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Μάθηση μέσω Κινητών Συσκευών είναι κάθε μορφή μάθησης 

που πραγματοποιείται χωρίς ο εκπαιδευόμενος να χρειάζεται να 

βρίσκεται σε προκαθορισμένα σημεία και που αξιοποιεί τις 

δυνατότητες που προσφέρουν οι ασύρματες φορητές τεχνολογίες 

και συσκευές (Vavoula & Karagiannidis, 2005) 
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1.Εισαγωγή 

 

 
Σήμερα, οι περισσότερες από τις υπάρχουσες τεχνολογικές λύσεις υλοποιούν 

περιβάλλοντα μάθησης που δεν ξεφεύγουν πολύ από τα «παραδοσιακά» πρότυπα: 

βασίζονται στην έννοια ότι ένας (ή πολλοί) εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν τους μαθητές 

στην απόκτηση συγκεκριμένης γνώσης (μέσω συγκεκριμένου μαθησιακού 

περιεχομένου/δραστηριοτήτων, που δημιουργούν οι ίδιοι), που μπορεί να αξιολογηθεί 

με συγκεκριμένους τρόπους. 

Οι πρόσφατες καινοτομίες στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ)– όπως για παράδειγμα οι κινητές υπολογιστικές συσκευές, 

επιτρέπουν τη διαφοροποίηση από το παραδοσιακό μοντέλο: η μάθηση μπορεί να 

λαμβάνει χώρα μέσω κινητών συσκευών, χωρίς κανένα περιορισμό χώρου ή χρόνου. 

Η μάθηση μπορεί να «αποδεσμευτεί» από το περιβάλλον της τάξης, και να 

πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε πλαίσιο (στο φυσικό ή ανθρωπογενές περιβάλλον) 

έτσι ώστε να προκαλούνται πραγματικές και Αυθεντικές δράσεις των μαθητών 

(outdoor activities). 

Η χρήση κινητών υπολογιστικών συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

συνιστά σήμερα έναν ιδιαίτερα σημαντικό τομέα έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο 

των ΤΠΕ. Αφενός, οι εφαρμογές αυτές γνωρίζουν ραγδαία ανάπτυξη στο τεχνολογικό 

επίπεδο και σταθερή διάδοση στο κοινωνικό επίπεδο και, αφετέρου, γίνεται όλο και 

περισσότερο κατανοητό ότι μπορεί να προσφέρουν νέες μορφές επικοινωνίας, 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης και συνεργασίας και να διαμορφώσουν νέα 

περιβάλλοντα διδασκαλίας και μάθησης. Οι σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές 

αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο και ο ιδιαίτερος ρόλος που αναλαμβάνει η εκπαίδευση 

με τη χρήση των ΤΠΕ στο πλαίσιο αυτό, καθιστά αδιαμφισβήτητη, σήμερα, την 

αναγκαιότητα και τη σημασία τέτοιων μελετών. Η ποικιλομορφία του υλικού 

(διαφορετικές πλατφόρμες, ποικίλες συσκευές, πολλαπλά πρωτόκολλα επικοινωνίας) 

και του λογισμικού (διαφορετικά λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές), οι μη 

παγιωμένες και διαρκώς εξελισσόμενες χρήσεις και κοινωνικές πρακτικές και τα 

περιορισμένα ερευνητικά ευρήματα από τις εκπαιδευτικές εφαρμογές επιβάλλουν 

σχεδίαση και υλοποίηση νέων ερευνητικών προγραμμάτων τόσο στο επίπεδο της 

τεχνολογίας όσο και στο επίπεδο της εκπαίδευσης. Οι κινητές υπολογιστικές 

συσκευές, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους είναι δυνατό να αποτελέσουν 

ένα εργαλείο μάθησης για όλα τα γνωστικά αντικείμενα και ένα υποβοηθητικό 

εργαλείο για την οργάνωση της καθημερινής σχολικής ζωής μαθητών και 

εκπαιδευτικών. 

Δεδομένης της καινοτομικής διάστασης των κινητών υπολογιστικών 

συσκευών, ποικίλα ερευνητικά ερωτήματα είναι δυνατόν να απαντηθούν στον χώρο 

της εκπαίδευσης. Τα ερωτήματα αυτά σχετίζονται τόσο με την ανάπτυξη συσκευών 

(τεχνολογίες, εργονομία, δυνατότητες) και εφαρμογών (διεπιφάνειες χρήσης, 

εκπαιδευτικό λογισμικό, λογισμικό παραγωγικότητας) όσο και με τις δυνατές 

εκπαιδευτικές χρήσεις εντός και εκτός σχολείου.  

  Αναλύοντας τα στάδια της γλωσσικής ανάπτυξης και το παιχνίδι για μαθητές 

Ά Δημοτικού, εστιάζουμε κυρίως στην ευχρηστία και στη λειτουργικότητα των 

κινητών συσκευών καθώς και στη διαμόρφωση ενός θετικού παιδαγωγικού πλαισίου 

αφού γίνονται αποδεκτές από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές με θετικό τρόπο, 

ενισχύοντας τα κίνητρα για μάθηση, αναπτύσσοντας τις οργανωτικές δεξιότητες και 

την αίσθηση της υπευθυνότητας. Φαίνεται επίσης ότι ενσωματώνονται στην 
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καθημερινή πρακτική (σε ποικίλα αντικείμενα και εκπαιδευτικές βαθμίδες) πολύ πιο 

εύκολα από τους συμβατικούς υπολογιστές ενώ αυξάνουν την ανεξαρτησία και την 

πρωτοβουλία των μαθητών. Παρουσιάζοντας τρία διδακτικά σενάρια μέσω των 

εφαρμογών των συσκευών προκύπτουν αποτελεσματικές χρήσεις σε γνωστικά 

αντικείμενα όπως η γλώσσα και το παιχνίδι.  

Τέλος, η δυνατότητα εγκατάστασης και χρήσης ηλεκτρονικών παιγνιδιών στις 

συσκευές αυτές επιδρά στη γρήγορη εκμάθηση της χρήσης τους και αυξάνει το 

επίπεδο προσοχής και συγκέντρωσης των παιδιών (Μπερδούσης,2014). 

 

 

2.Κινητές Υπολογιστικές Συσκευές (mobile computing) 
 
 

Τα τελευταία χρόνια, η χρήση των κινητών υπολογιστικών συσκευών 

γνωρίζει ραγδαία εξάπλωση στις διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες που απαιτούν 

υπολογιστική επεξεργασία και σύγχρονες επικοινωνιακές υπηρεσίες. Οι  κινητές 

υπολογιστικές συσκευές/ταμπλέτες -υπολογιστές (Tablet PCs), προσωπικοί ψηφιακοί 

βοηθοί (PDAs) και τα κινητά τηλέφωνα τρίτης και τέταρτης γενιάς (smartphones) -

αξιοποιούν τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών προσφέροντας 

φορητότητα, ασύρματη επικοινωνία και συνδεσιμότητα. Οι συσκευές αυτές έχουν 

μικρές διαστάσεις με οθόνες από 4’ έως 10’ και διαθέτουν λειτουργικό σύστημα 

(IOS, Android, Windows Phone) και ποικίλα λογισμικά (apps), και χρησιμοποιούνται 

ως κινητοί ψηφιακοί βοηθοί και επικοινωνιακοί διαμεσολαβητές.  

Την τελευταία δεκαετία, οι ταμπλέτες –υπολογιστές ή απλά ταμπλέτες 

(tablets) φαίνεται να κερδίζουν έδαφος συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα συσκευών  

προηγούμενης γενιάς, όπως οι ψηφιακοί βοηθοί και τα κινητά τηλέφωνα. Το γεγονός 

ότι οι ταμπλέτες είναι ταυτόχρονα μια υπολογιστική συσκευή (ταμπλέτα με οθόνη 

αφής) και συσκευή επικοινωνίας (τηλέφωνο) τις καθιστά τις πλέον 

χρησιμοποιούμενες κινητές υπολογιστικές συσκευές ενώ η πληθώρα των 

διαφορετικών προσφερόμενων εφαρμογών κάνει δελεαστική την αξιοποίησή  

τους σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

Οι ταμπλέτες μπορούν να μας συνοδεύουν παντού δεδομένου ότι είναι 

εύχρηστες, φορητές, ασύρματες και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Εμπεριέχουν 

υπολογιστικά συστήματα, τα οποία δεν είναι συνήθως εμφανή στο χρήστη και 

επιτελούν διάφορες διεργασίες επεξεργασίας της πληροφορίας (συλλογή δεδομένων, 

αυτοματοποίηση λειτουργιών, κλπ.). Η ανάδειξη αυτών των συσκευών συμβάλει 

προς την κατεύθυνση του πανταχού παρόντα υπολογιστή (ubiquitous computing) 

(Poslad, 2011; Hodges, 2013). Σε αντίθεση με τους προσωπικούς υπολογιστές, που 

είναι περίπλοκοι και δύσχρηστοι, οι φορητές υπολογιστικές συσκευές, 

αναδεικνύοντας την έννοια του πανταχού παρόντα υπολογιστή, θα μπορούσαν να 

είναι μια μελλοντική προοπτική για τη θέση των ΤΠΕ στις διάφορες ανθρώπινες 

δραστηριότητες και ειδικότερα στην εκπαίδευση.   

Βασικό πλεονέκτημα των κινητών υπολογιστικών συσκευών είναι ακριβώς η 

φορητότητά τους και συνακόλουθα η απεξάρτηση από το χώρο και τους 

περιορισμούς που αυτός επιβάλει για τη σύνδεση στο Διαδίκτυο ή με άλλες 

παρόμοιες συσκευές ή υπολογιστές σε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό έχουν 

ξεκινήσει οι ερευνητικές προσπάθειες για τη χρήση των φορητών συσκευών στην 

εκπαίδευση. Η αντίστοιχη ερευνητική περιοχή προσδιορίζεται με τον όρο mobile 

learning ή m-learning και περιλαμβάνει όλες τις ασύρματες τεχνολογίες, φορητές 
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συσκευές και εφαρμογές που μπορούν να υποστηρίξουν τη διδακτική και τη 

μαθησιακή διαδικασία, κατά κανόνα, χωρίς χωρικούς ή/και χρονικούς περιορισμούς 

(M. Sharples, Taylor, & Vavoula, 2005). 

Η ραγδαία πτώση των τιμών των κινητών υπολογιστικών συσκευών –σήμερα 

στην αγορά υπάρχουν ταμπλέτες 7’ με κόστος λιγότερο από 100 ευρώ –και η 

εκθετική αύξηση του διαθέσιμου λογισμικού (apps), συμπεριλαμβανομένων και των 

εφαρμογών που αφορούν την εκπαίδευση, δίνουν νόημα στην μελέτη της πιθανής 

ρεαλιστικής αξιοποίηση των συσκευών αυτών στη διδακτική και τη μαθησιακή 

διαδικασία. Τα τελευταία χρόνια, οι χρήστες προτιμούν τις ταμπλέτες –υπολογιστές 

αντί τους επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές.(Μπερδούσης,2014) 

 

2.1 Τεχνολογικό πλαίσιο 

 

i. Ορισμοί 

Με τον όρο κινητές υπολογιστικές συσκευές (mobile computing) 

αναφερόμαστε στις τεχνολογίες (πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών) που 

προσφέρουν φορητότητα, ασύρματη επικοινωνία και συνδεσιμότητα καθώς και τις 

συσκευές που τις υποστηρίζουν (Chen & Kotz, 2000).                                  

 Ταμπλέτα-υπολογιστής ή απλά ταμπλέτα (tablet computer) είναι ο φορητός 

υπολογιστής με μέγεθος μεγαλύτερο από ένα κινητό τηλέφωνο που διαθέτει συνήθως 

μια οθόνη αφής που λειτουργεί και ως συσκευή εισόδου δεδομένων και 

αλληλεπίδρασης με τις εφαρμογές. Η συσκευή είναι ενιαία και διαθέτει μια οθόνη 

αφής που λειτουργεί και ως συσκευή εισόδου δεδομένων και αλληλεπίδρασης με τις 

εφαρμογές. Με τον τρόπο αυτό η ταμπλέτα συνδυάζει τα χαρακτηριστικά των 

έξυπνων τηλεφώνων (smartphones) - κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα και 

ποικίλες εφαρμογές υπολογιστών - και των προσωπικών ψηφιακών βοηθών (PDAs, 

personal digital assistants)–υπολογιστών παλάμης με λειτουργικό σύστημα και 

διάφορες εφαρμογές υπολογιστών και ψηφιακών αναγνωστών (eBook reader) – 

ψηφιακών συσκευών με ειδικό τύπο οθόνης που επιτρέπουν την ανάγνωση αρχείων 

κειμένου σε διάφορες μορφές (pdf, epub, κλπ.).Η ταμπλέτα –υπολογιστής είναι ένας 

φορητός υπολογιστής με μέγεθος μεγαλύτερο από ένα κινητό τηλέφωνο. Η συσκευή 

είναι ενιαία και διαθέτει μια οθόνη αφής που λειτουργεί και ως συσκευή εισόδου 

δεδομένων και αλληλεπίδρασης με τις εφαρμογές. Οι ταμπλέτες προσφέρονται 

συνήθως σε δύο εκδόσεις: με ή χωρίς σύνδεση 3G. Πολλές ταμπλέτες παρέχονται με 

σταθμό σύνδεσης (βάση φόρτισης και/ή εξωτερικό πληκτρολόγιο και σύνδεση με 

οθόνη υπολογιστή). 

ii. Λογισμικό συστήματος 

Οι ταμπλέτες έχουν λειτουργικά συστήματα (IOS, Android, Windows, 

Blackberry) ειδικά σχεδιασμένα για κινητές υπολογιστικές συσκευές. Σήμερα 

υπάρχουν αρκετά λειτουργικά συστήματα για φορητές συσκευές, τα βασικά όμως 

είναι τέσσερα: α) το IOS, β) το Android, γ) το Blackberryκαι δ) το Windows phone. 

Τα τρία πρώτα είναι λειτουργικά συστήματα αμιγώς σχεδιασμένα για κινητές 

υπολογιστικές συσκευές ενώ το τρίτο προέρχεται από τα Windows 8, που 

κυκλοφόρησαν το φθινόπωρο του 2012. Οι λειτουργίες των συστημάτων αυτών είναι 

συνήθως υποσύνολο των γνωστών λειτουργικών συστημάτων. Το Android βασίζεται 
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στο Linux, υποστηρίζεται από την Google και η σχεδίασή του βασίζεται (όπως και 

του IOS ) στη χρήση οθονών αφής. Είναι το μόνο από τα τέσσερα λειτουργικά 

συστήματα που βασίζεται στη λογική του ανοικτού κώδικα (open source). 

iii. Λογισμικό εφαρμογών  

Οι εφαρμογές (apps) που εκτελούνται στις φορητές συσκευές και που 

αποτελούν το λογισμικό των συσκευών αυτών, έχουν σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο 

ώστε να επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με τον χρήστη με απτική τεχνολογία 

(capacitive sensing) που κάνει χρήση οθόνης αφής. Σήμερα, μπορούμε να βρούμε 

εκατοντάδες χιλιάδες εφαρμογές για το IOS και το Android ενώ σταδιακά φαίνεται να 

αναπτύσσεται και η αγορά εφαρμογών στην πλατφόρμα του Windows Phone και της 

Blackberry.           

 Η εγκατάσταση των εφαρμογών σε μία κινητή συσκευή γίνεται συνήθως 

μέσω μιας πλατφόρμας. Το App store (http://www.apple.com/osx/apps/app-

store.html) για τις συσκευές με IOS και το Google Play 

(https://play.google.com/store?hl=el) για τις συσκευές με Android. Πολλές εφαρμογές 

είναι δωρεάν ενώ οι υπόλοιπες έχουν συνήθως μικρό κόστος. Συνήθως η ίδια 

εφαρμογή κυκλοφορεί για διάφορα λειτουργικά συστήματα κινητών συσκευών. Οι 

εφαρμογές σε Android αναπτύσσονται συνήθως με τη λογική του ελεύθερου 

λογισμικού ή του λογισμικού ανοικτού κώδικα. Το γεγονός αυτό θα καθορίσει σε 

μεγάλο βαθμό και τη θέση των ταμπλετών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

2.2 Παιδαγωγικό πλαίσιο 

 

i. Βασικές αρχές 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένη ερευνητική δραστηριότητα στο 

διεθνή χώρο γύρω από τη γνωστική περιοχή που αφορά στις εφαρμογές των κινητών 

υπολογιστικών συσκευών στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες (J. 

