Ενημερωτικό Σημείωμα

Διαδικτυακός Αλφαβητισμός στην Ελλάδα και στην ΕΕ27 : 2007-2010


Το 22% των Ελλήνων πολιτών διαθέτουν ικανοποιητικές δεξιότητες στη χρήση του
διαδικτύου, συγκριτικά με το 40% που αντιστοιχεί στο μέσο όρο των χωρών της
ΕΕ27. Παράλληλα οι μισοί περίπου Έλληνες χρήστες του διαδικτύου διαθέτουν μη
ικανοποιητικές δεξιότητες στη χρήση αυτού.



Παρουσιάζεται βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των Ελλήνων πολιτών το χρονικό
διάστημα 2007-2010, που υστερεί όμως σε σύγκριση με την αντίστοιχη για τους
πολίτες της ΕΕ27.



Σχετικά με την Ελλάδα, και αναφερόμενοι στο ψηφιακό χάσμα μεταξύ ευπαθών
πληθυσμιακών ομάδων συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό, προκύπτουν τα
παρακάτω:


Το ψηφιακό χάσμα παραμένει πολύ σημαντικό και βαίνει οριακά μειούμενο (με μη
ικανοποιητικούς ρυθμούς) για τους ηλικιωμένους και τους μεσήλικες.



Το ψηφιακό χάσμα είναι σημαντικό αλλά βαίνει μειούμενο με ικανοποιητικούς
ρυθμούς για τα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο.



Το ψηφιακό χάσμα είναι σχετικά μικρό και παραμένει σταθερό για τους
διαμένοντες σε αγροτικές περιοχές.



Δεν υφίσταται ψηφιακό χάσμα μεταξύ της ειδικής ομάδας των ανέργων πολιτών
και του γενικού πληθυσμού στην Ελλάδα. Αντίθετα, οι άνεργοι παρουσιάζουν
δεξιότητες σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με το γενικό πληθυσμό.
14 Ιουλίου 2011

Το Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα (ΨΕ) παρακολουθεί τις Ευρωπαϊκές
πρωτοβουλίες σε θέματα ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς επίσης μελετά και παρακολουθεί την
κατάσταση στην Ελλάδα σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες των Ελλήνων πολιτών και την
εξέλιξή τους, ακολουθώντας τη μεθοδολογία και το πλαίσιο ορισμού και μέτρησης του
«ψηφιακού αλφαβητισμού» που έχει προτείνει από το 20091.
Διαδικτυακός Αλφαβητισμός στην Ελλάδα και την Ευρώπη
Το χάσμα διαδικτυακού αλφαβητισμού μεταξύ Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών παραμένει
σημαντικό το 2010 και έχει αυξηθεί οριακά την τελευταία τριετία 2007-2010. Το επίπεδο
διαδικτυακού αλφαβητισμού του γενικού πληθυσμού στην Ελλάδα υπολείπεται κατά 18
ποσοστιαίες μονάδες του μέσου όρου της ΕΕ27.
1 Ηλεκτρονική Ενσωμάτωση & Ψηφιακός Αλφαβητισμός στην Ελλάδα, Α. Κουντζέρης, Παρατηρητήριο για την ΚτΠ, 2009.
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Internet literacy EU 27 2010 ‐ % of population with medium and high internet skills
60

50

40

30

20

10

0

Η συγκριτική εικόνα για διαδικτυακό αλφαβητισμό του γενικού πληθυσμού σε Ευρώπη χώρες μέλη της ΕΕ27

Διαφαίνεται οριακή, μη ικανοποιητική βελτίωση στην Ελλάδα
Η εξέλιξη του διαδικτυακού αλφαβητισμού του γενικού πληθυσμού στην Ελλάδα το χρονικό
διάστημα 2007-2010 παρουσιάζει βελτίωση, που υστερεί όμως σε σύγκριση με την αντίστοιχη
για τους πολίτες της ΕΕ27. Μέσα σε 3 χρόνια υπήρξε βελτίωση του ποσοστού των Ελλήνων
πολιτών με ικανοποιητικές δεξιότητες στη χρήση του διαδικτύου κατά 7% και μείωση του
ποσοστού των πολιτών χωρίς δεξιότητες κατά 10%. Τα Ευρωπαϊκά αντίστοιχα ποσοστά είναι
αύξηση του ποσοστού των πολιτών με ικανοποιητικές δεξιότητες κατά 9% και μείωση του
ποσοστού των πολιτών χωρίς δεξιότητες κατά 12%.

