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Έλα κεγάιν ζέκα-πξόβιεκα:

Ωο ελεξγνί εθπαηδεπηηθνί (αιιά παξάιιεια θαη νη γνλείο) 

δηαπηζηώλνπκε ηελ νινέλα απμαλόκελε έθπησζε ηεο 

γλσζηηθήο δπλόηεηαο καζεηώλ θαη θνηηεηώλ ηεο Μέζεο θαη ηεο 

Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Σν πνζνζηό ησλ καζεηώλ κε 

δηεγλσζκέλε δπζιεμία, καζεζηαθά πξνβιήκαηα, 

ππεξθηλεηηθόηεηα, ππεξβάιινπζα λεπξηθόηεηα θαη 

θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο απμάλεη κε ηαρείο 

ξπζκνύο. Πξόζθαηεο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο απνδίδνπλ ζε 

κεγάιν βαζκό ηα παξαπάλσ θαηλνκέλα ζηηο αθόινπζεο αηηίεο:



ΠΙΘΑΝΔ ΑΙΣΙΔ

α) ζηελ «πιεξνθνξηαθή ππεξθόξηηζε»-ππεξβνιηθή έθζεζε 

ησλ αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ καζεηώλ-θνηηεηώλ ζε εξεζίζκαηα 

(θπξίσο νπηηθά),

β) ζηελ «ςεθηαθή θξελίηηδα» ησλ καζεηώλ δειαδή ζηελ 

ππεξβάιινπζα ελαζρόιεζε ηνπο κε ηηο ηερλνινγηθά 

πξνεγκέλεο ζπζθεπέο.

γ) ηα παξαπάλσ πξνζηίζεληαη θαη νη βιαβεξέο βηνινγηθέο 

επηδξάζεηο ηεο αζύξκαηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο 

θαζόηη ν εγθεθάινο δέρεηαη θύκαηα από ηα ππεξάξηζκα 

αζύξκαηα δίθηπα πνπ βξίζθνληαη ζρεδόλ παληνύ γύξσ καο.



ε βίληεν ηεο NASA στο Youtube

κε ηίηιν an introduction to the electromagnetic spectrum εκθαλίδεηαη ε 

παξαθάηω εηθόλα ζρεηηθά κε ηελ πεξηβάιινπζα αθηηλνβνιία από ην ξαδηόθωλν, 

ηελ ηειεόξαζε, ην wifi,  ην gps, ηα αζύξκαηα routers θαη modems θ.ά.



Η τεχνολογική πρόοδος δεν μπορεί να αναχαιτιστεί. 

Μία πρόταση είναι:

η ενδελεχής, τεκμηριωμένη ενημέρωση των μαθητών-φοιτητών μας για 

τις βλαπτικές συνέπειες όλων των παραπάνω και η συνετή καθοδήγηση 

μας προς την ορθή χρήση τους. 



α) «Πιεξνθνξηαθή ππεξθόξηηζε-information overload»

• Τπεξβνιηθή έθζεζε ησλ αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ καζεηώλ-θνηηεηώλ ζε 

εξεζίζκαηα (θπξίσο νπηηθά), αιιά θαη αθνπζηηθά κέζσ ηειεόξαζεο, 

δηαδηθηύνπ, ξαδηνθώλνπ, θηλεηώλ, tablets θ.ά.).

• Η πιεξνθνξία ζηελ νπνία εθηείζεηαη θαηά κέζν όξνο έλαο κέζνο άλζξσπνο 

ηνπ δπηηθνύ θόζκνπ, ππνινγίζηεθε πξόζθαηα ζε 34 GBytes ή ζε 100.500 

ιέμεηο εκεξεζίσο (Bohn-Short, 2012). ήκεξα πξέπεη λα έρεη απμεζεί θη άιιν.

•Αδπλακία πιήξνπο επεμεξγαζίαο θαη θαηαλόεζεο ηεο εηζεξρόκελεο 

πιεξνθνξίαο.

