλεσµα ανθρώπινων προθέσεων, κινήτρων και
αποφάσεων, που έχουν ληφθεί λιγότερο ή περισσότερο οικειοθελώς, λιγότερο ή 
περισσότερο ορθολογικά. 

• Η διαπραγµάτευση δεν ελέγχεται ούτε καθορίζεται ούτε προγραµµατίζεται από το 
ένστικτο, αλλά πραγµατοποιείται σε καθεστώς σχετικής ελευθερίας ως προς την 
επιλογή ανάµεσα στις διάφορες εναλλακτικές της διαπραγµάτευσης. 

• Στον βαθµό, όµως, που η επικοινωνιακή διαπραγµάτευση προϋποθέτει ανθρώπινη 
ελευθερία, στοιχειοθετείται µέσω αυτής της ελευθερίας και η ευθύνη. 

• Το πώς συµπεριφέροµαι στον ψηφιακό κόσµο, ποια στάση κρατώ και πως 
ανταπεξέρχοµαι στις συγκρούσεις, εκφράζει τον τρόπο σκέψης µου, την 
προσωπικότητά µου και τη δυνατότητά µου για αναστοχασµό. 
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ΨΗΦΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

Πως είναι εφικτή µια ολοκληρωµένη ζωή υπό τις 
συνθήκες της ψηφιοποίησης;

• Η αποτελεσµατικότητα της ψηφιακής ηθικής συνίσταται
στο να µπορεί να µας προσφέρει µέσω θεωρητικών 
προσεγγίσεων εµπειρικές αναλύσεις στο πεδίο του 
ενδιαφέροντος, κατάλληλες για την αξιολόγηση 
κοινωνικών και πολιτισµικών φαινοµένων. 

• Ωστόσο, η ψηφιακή ηθική χρειάζεται εµπειρικές 
διαπιστώσεις από την επιστήµη της επικοινωνίας και των 
µίντια, ώστε να µπορεί να αποτυπώσει την 
«πραγµατικότητα» (Rath 2010, 143 f ).
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ

• Για τις αποφάσεις µας χρειαζόµαστε 
κριτήρια και αξιολογήσεις - όπως 
ισχύει και στην επικοινωνία, δεν 
διαπραγµατευόµαστε µόνον λόγω 
ορθολογικών υπολογισµών και 
εφευρετικότητας (αποδοτικότητας 
και αποτελεσµατικότητας) αλλά 
αναθεωρούµε ηθικές νόρµες  και 
θεωρίες, σχετικά µε το τι είναι καλό 
ή κακό, σωστό ή λάθος σε µια 
συγκεκριµένη κατάσταση. 
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Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

• Η γρήγορη µεταµόρφωση του σηµερινού µας τρόπου ζωής είναι άρρηκτα 
δεµένη προ πάντων µε τις γρήγορες αλλαγές στον επιστηµονικό και 
τεχνολογικό κόσµο και τις καινοτοµίες τους. Ιδιαίτερα η επανάσταση στα 
ψηφιακά µέσα έχει γεννήσει εξίσου θετικές και αρνητικές προσδοκίες. 

• Η πορεία προς µια ψηφιακή κοινωνία, που είναι πάντοτε συνδεδεµένη στο 
ίντερνετ, που αλληλεπιδρά όλο και περισσότερο ψηφιακά, διεύρυνε το πεδίο 
δράσης του χρήστη. Αυτός πρέπει να µπορεί όχι µόνον να λαµβάνει υλικό 
των µέσων και της επικοινωνίας, αλλά και ο ίδιος να µπορεί να 
παρουσιάζεται στα Μέσα και να δηµιουργεί δικό του υλικό. Αυτό 
συνεπάγεται ένα πλεόνασµα σε επικοινωνιακή ελευθερία αλλά και ευθύνη. 
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ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
Υπερφόρτωση
Ανασφάλεια
Εικόνα του 
εαυτού