Hung, 2012; J.-L. Hung & Zhang, 2012) υπάρχουν σημαντικές επιστημονικές 

δημοσιεύσεις σε περιοδικά που σχετίζονται με την κινητή μάθηση (mobile learning) 

και την πιθανή αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι έρευνες αυτές, στην 

πλειοψηφία τους από το 2003 και μετά, μελετούν την αποτελεσματικότητα και 

αξιολογούν τις προσπάθειες αξιοποίησης των κινητών υπολογιστικών συσκευών στη 

μάθηση. Γενικά, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις (Roschelle, 2003; M. Sharples, 

Arnedillo - Sánchez, Milrad, & Vavoula, 2009; M. Sharples et al., 2005; Mike 

Sharples, 2000, Zurita & Nussbaum, 2004) καταλήγουν σε ενδιαφέροντα, και, κατά 

κανόνα, θετικά αποτελέσματα των εφαρμογών των κινητών υπολογιστικών συσκευών 

στη μαθησιακή και τη διδακτική διαδικασία. Οι άξονες γύρω από τους οποίους 

περιστρέφεται η ερευνητική δραστηριότητα (J.-L. Hung & Zhang, 2012)αφορούν, 

καταρχήν, ζητήματα σχεδίασης κινητών υπολογιστικών συσκευών και εφαρμογών 

(Mike Sharples, Corlett, & Westmancott, 2002), στη συνέχεια, ζητήματα αποδοχής 

της τεχνολογίας (Liaw, Hatala, & Huang, 2010) και ζητήματα διαχείρισης της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας εντός και εκτός σχολείου από τους εκπαιδευτικούς και 

τους μαθητές (Goodwin, 2012), και τέλος, ζητήματα αποτελεσματικότητας (Bernard 

et al., 2004) και εφαρμογής σε πιλοτικές ή πραγματικές συνθήκες σχολικής πρακτικής 

για την ενίσχυση της διδασκαλίας και της μάθησης (Goodwin, 2012; Lehner & 

http://www.apple.com/osx/apps/app-store.html
http://www.apple.com/osx/apps/app-store.html
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Nosekabel, 2002). Δεδομένου του εύρους της γνωστικής περιοχής και της πληθώρας 

των ερευνητικών ερωτημάτων, μεθοδολογικά, ακολουθούνται ποικίλες προσεγγίσεις, 

ενώ τα ερευνητικά ερωτήματα εστιάζονται στο πλαίσιο (αποτύπωση των 

δυνατοτήτων και των δυσχερειών) και τους τρόπους χρήσης (εντός και εκτός 

σχολείου, δυνατότητες ενσωμάτωσης στην καθημερινή σχολική πρακτική) των 

κινητών συσκευών, στην αποτελεσματικότητά τους ως γνωστικά εργαλεία, στα 

αποτελέσματα τους στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία επιμέρους γνωστικών 

αντικειμένων και στη συμβολή τους στη βελτίωση της ικανότητας χρήσης των ΤΠΕ 

γενικότερα.                                                                                           

 Επιπλέον ένα σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης έρευνας με τις κινητές 

συσκευές εστιάζεται στις δυνατότητες που προσφέρουν για συνεργατική μάθηση 

(Cobcroft, Towers, Smith, & Bruns, 2006; Colley & Stead, 2005; De Jong, Specht, & 

Koper, 2008, Ryu & Parsons, 2009, M. Sharples et al. , 2005, Uden, 2007). Η 

συνεργατική μάθηση μέσα από « κοινωνικές εφαρμογές» διαμοίρασης περιεχομένου 

φαίνεται να συντελεί στην ουσιαστική μάθηση. Επιπλέον, οι ασύρματες υπηρεσίες 

και η φορητότητα που παρέχουν θεωρείται ότι μπορεί να επιλύσουν ένα σημαντικό 

αριθμό από τις τεχνολογικές αδυναμίες των συμβατικών υπολογιστικών συστημάτων 

καθώς διαμορφώνουν ένα πιο φυσικό κινητό συνεργατικό περιβάλλον. Πραγματικά, 

ενώ η κινητικότητα στο φυσικό χώρο αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για την 

εγκαθίδρυση κοινωνικού διαλόγου, αυτή αναιρείται λόγω της δέσμευσης από το 

υπολογιστικό περιβάλλον για την ολοκλήρωση εργασιών στον επιτραπέζιο 

υπολογιστή.         

 Επιπλέον, οι κινητές συσκευές δεν μετασχηματίζουν το περιβάλλον μάθησης 

μεταφέροντας τη διδασκαλία σε ένα εργαστήριο υπολογιστών ή μπροστά σε έναν 

επιτραπέζιο υπολογιστή αλλά ενσωματώνονται και εμπλουτίζουν τα συμβατικά 

περιβάλλοντα μάθησης στο χώρο της τάξης, ενώ με τη χρήση τους διαφοροποιείται η 

σχέση των μαθητών με την τεχνολογία καθώς το επίκεντρο δεν είναι ο υπολογιστής 

αλλά ο μαθητής. Παράλληλα, η ροή της πληροφορίας αντιστρέφεται καθώς σε ένα 

προσωποποιημένο τεχνολογικό περιβάλλον όπως των ασύρματων κινητών συσκευών, 

η πληροφορία έχει κατεύθυνση στο μαθητή και όχι ο μαθητής σε αυτή και στην 

αναζήτησή της. 

ii. Παιδαγωγικές χρήσεις 

Οι κινητές συσκευές μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία 

στο πλαίσιο συμβατικών ή καινοτόμων παιδαγωγικών δραστηριοτήτων που 

συμβαίνουν στην τάξη ή και εκτός αυτής. Τέτοιες δραστηριότητες αφορούν αφενός 

την πρόσβαση και τη διαχείριση πληροφοριών και αφετέρου την επικοινωνία και τη 

συνεργασία στο πλαίσιο ποικίλων διδακτικών και μαθησιακών καταστάσεων 

(Goodwin, 2012, Smith, Kukulska- Hulme, & Page, 2012). Επιπλέον, οι κινητές 

συσκευές προσφέρουν τη δυνατότητα αυτόνομης και ανεξάρτητης μάθησης, αφού 

λόγω χαμηλού κόστους και φορητότητας συνιστούν πραγματικούς προσωπικούς 

υπολογιστές μικρής μεν ισχύος αλλά γρήγορης και διαρκούς πρόσβασης. Έτσι 

χρησιμοποιώντας αυτές τις συσκευές μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες 

(π.χ. ηλεκτρονικά βιβλία, λεξικά), υποκαθιστώντας τα κλασικά σχολικά εγχειρίδια 

αλλά και με τους εγγενείς τεχνικούς περιορισμούς της μικρής οθόνης (εκτός κι αν 

χρησιμοποιούνται ταμπλέτες 7’’ ή 10’’) και των περιορισμένων πολεμικών και 

αποθηκευτικών προς το παρόν δυνατοτήτων τους. Μπορούμε να μεταφέρουμε 

δεδομένα (λήψη και αποστολή ανάμεσα σε εκπαιδευτικό και μαθητές) με γρήγορο 

και εύκολο τρόπο (δεδομένης της ασύρματης επικοινωνίας που υποστηρίζουν). Είναι 

δυνατή η καταχώρηση πληροφοριών, αφού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
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συγγραφή κειμένων, για καταχώρηση προσωπικών στοιχείων, κλπ., παίζοντας ρόλο 

προσωπικού βοηθού και οργανωτή. Επιτυγχάνουμε τη συλλογή δεδομένων, αφού 

είναι ιδανικά φορητά εργαλεία τόσο για αυτόνομη συλλογή στοιχείων (καταγραφή, 

ηχογράφηση, φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση) όσο και σε συνεργασία με άλλες 

περιφερειακές συσκευές (αισθητήρες και επιστημονικά όργανα για μετρήσεις) μέσα 

και κυρίως έξω από την τάξη. Ακόμα, είναι δυνατή η αναζήτηση πληροφοριών και η 

επικοινωνία μέσω Διαδικτύου, αφού μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυο (με WiFi ή με 

3G) και να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο πρόσβασης στις υπηρεσίες του. Επιπλέον, 

οι συσκευές αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν και ως εργαλεία για την αξιολόγηση-ο 

εκπαιδευτικός μπορεί εύκολα να στείλει και να παραλάβει ασκήσεις που έχουν λυθεί 

από τους μαθητές και σταλεί μέσω της συσκευής -διαχείριση-οργάνωση του σχολικού 

χρόνου και των δραστηριοτήτων διδασκαλίας-συνδημιουργία και διαμοιρασμού 

περιεχομένου-με χρήση ασύρματης επικοινωνίας ο μαθητής μπορεί να επικοινωνήσει 

με άλλους συμμαθητές, να αλληλεπιδράσει με αυτούς, να ανταλλάξει δεδομένα και 

κυρίως να εργαστεί συλλογικά σε κείμενα, εικόνες, κλπ.   

 Τέλος, οι κινητές υπολογιστικές συσκευές μπορούν να αξιοποιηθούν σε νέες 

παιδαγωγικές πρακτικές, όπου η διαχείριση του σχολικού χρόνου αλλάζει. Ο όρος 

«Flipped Classroom – ΑντίστροφηΤάξη» (Jon Bergmann, Overmyer, & Willie, 2011 

Long, Logan, Waugh, & Cummins, 2013; Tucker, 2012) αποδίδεται σε εκείνη τη 

πρακτική όπου η πληροφορία είναι διαθέσιμη στους μαθητές, πριν το μάθημα στην 

τάξη, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να σκεφτούν, να συζητήσουν με τους συμμαθητές 

ή να διατυπώσουν απορίες προς τον εκπαιδευτικό που πλέον αφιερώνει περισσότερο 

χρόνο σε κάθε μαθητή.       

 Σημαντική φαίνεται επίσης να είναι η συμβολή των κινητών υπολογιστικών 

συσκευών σε μια σειρά καινοτόμων παιδαγωγικών δραστηριοτήτων που προωθούν 

αφενός την ατομική και τη συνεργατική μάθηση και αφετέρου την οικοδόμηση 

γνώσεων και ικανοτήτων υψηλού επιπέδου και επιστημονικής κατανόησης. Οι 

μαθητές χρησιμοποιώντας κινητές συσκευές μπορούν να πειραματιστούν έξω από τα 

στενά και καθορισμένα με αυστηρότητα όρια μιας σχολικής δραστηριότητας, να 

διατυπώσουν ερωτήματα και να αναζητήσουν απαντήσεις για αντικείμενα της 

καθημερινότητάς τους. Αυτό είναι εφικτό σε πολλά επίπεδα. Οι συσκευές αυτές 

έχουν ρόλο γνωστικού εργαλείου για επιστημονικούς υπολογισμούς και 

οπτικοποίηση των δεδομένων, αφού μπορούν να αντικαταστήσουν τους 

μαθηματικούς υπολογιστές τσέπης αλλά και να συνδεθούν σχετικά εύκολα με άλλες 

συσκευές (υπολογιστές, περιφερειακά) για ανταλλαγή και επεξεργασία στοιχείων. 

Μπορούν συνεπώς να υποστηρίξουν τη σχεδίαση μοντέλων, την προσομοίωση 

γεγονότων και καταστάσεων και την οπτικοποίηση εννοιών και διαδικασιών που 

αναπαριστούν σύνθετα φαινόμενα.       

 Συνεπώς, οι κινητές υπολογιστικές συσκευές, λόγω των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών τους είναι δυνατό να αποτελέσουν ένα εργαλείο μάθησης για όλα 

τα γνωστικά αντικείμενα και ένα υποβοηθητικό εργαλείο για την οργάνωση της 

καθημερινής σχολικής ζωής μαθητών και εκπαιδευτικών. 

iii. Flipped Classroom -Αντίστροφη Τάξη 

Η αντίστροφη τάξη (flipped classroom),ή η αντεστραμμένη διδασκαλία όπως 

αποδίδεται ο όρος flipped learning (Κανδρούδη & Μπράτιτσης, 2013), αποτελεί ένα 

νέο εκπαιδευτικό μοντέλο το οποίο ξεφεύγει από την παραδοσιακή μορφή της 

διδασκαλίας. Η βασική διαφορά ανάμεσα στην αντίστροφη τάξη και στην 

παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας είναι ότι μεταφερόμαστε από την παράδοση του 

μαθήματος με διάλεξη (lecture) στην δραστηριότητα (activity) και με το ρόλο του 
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εκπαιδευτικού να αλλάζει από διδάσκων (lecturer –instructor) σε καθοδηγητή και 

μέντορα (mentor) των μαθητών για να διεκπεραιώσουν τις εργασίες τους (homework) 

(Jonathan Bergmann & Sams, 2012; Long etal., 2013, Tucker, 2012). Το μοντέλο της 

αντίστροφης τάξης λειτουργεί ως εξής: Στην τάξη η παράδοση του μαθήματος/ νέου 

αντικειμένου γίνεται με μορφή ppt ή pdf αρχείων τα οποία θα περιέχουν 

υπερσυνδέσμους σε videos, εικόνες, χάρτες κλπ για την πληρέστερη κατανόηση του 

μαθήματος. Στη συνέχεια, στο σπίτι οι μαθητές βλέπουν τα επιλεγμένα από τον 

εκπαιδευτικό αρχεία και μελετούν το νέο μάθημα .Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα 

να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους και τον δάσκαλο μέσω skype. Η 

παράδοση του μαθήματος μπορεί να γίνει και με τη χρήση διαδραστικού υλικού ή με 

τη χρήση πλατφόρμας για ασύγχρονη εκπαίδευση.     

 Τελικά, οι μαθητές εκθέτουν τις απορίες τους βλέποντας τις σημειώσεις τους 

στην ομάδα εργασίας τους και στο δάσκαλο. Ο δάσκαλος μπορεί να ζητήσει από τις 

ομάδες εργασίας να εκθέσουν μία απορία ή ερώτηση κατανόησης του μαθήματος 

ώστε να γίνει συζήτηση με την υπόλοιπη τάξη και να απευθύνει ερωτήσεις 

κατανόησης προς τις ομάδες εργασίας είτε ατομικά στους μαθητές. Στην αντίστροφη 

τάξη δεν ισχύουν πλέον οι κανόνες της παραδοσιακής διδασκαλίας. Η παράδοση του 

μαθήματος γίνεται ως εργασία στο σπίτι ενώ ο σχολικός χρόνος αφιερώνεται στη 

συνεργατική εργασία των μαθητών και τη συζήτηση με τον δάσκαλο. Οι μαθητές και 

οι εκπαιδευτικοί εξοικειώνονται με τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση με 

τους μαθητές να μαθαίνουν με το δικό τους ρυθμό, ενώ προάγεται η συνεργασία και ο 

διάλογος μέσα στην τάξη και εκτός (με τη χρήση skype, moodle κλπ). Όμως, η 

αντίστροφη τάξη δεν είναι συνώνυμο της υποκατάστασης του δασκάλου από τη 

διαδικτυακή διανομή βιντεοδιαλέξεων. Είναι ο συνδυασμός αυτού με ποιοτικό χρόνο 

συνεργατικής διδασκαλίας και προσωπικής επαφής με το δάσκαλο, στην τάξη. 

Πρόκειται δηλαδή για μια μορφή Μεικτής Μάθησης (Blended Learning) και μιας 

μείξης άμεσης διδασκαλίας με εποικοδομητική μάθηση (Jon Bergmann et al., 2011)

 Τελικά, η αντίστροφη τάξη φαίνεται να «υπηρετεί» και το εποικοδομιστικό 

μοντέλο όπου οι μαθητές αντιμετωπίζονται ως στοχαστές που αναπτύσσουν θεωρίες 

για τον πραγματικό κόσμο και εξετάζουν την ορθότητά τους. Στην αντίστροφη τάξη. 

οι μαθητές καλούνται να συνδυάσουν τις πληροφορίες που προσλαμβάνουν έξω από 

την τάξη και να αλληλεπιδράσουν με αυτές και τους συμμαθητές τους με τρόπο, που 

να αποδεικνύει ότι έχουν αφομοιώσει το διδακτικό υλικό, με βάση τις προσωπικές 

τους εμπειρίες και την αλληλεπίδραση μέσω ομαδικών δραστηριοτήτων (Jonathan 

Bergmann & Sams, 2012).Άλλωστε, για τον εποικοδομισμό υπάρχουν τρία διακριτά 

είδη μαθητών α): ο ενεργός (active), ο κοινωνικός (social) και ο δημιουργικός 

(creative) μαθητής (Milbrandt et al., 2004).      

 Όλα τα είδη είναι μαθητές που έχουν τον έλεγχο της μάθησής τους. Οι 

σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες τοποθετούν το μαθητή στο επίκεντρο, με τη μάθηση 

να επιτυγχάνεται μέσω γνωστικών συγκρούσεων ή/και κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων. Στην αντίστροφη τάξη αυτό επιτυγχάνεται μέσα από ελεγχόμενες, 

συνεργατικές καταστάσεις (Long et al., 2013). 

iv. Συνεργατική μάθηση 

Το 1916 ο Dewey υποστήριζε ότι η εκπαίδευση είναι μία ενεργή και 

εποικοδομητική διαδικασία και όχι η παθητική αποδοχή μίας θεωρίας ή κατάστασης. 

Ακόμα και σήμερα, το ζητούμενο παραμένει ο ενεργός χαρακτήρας της μάθησης, η 

οποία προωθεί την αυτονομία του μαθητή και τη συνεργατικότητα. Στην αυτόνομη 

μάθηση, ο μαθητής αναγνωρίζει τις ανάγκες του, θέτει στόχους, αναγνωρίζει πηγές 

μάθησης, επιλέγει στρατηγικές, αξιολογεί το μαθησιακό αποτέλεσμα και κατέχει τον 
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έλεγχο της μάθησής του (Knowles, 1975). Οι μαθητές ενδιαφέρονται περισσότερο για 

τις νέες τεχνολογίες και λιγότερο για τις παραδοσιακές μεθόδους μάθησης, στις 

οποίες είχαν παθητικό ρόλο (Cruz & Carvalho, 2007). Ακόμα τονίζουν ότι ο 

εκπαιδευτικός, προσπαθώντας να κινητοποιήσει τους μαθητές θα πρέπει να 

υιοθετήσει νέες μεθόδους και να εντάξει την τεχνολογία στο μάθημά του.  