Δεξιότητες Internet EU27 2007 ‐ 2010
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Η εξέλιξη του διαδικτυακού αλφαβητισμού στην ΕΕ27 από το 2007 μέχρι το 2010
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Δεξιότητες Internet Ελλάδα 2007 ‐ 2010
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Η εξέλιξη του διαδικτυακού αλφαβητισμού στην Ελλάδα από το 2007 μέχρι το 2010

Διαδικτυακός αλφαβητισμός των ειδικών ομάδων πληθυσμού
Στο χρονικό διάστημα 2007-2010 διαπιστώνουμε βελτίωση του διαδικτυακού αλφαβητισμού
σε όλες τις υπό εξέταση ειδικές ομάδες του πληθυσμού. Στις ομάδες αυτές συγκαταλέγονται
τα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, οι άνεργοι, οι διαμένοντες σε αγροτικές περιοχές, οι
μεσήλικες και οι ηλικιωμένοι. Σημειώνουμε όμως ότι, κυρίως για τους ηλικιωμένους (65-74
ετών), τους μεσήλικες (55-64 ετών) αλλά και για τα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο,
παρόλο που το ποσοστό διαδικτυακά εγγράμματων διπλασιάστηκε, παραμένει ιδιαίτερα
χαμηλό. Σημαντική βελτίωση κατά 15% παρατηρείται στο ποσοστό των ανέργων Ελλήνων
πολιτών με ικανοποιητικές δεξιότητες χρήσης διαδικτύου. Για τους διαμένοντες σε αγροτικές
περιοχές η βελτίωση του ποσοστού των πολιτών με ικανοποιητικές δεξιότητες διαμορφώθηκε
σε χαμηλότερα επίπεδα (5%) μέσα στην τριετία.
Μεσαίες & Υψηλές Δεξιότητες Internet Ελλάδα 2007 ‐ 2010
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Εξέλιξη του διαδικτυακού αλφαβητισμού ειδικών κοινωνικών ομάδων στην Ελλάδα, 2007-2010
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Από την εξέταση του χάσματος διαδικτυακού αλφαβητισμού μεταξύ του γενικού
πληθυσμού και των ειδικών ομάδων (internet literacy disparity) διαπιστώνουμε ότι στην
Ελλάδα η μεγαλύτερη υστέρηση εντοπίζεται στους ηλικιωμένους (91%), στους μεσήλικες
(82%) και στα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (59%). Η υστέρηση είναι μικρότερη
(27%) για τους διαμένοντες σε αγροτικές περιοχές.
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Χάσμα διαδικτυακού αλφαβητισμού Ελλάδα 2007 ‐2010
(1 = Δείκτης διαδικτυακού αλφαβητισμού του γενικού πληθυσμού)
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Πηγή: EUROSTAT ‐ Επεξεργασία
Παρατηρητήριο για την ΚτΠ

Εξέλιξη της απόστασης (χάσματος) διαδικτυακού αλφαβητισμού μεταξύ του γενικού πληθυσμού και των ειδικών
κοινωνικών ομάδων στην Ελλάδα, 2007-2010.

Συνολικά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΕΕ27, ο ρυθμός σύγκλισης του χάσματος
διαδικτυακού αλφαβητισμού μεταξύ του γενικού πληθυσμού και των ειδικών ομάδων του
πληθυσμού για την περίοδο 2007-2010 είναι μικρός. Για τη βελτίωση του ψηφιακού
αλφαβητισμού στην Ελλάδα κρίνεται απαραίτητη και η εκπαίδευση των πολιτών στις ΤΠΕ με
έμφαση στις επαγγελματικές δεξιότητες ΤΠΕ και στο ηλεκτρονικό επιχειρείν και στόχευση στις
μειονεκτούσες ψηφιακά πληθυσμιακές ομάδες, ενέργειες τις οποίες το Παρατηρητήριο για την
Ψηφιακή Ελλάδα στηρίζει και προωθεί μέσω στοχευμένων δράσεων του.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 3313080 ή
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@observatory.gr, Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα

Αν θέλετε να δείτε ολόκληρη τη μελέτη πληκτρολογήστε:
http://www.observatory.gr/page/default.asp?la=1&id=2101&pk=444&return=183
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