Σύγκρουση 
Αξιών 

Διευρυµένος 
Χώρος για 
Συγκρούσεις

Ιδιωτικότητα, Big 
Data, ασφάλεια
ελευθερία, ευθύνη

• Διεθνές Δίκτυο Πληροφοριών
• Νέες Δυνατότητες για 
Εµπειρίες και Ανέλιξη

• Ποικιλόµορφη Εικόνα του 
Εαυτού

• Συνδεδεµένος στο ίντερνετ 
vs αποσυνδεδεµένος στο 
ίντερνετ

• Το όριο στον εικονικό 
κόσµο άνισα µικρότερο 
από εκείνο στον 
πραγµατικό κόσµο

• Άτοµα και συγκεκριµένες 
οµάδες να αποθαρρύνουµε

• Να πληγώσουµε την 
αξιοπρέπεια

• Να υποθάλψουµε το µίσος
• Cyberbullying, Grooming,
Παραβατική Συµπεριφορά 
στο Ιντερνετ, κλπ.
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ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
• Τι σηµαίνει όταν λέµε ότι η ψηφιακή επικοινωνία θα εξελιχθεί σε ένα αυτούσιο
συστατικό στοιχείο της ζωής µας;

• Πόση διανόηση µπορεί να αναπαράγεται µέσα από τα ψηφιακά µέσα;

• Πώς µπορούµε να προσπαθήσουµε να αντιληφθούµε αυτή τη διαδικασία και να
αλληλεπιδράσουµε µε αυτή;

• Τι ονοµάζεται ηθική διαχείριση στο ψηφιακό πλαίσιο;

• Πώς συµπεριφέρεται κανείς σωστά και µε ποιες προκλήσεις
ερχόµαστε αντιµέτωποι;

• Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και οι κίνδυνοι;

• Τι επιρροή ασκούν αυτές οι αλλαγές στην κοινωνία;

• Με ποιον τρόπο µπορούν φιλοσοφικές προσεγγίσεις να καταστήσουν τους
ανθρώπους ικανούς να αποκτήσουν κριτικές ικανότητες και γνώσεις που θα τους
βοηθήσουν να αποφαίνονται σωστές κρίσεις και να λαµβάνουν στη ζωή τους
αποφάσεις µε γνώµονα την προσωπική τους ελευθερία και την υπευθυνότητα;
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Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ 
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

§ Αξίες και συνήθειες
§ Eπέκταση των ανθρωπίνων δυνατοτήτων 
§ Σχέση εξάρτησης µεταξύ του ανθρώπου και της µηχανής
§ Πάντα συνδεδεµένος στο ίντερνετ
§ Internet of Things
§ Τεχνητή Νοηµοσύνη
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ΑΙΣΙΟΔΟΞΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ
• Περισσότερη Δηµοκρατία µέσω της συµµετοχής
• Ελευθερία- Καινοτοµία- Δηµιουργικότητα
• Ανωνυµία - «undercover» δηµοσιογραφία
• Διάχυση απόρρητων πληροφοριών
• Επικοινωνία υπεράνω συνόρων
• Ευελιξία
• Ποικιλία- Πολυφωνία
• Συνεργασία
• Βοηθά τους ανθρώπους ώστε να µπορούν να συµµετέχουν ανεξάρτητα από την
εξωτερική τους εµφάνιση, απαλλαγµένοι από τις διακρίσεις λόγω φύλου, εθνικότητας,
ηλικίας, αναπηρίας, χρώµατος του δέρµατος κ.α.

Διαδικτυακές κοινότητες και φόρα ως τόποι συζήτησης και ελεύθερης έκφρασης
(Rheingold, 1993)
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ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ; ΧΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ;
• «Μας κάνει το google χαζούς;» (Carr, 2008)

• «Ψηφιακή Άνοια» (Spitzer, 2012)

• «Κίνδυνοι της χρήσης ίντερνετ από τα παιδιά» 
(Weizenbaum, 2005)

• «Το Multitasking ως τραυµατισµός του σώµατος» (Schirrmacher, 2009)