• Αζπλείδεηα ε ππεξβνιηθή πιεξνθνξία πιεξνθνξία εθιακβάλεηαη σο 

ςπρνινγηθόο ζόξπβνο-psychological noise, ππεξθόξηηζε (ηώκθνο, 2002) 

ελίνηε θη σο «απεηιή» γηα ηνλ απνδέθηε ηεο. 

•Φαίλεηαη όηη ηα παξαπάλσ δεκηνπξγνύλ ην ππόβαζξν γηα   καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, αδπλακία επηθέληξσζεο πξνζνρήο, κεησκέλε αληίδξαζε ζε 

ζέκαηα θαζεκεξηλήο δσήο  (Ralph, 2013), λεπξσηηθή ζπκπεξηθνξά (Becker, 

2013; Sanbonmatsu, 2013; Loh & Kanai, 2014) θ.ά.



α) Γειαδή θαίλεηαη όηη ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ 

πιεξνθνξηαθή ππεξθόξησζε, ζηηο καζεζηαθέο-

αληηιεπηηθέο δπζθνιίεο θαη ζηηο δπζθνιίεο επαθήο ζε 

θνηλσληθό επίπεδν. 



β) «Ψεθηαθή θξελίηηδα»

• Πνιύ κεγάιν πνζνζηό καζεηώλ-θνηηεηώλ ηείλεη από κόλν ηνπ, 

ρσξίο έμσζελ θαλεξή επηβνιή, πξνο ηελ άθξαηε ελαζρόιεζε κε 

ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία.

• Έρνπλ αξρίζεη λα εθδειώλνληαη θαηλόκελα εζηζκνύ αλάινγα κε 

απηά ησλ ςπρνηξόπσλ-εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ. ε νξηζκέλα 

Γεκόζηα Ννζνθνκεία ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα ππάξρνπλ πιένλ 

κνλάδεο «απνηνμίλσζεο»-αληηκεηώπηζεο θαηλνκέλσλ ςεθηαθνύ 

εζηζκνύ.



γ) Πεξί ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο  ηεο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο 

γηα ην θνηλό

• Η επηθνηλσλία, ε επηηέιεζε εξγαζηώλ, ιεηηνπξγηώλ, ππεξεζηώλ ηείλεη 

λα γίλεη εμ΄νινθιήξνπ αζύξκαηε (κε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία).

•Η ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο κέζσ ηεο νπνίαο 

επηθνηλσλνύλ,  δέρνληαη ή απνζηέιινπλ δεδνκέλα θη εληνιέο νη 

ζύγρξνλεο ζπζθεπέο ππάγεηαη θπξίσο ζηελ πεξηνρή ησλ 

κηθξνθπκάησλ (από 300 ΜHz-300 GHz).  Οη ζπρλόηεηεο απηέο είλαη κε-

ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο. 



Γηα πνηεο ζπζθεπέο θαη ζπρλόηεηεο κηιάκε: 

Οη ζύγρξνλεο αζύξκαηεο ζπζθεπέο ιεηηνπξγνύλ ζηελ πεξηνρή ησλ 

κηθξνθπκάησλ (από 300 ΜHz-300 GHz). 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή απηή ππάγνληαη νη ζπρλόηεηεο πνπ 

αθηηλνβνινύλ :

• νη πνκπνί εθπνκπήο ηειενπηηθώλ ζεκάησλ,

• ηα θηλεηά ηειέθσλα, 

•ηα laptops,

• νη ζπζθεπέο Wifi,

• Bluetooth,

• νη αζύξκαηνη δξνκνινγεηέο router ζηα ζπίηηα, ζρνιεία, ρώξνπο εξγαζίαο 

καο γηα ην Internet,

• ηα αζύξκαηα παηρλίδηα πνπ πξννξίδνληαη γηα παηδηά,

• νη παηρληδνκεραλέο playstation, xbox, nintento, wii,

• νη θνύξλνη κηθξνθπκάησλ, 

•ηα δνξπθνξηθά θαλάιηα,

• ηα radar,

• νη ζπζθεπέο απηόκαηεο ρξέσζεο δηνδίσλ,

• ηα ηειερεηξηζηήξηα,

•ζπζθεπέο ειέγρνπ ρώξσλ εμ απνζηάζεσο

δειαδή ε πιεηνλόηεηα ησλ ζύγρξνλσλ ζπζθεπώλ.