 H Thurmond (2003) καθορίζει την αλληλεπίδραση ως την εμπλοκή του 

μαθητή με το περιεχόμενο των μαθημάτων, τους υπόλοιπους μαθητές, τον 

εκπαιδευτικό, το τεχνολογικό μέσο που χρησιμοποιήθηκε. Η αληθινή αλληλεπίδραση 

των παραπάνω έχει σαν αποτέλεσμα την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών, που 

τείνει να ενισχύει την ανάπτυξη της γνώσης σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον.  

 Η συνεργατική μάθηση αναφέρεται στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών και 

των εκπαιδευτικών στη διαδικασία της μάθησης (Whipple, 1987). Η γνώση δεν 

μεταφέρεται αλλά δημιουργείται μέσα από διάλογο, δημιουργώντας ταυτόχρονα την 

αίσθηση της . Οι μαθητές μπορεί να πετύχουν καλύτερη κατανόηση μέσω της 

συνεργασίας, ενώ οι συνεργατικές δραστηριότητες δίνουν κίνητρο στους μαθητές, 

ενθαρρύνοντάς τους να συμμετέχουν σε συζητήσεις (Sharan, 1990; Slavin, 1983). 

v. Μάθηση μέσω κινητών υπολογιστικών συσκευών 

Η μάθηση μέσω κινητών συσκευών μπορεί να οριστεί απλά ως κάθε μορφή 

μάθησης που αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι κινητές (mobile) και 

ασύρματες (wireless) τεχνολογίες και συσκευές, όπως Wi-Fi, Bluetooth, multi-hop 

wireless LAN, GPS, GSM, GPRS, 3G και δορυφορικά συστήματα, κινητά τηλέφωνα, 

PDAs, φορητοί υπολογιστές, κλπ. Θα μπορούσε δηλαδή να διαφοροποιηθεί μόνο από 

την αξιοποίηση συγκεκριμένων τεχνολογιών και συσκευών. Αν δούμε όμως τη 

μάθηση από την πλευρά του χρήστη-εκπαιδευόμενου, η σημαντική διαφορά έγκειται 

στο γεγονός ότι η μάθηση μπορεί να λαμβάνει χώρα οπουδήποτε: για παράδειγμα, οι 

μαθητές μπορούν να διαβάσουν τα μαθήματά τους στο σχολικό λεωφορείο, οι γιατροί 

να αποκτήσουν νέες γνώσεις στις συζητήσεις στους διαδρόμους του νοσοκομείου, 

κλπ. Γενικά, υπάρχουν αμέτρητες περιπτώσεις μάθησης καθώς οι άνθρωποι 

κινούνται. Κατά συνέπεια, ο ορισμός της μάθησης μέσω κινητών συσκευών πρέπει να 

περιλάβει και τις δύο αυτές διαστάσεις, δηλαδή της τεχνολογίας και του χρήστη.  

 Οι κινητές συσκευές, όπως παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα, 

διαθέτουν μια σειρά από χαρακτηριστικά που τις καθιστούν ελκυστικές για την 

εκπαίδευση, όπως: είναι φθηνές, σε σχέση με τους υπολογιστές, και μπορούν να 

μεταφερθούν εύκολα, προσφέρουν τη δυνατότητα για ubiquitous computing, 

προσφέρουν πρόσβαση σε πληροφορίες και προωθούν την ανάπτυξη του ψηφιακού 

αλφαβητισμού (information literacy), προσφέρουν δυνατότητες για ανεξάρτητη 

μάθηση (independent learning) και διευκολύνουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες 

(Savill-Smith & Kent, 2003)       

 Επίσης, οι κινητές συσκευές προσφέρουν μια σειρά από πλεονεκτήματα λόγω 

της φύσης τους, όπως: κοινωνική διαδραστικότητα (social interactivity) - ανταλλαγή 

δεδομένων και η συνεργασία με άλλους εκπαιδευόμενους μπορεί να συμβεί 

πρόσωπο-με-πρόσωπο, ευαισθησία στο γενικότερο πλαίσιο της μάθησης (context 

sensitivity) - οι κινητές συσκευές μπορούν και να συγκεντρώσουν αλλά και να 

απαντήσουν σε πραγματικά ή προσομοιωμένα δεδομένα που είναι μοναδικά για την 

παρούσα θέση, περιβάλλον και χρόνο, συνδεσιμότητα (connectivity) - είναι δυνατή η 

δημιουργία ενός τοπικού δικτύου με τη σύνδεση κινητών συσκευών σε συσκευές 

συλλογής δεδομένων, σε άλλες συσκευές, ή σε ένα κοινό δίκτυο, ατομικότητα 

(individuality) - η βοήθεια που παρέχεται για περίπλοκες δραστηριότητες μπορεί να 

προσαρμόζεται στον εκάστοτε μαθητευόμενο (Klopfer, Squire, & Jenkins, 2002).  
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 Φυσικά, η αξιοποίηση των κινητών συσκευών στη μάθηση μπορεί να λάβει 

διάφορες μορφές (Gay et al., 2002), όπως φαίνεται και στον . 

Κάθε επίπεδο αντιπροσωπεύεται από τυπικές εφαρμογές λογισμικού που 

προσδιορίζουν τις λειτουργίες και τις δυνατότητες της συσκευής. Παράλληλα, κάθε 

επίπεδο δίνει περισσότερη ή λιγότερη έμφαση στη διαχείριση του περιεχομένου ή της 

αλληλεπίδρασης και προσδιορίζει ατομικές ή συνεργατικές μαθησιακές 

δραστηριότητες. 

Πίνακας 1: Διαφορετικά επίπεδα αξιοποίησης των κινητών συσκευών στη Μάθηση  

(Gay et al., 2002) 
. Τέσσερα κύρια επίπεδα αξιοποίησης των κινητών συσκευών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία καταγράφονται στη βιβλιογραφία (Gay et al., 2002):  

    το πρώτο αφορά στην παραγωγικότητα (που 

επιτυγχάνεται, κυρίως, με τη χρήση βασικών εφαρμογών γενικής χρήσης),  

     το δεύτερο στην ευέλικτη πρόσβαση (σχετίζεται 

με την προσπέλαση δεδομένων, κυρίως σε τοπικό επίπεδο),    

    το τρίτο στη συλλογή δεδομένων (σχετίζεται με την εξ 

αποστάσεως προσπέλαση σε δεδομένα μέσω Δικτύου ή με τη συλλογή δεδομένων 

μέσω περιφερειακών συσκευών από δραστηριότητες στο φυσικό περιβάλλον) 

   και το τέταρτο στην επικοινωνία και στη συνεργασία. 

Κάθε επίπεδο αντιπροσωπεύεται από τυπικές εφαρμογές λογισμικού που 

προσδιορίζουν τις λειτουργίες και τις δυνατότητες της συσκευής. Παράλληλα, κάθε 

επίπεδο δίνει περισσότερη ή λιγότερη έμφαση στη διαχείριση του περιεχομένου ή της 

αλληλεπίδρασης και προσδιορίζει ατομικές ή συνεργατικές μαθησιακές 

δραστηριότητες. 

Πίνακας 1: Διαφορετικά επίπεδα αξιοποίησης των κινητών συσκευών στη Μάθηση  

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4 

Παραγωγικότητα Ευέλικτη πρόσβαση Συλλογή δεδομένων 
Επικοινωνία και 

συνεργασία 

τυπικές εφαρμογές 

 ημερολόγια 

 χρονοπρογραμματισμός 

 επικοινωνία 

 καταχώρηση δεδομένων 

 βαθμολόγηση 

 αξιολόγηση 

 τοπικές βάσεις 

δεδομένων 

 διαδραστικές 

εφαρμογές 

 εκπαίδευση just-in-time 

 δικτυακές βάσεις 

δεδομένων 

 συλλογή δεδομένων 

 σύνθεση δεδομένων 

 κινητές βιβλιοθήκες 

 συζήτηση (real-time 

chat) 

 σημειώσεις 

 διαμοιρασμός 

δεδομένων 

 ασύρματη 

επικοινωνία 

Η έμφαση είναι στο περιεχόμενο και στις ατομικές 

χρήσεις  

χρήστης: το άτομο 

κυρίως ασύγχρονα 

καταχώρηση και διαχείριση πληροφοριών 

βασίζεται σε συγκεκριμένο υλικό 

απομόνωση 

Η έμφαση είναι στην επικοινωνία και στις 

συλλογικές χρήσεις 

χρήστης: η ομάδα 

κυρίως σύγχρονα 

οικοδόμηση γνώσης 

βασίζεται σε συγκεκριμένα δίκτυα 

διασύνδεση 
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(Gay et al., 2002) 

 

vi. Βασικά Πλεονεκτήματα των Κινητών Συσκευών στη Μάθηση  

Η σημασία των κινητών συσκευών για τη μάθηση έχει καταδειχθεί και από 

μια σειρά μελετών, που διερεύνησαν τη γνώμη των ίδιων των χρηστών. Σύμφωνα με 

τις έρευνες αυτές, οι κινητές συσκευές παρουσιάζουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα, 

αναφορικά με τη χρησιμοποίησή τους στη διαδικασία της μάθησης (Savill-Smith & 

Kent, 2003): ερέθισμα, κίνητρο (motivational stimulus). ευκολία χρήσης (ease of 

storage and portability), ευκολία και βελτίωση γραπτών εργασιών (improved and 

easier written work), καλύτερη γνώση για τους υπολογιστές (increased knowledge of 

computers), διαθεσιμότητα (readily available at all times), εύρος (offered a range of 

useful functions), διασκέδαση (fun), ευελιξία (flexibility and use outside the 

classroom), κατοχή (personal ownership), ανεξάρτητη εργασία (independent working), 

καλύτερη πρόσβαση (greater computer access), ενδιαφέρον (more interesting than 

desktop machine). 

vii. Προβλήματα των Κινητών Συσκευών στη Μάθηση  

Από την άλλη πλευρά, η χρησιμοποίηση κινητών συσκευών μπορεί να 

δημιουργήσει μια σειρά από προβλήματα
1
, όπως (Savill-Smith & Kent, 2003): 

κόστος, (ειδικά λόγω της ραγδαίας εξέλιξης, που απαξιώνει γρήγορα την αντίστοιχη 

τεχνολογία), ευαισθησία (για σχολικά περιβάλλοντα), τεχνικά προβλήματα (μπαταρίες, 

σύνδεση, συμβατό λογισμικό), έλλειψη εκπαιδευτικού λογισμικού. 

                                                 
1 Βλ. Ενότητα  Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. 

    

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4 

Παραγωγικότητα Ευέλικτη πρόσβαση Συλλογή δεδομένων 
Επικοινωνία και 

συνεργασία 

τυπικές εφαρμογές 

 ημερολόγια 

 χρονοπρογραμματισμός 

 επικοινωνία 

 καταχώρηση δεδομένων 

 βαθμολόγηση 

 αξιολόγηση 

 τοπικές βάσεις 

δεδομένων 

 διαδραστικές 

εφαρμογές 

 εκπαίδευση just-in-time 

 δικτυακές βάσεις 

δεδομένων 

 συλλογή δεδομένων 

 σύνθεση δεδομένων 

 κινητές βιβλιοθήκες 

 συζήτηση (real-time 

chat) 

 σημειώσεις 

 διαμοιρασμός 

δεδομένων 

 ασύρματη 

επικοινωνία 

Η έμφαση είναι στο περιεχόμενο και στις ατομικές 

χρήσεις  

χρήστης: το άτομο 

κυρίως ασύγχρονα 

καταχώρηση και διαχείριση πληροφοριών 

βασίζεται σε συγκεκριμένο υλικό 

απομόνωση 

Η έμφαση είναι στην επικοινωνία και στις 

συλλογικές χρήσεις 

χρήστης: η ομάδα 

κυρίως σύγχρονα 

οικοδόμηση γνώσης 

βασίζεται σε συγκεκριμένα δίκτυα 

διασύνδεση 
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viii. Θεωρίες μάθησης και εφαρμογές κινητών υπολογιστικών συσκευών  

Στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού επιδρούν οι ακόλουθες θεωρίες 

μάθησης: συμπεριφορισμός (behaviorism), γνωστικές θεωρίες (ψυχολογική θεωρία – 

cognitive    psychology και εποικοδομισμός – constructivism κοινωνικοπολιτισμικές 

(sociocultural) ή ιστορικοπολιτισμικές (historicocultural). Οι εκπαιδευτικές 

εφαρμογές που σχεδιάζονται για τις κινητές υπολογιστικές συσκευές κατατάσσονται 

σε μια από αυτές τις κατηγορίες αφού αναπτύσσονται με βάση κάποια από τις 

παραπάνω θεωρίες. Όμως, πολλές από τις διαθέσιμες εφαρμογές στις αποθήκες 

αναζήτησης (App Store και Google Play), αν και δεν έχουν σχεδιαστεί αρχικά για 

παιδαγωγικούς σκοπούς μπορούν να αξιοποιηθούν στην μαθησιακή διαδικασία. Οι 

εφαρμογές αυτές μπορούν επίσης να κατηγοριοποιηθούν με βάση τις παραπάνω 

θεωρίες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που δίνουν στο χρήστη. 

Αν και δεν έχουν σχεδιαστεί με βάση τις παραπάνω θεωρίες, τα χαρακτηριστικά τους 

τις καθιστούν παιδαγωγικά αξιοποιήσιμες.     

 Στην ενότητα αυτή γίνεται μια πρώτη κατηγοριοποίηση των εφαρμογών 

(apps) που λειτουργούν στις κινητές υπολογιστικές συσκευές. Η έμφαση δίνεται στις 

δυνατές εκπαιδευτικές χρήσεις τους με βάση τις κύριες θεωρίες μάθησης. Οι 

εφαρμογές χωρίζονται σε τρεις κύριες κατηγορίες: συμπεριφοριστικές, 

εποικοδομιστικές και κοινωνικοπολιτισμικές. Οι κινητές υπολογιστικές συσκευές 

τοποθετούνται εξ ορισμού σε ένα εποικοδομιστικό πλαίσιο. Οι χρήσεις όμως που 

μπορούν να γίνουν με τις συσκευές αυτές ποικίλουν και κατηγοριοποιούνται και στις 

τρεις κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις. Μια πρώτη αναζήτηση των εφαρμογών στις 

δύο μεγάλες αποθήκες αναζήτησης (App Store & Google Play) δίνει ενδιαφέροντα 

αποτελέσματα. Οι κύριες εφαρμογές όταν ταξινομούνται ανά γνωστικό αντικείμενο 

(στην ευρύτερη κατηγορία Εκπαίδευση) είναι συμπεριφοριστικού τύπου, κυρίως 

ασκήσεις και δευτερευόντως συστήματα καθοδήγησης και πολυμεσικά συστήματα 

(συνήθως ομιλούντα βιβλία και παιγνίδια ή παραμύθια πολυμεσικού τύπου). Στις 

εφαρμογές εποικοδομιστικού τύπου βρίσκουμε δεκάδες εφαρμογές εννοιολογικής 

χαρτογράφησης και οπτικοποιήσεις σε πολλά γνωστικά αντικείμενα, κυρίως από 

θετικές επιστήμες και ιστορία. Περιορισμένος είναι ο αριθμός των συστημάτων 

προσομοίωσης και μοντελοποίησης. Υπάρχουν επίσης πολλές εφαρμογές υπερμέσων 

και εκατοντάδες εφαρμογές παραγωγικότητας. Βρίσκουμε επίσης συστήματα 

επικοινωνίας και συνεργασίας. 