• «Όλο περισσότεροι από εµάς αµφιβάλλουµε για το χρονικό διάστηµα που µπορούµε να
είµαστε συγκεντρωµένοι. Επί της ουσίας, πρόκειται για µια πολύ απλή ερώτηση, την εξής: Τι
είναι πραγµατικά σηµαντικό; Για να µπορέσουµε να δώσουµε µια απάντηση στην παραπάνω
ερώτηση, πρέπει να µειώσουµε την πολυπλοκότητα. Στην αναζήτηση µέσων, που µπορούν να
µας κατευθύνουν, οι τεχνολογίες λειτουργούν ως φίλτρα, όµως στο τέλος αναδεικνύεται
καθοριστική η ανθρώπινη ευθυκρισία». (Bolz, 2010)
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ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
• «Γιατί στον διάολο αυτό είναι καλό;»

• «Ποιος θα ήθελε κάτι τέτοιο;»

• «Απευθύνεται µόνο σε προνοµιούχες ή ‘σκοτεινές’ µειονότητες»

• «Το τελευταίο χρονικό διάστηµα το ίντερνετ και τα µέσα κοινωνικής
δικτύωσης εξαιτίας των αυξανόµενων κρουσµάτων ρητορικής µίσους, µεταχρονολογηµένης
αλήθειας και ψευδών ειδήσεων, που αποτελούν αξιόποινες πράξεις, δέχονται έντονη κριτική».
(Passig, 2013)

• «Είναι η ξαφνική ορατότητα του τρόµου, που µας ανησυχεί. Νιώθουµε µια υπόγεια δόνηση, µια
µόνιµη ενόχληση µέσω της διασύνδεσης και δεν µπορούµε καθόλου να απαλλαγούµε από αυτή».
(Pörksen, 2018)
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ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

• Το ίντερνετ µας κάνει :
- πιο ασφαλείς αλλά και πιο ανασφαλείς
- πιο ενηµερωµένους και ταυτόχρονα πιο εξαρτηµένους

à Περισσότερη Πληροφορία/ γνώση αλλά και περισσότερες Ψευδείς Ειδήσεις
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ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ;
«Μια νέα διανοητική πρόκληση, για να περιγράψουµε τη βασική µας αξίωση για την τρέχουσα 
προσπάθεια, να µετατρέψουµε τους ανθρώπους και την ανθρωπότητα σε µέλη της «ψηφιακής 
κοινωνίας». (Urchs/Cole 2013).

Θέση: Ψηφιοποίηση και Δικτύωση δηµιουργούν νέες τεχνικές, κοινωνικές, πολιτισµικές και 
επιστηµονικές προϋποθέσεις. Προκειµένου να αντιληφθούµε πλήρως αυτές τις αλλαγές, χρειάζεται 
αρχικά να τις κατηγοριοποιήσουµε για να µπορέσουµε εν συνεχεία να περιγράψουµε και να 
καταλάβουµε απόλυτα τα νέα τους χαρακτηριστικά. 

Θέση: Η ζωή σε έναν εκ θεµελίων διαφορετικό κόσµο θα είναι πιο σύνθετη, αλλά όχι απαραίτητα 
πολύπλοκη. Επί της ουσίας θα γίνει πιο εύκολη και λιγότερο στρεσογόνα. 

Θέση: Χρειαζόµαστε έναν ψηφιακό διαφωτισµό. Νέες και πρωτότυπες διανοητικές κατηγορίες, που 
θα µας βοηθήσουν ως ανθρώπους, ώστε να λειτουργούµε σε έναν εκ βάθρων διαφοροποιηµένο 
κόσµο. Μόνον έτσι µπορούµε κριτικά και παραγωγικά να αναλογιστούµε τον εαυτό µας και τον 
ρόλο µας σε µια ψηφιακή κοινωνία. (Urchs/Cole 2013). 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ

Συνεχής παραγωγή γνώσης από τα άτοµα που είναι συνδεδεµένα :

• Ο άνθρωπος, ως ένα πλάσµα, που δηµιουργεί γνώση και εργαλεία γνώσης. Και 
από τα δύο είναι εξίσου εξαρτώµενος. (Mittelstraß, 2000)