πζθεπέο  

αζύξκαηεο 

επηθνηλωλίαο



Οη  ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο πνπ ζπληζηνύλ ην «Έμππλν 

ζπίηη» δειαδή ην ζύζηεκα δηαρείξηζεο ησλ νηθνζπζθεπώλ 

εμ απνζηάζεσο, κέζσ ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ καο

(smartphone) , επηθνηλσλνύλ θπξίσο αζύξκαηα.



Καηαγεγξακκέλεο επηδξάζεηο ηεο εληαηηθήο ρξήζεο ησλ πνιπκεζηθώλ 

ζπζθεπώλ ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο (1 από 3) 

(Γλσζηηθέο θαη βηνινγηθέο) 

Γεληθά: ςπρνινγηθά, θνηλσληθά, ζπλαηζζεκαηηθά, γλσζηηθά  πξνβιήκαηα 

θα πξνβιήκαηα βηνινγηθήο πγείαο.

Δηδηθόηεξα: 

•Αξαίσζε ηεο ππθλόηεηαο ηεο θαηάο νπζίαο ηνπ εκπξόζζηνπ 

εγθεθαιηθνύ θινηνύ  όηαλ ππάξρεη ππθλή ρξήζε πνιπκεζηθώλ 

ζπζθεπώλ (Loh & Kanai, 2014).

• Γπζθνιίεο ζηελ επηθέληξσζε ηεο πξνζνρήο θαη ζηελ εγξήγνξζε-

αληίδξαζε ζε ζέκαηα θαζεκεξηλήο δσήο  (Ralph, 2013).

• Μηθξόηεξνο ηνπ απαηηνύκελνπ έιεγρνο γλσζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ (Ophir, 

2009). 

• Νεπξσηηθή ζπκπεξηθνξά, πιενλάδνπζα αλαδήηεζε αηζζεζηαζκνύ, 

πιενλάδνπζα παξνξκεηηθόηεηα (Becker, 2013; Sanbonmatsu, 2013).

ζπλερίδεηαη...



νξηζκέλεο πξωηόηππεο δεκνζηεύζεηο



Καηαγεγξακκέλεο επηδξάζεηο ηεο εληαηηθήο ρξήζεο ησλ 

πνιπκεζηθώλ ζπζθεπώλ ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο (2 από 3) 

(Γλσζηηθέο θαη βηνινγηθέο) 

•Αξλεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο  

(Pea, 2012). Παξόκνηεο αλαθνξέο ππάξρνπλ θαη ζην εζηζκό ηνπ 

δηαδηθηύνπ-Internet Addiction (IA) (Zhou, 2011; Yuan, 2011; Lin, 

2012). 

•πληνληζκόο ηεο θαηάζηαζεο εγξήγνξζεο ηνπ εγθεθάινπ κε ην 

εμσηεξηθό εξέζηζκα κέζσ επίδξαζεο ζηε ρεκηθή δξαζηεξηόηεηα 

ησλ λεπξώλσλ θη  επεξεαζκόο ηεο ςπρηθήο δηάζεζεο, ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θ.ά. (Κσηζαιάο, 2016)

ζπλερίδεηαη...



Καηαγεγξακκέλεο επηδξάζεηο ηεο εληαηηθήο ρξήζεο ησλ 

πνιπκεζηθώλ ζπζθεπώλ ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο (3 από 3) 

(Γλσζηηθέο θαη βηνινγηθέο) 

Βηνινγηθνύ ηύπνπ επηδξάζεηο:  δεκηνπξγία λενπιαζηώλ, 

θαξθίλνη καζηνύ (Morgan, 2014), θαηαζηξνθή ηεο κπειίλεο ησλ 

λεπξναμόλσλ ησλ λεπξηθώλ θπηηάξσλ,  «ζπάζηκν» αιπζίδσλ 

DNA (Diem, 2005), εθξνή ηόλησλ αζβεζηίνπ από ηνπο λεπξώλεο

(Bawin-Adey, 1976; Ληνινύζεο, 1997).