 

Ορισμένες από τις εφαρμογές του Google Play, κατηγοριοποιήθηκαν ενδεικτικά όπως 

φαίνεται στον Πίνακας 2 

Πίνακας 2: Κατηγοριοποίηση εφαρμογών (apps) του Google Play 

(https://play.google.com/store) 

Συμπεριφοριστικές 

Ασκήσεις – Καθοδήγηση 

Kids Numbers and Math Lite 

National Flags Quiz 

Πολυμέσα 

Παραμύθια 

San Simera-Σαν Σήμερα 

Εκπαιδευτικά παιχνίδια 

https://play.google.com/store
https://play.google.com/store/apps/details?id=zok.android.numbers&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.fractalgate.android.nationalflags&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lisbonlabs.bedtime.gr&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sansimera&feature=search_result
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Κρεμάλα - Hangman in Greek 

Τα παιδία παίζει 

Kids Animal Piano Free 

Markers 

Εποικοδομιστικές 

Υπερμέσα 

Dolphin Browser 

Firefox Browser for Android 

Εννοιολογικοί χάρτες 

SimpleMind Free mind mapping 

Mindjet for Android 

Οπτικοποιήσεις 

Planets 

Pocket Planets Lite 

Προσομοιώσεις 

Pendulum Simulation 

Pendulum Lab Physics Simulator 

Εικονικά εργαστήρια 

Biochemistry Lab Suite 

Συστήματα σύνδεσης με το περιβάλλον 

(GPS) 

Sky Map 

Maps 

Compass 

Pendulum Simulation 

Smart Measure 

Earth-Now 

Real Time GPS Tracker 

Thermometer 

Κοινωνικοπολιτισμικές 

 

Εγκυκλοπαίδειες – λεξικά 

Αγγλο Ελληνικό Λεξικό ΔΩΡΕΑΝ 

Wikipedia 

Wiki Encyclopedia 

Tablet Browser for Wikipedia 

iTranslate - free translator 

Μηχανές αναζήτησης 

Top Search Engines 

Google Search 

Google Gesture Search 

Voice Search 

Google Goggles 

Barcode Scanner 

Shazam 

Εικονικοί κόσμοι 

Street View on Google Maps 

Εργαλεία επικοινωνίας 

WhatsApp Messenger 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kremala&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.jvlach.kidsplay&feature=apps_topselling_free
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androidcave.animalpiano.free&feature=apps_topselling_free
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.dsandler.apps.markers
https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.mgeek.TunnyBrowser&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.firefox&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.modelmakertools.simplemindfree&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.thinkingspace
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.qcontinuum.planets&feature=apps_topselling_free
https://play.google.com/store/apps/details?id=at.sfk.android.pocket.planets.lite&feature=apps_topselling_free
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bsl.android.pendulum&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.glowwormapps.pendulumlab&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.biologycalculator&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.stardroid&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apksoftware.compass&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bsl.android.pendulum&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.measure&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.nasa.jpl.earthnow.activity&feature=top-free
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greenalp.RealtimeTracker&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thermometer.wintrino&feature=top-free
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.movinapp.dict.enel.free&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.wikipedia&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.exelentia.wikipedia&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.amimetic.wikibrowser&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=at.nk.tools.iTranslate&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsbar.TopSearchEng103284&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.googlequicksearchbox&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.gesturesearch&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.voicesearch&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.unveil&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.zxing.client.android&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shazam.android&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.street&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&feature=search_result
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Skype - free IM & video calls 

Viber : Free Calls & Messages 

GO SMS Pro 

Tango Text, Voice, Video Calls 

NetSupport Tutor Assistant 

 

ix. Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου 

Η αποτελεσματική ένταξη και ουσιαστική χρήση των κινητών υπολογιστικών 

συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να 

λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες που καθορίζουν την ένταξη κάθε νέας τεχνολογίας 

στην τάξη. Η όποια παρέμβαση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την έννοια της 

Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου (ΤΠΓΠ), που διατυπώθηκε από 

τους Mishra και Koehler (2006) με στόχο να περιγράψουν ολοκληρωμένα το πλαίσιο 

των παραγόντων που καθορίζουν την ένταξη των ΤΠΕ στη σχολική τάξη (Σχήμα 1). 

 

Σχήμα 1: Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (Κόμης Β. , 2011) 

Το μοντέλο αυτό δεν αντιμετωπίζει ανεξάρτητα το Περιεχόμενο, την 

Παιδαγωγική και την Τεχνολογία αλλά μέσα από το σύνθετο σύστημα αλληλο-

συσχετίσεων που ορίζουν οι τρεις αυτές παράμετροι. Εκτός όμως από τις τρεις 

συνιστώσες, οι τομές που δημιουργούνται από κάθε δύο κύκλους αναπαριστούν τρία 

ακόμα είδη γνώσης: α) την Παιδαγωγική Γνώση του Περιεχομένου (Pedagogical 

Content Knowledge) δηλαδή τη γνώση που χρειάζεται να διαθέτει ο εκπαιδευτικός 

ώστε να μετασχηματίζει τη γνώση του αντικειμένου που διδάσκει για να διευκολύνει 

τη μάθηση των μαθητών, β) την Τεχνολογική Γνώση Περιεχομένου (Technological 

Content Knowledge), δηλαδή την κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο η τεχνολογία 

επηρεάζει το περιεχόμενο που πρόκειται να διδάξει ο εκπαιδευτικός, γ) την 

Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση (Technological Pedagogical Knowledge) δηλαδή 

την κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο η διδασκαλία και η μάθηση μεταβάλλονται 

όταν αξιοποιείται κάποιο τεχνολογικό εργαλείο από τον εκπαιδευτικό. Η τομή και 

των τριών κύκλων αναπαριστά την Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης 

Περιεχομένου (ΤΠΓΠ)  «...που απαιτεί την κατανόηση των αναπαραστάσεων και των 

εννοιών όταν χρησιμοποιείται η τεχνολογία, παιδαγωγικές τεχνικές που θα 

χρησιμοποιηθούν µε εποικοδομητικό τρόπο για να συνεισφέρουν στη διδασκαλία..., 

γνώση για το τι κάνει κάποιες έννοιες δύσκολες ή εύκολες, πώς η τεχνολογία μπορεί να 

βοηθήσει να αντιμετωπιστούν κάποια προβλήματα..., γνώση της προϋπάρχουσας 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skype.raider&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.viber.voip&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jb.gosms&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sgiggle.production&feature=search_result
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netsupportsoftware.assistant&feature=search_result
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γνώσης των μαθητών, επιστημολογικές θεωρίες ...γνώση για το πώς η τεχνολογία 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να οικοδομήσει στην υπάρχουσα γνώση και... ή να 

ενδυναμώσει τις υπάρχουσες» (Mishra & Koehler, 2006).  

 

3.Θεωρητικό πλαίσιο 

 

Η χρήση κινητών υπολογιστικών συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

συνιστά σήμερα έναν ιδιαίτερα σημαντικό τομέα έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο 

των ΤΠΕ. Δεδομένης της καινοτομικής διάστασης των κινητών υπολογιστικών 

συσκευών, ποικίλα ερευνητικά ερωτήματα είναι δυνατόν να απαντηθούν στον χώρο 

της εκπαίδευσης. Τα ερωτήματα αυτά σχετίζονται τόσο με την ανάπτυξη συσκευών 

(τεχνολογίες, εργονομία, δυνατότητες) και εφαρμογών (διεπιφάνειες χρήσης, 

εκπαιδευτικό λογισμικό, λογισμικό παραγωγικότητας) όσο και με τις δυνατές 

εκπαιδευτικές χρήσεις εντός και εκτός σχολείου (Goodwin, 2012).    

 Τα κύρια ερευνητικά αποτελέσματα εστιάζουν κυρίως στην ευχρηστία και στη 

λειτουργικότητα των κινητών συσκευών (οι νέοι εξοικειώνονται εύκολα με τις 

συσκευές αυτές) καθώς και στη διαμόρφωση ενός θετικού παιδαγωγικού πλαισίου 

αφού γίνονται αποδεκτές από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές με θετικό τρόπο, 

ενισχύοντας τα κίνητρα για μάθηση, αναπτύσσοντας τις οργανωτικές δεξιότητες και 

την αίσθηση της υπευθυνότητας. Φαίνεται επίσης ότι ενσωματώνονται στην 

καθημερινή πρακτική (σε ποικίλα αντικείμενα και εκπαιδευτικές βαθμίδες) πολύ πιο 

εύκολα από τους συμβατικούς υπολογιστές ενώ αυξάνουν την ανεξαρτησία και την 

πρωτοβουλία των μαθητών. Από την έρευνα προκύπτουν αποτελεσματικές χρήσεις 

των κινητών συσκευών σε γνωστικά αντικείμενα όπως η γλώσσα, τα μαθηματικά, οι 

φυσικές και οι κοινωνικές επιστήμες. Τέλος, η δυνατότητα εγκατάστασης και χρήσης 

ηλεκτρονικών παιγνιδιών στις συσκευές αυτές επιδρά στη γρήγορη εκμάθηση της 

χρήσης τους και αυξάνει το επίπεδο προσοχής και συγκέντρωσης των παιδιών. 

 Μια πρόσφατα έκθεση του περιοδικού Horizon (Johnson, Adams, & 

Cummins, 2012) για τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση αναφέρεται στις κινητές 

υπολογιστικές συσκευές και τις εφαρμογές που τις συνοδεύουν ως τη νέα τάση στην 

υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στα σχολεία το 2013. Υπάρχουν πολλές ενδείξεις για 

την συνεχώς αυξανόμενη χρήση αυτών των τεχνολογιών σε σχολεία σε όλο τον 

κόσμο.           

 Η ιδέα αξιοποίησης κινητών συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία, ως 

εργαλεία που μπορούν να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν τη διδασκαλία και τη 

μάθηση δεν είναι καινούργια. Έχουν καταγραφεί αρκετές προσπάθειες ενσωμάτωσης 

κινητών συσκευών (κυρίως PDAs) στην εκπαιδευτική διαδικασία, πριν από την 

εμφάνιση των νέων κινητών υπολογιστικών συσκευών τα τελευταία χρόνια 

(ταμπλέτες – υπολογιστές όπως αναφέρονται παραπάνω)    

 Τα τελευταία 3 χρόνια, με την παρουσίαση του  iPad από την Apple έχουν 

γίνει αρκετές προσπάθειες ενσωμάτωσης των κινητών υπολογιστικών συσκευών στην 

εκπαίδευση. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι τον Ιανουάριο του 2012 η Apple 

ανακοίνωσε ότι περίπου 1,5 εκατομμύρια iPads έχουν πωληθεί σε εκπαιδευτικά 

ιδρύματα (Apple, 2012).  

i. Διδασκαλία και μάθηση 
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Οι περισσότερες από τις μελέτες που πραγματοποιούνται στο συγκεκριμένο 

πεδίο εντάσσονται σε ευρύτερα ερευνητικά υποστηρικτικά προγράμματα, όπως το 1:1 

iPad initiative
2
. Σε μια από τις έρευνες που εντάσσονται στη συγκεκριμένη 

πρωτοβουλία, στο Longfield Academy του Kent ζητήθηκε η γνώμη μαθητών, 

εκπαιδευτικών και γονέων μετά την χρησιμοποίηση κινητών υπολογιστικών 

συσκευών καθόλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς (Heinrich, 2012). Οι 

μαθητές ανέφεραν ότι χρησιμοποίησαν τα iPads σε όλες σχεδόν τις γνωστικές 

περιοχές και κυρίως για να αναζητήσουν περιεχόμενο στο διαδίκτυο, να σχεδιάσουν 

εννοιολογικούς χάρτες και να δημιουργήσουν παρουσιάσεις. Ανέφεραν επίσης πως 

ήθελαν να χρησιμοποιούν τις συσκευές αυτές για να αντικαταστήσουν το μολύβι, το 

χαρτί και το βιβλίο για να κρατούν σημειώσεις, να σχεδιάζουν παιχνίδια, να 

δημιουργούν μουσική, να κάνουν διαδικτυακές αναζητήσεις περιεχομένου και να 

κάνουν τις εργασίες τους. Οι μαθητές ανέφεραν πράγματα που δεν μπορούσαν να 

κάνουν πριν (ή μπορούσαν να κάνουν πιο δύσκολα) όπως εύκολη πρόσβαση στο 

διαδίκτυο, πρόσβαση σε εγκυκλοπαίδειες, εύκολη πρόσβαση σε εκπαιδευτικά 

παιχνίδια και εφαρμογές, εύκολη πρόσβαση σε εργαλεία για αναστοχασμό (όπως 

λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης) (Heinrich, 2012). 

ii. Εξατομίκευση 

Οι Henderson & Yeow (2012) σε έρευνα τους σε δημοτικό σχολείο στη Νέα 

Ζηλανδία αναφέρονται στην ιδέα ότι αυτές οι συσκευές μπορούν να υποστηρίζουν 

την απρόσκοπτη μάθηση επιτρέποντας στους μαθητές να εναλλάξουν εύκολα 

μαθησιακά περιβάλλοντα, από το επίσημο στο ανεπίσημο και από το συλλογικό στο 

ατομικό και να πάρουν στα χέρια τους τη μαθησιακή διαδικασία και να ελέγχουν τον 

τρόπο που μαθαίνουν. Για παράδειγμα, μπορούν να μεταφέρουν ότι μαθαίνουν στο 

σχολείο στην πραγματική ζωή.        

 Σε μια μελέτη σε δημοτικό σχολείο στη Νορβηγία, οι μαθητές μπορούσαν να 

πάρουν την κινητή υπολογιστική συσκευή στο σπίτι τους (Gasparini, 2011). Επειδή 

υπήρχαν μόνο 6 συσκευές για όλη την τάξη ομάδες μαθητών έπαιρναν μια συσκευή 

στο σπίτι κάθε φορά. Οι μαθητές ήταν ελεύθεροι να προσθέσουν εφαρμογές, 

εξατομικεύοντας κατά κάποιο τρόπο τη συσκευή. Οι ερευνητές κατέγραψαν τις 

εφαρμογές που είχαν εγκαταστήσει οι μαθητές στις ταμπλέτες με σκοπό να 

μελετήσουν το είδος των εφαρμογών που επέλεξαν οι μαθητές. Συμπέραναν πως ένας 

μαθητής είχε οργανώσει τις εφαρμογές του θεματικά και είχε εγκαταστήσει μια 

ελεύθερη εφαρμογή μετατροπής κειμένου σε φωνή (text-to-speech). Ύστερα από 

συζήτηση με τον εκπαιδευτικό της τάξης κατάλαβαν ότι ο συγκεκριμένος μαθητής 

είχε προβλήματα στην ανάγνωση. Μπορούσε όμως να χρησιμοποιήσει τη 

συγκεκριμένη εφαρμογή για ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία του, κάτι που θα μπορούσε 

δύσκολα να γίνει με έναν υπολογιστή που τέτοια λογισμικά είναι ακριβά και 

χρειάζονται εμπειρία στην εγκατάσταση και χρήση.     

 Σε μια έρευνα στην Αιτή, όπου αξιοποιήθηκαν 3 iPads για όλη την τάξη, οι 

μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες και επέλεξαν οι ίδιοι τις εφαρμογές και τα εργαλεία 

με τα οποία ήθελα να εργαστούν υποστηρίζοντας τη δική τους μάθηση. Με αυτό τον 

τρόπο, όχι μόνο «ακούστηκε» η φωνή των μαθητών αλλά διευκολύνεται η κατασκευή 

της γνώσης από το μαθητή (Berson, Berson, & McGlinn Manfra, 2012) 

iii. Συνεργασία 

                                                 
2 http://lists.apple.com/archives/nd-k12/2012/May/msg00004.html  

http://lists.apple.com/archives/nd-k12/2012/May/msg00004.html
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Η γνώση προκύπτει από κοινωνική αλληλεπίδραση. Η κοινωνική 

αλληλεπίδραση μπορεί να πάρει τη μορφή της παραδοσιακής αλληλεπίδρασης 

εκπαιδευτικού – μαθητή, της αλληλεπίδρασης σε μικρή ομάδα ή της αλληλεπίδρασης 

σε μεγαλύτερες ομάδες ή κοινότητες. Στη βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφέρεται 

πως οι κινητές υπολογιστικές συσκευές συνεισφέρουν στην ποιότητα της 

συνεργασίας. Μια μελέτη σε δημοτικό σχολείο στη Νέα Ζηλανδία αναφέρει πως η 

φορητότητα των συσκευών, η οθόνη αφής, η δυνατότητα περιστροφής της οθόνης, η 

ποικιλία των εφαρμογών και γενικά η ευκολία χρήσης δίνει τη δυνατότητα στους 

μαθητές να συνεργαστούν καλύτερα στις ομάδες τους από ότι πριν (Henderson & 

Yeow, 2012). Η δυνατότητα χειρισμού της ταμπλέτας με το δάκτυλο δίνει ώθηση στο 

μαθητή διατηρώντας το ενδιαφέρον του για περισσότερο χρόνο, επιτρέποντας στους 

μαθητές να αλληλεπιδράσουν με τη συσκευή αλλά και να διατηρήσουν οπτική επαφή 

και με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους, κάτι που θα ήταν δύσκολο αν η ομάδα 

εργαζόταν σε έναν υπολογιστή.       

 Από την άλλη μεριά, εκπαιδευτικοί που παρατήρησαν μαθητές να εργάζονται 

ομαδικά με τέτοιες συσκευές αναφέρουν πως η δυνατότητα ταυτόχρονου χειρισμού 

της ταμπλέτας από περισσότερους από έναν μαθητή (multi-touch) αν και είναι δυνατό 

τεχνικά δεν δουλεύει καλά στην πράξη καθώς το μέγεθος της ταμπλέτας είναι πολύ 

μικρό για να μπορεί να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα από πολλούς μαθητές την ίδια 

στιγμή. Αυτό που ήταν πιο επιτυχημένο ήταν να χειρίζεται κάθε μαθητής μόνος του 

τη ταμπλέτα μέσα στην ομάδα, να δημιουργεί περιεχόμενο και ύστερα να δίνει την 

ταμπλέτα στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Άλλη μια δυνατότητα και ευκαιρία 

συνεργατικής μάθησης έχουν οι μαθητές όταν μοιράζονται πληροφορίες μέσω 

δικτύου ή όταν πραγματοποιούν συνεργατικές δραστηριότητες μέσω διαδικτύου 

(shared apps) (Henderson & Yeow, 2012). 

iv. Ενίσχυση της μάθησης 

Επιπλέον, η έρευνα δείχνει πως η υιοθέτηση και η χρήση των κινητών 

υπολογιστικών συσκευών στην τάξη, αλλά και έξω από αυτή, επιτρέπει στους 

μαθητές να εμπλουτίσουν τη μάθηση με τρόπους που πριν ήταν αδύνατο ή δύσκολο 

να ενσωματώσουν στην μαθησιακή διαδικασία (DEECD, 2012; Heinrich, 2012). 