• Σύνδεση ψηφιακών µέσων µε προσωπικές και κοινωνικές διαδικασίες. „Homo 
retis“υπό την έννοια των ανθρώπων στο δίκτυο, αλλά και του ενός ανθρώπου 
στο δίκτυο. (Lenk, 2010)
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Η παραγωγή γνώσης στα κοινωνικά εργαλεία του software όπως το wiki καθιστούν επί
της ουσίας εφικτή τη συµµετοχή σε διαφορετικές µορφές ψηφιακών µέσων (όπως για
παράδειγµα το learning management system, το instant messaging, διαφορετικές
µορφές εργαλείων από το Web 2.0), τα οποία βρίσκουν επιτυχώς εφαρµογή σε
διάφορα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, όπως τα πανεπιστήµια. (Frey, 2013)

(©Gutounig 2015)
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ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ CONTENT 
STRATEGY 

18

Communication

collaboration

(©Gutounig 2016)
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ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ 
ΙΝΤΕΡΝΕΤ

à Πρόβληµα των φοιτητών και φοιτητριών στην
αξιολόγηση των πληροφοριών (Wineburgea
2016, Safer Internet, 2017)

Filter 
Bubbles

Fake News 

Fact 
checking

©ACPC

Fake News (Ψευδείς ειδήσεις)
Fact checking (διασταύρωση γεγονότων)



ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΜΗΡΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΚΤΥΟ 
ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ;  
• The Filter Bubble - Eli Pariser (1980): 

- Οι θέσεις και οι απόψεις, που ήδη έχουµε, θα ενισχυθούνε. 
- Δεν ανταποκρινόµαστε στην πρόκληση να δουλέψουµε µε τον εαυτό µας. 

• Μέσω των φιλτραρισµένων πληροφοριών κινούµαστε σε ένα διανοητικό τούνελ, αφού 
δεν συγκρατούµε καµία νέα παρόρµηση. 

• Οι διαφηµίσεις και τα ερεθίσµατα, που µας ωθούν στην επόµενη αγορά µας, 
στηρίζονται σε όσα µόλις έχουµε αναζητήσει, αγοράσει ή πάνω τους κλικάρει. 

• «Ένας σκίουρος που πεθαίνει µπροστά από την πόρτα σου είναι πιο ενδιαφέρων για 
εσένα τη στιγµή εκείνη από έναν άνθρωπο, που πεθαίνει στην Αφρική». (Ο 
δηµιουργός του Facebook, Zuckerberg 1984) 
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ΙΜΜΑΝΟΥΕΛ ΚΑΝΤ

«Τι σηµαίνει αυτό, να προσανατολίζεσαι στη σκέψη;»
(Καντ, 1786)

Ο Καντ τόνιζε πόσο σηµαντικό είναι ήδη από τα νεανικά χρόνια να έχει κανείς την 
ικανότητα να χρησιµοποιεί τη δική του σκέψη. 

«Έτσι είναι λοιπόν πολύ δύσκολο από τους υπεξούσιους να αναδειχθείς. Αυτή η φώτιση 
έχει ως µοναδική προϋπόθεση την ελευθερία  - και µάλιστα την πιο αθώα, την οποία 
µπορεί κανείς να ονοµάσει «Ελευθερία»: την ελευθερία να χρησιµοποιείς τη λογική σου 
σε όλα τα δηµόσια ζητήµατα».
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ΔΙΑΦΩΤΙΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
• Όπως τόνιζε ο Καντ, η ικανότητα µας να αξιολογούµε τα γεγονότα µε καινοτόµο 
τρόπο εξαρτάται από την κρίση µας. 

• Αυτό σηµαίνει, τα γεγονότα όχι απλώς κανείς να τα παρατηρεί, αλλά να τα συνθέτει 
µε κριτική µατιά, να τα επανεξετάζει και να τα αναδιαµορφώνει. Έτσι, η διαµόρφωση 
κριτικής σκέψης χρειάζεται τη Διανόηση, αφού η κριτική δεν διδάσκεται από 
εγχειρίδια. 

• Η Διανόηση αφ’ εαυτού περιλαµβάνει µια διαδικασία ωρίµανσης της προσωπικής 
αυτονοµίας κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της ικανότητας σε λογικής. 