•Έρεη εκθαληζηεί θαη ε νξνινγία «κηθξνθπκαηηθή αζζέλεηα» κε 

ηελ νπνία ελλνείηαη έλα ζύλνιν ζπκπησκάησλ, όπσο 

επηδξάζεηο ζηνλ ύπλν, αϋπλία, εθλεπξηζκόο, εμάληιεζε, 

κεησκέλε δηαύγεηα, πνλνθέθαινη θ.ά. (Νηθήηα, 2016).



νξηζκέλεο πξωηόηππεο δεκνζηεύζεηο



νξηζκέλεο πξωηόηππεο δεκνζηεύζεηο







ΠΡΟΣΑΔΙ 

Σν βαζηθό «όπιν» ηωλ εθπαηδεπηηθώλ (θη ελλνείηαη ηωλ γνλέωλ) είλαη ε ππεύζπλε 

ελεκέξωζε θη επαηζζεηνπνίεζε ηωλ καζεηώλ-θνηηεηώλ ηνπο. Αξθεηά από ηα παξαπάλω 

κπνξνύλ λα παξνπζηαζηνύλ ζηα πιαίζηα ηωλ Δξεπλεηηθώλ-ζπλζεηηθώλ Δξγαζηώλ 

(project) πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζην Ωξνιόγην πξόγξακκα ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο από 

εθπαηδεπηηθνύο ζπλαθώλ θιάδωλ. Πξνηείλεηαη λα επηζεκαλζνύλ ηα παξαθάηω:

ζεκεία-απιέο θηλήζεηο πνπ απμάλνπλ δξαζηηθά ηελ πξνζηαζία καζεηώλ-θνηηεηώλ: 

•Να απελεξγνπνηνύλ όπνπ είλαη εθηθηό ηελ αζύξκαηε ιεηηνπξγία ηωλ ζπζθεπώλ ηνπο 

αληηθαζηζηώληαο ηελ κε  ελζύξκαηε.

• Να επηιέγνπλ θαηά ηελ αγνξά θηλεηά κε όζν ην δπλαηό κηθξόηεξν SAR (Specific 

absorption rate).

•Να γλωξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο ζπρλόηεηαο πνπ αθηηλνβνινύλ νη αζύξκαηεο ζπζθεπέο.

•Να γλωξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο απόζηαζεο από ηε ζπζθεπή πνπ αθηηλνβνιεί.

•Να γλωξίδνπλ όηη νη κηθξόηεξεο ειηθίεο είλαη πην επάιωηεο.



Πεξί Ρπζκνύ Δηδηθήο Απνξξόθεζεο SAR (Specific absorption rate)

•O Ρπζκόο Δηδηθήο Απνξξόθεζεο (Specific Absorption Rate-SAR) 

είλαη έλαο δείθηεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απνξξόθεζε ηεο 

αθηηλνβνιίαο από ηνλ εθάζηνηε ηζηό ηνπ ζώκαηνο.

• Γεληθά θάζε ηζηόο ηνπ ζώκαηνο έρεη δηαθνξεηηθή ηηκή SAR θαη 

επίζεο ε θάζε ζπζθεπή έρεη δηαθνξεηηθή ηηκή SAR. 

•Να επηιέγνληαη ζπζθεπέο κε ην κηθξόηεξν SAR.

•Πξέπεη λα επηιέγεηαη, αλ είλαη αλαπόθεπθηε, ε ηνπνζέηεζε πιάη 

ζηνπο ηζηνύο κε ην κηθξόηεξν SAR. Π.ρ. ν Ρπζκόο Δηδηθήο 

Απνξξόθεζεο γηα ην ιαηκό θαη ηελ πεξηνρή ηνπ ζπξνεηδνύο αδέλνο 

είλαη 5 θνξέο κεγαιύηεξνο ζε ζρέζε κε ην κέζν όξν όινπ ηνπ 

ζώκαηνο (Ληνινύζεο, 1997), ελώ ηεο θνηιηαθήο ρώξαο θαη ησλ 

γελλεηηθώλ νξγάλσλ πεξίπνπ 1,5 θνξέο κεγαιύηεξνο ζε ζρέζε κε 

ην κέζν όξν όινπ ηνπ ζώκαηνο.