 Στο Auburn School στο Maryland της Αμερικής για παράδειγμα οι μαθητές 

μπορούσαν να συνδυάσουν διαφορετικές εφαρμογές για να εμπλουτίσουν τη γνώση 

τους για διάφορα λογοτεχνικά κείμενα, με μία συσκευή αξιοποιώντας βίντεο, 

εφαρμογές καταγραφής σημειώσεων, εφαρμογές επισήμανσης ή τροποποίησης 

έτοιμων κειμένων με σκοπό να δημιουργήσουν το δικό τους περιεχόμενο (κείμενο, 

βίντεο, ήχο) (Johnson et al., 2012). 

v. Διαμοιρασμός περιεχομένου 

Σε πολλές έρευνες εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς αναφέρουν πως οι 

δυνατότητες επικοινωνίας μέσα από την ταμπλέτα, η φορητότητά της και η ευκολία 

μεταφοράς της ταμπλέτα από το σχολείο στο σπίτι κάνει την επικοινωνία 

εκπαιδευτικών, μαθητών, σχολείου και σπιτιού πιο εύκολη (Burden, Hopkins, Male, 

Martin, & Trala, 2013; Clarke & Svanaes, 2012; Heinrich, 2012).   

 Οι συσκευές δίνουν τη δυνατότητα για απομακρυσμένη επικοινωνία σε 

πραγματικό χρόνο μέσα από εφαρμογές διαμοιρασμού ήχου και εικόνας 

χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο. Σε σχολείο στο Texas οι εκπαιδευτικοί 

επικοινωνούσαν με τους γονείς με την εφαρμογή Facetime της Apple. Η δυνατότητα 

αυτή της ταμπλέτας επιτρέπει ακόμα την πραγματοποίηση βιντεο-διαλέξεων ή τις 
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ομαδικές συζητήσεις με άλλα σχολεία (Pilgrim, Bledsoe, & Reily, 2012). Σε μελέτη 

στην Αγγλία για την χρήση των tablet στα σχολεία, ένα από τα σημαντικότερα 

συμπεράσματα ήταν πως οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς συμφώνησαν πως 

η μεταξύ τους επικοινωνία διευκολύνθηκε με την χρήση αυτών των συσκευών. Οι 

μαθητές κινητοποιήθηκαν και χρησιμοποίησαν τις ταμπλέτες για να συνεργαστούν 

και να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητές τους χρησιμοποιώντας εφαρμογές 

επικοινωνίας (Clarke & Svanaes, 2012). Αν και άλλες τεχνολογίες επιτρέπουν την 

απομακρυσμένη επικοινωνία (με ήχο και εικόνα), οι ταμπλέτες με την φορητότητά 

τους, την ευκολία χρήσης, την ασφάλεια και την αξιοπιστία των εφαρμογών και τη 

δυνατότητα για ενσωμάτωση πολλών διαφορετικών εφαρμογών δίνει μια περαιτέρω 

ώθηση στην ευελιξία της επικοινωνίας.  

vi. Κινητές υπολογιστικές συσκευές και εκπαιδευτικοί 

Με την εμφάνιση νέων τεχνολογικών λύσεων που μπορούν να αξιοποιηθούν 

στην εκπαιδευτική διαδικασία με κάποιο τρόπο, αρκετοί εκπαιδευτικοί 

κινητοποιούνται και προσπαθούν να ενσωματώσουν και να προσαρμοστούν στις 

τεχνολογικές αλλαγές και εξελίξεις. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ανάλογων 

προσπαθειών που παρουσιάζονται σε blogs
3
 ή αποτελούν αντικείμενα συζητήσεων σε 

forums και ανεπίσημες ομάδες εκπαιδευτικών
4
. Οι εκπαιδευτικοί σπάνια συζητούν 

για το πώς οι εφαρμογές που χρησιμοποίησαν αξιοποιήθηκαν αποτελεσματικά στην 

πράξη μιας και είναι πολλές φορές δύσκολο για αυτούς να αποφασίσουν ποια από τα 

πολλά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των κινητών υπολογιστικών συσκευών να 

χρησιμοποιήσουν. Η μελέτη για τη χρήση και αξιοποίηση των συσκευών αυτών σε 

σχολεία από οργανωμένες έρευνες (Burden et al., 2013; Clarke & Svanaes, 2012; 

DEECD, 2012; Heinrich, 2012; Johnson et al., 2012) οδηγεί σε συστηματική 

διερεύνηση και με έναν πιο πρακτικό τρόπο.      

 Σε έρευνα σε σχολείο στη Σκωτία για τη χρήση των iPads στην τάξη (Burden 

et al., 2013) οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν πως η χρήση αυτών των συσκευών 

υποστήριξε τη διδασκαλία και τη μάθηση εμπλουτίζοντας τη μαθησιακή εμπειρία και 

μετασχηματίζοντας τη διδακτική πρακτική. Οι εκπαιδευτικοί ήταν ενθουσιασμένοι με 

την εύκολη ενσωμάτωση της τεχνολογίας, με τα iPads, στην τάξη τους. Η 

φορητότητα και η ευκολία χρήσης των συσκευών (δεν χρειαζόταν να κάνουν login σε 

κάποιο μηχάνημα ή να αναζητήσουν έναν υπολογιστή με καλώδια για το ρεύμα ή για 

την πρόσβαση στο διαδίκτυο) επιτρέπει την πραγματοποίηση περισσότερων 

μαθησιακών δραστηριοτήτων με τρόπο φυσικό στο χώρο της τάξης χωρίς 

αναστάτωση και μετακινήσεις. Η ποικιλία των εφαρμογών, η δυνατότητα 

επικοινωνίας και η πρόσβαση στο διαδίκτυο επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να 

χρησιμοποιήσου και να ενσωματώσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία διαφορετικού 

τύπου δραστηριότητες (εικονικά ταξίδια, 3D, αλληλεπιδραστικές εφαρμογές, κτλ) 

(Burden et al., 2013). Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν πως η χρήση των iPads 

στην τάξη τους έκανε να ξανασκεφτούν το ρόλο τους ωθώντας τους να συνεργαστούν 

περισσότερο με άλλους εκπαιδευτικούς. Αλλάζουν τη στάση τους απέναντι στο 

μαθητή, τον οποίο πλέον βλέπουν σαν συνεργάτη και συνδημιουργό περιεχομένου, 

αναλαμβάνοντας πολλές φορές το ρόλο του προτύπου και του μέντορα (Burden et al., 

2013).           

 Και άλλες μελέτες συμφωνούν με τις παραπάνω διαπιστώσεις. Σε έρευνα στο 

Longfield Academy στο Kent οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν το όφελος του ότι δεν 

                                                 
3 http://mrandrewsonline.blogspot.co.uk/, http://appsineducation.blogspot.co.uk/  
4 http://ipadeducators.ning.com/  

http://mrandrewsonline.blogspot.co.uk/
http://appsineducation.blogspot.co.uk/
http://ipadeducators.ning.com/
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χρειάζεται πλέον να αναζητήσουν έναν υπολογιστή αναφέροντας πως τα iPads δεν 

είναι μόνο χρήσιμα για την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και για διαχειριστικά 

θέματα, όπως καταχώρηση βαθμολογιών και σχεδιασμό μαθημάτων. Επιπλέον, 

αναφέρουν πως με τις συσκευές αυτές μπορούν να δημιουργήσουν εξατομικευμένες 

δραστηριότητες για συγκεκριμένους μαθητές που έχουν ανάγκη και να μοιραστούν 

εύκολα περιεχόμενο με όλους τους μαθητές τους. Αναφέρουν, όμως, πως χρειάζεται 

χρόνος για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων και την επιλογή των κατάλληλων 

εφαρμογών (πολλές από τις οποίες μπορεί να είναι επί πληρωμή) (Heinrich, 2012).

 Άλλοι ερευνητές (Heinrich, 2012; Henderson & Yeow, 2012) υποστηρίζουν 

πως οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται επιμόρφωση και υποστήριξη για την 

αποτελεσματική ενσωμάτωση των κινητών υπολογιστικών συσκευών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (σε θέματα της συσκευής όπως. τεχνικά, παιδαγωγικά, 

κοινωνικά, οικονομικά). Υπάρχουν και άλλοι (Burden et al., 2013) που προτείνουν να 

ελαχιστοποιηθεί η επίσημη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και μόνοι τους οι 

εκπαιδευτικοί να πειραματιστούν.  

vii. Κινητές υπολογιστικές συσκευές και μαθητές 

Η έρευνα για την υιοθέτηση και τη χρήση κινητών υπολογιστικών συσκευών 

στα σχολεία δίνει θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την εμπλοκή των μαθητών στη 

μαθησιακή διαδικασία. Αν και υπάρχει σχετική ανησυχία για πιθανή υπερβολική 

(Saenz, 2011) ή κακή χρήση των συσκευών (Clarke & Svanaes, 2012) και έλλειψη 

εμπιστοσύνης σε ορισμένους μαθητές (Henderson & Yeow, 2012), τα αποτελέσματα 

γενικότερα των ερευνών είναι ενθαρρυντικά. Αναφέρεται πως οι μαθητές αποκτούν 

κίνητρο και ενδιαφέρον, ενθουσιάζονται, εμπλέκονται ενεργά, ανεξαρτητοποιούνται 

καθορίζοντας οι ίδιοι το ρυθμό μάθησής τους, προάγεται η δημιουργικότητά τους και 

βελτιώνεται η παραγωγικότητά τους (Burden et al., 2013). Πολλές έρευνες 

αναφέρονται στην δυνατότητα που δίνεται στους μαθητές να έχουν τον έλεγχο στη 

μάθησή τους (Gasparini, 2011; Heinrich, 2012; Johnson et al., 2012) ενώ άλλες 

αναφέρουν πως η χρήση της ταμπλέτας σε συνθήκες 1:1 επιτρέπει την εύκολη 

πρόσβαση σε πολλές και διαφορετικές πηγές πληροφοριών, εφαρμογές, συλλογή και 

οργάνωση πληροφοριών με αποτέλεσμα την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της 

κριτικής σκέψης των μαθητών (Heinrich, 2012).     

 Υπάρχουν, όμως, έρευνες που αναδεικνύουν δυσκολίες των παιδιών να 

χειριστούν την ταμπλέτα και διεπιφάνεια με την οθόνη αφής κυρίως για εισαγωγές 

μεγάλων κειμένων, καθώς για τη χρήση εφαρμογών που σχετίζονται με τη συλλογή 

και επεξεργασία δεδομένων (Henderson & Yeow, 2012). Η δυνατότητα να 

προσαρμοστούν στις ταμπλέτες περιφερειακές συσκευές, όπως για παράδειγμα ένα 

ασύρματο πληκτρολόγιο, μπορεί να λύσει ανάλογα προβλήματα (Henderson & Yeow, 

2012). Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες δεν φαίνεται να αναγνωρίζουν τέτοιες 

καταστάσεις ως προβληματικές, προωθώντας την ιδέα ότι η ταμπλέτα είναι ένα 

επιπλέον εργαλείο που δεν μπορεί να κάνει τα πάντα ή να χρησιμοποιηθεί σε 

οποιαδήποτε κατάσταση (Clarke & Svanaes, 2012).     

 Όσον αφορά την αυτοπεποίθηση των μαθητών σχετικά με την χρήση των 

ταμπλετών, πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι οι περισσότεροι μαθητές τις βρίσκουν 

εύκολες στο χειρισμό (Heinrich, 2012). Άλλες μελέτες προτείνουν οι μαθητές να 

εξοικειώνονται: αρχικά με τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες των συσκευών 

(Gasparini, 2011), με τον τρόπο διαχείρισης εφαρμογών (για παράδειγμα, να 

κατεβάζουν και να εγκαθιστούν εφαρμογές) έχοντας πρόσβαση σε όλες διαθέσιμες 

εφαρμογές της κάθε πλατφόρμας (appstore/google play) και με την οργάνωση και το 

διαμοιρασμό περιεχομένου μέσω κατάλληλων εφαρμογών (για παράδειγμα το 
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dropbox). Επιπλέον, οι μαθητές θα πρέπει, μέσα από τις διαδικασίες εξοικείωσης και 

υποστήριξής τους, να μπορούν να γνωρίζουν πώς, πότε και πού μπορούν οι ταμπλέτες 

να βοηθήσουν τη μαθησιακή διαδικασία (Henderson & Yeow, 2012). 

viii. Μελέτες σε σχολεία  

Τα τελευταία χρόνια, και ειδικά μετά την εμφάνιση του iPad, παρουσιάζονται 

αρκετές προσπάθειες αξιοποίησης των κινητών υπολογιστικών συσκευών στα 

σχολεία. Τον Οκτώβριο του 2012, το περιοδικό Forbes αναφέρει πως από τις 100 

σημαντικότερες μελέτες που αφορούν την ενσωμάτωση τέτοιων συσκευών στην 

εκπαίδευση οι 70 αφορούν σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(k-12 education) (Lai, 2012). Η Apple αναφέρει πως, μέχρι τον Ιανουάριο του 2012, 

περίπου 1,5 εκατομμύρια iPads έχουν δοθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς (Apple, 

2012). Ορισμένα σχολεία ξεκινούν εξαρχής προσπάθειες ενσωμάτωση των συσκευών 

με μεγάλο κόστος (Sherman, 2012), ενώ άλλα σχολεία κάνουν προσπάθειες 

περιορισμένης κλίμακας και επικεντρώνονται κυρίως στη χρήση των εφαρμογών και 

των ταμπλετών με σκοπό να υποστηρίξουν τη διδασκαλία και τη μάθηση, την 

επικοινωνία αλλά και διαχειριστικά θέματα του σχολείου.    

 Πρόσφατο άρθρο στο περιοδικό Horizon για τις νέες τεχνολογίες στην 

εκπαίδευση κατηγοριοποιεί τις προσπάθειες ενσωμάτωσης, κυρίως των iPads, στα 

σχολεία (Johnson et al., 2012): για αλληλεπιδραστική μάθηση (Pleasant City 

Elementary School, Florida), επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο και ανατροφοδότηση 

ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, για χρήση εφαρμογών με σκοπό την 

υποστήριξη μαθητών με ειδικές ανάγκες, όπως αυτισμό (Belle View Elementary 

School, Virginia), για ανάγκες επικοινωνίας (Auburn School, Maryland) και για 

αναθέσεις εργασιών και βαθμολογήσεις (Lodi Unified School District, California),

 Στο Snoqualmie Valley School στην Washington, οι ταμπλέτες 

χρησιμοποιήθηκαν για να διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών 

(Meeks, 2011), ενώ στο Roslyn High School στο Long Island οι μαθητές 

χρησιμοποίησαν τις ταμπλέτες για να δημιουργήσουν ψηφιακά χαρτοφυλάκια (digital 

portfolios) (Hu, 2012).       

 Από το 2007, η κυβέρνηση της Ν. Κορέας αποφάσισε να επενδύσει χρήματα 

για αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών (ψηφιακά βιβλία, υπολογιστές, ταμπλέτες) 

στην εκπαίδευση δημιουργώντας ψηφιακό υλικό για όλα τα σχολεία μέχρι το 2015 

(Saenz, 2011). Πέντε χρόνια μετά την έναρξη του προγράμματος και με την 

υποστήριξη την εταιρείας Samsung (the Samsung Smart School Solution) (Chosun, 

2012) έχουν εξοπλιστεί 50 σχολεία με ταμπλέτες με σκοπό την διερεύνηση των 

ωφελειών που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των συσκευών στο σχολείο. Τα 

πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά (Harlan, 2012). Πιλοτικές έρευνες με την 

υποστήριξη της Samsung πραγματοποιούνται και σε άλλα σχολεία, όπως το Geeter 

Middle School στο Memphis της Αμερικής (Samsung, 2013) και το Loreto Secondary 

School στο Kilkenny στην Ιρλανδία (Burke, 2012).     

 Στην Αυστραλία, σε συνεργασία με την Apple και στα πλαίσια της 

πρωτοβουλίας «iPads for Learning» μοιράστηκαν 700 iPads σε 9 σχολεία. Τα πρώτα 

αποτελέσματα που παρουσιάζονται από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία αφορούν 

μελέτες για την αποδοχή των εκπαιδευτικών, μελέτες περίπτωσης από συγκεκριμένα 

σχολεία, μελέτες όσον αφορά τις χρησιμοποιούμενες εφαρμογές, αναφορές και 

οδηγίες χρήσης αυτών των συσκευών με διάφορους τρόπους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Σε μια ακόμη έρευνα στην Αυστραλία με το πρωτοβουλία του Υπ. 