©ACPC



ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ;

«Χωρίς νέα Διανόηση θα εξωθηθούµε σε ένα µέλλον χωρίς πυξίδα, για το οποίο δεν 
είµαστε προετοιµασµένοι. Ψηφιοποίηση και διασύνδεση δηµιουργούν έναν κόσµο, ο 
οποίος δεν µας καταβάλλει, αλλά µας αναγκάζει να βρούµε νέους κανόνες στο 
παιχνίδι και νέα κοινωνικά πρότυπα, µε τα οποία µπορούµε  να αντιδράσουµε στις 
προκλήσεις µε αυτοδιάθεση και µε προσωπική ευθύνη ... Προ πάντων πρέπει να 
µάθουµε το νέο και επίσης να σκεπτόµαστε µε νέο τρόπο» (Bolz, 2018)

Ένας βασικός στόχος της φιλοσοφίας είναι να ενδυναµώσει την κριτική σκέψη. 
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

• «Η ευθυκρισία δεν είναι κάποια γνώση, η οποία µπορεί να διδαχθεί απευθείας ούτε
µια σειρά από κανόνες.» (Berlin, 1996)

• Το φιλοσοφείν απαιτεί µια σύνθετη Διανόηση στο πλαίσιο µιας φιλοσοφικής
οµήγυρης – „Community of Inquiry“. Ήδη παιδιά και έφηβοι καθίστανται ικανοί
να µετέρχονται έναν κριτικό, δηµιουργικό και γεµάτο ενσυναίσθηση τρόπο
σκέψης, όπως και να αναπτύξουν την ικανότητα του στοχασµού, της κριτικής και
της αυτοκριτικής.

• Είναι εφικτό να σκέπτεσαι µόνος σου. (Πλάτων, Μένων)
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ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ
• Ο καθένας έχει την ικανότητα της παρατήρησης του εαυτού του και της κριτικής
σκέψης:

«Αν έχεις την κουλτούρα του Σωκράτη, δεν θα πρέπει να υπάρχει κανείς που να
µην µπορεί να συµµετέχει σε αυτό. Θα πρέπει όµως να έχει τα σωστά είδη
σχολείων, που δεν θα προσφέρουν τη συνηθισµένη διδασκαλία, αλλά τα οποία θα
εξασκούν πολύ την κριτική σκέψη και τη Σωκρατική απορία». (Nussbaum, 2014)

• Στόχος της φιλελεύθερης εκπαίδευσης είναι να καλλιεργήσει έτσι την
ανθρωπότητα ώστε τα παιδιά της να γίνονται «πολίτες του κόσµου».
(Arendt, 2006)
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ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΣΥΝΤΑΧΘΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ;

«Μπορούµε να αναδιαµορφώσουµε έτσι την εκπαίδευση, ώστε να διδάσκει τα παιδιά 
έτσι, που αυτά να εκφράζουν µελετηµένες κρίσεις, οι οποίες κατά τη Hannah 
Arendt, αποσκοπούν στη δηµιουργία ενός καλύτερου, κοινού, κόσµου»

Ann M. Sharp "Aufgewachsen in einer globalen Welt“, 2008
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MATTHEW LIPMAN

«Πώς µπορεί η σκέψη- κριτική, δηµιουργική, γεµάτη 
ενσυναίσθηση- να απαιτηθεί και να αναµορφωθεί έτσι, ώστε 
να µπορεί αυτή η ικανότητα να αποκτιέται.
Στην πράξη σηµαίνει ότι η βελτίωση της λογικής κριτικής, της 
επιχειρηµατολογίας και της επίγνωσης για µια Διανόηση µε 
ενσυναίσθηση πρέπει να είναι στόχοι της εκπαίδευσης. 
Θέλουµε ανθρώπους που σκέφτονται αυτόνοµα και 
διαπραγµατεύονται µε αίσθηµα ευθύνης: Είναι σηµαντικό να 
αποκτούν µια καλή κριτική ικανότητα .....».

Matthew Lipman (1991)
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Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
• Η εν λόγω προσέγγιση αναπτύχθηκε από την Amartya Sen και τη Martha Nussbaum. 
Η προσέγγιση των ικανοτήτων «Capability Approach» στηρίζεται στα ανθρώπινα 
δικαιώµατα και στην άποψη ότι η ζωή θα έπρεπε να ρυθµίζεται από την εξέλιξη των 
ικανοτήτων και των δεξιοτήτων. Η ελευθερία και η ευηµερία πρέπει να διέπονται 
από την έννοια της ηθικής είτε σε ατοµικό είτε σε συλλογικό επίπεδο. 