Πεξί ηεο ζπρλόηεηαο εθπνκπήο ηεο ζπζθεπήο

•Η ζπρλόηεηα εθπνκπήο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ επίδξαζε ηεο 

αθηηλνβνιίαο. 

•Γηα παξάδεηγκα έλα θηλεηό ηειέθσλν πνπ εθπέκπεη ζηε 

ζπρλόηεηα ησλ 0.9GHz έρεη ρνληξηθά 16 θνξέο κηθξόηεξε 

έληαζε αθηηλνβνιίαο από όηη έλα θηλεηό ζηελ ίδηα απόζηαζε 

πνπ εθπέκπεη ζηα 1.8 GHz θαη 30 θνξέο κηθξόηεξε από όηη έλα 

θηλεηό ζηελ ίδηα απόζηαζε πνπ εθπέκπεη ζηα 2.1 GHz. Σα 

ξνύηεξ θαη νη παηρληδνκεραλέο εθπέκπνπλ ζηα 2.4 θαη 3.5 GHz.



Πεξί απόζηαζεο από ηε ζπζθεπή πνπ αθηηλνβνιεί

•Όζν πην θνληά ζηηο αζύξκαηεο ζπζθεπέο ηόζν νη 

επηδξάζεηο είλαη εληνλόηεξεο.

•Πνιύ ρνληξηθά όηαλ ε ζπζθεπή ηνπ θηλεηνύ 

βξίζθεηαη 1 εθαηνζηόκεηξν καθξηά από ην θξαλίν 

εθπέκπεη 100 θνξέο πςειόηεξε έληαζε 

αθηηλνβνιίαο από όηη αλ βξίζθεηαη ζηα 10 

εθαηνζηόκεηξα καθξηά από ην θξαλίν θαη 2500 

πςειόηεξε από όηη αλ βξίζθεηαη ζηα 50 

εθαηνζηόκεηξα καθξύηεξα. Η έληαζε ηεο 

αθηηλνβνιίαο κεηώλεηαη δξαζηηθά όζν κεγαιώλεη ε 

απόζηαζε από ηε ζπζθεπή εθπνκπήο (βιέπε 

Δηθόλα). πλεπώο όζν καθξύηεξα βξίζθεηαη ν 

ρξήζηεο από ηε ζπζθεπή ηόζν κεηώλνληαη νη 

πηζαλόηεηεο βιαπηηθώλ επηδξάζεσλ

Η έληαζε ηεο 

αθηηλνβνιίαο ζε 

ζπλάξηεζε κε 

ηελ απόζηαζε 

από ηε ζπζθεπή 

εθπνκπήο



Πεξί  ηεο ειηθίαο

(νη κηθξέο ειηθίεο είλαη 

πνιύ επάισηεο) 



Πεξί  ηεο ειηθίαο

(νη κηθξέο ειηθίεο είλαη 

πνιύ επάισηεο) 



Πεξί  ηεο ειηθίαο

(ζπλέρεηα ηεο πξνεγνύκελεο δηαθάλεηαο)



ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ

ηελ εξγαζία απηή παξαηέζεθαλ βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο πνπ 

ζπζρεηίδνπλ ηηο ξαγδαία απμαλόκελεο καζεζηαθέο, γλσζηηθέο θαη 

βηνινγηθέο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο ησλ 

κέζσλ ηεο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη θπξίσο ηεο αζύξκαηεο. 

Δπίζεο ηηο βιαπηηθέο ζπλέπεηεο ηεο ηδηαίηεξα πιένλ απμεκέλεο 

ξνήο ηεο πιεξνθνξίαο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη γνλείο νθείινπκε λα παξνπζηάζνπκε ζηνπο 

καζεηέο-θνηηεηέο  καο ηηο επηπηώζεηο απηέο, πξνηείλνληάο ηνπο 

παξάιιεια ηξόπνπο νξζήο ρξήζεο ηεο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο 

ώζηε λα ειαρηζηνπνηεζνύλ πηζαλά πξνβιήκαηα πγείαο ή γλσζηηθά. 