Παιδείας (DEECD, 2012) δοκιμάστηκαν iPads και αξιολογήθηκε η καταλληλότητά 

τους ως εργαλεία μάθησης σε δύο σχολεία, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο. Στα δύο 
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σχολεία, που βρίσκονταν σε διαφορετικές περιοχές, μια αστική και μια αγροτική, 

δόθηκαν 50 iPads. Στο δημοτικό σχολείο δόθηκε μια συσκευή σε κάθε μαθητή, σε 

τρεις τάξεις του σχολείου, την οποία μπορούσαν να πάρουν και στο σπίτι τους. Στο 

γυμνάσιο οι συσκευές μοιράστηκαν σε τρεις τάξεις, 6 συσκευές ανά τάξη τις οποίες 

μοιράζονταν οι μαθητές και δεν μπορούσαν να τις πάρουν σπίτι. Οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί των τάξεων δήλωσαν ότι θεωρούν πιο αποτελεσματικό το μοντέλο 1:1 

(μία ταμπλέτα για κάθε μαθητή) γιατί μπορούσε να εξατομικευτεί από το μαθητή και 

να προσαρμοστεί στις ανάγκες του. Η αξιοποίηση των συσκευών σε αυτά τα σχολεία 

περιορίστηκε στα μαθηματικά και τα γλωσσικά μαθήματα, όπου αναγνωρίστηκαν 

αδυναμίες των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν σημαντικά μαθησιακά οφέλη σε 

διάφορες γνωστικές περιοχές, μεγαλύτερο ενθουσιασμό από την πλευρά των 

μαθητών, καλύτερη κατανόηση πολύπλοκων εννοιών και παροχή κινήτρων στους 

μαθητές να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από εφαρμογές – 

παιχνίδια. Οι εκπαιδευτικοί και στα δύο σχολεία συμφώνησαν πως χρειαζόταν να 

εξοικειωθούν οι ίδιοι αρχικά πριν τα χρησιμοποιήσουν στην τάξη με τους μαθητές. 

Τόνισαν πως πολλές φορές συνεργάστηκαν με τους μαθητές και από κοινού 

διαχειρίστηκαν και δημιούργησαν περιεχόμενο, μια διαπίστωση που εμφανίζεται και 

σε άλλες μελέτες (Burden et al., 2013). Από την συγκεκριμένη πρωτοβουλία 

συνολικά φαίνεται πως εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς ήταν θετικοί στην 

ενσωμάτωση και την αξιοποίηση αυτών των συσκευών και των εφαρμογών που τις 

συνοδεύουν, αναγνωρίζοντας τις διαφορές από τις παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας 

και τα «παραδοσιακά» υπολογιστικά μέσα (σταθερό υπολογιστή, φορητό 

υπολογιστή). Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν πως αυτές οι συσκευές δεν περιορίζονται σε 

μια μόνο μαθησιακή – γνωστική περιοχή αλλά προσφέρονται για διαφορετικά 

γνωστικά αντικείμενα και διαθεματικές προσεγγίσεις.     

 Στη Νέα Ζηλανδία, το Redoubt North Primary School στο Auckland 

(Henderson & Yeow, 2012), που αρχικά χρησιμοποιούσε φορητούς υπολογιστές σαν 

τεχνολογική λύση για την υποστήριξη της μάθησης, μετέβη στη χρήση των iPads 

εξαιτίας της πληθώρας των διαθέσιμων πληροφοριών. Ένα δημοτικό σχολείο στην 

Νορβηγία χρησιμοποίησε επίσης τα iPads στην τάξη δίνοντας την ευκαιρία στους 

μαθητές να επιλέξουν οι ίδιοι τις εφαρμογές με τις οποίες ήθελα να δουλέψουν, όχι 

μόνο στο σχολείο αλλά και στο σπίτι.      

 Στην Ελλάδα, την εμφάνισή του σε τέσσερα ελληνικά σχολεία έχει κάνει το 

iPad, καθώς στο Κολέγιο Ρόδου, τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, τα Εκπαιδευτήρια 

«Πλάτων» και στο δημόσιο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου 

Αθηνών οι μαθητές αρκετών τάξεων έχουν αποκτήσει και χρησιμοποιούν την 

ταμπλέτα, μέσα και έξω από τη σχολική αίθουσα. Τα τέσσερα σχολεία είναι τα πρώτα 

που υιοθέτησαν το πρόγραμμα της Apple «Ένα iPad για κάθε μαθητή», στα πλαίσια 

του οποίου η αμερικανική εταιρεία προωθεί σε όλο τον κόσμο τη χρήση του tablet σε 

όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Τα σχολεία αυτά προσιδιάζουν τη λογική της 

αντικατάστασης των βιβλίων και των τετραδίων από την «ηλεκτρονική τσάντα
5
« 

(Tablet PC). Τα συμπεράσματα από την ενσωμάτωση των συσκευών στην τάξη σε 

αυτά τα σχολεία αφορούν την άμεση εξοικείωση (από τα πρώτα λεπτά) των μαθητών 

με τις βασικές λειτουργίες του TabletPC και την απόλυτη κινητοποίηση και 

συμμετοχή των μαθητών στα «δρώμενα» της τάξης. Αξίζει να σημειωθεί πως η 

ενσωμάτωση των κινητών υπολογιστικών συσκευών σε αυτά τα σχολεία γίνεται με τη 

λογική της αντικατάστασης των βιβλίων και την αξιοποίησή τους ως τεχνολογική 

λύση και όχι ως γνωστικό εργαλείο.  

                                                 
5 http://www.doukas.gr/UploadedFiles/Pdfs/Pliroforiki/2010-2005/Doukas07.pdf 

http://www.doukas.gr/UploadedFiles/Pdfs/Pliroforiki/2010-2005/Doukas07.pdf
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4.Εκπαιδευτικό σενάριο Α΄Δημοτικού στην Γλώσσα & το 

παιχνίδι με τη χρήση υπολογιστικών συσκευών(tablet) 

 

4.1 Γλωσσική ανάπτυξη 

i. Η σημασία του λόγου 

 

Λόγος είναι η ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει και να χρησιμοποιεί τα 

λεκτικά σύμβολα, για να οργανώνει τη σκέψη του και να επικοινωνεί με άλλα άτομα. 

Ο λόγος χωρίζεται σε δύο μέρη: στο δεκτικό, όταν το άτομο δέχεται πληροφορίες από 

το περιβάλλον, και στο εκφραστικό, όταν εκφράζει τα συναισθήματα και τις σκέψεις 

του προς το περιβάλλον. 

Η εξέλιξη και η ανάπτυξη του λόγου αρχίζει στο παιδί από τότε θα γεννηθεί. 

Το νεογέννητο δέχεται και αφομοιώνει όλες τις λεκτικές πληροφορίες του 

περιβάλλοντός του. Έτσι σιγά –σιγά οικοδομεί το λόγο. Ένα παιδί 4 ετών μπορεί να 

μιλήσει χρησιμοποιώντας σωστά τη γραμματική και το συντακτικό της γλώσσας του 

(Κατή, 1996). Επίσης με την ανάπτυξη του λόγου το παιδί αποκτά καινούργιες 

γνώσεις και εξελίσσεται νοητικά. Η απόκτηση των καινούργιων γνώσεων και των 

καινούργιων εμπειριών γίνεται μέσα από τις ερωτήσεις που μας κάνει και μέσα από 

την ανάγνωση βιβλίων. Με αυτόν τον τρόπο ικανοποιείται και η περιέργεια του και 

αποκτά καινούργιες εμπειρίες. Συνοπτικά , θα λέγαμε ότι η σημασία του λόγου για 

ένα παιδί είναι μεγάλη γιατί:  

Μέσα από το λόγο το παιδί : 

 Εκφράζει τη σκέψη του, τις επιθυμίες του , τα συναισθήματά του, τις συγκινήσεις 

του. 

 Κοινωνικοποιείται. 

 Αποκτά καινούργιες γνώσεις και καινούργιες εμπειρίες. 

 Εξελίσσεται νοητικά. 

 Ικανοποιεί την περιέργειά του. 

 

ii. Στάδια γλωσσικής ανάπτυξης   

 

 Η ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας είναι μεγίστης σημασίας τόσο για το 

παιδί, όσο για την οικογένειά του. Η ομιλία και γενικότερα η επικοινωνία είναι αυτές 

που βοηθούν το παιδί να αναπτύξει κοινωνικές σχέσεις, διευκολύνει το παιχνίδι με 

τους συνομηλίκους, καθώς και την έκφραση των επιθυμιών, των αναγκών και των 

συναισθημάτων του (Φιλιππάκη , Warburton. E,1992).    

  Το οικογενειακό πλαίσιο και τα ερεθίσματα που δέχεται το παιδί από αυτό 

είναι εκείνα που επηρεάζουν και συντελούν στη σωστή γλωσσική ανάπτυξη. Μέσα σε 

αυτό το πλαίσιο, εκδηλώνεται η επικοινωνιακή πρόθεση του παιδιού και διευρύνονται 

σταδιακά οι γλωσσικές του δεξιότητες, οι οποίες βασίζονται κατά κύριο λόγο στις 

σχέσεις αλληλεπίδρασης. Τα αναπτυξιακά ορόσημα που παρουσιάζονται παρακάτω 

αντιστοιχούν απλώς στο μέσο όρο. Ας μην ξεχνάμε ότι κάθε παιδί είναι διαφορετικό 

και γι’ αυτό μπορεί να υπάρξει κάποια απόκλιση στις χρονικές περιόδους κατάκτησης 

των δεξιοτήτων που αναφέρονται. Αν η απόκλιση είναι μεγαλύτερη από έξι μήνες, 

τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε έγκαιρα σε έναν λογοθεραπευτή. Η πρώιμη 
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παρέμβαση θα βοηθήσει να αποφευχθούν  δευτερογενείς συνέπειες, όπως χαμηλά 

επίπεδα αυτοεκτίμησης, μειωμένη επικοινωνία, δυσκολία στην ανάπτυξη κοινωνικών 

σχέσεων  και μαθησιακές δυσκολίες. 

Ηλικία 5-6 ετών 

 Ονομάζει 6 βασικά χρώματα και 3 βασικά σχήματα 

 Ακολουθεί εντολές που αποτελούνται από 3 μέρη 

 Κάνει ερωτήσεις με το "πώς" 

 Περιμένει τη σειρά του για να μιλήσει 

 Μπορεί να ενώσει δύο προτάσεις με το «και» 

 Μπορεί να κάνει ερώτηση, να προστάξει, να εκφράσει άρνηση 

 Ανταλλάσσει πληροφορίες και κάνει ερωτήσεις 

 Χρησιμοποιεί πιο σύνθετες προτάσεις 

 Τραγουδά ολόκληρα τραγούδια και απαγγέλει παιδικά ποιηματάκια 

 Επικοινωνεί εύκολα με ενήλικες και άλλα παιδιά 

 Ονομάζει τα αντίθετα 

 Ονομάζει διαδοχικά ημέρες της εβδομάδας 

 Μετρά ως το 30 μηχανικά 

 Χρησιμοποιεί τους γραμματικούς χρόνους μέλλοντα, αόριστο, ενεστώτα 

 Μπορεί να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει χρονικές έννοιες, όπως 

«σήμερα», «αύριο», «χθες» 

 Χρησιμοποιεί γύρω στις 2.200 λέξεις 

 Μπορεί να αφηγηθεί μια ιστορία δίνοντας την αρχή – μέση – τέλος 

Ηλικία 6-7 ετών 

 Αποκτά λογική σκέψη 

 Εκφράζεται διαφορετικά στο γραπτό από τον προφορικό λόγο 

 Μπορεί να προσαρμόσει τον τρόπο που μιλάει με βάση την ηλικία, το 

επίπεδο, τις γνώσεις, τη σχέση του με το συνομιλητή 

 Ονομάζει γράμματα, αριθμούς και νομίσματα 

 Τοποθετεί κατά σειρά αριθμούς 

 Κατανοεί το "αριστερά" και το "δεξιά" 

 Απασχολείται με συζητήσεις 

 Έχει ένα αντιληπτικό λεξιλόγιο περίπου 20.000 λέξεων 

 Χρησιμοποιεί προτάσεις μήκους 6 λέξεων περίπου 

 Κατανοεί τις περισσότερες έννοιες του χρόνου 

 Απαγγέλει το αλφάβητο 

 Μετρά ως το 100 μηχανικά 

iii. Ο ρόλος του περιβάλλοντος του παιδιού στη γλωσσική του 

ανάπτυξη   

 

           Όλες οι γνωστές θεωρίες μάθησης, συμπεριλαμβανομένου του 

συμπεριφορισμού, των κοινωνιογνωστικών  θεωριών, των προτύπων μίμησης και των 

θεωριών του κοινωνικό-πολιτισμικού πλαισίου, αναγνωρίζουν σε μικρότερο ή 

μεγαλύτερο βαθμό μια ιδιαίτερη σημασία στην επίδραση του περιβάλλοντος για τη 

μάθηση της γλώσσας. Έτσι, σύμφωνα με τους Skinner και Bandura, η γλώσσα είναι 

ένα μέσο κατανόησης των αντικειμένων και συνεπώς όταν το παιδί την κατακτά, η 
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σκέψη του αλλάζει δραματικά. Για τον Piaget, η γλώσσα είναι η λεκτική 

αντανάκλαση της κατανόησης των εννοιών. Η ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων 

της, έπεται της ολοκλήρωσης των συγκεκριμένων αναπτυξιακών σταδίων (Sinclair de 

Zwart, 1967). Διαπιστώνοντας δε, ότι μέχρι και 5 ετών, τα παιδιά ακόμα και όταν 

συνομιλούν, αναφέρονται στον εαυτό τους και δεν ακούνε το συνομιλητή, 

υποστήριξε ότι η επικοινωνιακή της λειτουργία εγκαθίσταται αργότερα.  

  Σύμφωνα με τη θεωρία του Vygotsky, η ανάπτυξη συντελείται 

πάντοτε σε ένα οργανωμένο περιβάλλον, οπότε η κατάκτηση της γλώσσας είναι κι 

αυτή ένα κοινωνικό φαινόμενο. Σκέψη και γλώσσα έχουν διαφορετικές αφετηρίες, 

ακολουθούν παράλληλη πορεία για ένα διάστημα και στη συνέχεια συμφύονται ώστε 

να αποτελέσουν μια αξεχώριστη λειτουργία. Ο ίδιος ερμηνεύει τον «εγωκεντρικό 

λόγο» του Piaget, ως όργανο της σκέψης η οποία τον χρησιμοποιεί για την ίδια της 

την «αυτοβελτίωση» (Vygotsky, 1993).       

     Στην ουσία η διαφορά μεταξύ των δύο έγκειται 

στο ότι ενώ για τον Piaget η επικοινωνιακή λειτουργία της γλώσσας εμφανίζεται 

τελευταία, με την εξαφάνιση του εγωκεντρικού λόγου, για τον Vygotsky, η 

επικοινωνιακή λειτουργία είναι το ίδιο το κίνητρο για την εμφάνιση και την 

παραγωγή λόγου και ο εγωκεντρικός λόγος λειτουργεί ακριβώς προς αυτή την 

κατεύθυνση.         

Εξετάζοντας προσεκτικότερα την επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων 

στη γλωσσική ανάπτυξη, εντοπίζουμε τα παρακάτω ευρήματα:   

  1. Η απλή έκθεση σε γλωσσικά ερεθίσματα δεν αρκεί. Θεωρείται 

απαραίτητη η συναλλαγή με άλλους. Παιδιά κωφά, σε αποστερημένο περιβάλλον 

αναπτύσσουν μεν στοιχεία γλωσσικής δομής, εντούτοις δεν προχωρούν στην 

επέκτασή της, αν δεν τη διδαχθούν.       

  2. Για να αναπτυχθεί η γλώσσα είναι απαραίτητη η συμμετοχή στις 

δραστηριότητες της κοινότητας.       

  3. Η πρώτη επαφή με μια νέα λέξη γίνεται στο πλαίσιο μέσα στο οποίο 

αυτή εκφέρεται και χαρτογραφείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί στη συνέχεια 

να χρησιμοποιηθεί σε παρόμοιες καταστάσεις.     

  4. Η εκμάθηση της γλώσσας επιτυγχάνεται στο πλαίσιο μιας διαρκούς 

αλληλεπίδρασης κοινωνικού πλαισίου και καθοδηγούμενων διεργασιών.  

            5. Σε όλες τις κοινωνίες και με οποιοδήποτε εθνικό υπόβαθρο, οι 

ενήλικες υιοθετούν έναν ειδικό τόνο στη φωνή και απλοποιούν το λόγο τους όταν 

επικοινωνούν με μικρά παιδιά. Ωστόσο, δεν έχει αποδειχθεί ότι συγκεκριμένες 

τεχνικές αποδίδουν καλύτερα ως προς την ταχύτερη ή πληρέστερη εκμάθηση της 

γλώσσας.   

 

4.2 ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

 

Σύμφωνα με κάποιους ειδικούς (Cole Μ. & Cole S, 2002)τα παρακάτω κριτήρια 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ορίσουν το παιχνίδι και να το ξεχωρίσουν από 

άλλες δραστηριότητες , στις οποίες συμμετέχουν τα παιδιά. 