• Μπορεί η εν λόγω προσέγγιση να συµβάλει ώστε µελετηθούν εκ νέου οι στόχοι του 
εκπαιδευτικού συστήµατος, ενώ η ευηµερία αναλύεται και διαχωρίζεται σαφώς σε 
ατοµικό και συλλογικό επίπεδο;

• Μπορεί η «ψηφιακή ηθική» να είναι µια πιο αποτελεσµατική παιδαγωγική πρόταση, 
που θέτει στο επίκεντρο την ευηµερία των παιδιών και διεκδικεί έναν τρόπο σκέψης 
κριτικό, δηµιουργικό και γεµάτο ενσυναίσθηση;
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

• Αλλαγές στον τοµέα της εκπαίδευσης

Στον ψηφιακό κόσµο πρέπει να πραγµατοποιηθεί
µια µεταµόρφωση στο σύνολο των γνώσεων µέχρι
και την αναγκαιότητα, να αναπτυχθεί κριτικό,
δηµιουργικό, κοινωνικό και κυρίως δηµοκρατικό
πνεύµα. 
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ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΚΕΨΗΣ

«Η διανόηση είναι µια µέθοδος, µια µέθοδος πνευµατικής εµπειρίας, η οποία 
κινείται αυτόνοµα». (Dewey 1916).

• Κριτικός τρόπος σκέψης ως βάση για την εξέλιξη ενός συστήµατος προσανατολισµού 
και αξιολόγησηςà Στοχαστικός τρόπος σκέψης (Dewey)

• Κριτικός τρόπος σκέψης ως «τεκµηριωµένος και  επιδραστικός τρόπος σκέψης που 
προσανατολίζεται στο τι σκέφτεται κάποιος και πως το χειρίζεται» (Ennis 1987).

• Critical thinking as skillful, responsible thinking that facilitates 
judgment (Lipman 1980)
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ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΚΕΨΗΣ
«Κριτική σκέψη» ως η σηµαντικότερη δεξιότητα στη δοσοληψία µας µε το ίντερνετ». 
(Gilster 1997)
v Βασική ικανότητα στα χρόνια των ψηφιακών µέσων και της κοινωνίας της 
πληροφορίας
vΑπαιτούµενα παιδαγωγικά µέσα, που εµφυσούν στους νέους ανθρώπους 
γνωστικές, συναισθηµατικές, κοινωνικές και κοσµοπολίτικες δεξιότητες. 
(Sharp, 2010).

v World-making skills (Goodman, 1978)
Γνώση και ευθύνη είναι περισσότερο από ποτέ
συνυφασµένες. 
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ΨΗΦΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ

• Η ψηφιακή δεξιότητα συχνά περιορίζεται ως έννοια, έτσι τις περισσότερες φορές 
νοείται ως διεκπεραίωση µε τα ψηφιακά εργαλεία. Όµως από αυτή την προσέγγιση 
λείπει τόσο η κριτική σκέψη όσο και η κριτική ικανότητα ως προϋπόθεση στην επαφή 
µας µε τα µέσα όπως και η συναίσθηση της ευθύνης, όπως και η ικανότητα να 
αναγνωρίζουµε τις ευκαιρίες και τους κινδύνους στη σχέση µας µε το ίντερνετ.  

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοπιάζει, ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να έχουν στη διάθεσή 
τους εργαλεία που διευκολύνουν την καλύτερη κατανόηση των µέσων. 

©ACPC



ΤΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ

DIGIETHIK – «Ηθική | Φροντίδα και εκπαίδευση -
Επαγγελµατισµός της κοινωνικής εργασίας µε σκοπό την 
απόκτηση ηθικών δεξιοτήτων στην συµπεριφορά της ψηφιακής 
χρήσης» 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
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ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Power Point Παρουσίαση
«Ψηφιακή Ηθική – Κριτική σκέψη & Γνώση των Νέων Μέσων»
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