 Το παιχνίδι δεν πρέπει να εξυπηρετεί κανένα συγκεκριμένο σκοπό ούτε να έχει 

στόχο να καλύψει κάποια συγκεκριμένη ανάγκη. Τα παιδιά παίζουν, γιατί τα 
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ευχαριστεί και όχι γιατί τους το επιβάλλουν εξωτερικοί παράγοντες (π.χ. κοινωνία 

, ή βιολογικές ανάγκες ). 

 Το παιχνίδι πρέπει να είναι ευχάριστο και διασκεδαστικό , για  αυτούς που 

παίζουν. 

 Το παιχνίδι πρέπει να είναι εθελοντικό .Τα παιδιά παίζουν , γιατί το θέλουν τα 

ίδια και όχι κάποιος άλλος. 

 Για να πούμε ότι ένα παιδί παίζει , πρέπει να συμμετέχει ενεργητικά σε αυτό που 

κάνει. 

 Το παιχνίδι πρέπει να δίνει στα παιδιά την ευκαιρία και τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους. 

 Όταν παίζουν τα παιδιά , ενδιαφέρονται περισσότερο για τις ίδιες τις πράξεις τους 

και τη συμπεριφορά τους παρά για το αποτέλεσμά τους. 

 Το παιχνίδι είναι διαφορετικό από την τάση του παιδιού για εξερεύνηση. Η τάση 

για εξερεύνηση οδηγείται από την ερώτηση «τι είναι αυτό το αντικείμενο και για 

τι πράγμα χρησιμεύει » . Το παιχνίδι πηγάζει και οδηγείται από την ερώτηση « τι 

μπορώ να κάνω με αυτό το αντικείμενο ». 

 Το παιχνίδι είναι ελεύθερο από προκαθορισμένους κανόνες , όπως π.χ. γίνεται με 

τα επιτραπέζια και τα ομαδικά παιχνίδια. 

 

i. Η σημασία του παιχνιδιού 

Η αξία και η σημασία του παιχνιδιού για την ανάπτυξη του παιδιού έχει 

αποδειχθεί και υποστηριχθεί από πολλές έρευνες και θεωρίες . Το παιχνίδι παίζει 

βασικό ρόλο στην κοινωνική , συναισθηματική , σωματική , γλωσσική και γνωστική 

ανάπτυξη του παιδιού . Η ανάγκη του παιδιού για παιχνίδι είναι το ίδιο σημαντική με 

την ανάγκη του για φαγητό, αγάπη και φροντίδα. Τα παιδιά αρχίζουν να παίζουν με 

το που έρχονται στον κόσμο. Όσο το παιδί γίνεται πιο κινητικό , ο κόσμος γύρω του 

διευρύνεται. Μετά από τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής του , η φαντασία του παιδιού 

αρχίζει να παίζει ενεργό ρόλο στα παιχνίδια του.     

 Η παρακάτω λίστα (Moyle’s J, 1994) αποτελεί μια περίληψη των βασικών 

χαρακτηριστικών του παιχνιδιού και της σημασίας τους για την ανάπτυξη των 

παιδιών: 

 Μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά μαθαίνουν να παίρνουν αποφάσεις.  

 Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία και τη 

δημιουργικότητά τους. 

 Στα παιδιά αρέσει να παίζουν με απλά και φυσικά υλικά . Δεν υπάρχει πάντα 

η ανάγκη  για ακριβά παιχνίδια και υλικά . 

 Το παιχνίδι προσθέτει ποικιλία στην ζωή των παιδιών γιατί μπορεί να πάρει 

πολλές μορφές. Το παιχνίδι απαιτεί πειραματισμό και εξερεύνηση. 

 Στα παιδιά αρέσει να συνεργάζονται με τους συνομηλίκους τους κατά τη 

διάρκεια των παιχνιδιών τους . 

 Μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά μαθαίνουν να οργανώνουν το χρόνο και τις 

δραστηριότητες  τους. 

 Το παιχνίδι ασκεί το μυαλό και το σώμα . Επίσης, δίνει ενέργεια στο παιδί και 

για άλλες δραστηριότητες. 

 Το παιχνίδι βοηθάει την κινητική ανάπτυξη και την αντιληπτική ικανότητα 

των παιδιών. 

 Μέσα από το παιχνίδι το παιδί μαθαίνει καινούργιες δεξιότητες και έννοιες. 
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 Το παιχνίδι ενθαρρύνει διάφορες μορφές κοινωνικών σχέσεων. Αυτό βοηθάει 

το παιδί να καταλάβει τη θέση του μέσα στη κοινωνία. 

 Το παιχνίδι συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού . Παίζοντας τα 

παιδιά αναπτύσσουν το λόγο τους , κοινωνικοποιούνται , εξελίσσονται 

νοητικά και ωριμάζουν συναισθηματικά και ψυχοκινητικά. 

 Τέλος , μέσα από το παιχνίδι το παιδί μαθαίνει να αντιμετωπίζει πιέσεις , 

στενάχωρες καταστάσεις και τους φόβους του, εξοικειώνεται με την αποτυχία 

και την επιτυχία , ηρεμεί και αισθάνεται πιο ασφαλές και σίγουρο για τον 

εαυτό του, βρίσκει ικανοποίηση , ευρύνει τις εμπειρίες του , εκφράζει τα 

συναισθήματά του και μαθαίνει να χειρίζεται καλύτερα το θυμό και την 

επιθετικότητά του. 

 

ii. Οι  κυριότερες θεωρίες για το παιχνίδι 

Έχουν διατυπωθεί ποικίλες θεωρίες σχετικά με την προέλευση, την εξέλιξη 

και τη μορφωτική αξία του παιχνιδιού. Μια από τις πρώτες θεωρίες είναι αυτή που 

υποστηρίζει ότι το παιχνίδι είναι μια διέξοδος στην πλεονάζουσα ενεργητικότητα του 

παιδιού (Spencer, 1898). Μια άλλη θεωρία προτείνει ότι το παιδικό παιχνίδι αποτελεί 

προετοιμασία για την ενήλικη ζωή των παιδιών ή αλλιώς ότι το παιχνίδι είναι ο 

τρόπος της φύσης να εφοδιάζει τα παιδιά με τις πρακτικές ικανότητες που θα 

χρειαστούν αργότερα στη ζωή τους. (Groos, 1901). Μια από τις πιο γνωστές θεωρίες 

για το παιδικό παιχνίδι είναι αυτή του Piaget ο οποίος θεωρεί το παιχνίδι ως μια 

πράξη αφομοίωσης και όχι συμμόρφωσης.  Όταν το παιδί παίζει,  χειρίζεται τα 

πράγματα ελεύθερα και αλλοιώνει την πραγματικότητα , με σκοπό να ικανοποιήσει 

τις προσωπικές του ανάγκες. Αυτό σημαίνει , ότι δεν είναι το παιδί που 

προσαρμόζεται στην πραγματικότητα αλλά η πραγματικότητα στις επιθυμίες του 

παιδιού. Σύμφωνα με τον Piaget το παιχνίδι βοηθάει σημαντικά στη γνωστική 

ανάπτυξη του παιδιού . Ο Piaget διέκρινε 3 είδη- βαθμίδες  παιδικού παιχνιδιού:  

 Το παιχνίδι άσκησης ή αισθησιοκινητικό παιχνίδι :τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής 

του παιδιού. Το παιχνίδι του δίνει τη δυνατότητα να εξερευνήσει το περιβάλλον 

του και να βρει τρόπους με τους οποίους μπορεί να το χειριστεί. Το παιχνίδι 

αποτελείται από επαναλαμβανόμενες πράξεις από τις οποίες το παιδί αντλεί 

ικανοποίηση. Σε κάποιες φάσεις το παιδί παίζει μόνο του και σε άλλες με τον 

ενήλικα. Π.χ. πετάει το παιδί την κουδουνίστρα και ο ενήλικάς του τη δίνει (πάρε-

δώσε, δράση-αντίδραση). 

   Το συμβολικό παιχνίδι: το συμβολικό παιχνίδι κυριαρχεί ανάμεσα στο 2ο και 

7ο χρόνο της ζωής του παιδιού . Το παιδί σταδιακά αρχίζει να παίζει και με 

άλλους ανθρώπους επιφανειακά. Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

αντικείμενα που βρίσκονται γύρω τους σαν σύμβολα για κάτι άλλο , π.χ. ένα 

μεγάλο χαρτοκιβώτιο να γίνει αυτοκίνητο , μια κούκλα να γίνει η μητέρα. Την 

ίδια περίοδο μπορούν να δημιουργήσουν με τη φαντασία τους ένα «φίλο» που 

έχει όνομα, παίζει, κοιμάται, τρώει μαζί τους. 

   Το κοινωνικό παιχνίδι ή το παιχνίδι με κανόνες:  εμφανίζεται μετά το 7ο έτος. 

Τα παιδιά γίνονται πιο υπεύθυνα ,συνεργάσιμα και συνειδητοποιούν ότι όλοι 

έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις. 

   Το παιχνίδι κατασκευών: η εξερεύνηση των αντικειμένων που βρίσκονται 

γύρω από το παιδί συνεχίζεται και μετά από τους 12 μήνες. Από το 2ο χρόνο και 

μετά τα παιδιά αρχίζουν να χρησιμοποιούν τα αντικείμενα και για κατασκευές 
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φτιάχνουν ένα πύργο, συναρμολογούν ένα πάζλ, παίζουν με πλαστελίνη. (έως και 

6 ετών). 

   Το κοινωνικό-δραματικό παιχνίδι: Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας 

αρχίζουν να υιοθετούν διάφορους ρόλους ή αλλιώς να μεταμορφώνονται σε 

κάποιον άλλον, π.χ. κλέφτες και αστυνόμους, το γιατρό και τον άρρωστο, μαμά 

και μπαμπάς και άλλους διάφορους ρόλους και σενάρια.  

 Όλες οι θεωρίες έχουν συμβάλλει σημαντικά στο να κατανοήσουμε τη 

σημασία του παιχνιδιού για την ανάπτυξη των παιδιών. 

 

iii. Ο ρόλος του ενήλικα στο παιδικό παιχνίδι 

Ένας από τους βασικούς ρόλους των δασκάλων είναι η παρατήρηση της 

συμπεριφοράς των παιδιών καθώς παίζουν, η οποία είναι πολύ σημαντική γιατί δίνει 

τη δυνατότητα στο δάσκαλο να γνωρίσει τα παιδιά καλύτερα και να βρει τρόπους με 

τους οποίους μπορεί να ενθαρρύνει και να στηρίξει το παιδικό παιχνίδι. Για να 

ενθαρρύνουμε και να διευκολύνουμε τα παιδιά να παίξουν πρέπει να τους παρέχουμε 

τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Ο δάσκαλος προγραμματίζει και φροντίζει να 

παρέχονται στα παιδιά τα παρακάτω:  

  Χώρος οργανωμένος και διαμορφωμένος έτσι ώστε να ενθαρρύνεται και να 

διευκολύνεται το παιχνίδι. 

 Το κατάλληλο υλικό : φυσικά υλικά, υλικά για ζωγραφική και γράψιμο, υλικά για 

κατασκευές , μουσικά όργανα, βιβλία και πολλά άλλα είδη έντυπου υλικού, 

επισκέψεις σε μουσείο. 

 Η ευκαιρία να συναναστραφούν και να μάθουν τα παιδιά από άλλα παιδιά και 

ενήλικες. 

 Χρόνο για να μπορέσουν τα παιδιά να παίξουν με το δικό τους ρυθμό και 

ενήλικες διαθέσιμους να βοηθήσουν και να διευκολύνουν το παιχνίδι όπου και 

παίζουν βασικό ρόλο στην ποιότητα του παιχνιδιού και της μάθησης. 

 

 

 

4.3 Διδακτικό σενάριο Ά Δημοτικού 

Μάθημα : Γλώσσα                   

Εκτιμώμενη διάρκεια : τρείς διδακτικές ώρες 

Σύνδεση με άλλα μαθήματα          
Το σενάριο εντάσσεται στα γνωστικά αντικείμενα της Γλώσσας Α’ Δημοτικού, 

Μελέτης Περιβάλλοντος Α’ Δημοτικού, Μαθηματικά Α’ Δημοτικού, Αισθητική 

Αγωγή Α’ Δημοτικού και μπορεί να ενταχθεί στο  πρόγραμμα της Ευέλικτης Ζώνης. 

Ως δάσκαλοι επιχειρήσαμε να εντάξουμε στο διδακτικό μας σενάριο τις παρακάτω 

δραστηριότητες στα πλαίσια 3 διδακτικών ωρών. 

Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Σ.         
Ως προς το ΔΕΠΠΣ υπηρετεί θεμελιώδεις έννοιες όπως: δομή (π.χ. αποκτά σταδιακά 

τη δεξιότητα αναγνώρισης της φωνητικής ταυτότητας των λέξεων), σύστημα (π.χ. 

συνθέτει προτάσεις, συμπληρώνει φραστικά σύνολα κάνοντας κατάλληλες λεκτικές 

επιλογές σε επίπεδο πρότασης και φράσης), επικοινωνία (π.χ. κάνει συνειδητή χρήση 

φραστικών επιλογών για την αφήγηση παραμυθιού, προφορική έκφραση των 

συναισθημάτων του), ομοιότητα-διαφορά (αναγνωρίζει τη διαφορά μεταξύ του 
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κεφαλαίου και του μικρού γράμματος), αλληλεπίδραση (σύνθεση ομαδικής εικόνας 

συναισθημάτων, ομαδικά δρώμενα, οι ομάδες συνομιλούν). Ως προς  το  ΑΠΣ, το 

σενάριο είναι απόλυτα  συμβατό, εστιάζει στην  αναγνώριση της διαφοράς ανάμεσα 

στην εικόνα ενός αντικειμένου και στη γραπτή  απόδοσή του με λέξη, στη 

συνειδητοποίηση της σύνδεσης προφορικής και γραπτής  γλώσσας, στην ανάγνωση 

προτάσεων.  Δίνεται έμφαση στην ανάλυση και σύνθεση σε  λέξεις-συλλαβές-

φθόγγους και στην ταύτιση με τα αντίστοιχα γραπτά σύμβολα και   στην κατανόηση 

του βασικού μηχανισμού της ανάγνωσης. Παράλληλα εστιάζει στην  ολιστική 

προσέγγιση και χρήση δεξιοτήτων των  ΤΠΕ. 

Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικο-τεχνική υποδομή  
Η  εφαρμογή  του  διδακτικού  σεναρίου   απαιτεί    την ύπαρξη    10   tablet  και   

ενός  βιντεοπροτζέκτορα.  Θα   χρησιμοποιηθούν:  

 Λογισμικά Apple-ΙΟS για τη Γλώσσα  Α’  Δημοτικού (σχηματισμός λέξεων 

με το άκουσμα των φθόγγων- τα μπαλόνια - το δάσος) 

 

 

Διδακτικοί στόχοι: 

Ως προς το Γνωστικό αντικείμενο: 

Οι μαθητές να μπορούν να: 

 Εντοπίσουν, να αναγνωρίσουν τους φθόγγους και τα γράμματα και στην αρχή, 

τη μέση ή το τέλος μιας λέξης σε γραπτό κείμενο. 

 Να επεξεργαστούν τους φθόγγους /γράμματα . 

 Να αναγνωρίζουν τους φθόγγους /γράμματα ακουστικά σε όποια θέση της 

λέξης και αν βρίσκονται. 

 Να ταυτίζουν τους φθόγγους /γράμματα με το γραπτό τους σύμβολο.  

Ως προς τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών: 

Οι μαθητές να: 

 Αναγνωρίζουν τα γράμματα, λέξεις και έννοιες μέσα από μουσικοακουστικά 

ερεθίσματα.  

 Περιβάλλον ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά 

 Συναρπαστικά και πολύχρωμα σχέδια με ηχητικά εφέ και κινούμενες εικόνες 

 Περιέχουν ελληνικό μενού  

Ως προς τη Μαθησιακή διαδικασία: 
Οι μαθητές να μπορούν να: 

 Βιώσουν τις ιδιαίτερες αξίες και στάσεις ζωής που προβάλλονται στο μύθο 

μέσα  από το διάλογο, τις δημιουργικές δραστηριότητες και το παίξιμο ρόλων 

 Να αποκτήσουν διαλογικές συνήθειες και ομαδοσυνεργατικές δεξιότητες 

 Κινητοποιήσουν τη δημιουργική τους σκέψη, την κριτική ικανότητα και τη 

φαντασία 

 Αναπτύσσουν και να αξιολογούν  επιχειρήματα 

 Συνεργάζονται και να αλληλεπιδρούν  προκειμένου να επιτύχουν τους 

προτεινόμενους στόχους 

 

v.Προαπαιτούμενες γνώσεις 

Η   διδασκαλία  θα  γίνει  σε  ζευγάρια. Έχει προηγηθεί η διδασκαλία της αλφαβήτου 

από το βιβλίο της γλώσσας Α’ Δημοτικού, καθώς και ασκήσεις από το τετράδιο  

εργασιών της γλώσσας. 
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vi.Διεξαγωγή του σεναρίου 

Συνολικά όλο το σενάριο αποτελείται από δραστηριότητες που θα γίνουν σε τρείς 

διδακτικές ώρες με τη χρήση των λογισμικών της Apple-IOS «Σχηματισμός λέξεων 

με το άκουσμα των φθόγγων», «Τα μπαλόνια», «Το δάσος». 

 

Vii.Δραστηριότητες με κινητές υπολογιστικές συσκευές       

Οι δραστηριότητες που ακολουθούν προϋποθέτουν οι μαθητές να έχουν αναπτύξει 

από προηγούμενα μαθήματα βασικές δεξιότητες χρήσης του tablet. Όλες οι παρακάτω 

δραστηριότητες προτείνεται να πραγματοποιηθούν από ομάδες των 2 ατόμων με κάθε 

ομάδα να έχει ένα tablet στον οποίο να βρίσκονται  εγκατεστημένα τα λογισμικά. 

 

4.4 Δραστηριότητες με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών (tablets)\ 

Δραστηριότητα 1
η
             

Ο τίτλος της εφαρμογής είναι :First Greek Words with Phonics-Οι πρώτες μου λέξεις 

στα Ελληνικά με φωνήματα :Μαθαίνω τους ήχους και τα ονόματα των γραμμάτων. 

         

 

Σχηματισμός λέξης, δραστηριότητες µεµονωµένων φθόγγων, συνδυασμός  εικόνας 

με λέξη. Η εφαρμογή βοηθάει τα παιδιά να μάθουν τους ήχους των γραμμάτων, τα 

ονόματα των γραμμάτων, πως αυτά σχηματίζουν λέξεις, και την ορθογραφία τους. 

Αρχικά εμφανίζεται στην οθόνη η εικόνα με τον ανάλογο ήχο που την χαρακτηρίζει 

,κάτω από αυτήν βρίσκεται σχηματισμένη η λέξη με αχνά γράμματα και από κάτω 

της  βρίσκονται μπερδεμένα γράμματα που τα παιδιά με την διαδικασία του screen 

touch  προσπαθούν να τα αντιστοιχήσουν ακούγοντας  παράλληλα και τους 

φθόγγους. Όταν ολοκληρωθεί ο σχηματισμός της λέξης ο εκφωνητής κάνει 

επανάληψη των φθόγγων, εκφωνεί τη λέξη και τον ήχο που την χαρακτηρίζει καθώς 

ακούγονται και επιδοκιμασίες για την επιτυχία του μαθητή. Ταυτόχρονα 

περιλαμβάνει έξι διαφορετικές ρυθμίσεις για αυξημένη δυσκολία. Ανοίγοντας την 

εφαρμογή εμφανίζονται τρείς κατηγορίες με διάφορες επιλογές, από ζώα, 

αντικείμενα, πράγματα. 

Δραστηριότητα 2
η
           

Τα    μπαλόνια – Εκπαιδευτικό λογισμικό Γλώσσα Α’ Δημοτικού.     

Στο παιχνίδι αυτό πρωταγωνιστεί ένα παιδί µε µία σφεντόνα. Από ψηλά πέφτουν 
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µπαλόνια, τα οποία γράφουν και από µία λέξη επάνω τους. Οι µαθητές θα πρέπει να 

κάνουν κλικ µόνο στα µπαλόνια των οποίων οι λέξεις περιέχουν το γράµµα που 

εξετάζεται κάθε φορά. Με το κλικ, το παιδί σηµαδεύει το µπαλόνι µε τη σφεντόνα 

του και το σπάει. Ταυτόχρονα ακούγεται η λέξη που έγραφε επάνω του το µπαλόνι. 

 

Τα σωστά μπαλόνια περιέχουν καρότα, τα οποία συγκεντρώνονται στο καλάθι. Τα 

λάθος μπαλόνια περιέχουν ένα λαγό που τρώει ένα από τα καρότα που βρίσκονται 

στο καλάθι. Αριστερά υπάρχει η επιλογή ταχύτητας των µπαλονιών, όπου οι µαθητές 

µπορούν να επιλέξουν πόσο γρήγορα θέλουν να πέφτουν τα µπαλόνια. Στόχος του 

παιχνιδιού είναι να συγκεντρώσουν οι µαθητές όσο γίνεται περισσότερα καρότα στο 

καλάθι τους. Με τη λήξη του παιχνιδιού εµφανίζεται ένα παράθυρο, που τους 

πληροφορεί για τον αριθµό των καρότων που συγκέντρωσαν. Επίσης, τους δίνει τη 

δυνατότητα να επιλέξουν αν θέλουν να συνεχίσουν το παιχνίδι αυτό ή να 

επιστρέψουν στο κεντρικό µενού του γράµματος, στο οποίο βρίσκονταν. 

Δραστηριότητα 3η 

Το δάσος – Εκπαιδευτικό λογισμικό Γλώσσα Α’ – Β’ Δημοτικού 
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Στο παιχνίδι αυτό η γραµµούλα προσπαθεί να βρει το δρόµο για να φύγει από το 

δάσος. Για να το καταφέρει αυτό, θα πρέπει να περάσει από όλα τα αντικείμενα, των 

οποίων η ονοµασία περιέχει το γράµµα που εξετάζεται. Οι µαθητές επιλέγουν το 

μονοπάτι που θα ακολουθήσει η γραµµούλα κάνοντας κλικ στα βελάκια που 

εµφανίζονται στην αρχή αλλά και σε κάθε κοµβικό σηµείο της διαδροµής. Κάθε 

φορά που η γραµµούλα περνά από ένα αντικείµενο, ακούγεται και η ονοµασία του. 

Αν είναι σωστό, τότε θα επισηµανθεί και µε ένα κίτρινο περίγραµµα. Η γραµµούλα 

µπορεί να εγκαταλείψει το δάσος, φτάνοντας στο τέλος της διαδροµής, µόνο αν έχει 

ανακαλύψει όλα τα σωστά αντικείµενα.              

       

5. Δραστηριότητες αξιολόγησης  

Οι δραστηριότητες αξιολόγησης αφορούν τόσο το χειρισμό της συσκευής, την 

αναγνώριση του τρόπου λειτουργίας της και τις βασικές της λειτουργίες, όσο και τα 

επιμέρους θέματα των γνωστικών αντικειμένων που προσεγγίστηκαν με τις 

δραστηριότητες διδασκαλίας. 

 

6. Περιορισμοί 

 Φαίνεται πως οι κινητές υπολογιστικές συσκευές αποτελούν ώριμες 

τεχνολογικές λύσεις με τάσεις υποκατάστασης πολλών υπολογιστικών και ψηφιακών 

διεργασιών που μέχρι τώρα γινόταν με παραδοσιακά υπολογιστικά μέσα. Υπάρχουν 

εντούτοις πολλοί ακόμα περιορισμοί που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε ενδεχόμενες 

έρευνες και προσπάθειες ενσωμάτωσης και αξιοποίησης των συσκευών αυτών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Οι περιορισμοί αυτοί έχουν να κάνουν με την υλική 

διάσταση των συσκευών, τις διαθέσιμες εκπαιδευτικές εφαρμογές, την αυτονομία και 

τη συνδεσιμότητά τους. Έτσι, οι ταμπλέτες λόγω της κατασκευής τους, είναι 

περισσότερο συσκευές εξόδου και λιγότερο συσκευές εισόδου της πληροφορίας. Το 

γεγονός αυτό αφορά κυρίως την έλλειψη πραγματικού πληκτρολογίου με αποτέλεσμα 

να δυσχεραίνεται η εισαγωγή κειμένων. Επίσης, το διαθέσιμο εκπαιδευτικό λογισμικό 

είναι κυρίως κλειστού τύπου, παρότι υπάρχουν κάποιες κατηγορίες εφαρμογών 

ανοικτού τύπου όπως οπτικοποιήσεις και εννοιολογική χαρτογράφηση που μπορούν 

να αξιοποιηθούν στην διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Ακόμα, οι ταμπλέτες 

έχουν περιορισμένη ενεργειακή αυτονομία, κυρίως όταν γίνεται χρήση διαδικτύου, 
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ενώ σε εξωτερικούς χώρους η χρήση του διαδικτύου προϋποθέτει την ύπαρξη 

3G/4Gδικτύων, γεγονός που απαιτεί κόστος χρήσης. 

 

7. Συμπεράσματα 

 

Φαίνεται πως οι μαθητές , ήδη γνωρίζουν, πριν την όποια παρέμβαση, τις 

συγκεκριμένες συσκευές(tablet) και ορισμένες από τις βασικές λειτουργίες και 

δυνατότητές τους. Eίναι σε θέση να αναγνωρίσουν τη συσκευή και να προσδιορίζουν 

ορισμένες δυνατότητές της, να αναγνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας και χειρισμού 

της, να προσδιορίζουν τη λειτουργία ορισμένων από τις εφαρμογές της και να τις 

χειρίζονται ικανοποιητικά.Aναγνωρίζουν τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η 

συσκευή και την αντιμετωπίζουν σαν ένα εργαλείο με παιδαγωγικές προοπτικές και 

έχουν σαφείς απαντήσεις για τον τρόπο χειρισμού της συσκευής. Η διαπίστωση αυτή, 

το ότι οι μαθητές γνωρίζουν ήδη πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση στη τάξη, τις 

κινητές υπολογιστικές συσκευές, τον τρόπο χειρισμού τους, βασικές λειτουργίες και 

δυνατότητές της, που εναρμονίζεται με άλλες σχετικές μελέτες (Burden et al., 2013; 

Goodwin, 2012; Heinrich, 2012), αναδεικνύει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης των 

συσκευών αυτών (και συνακόλουθα αποτελεσματική χρήσης) ακόμα και σε παιδιά 

δημοτικού σχολείου όλων των τάξεων.      

 Οι εφαρμογές των κινητών υπολογιστικών συσκευών που είναι διαθέσιμες 

στους χρήστες (είτε μέσα από το GooglePlay είτε μέσα από το AppStore) μπορούν να 

αξιοποιηθούν αποτελεσματικά στην εκπαιδευτική διαδικασία ακόμα κι αν δεν έχουν 

σχεδιαστεί για παιδαγωγικό σκοπό. Η κατηγοριοποίηση των εφαρμογών με βάση τις 

παιδαγωγικές θεωρίες, μπορεί να βοηθήσει οποιονδήποτε θέλει να εντάξει 

ουσιαστικά και με παιδαγωγικούς όρους τις συσκευές και τις εφαρμογές της στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.         

 Οι μαθητές φαίνεται να ενθουσιάζονται με τις συσκευές και να είναι πρόθυμοι 

να εργαστούν με αυτές στα πλαίσια του σχολείου και όχι μόνο. Η διαπίστωση αυτή 

είναι κοινή στις περισσότερες από τις αντίστοιχες μελέτες (Burden et al., 2013; 

Goodwin, 2012; Heinrich, 2012). Οι μαθητές ισχυρίζονται πως οι συσκευές είναι 

εύκολες στο χειρισμό, γεγονός που επισημαίνεται και από τον Heinrich (2012), και 

πως η συσκευή τους βοήθησε να κατανοήσουν τα μαθήματα του σχολείου τους όπως 

προσεγγίστηκαν από τις διαφορετικές δραστηριότητες των φύλλων εργασίας. Επίσης, 

οι μαθητές θεωρούν πως το σχολείο τους μπορεί να τους υποστηρίξει σε ενδεχόμενη 

προσπάθεια ενσωμάτωσης των συσκευών στη εκπαιδευτική διαδικασία και θεωρούν 

πως οι σημαντικοί άλλοι γύρω τους είναι θετικοί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Όλοι οι 

παραπάνω παράγοντες, που επηρεάζουν τη στάση και τη πρόθεση του μαθητή να 

χρησιμοποιήσει το εργαλείο, υποδεικνύουν μια θετική στάση των μαθητών απέναντι 

στη χρήση αυτών των συσκευών τόσο στα πλαίσια του σχολείου όσο και έξω από 

αυτό. Ακόμα, οι μαθητές φαίνεται να αντιμετώπισαν θετικά την παρέμβαση με τις 

κινητές υπολογιστικές συσκευές τονίζοντας μάλιστα ορισμένες από τις εφαρμογές και 

δραστηριότητες που πραγματοποίησαν στα πλαίσια του διδακτικού σεναρίου 

αναγνωρίζοντας τη βοήθεια που τους προσέφεραν στην κατανόηση καταστάσεων και 

φαινομένων με έναν διαφορετικό τρόπο από ότι είχαν συνηθίσει με τα συμβατικά 

εργαλεία.           

 Οι μαθητές (σε δυάδες ή τριάδες) συνεργάζονται γύρω από μια κινητή 

υπολογιστική συσκευή, αλληλεπιδρώντας και αναπτύσσοντας διάφορα είδη ομιλίας. 
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Κυρίαρχος φαίνεται να είναι ο σωρευτικός λόγος όπου οι μαθητές δομούν θετικά την 

ομιλία τους, χωρίς να ασκούν κριτική πάνω σε ότι έχει πει ο άλλος χρησιμοποιώντας 

την ομιλία για να δομήσουν μια κοινή γνώση μέσω της συσσώρευσης. Έντονα 

εμφανίζεται και ο λόγος χειρισμού της ταμπλέτας που οφείλεται κυρίως στις 

ιδιαιτερότητες των εφαρμογών που χρησιμοποιούνται στη παρέμβαση αλλά και της 

πρώτης ουσιαστικής επαφής των μαθητών με το συγκεκριμένο εργαλείο. Επίσης, 

εμφανίζεται ο ατομικός τρόπος σκέψης, με τους μαθητές να προσπαθούν ατομικά να 

ολοκληρώσουν, κυρίως τις αρχικές, δραστηριότητες. Οι ομάδες φαίνεται να 

συνεργάζονται αρμονικά καθώς δεν εμφανίζεται έντονα ο λόγος αμφισβήτησης, ενώ 

η συνομιλία με τον ερευνητή που εμφανίζεται οφείλεται στην αδυναμία των μαθητών 

να χειριστούν πλήρως αυτόνομα την συσκευή, ορισμένες από τις εφαρμογές της και 

να κατανοήσουν τις οδηγίες των φύλλων εργασίας.      

 Οι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν πως οι κινητές υπολογιστικές συσκευές 

μπορούν να ενισχύσουν τη διδασκαλία και τη μάθηση, γεγονός που αναδεικνύεται και 

από μελέτες (Μπερδούσης,2014). Τονίζουν, όμως, πως η όποια προσπάθεια 

ενσωμάτωσης των συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να γίνει με τρόπο 

συστηματικό, ενταγμένη στις ανάγκες της κάθε τάξης του δημοτικού σχολείου, στις 

ιδιαιτερότητες της κάθε τάξης και των μαθητών της. Για το λόγο αυτό χρειάζεται 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Η αναγνώριση της ανάγκης για επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών με σκοπό την ορθολογική και αποτελεσματική αξιοποίηση των 

συσκευών στην τάξη δεν είναι κάτι νέο (Heinrich, 2012; Henderson & Yeow, 2012). 

Αυτό που οι εκπαιδευτικοί των τάξεων προτείνουν, είναι αυτή η επιμόρφωση να 

πραγματοποιηθεί μέσα στην κάθε τάξη με τη συνεργασία στην πράξη εκπαιδευτικού 

και επιμορφωτή / ερευνητή. Η θεωρητική επιμόρφωση από μόνη της δεν φαίνεται να 

αποτελεί λύση, ούτε η αποκλειστική ατομική και μόνο ενασχόληση των 

εκπαιδευτικών με την ταμπλέτα και τις εφαρμογές της όπως υποστηρίζουν οι Burden 

et al. (2013). Αν και είναι επιφυλακτικοί ως προς την δυνατότητα υποστήριξης 

(οικονομικής, υλικοτεχνικής υποδομής) των ελληνικών δημόσιων σχολείων , 

αναγνωρίζουν την ευκολία των μαθητών να εξοικειωθούν και να εργαστούν με τις 

ταμπλέτες, είναι πρόθυμοι να εργαστούν με αυτές στην τάξη, αναγνωρίζουν τις 

δυνατότητες αυτών των συσκευών και τις προοπτικές ενσωμάτωσης και αξιοποίησης 

τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πιστεύουν πως, ενταγμένες στο κατάλληλο 

πλαίσιο (ανάπτυξη ικανοτήτων, δεξιοτήτων, στάσεων) μπορούν να υποστηρίξουν τη 

διδασκαλία και τη μάθηση σε οποιαδήποτε ηλικία και τάξη του δημοτικού σχολείου. 

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης παρέμβασης διαπίστωσαν πως οι μαθητές τους 

εργάστηκαν ομαλά μέσα στην ομάδα τους και θεώρησαν πως η παρέμβαση βοήθησε 

τους μαθητές τους και ειδικά κάποιους που δεν τα πήγαιναν καλά στα μαθήματα ή 

δεν συμμετείχαν στις δραστηριότητες της τάξης.    

 Συμπερασματικά, οι κινητές υπολογιστικές συσκευές μπορούν να καταστούν 

ένα χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο που προάγει τη συνεργασία των παιδιών 

όταν αυτά δουλεύουν σε ομάδες, αρκεί να γίνει από τον εκπαιδευτικό ο κατάλληλος 

σχεδιασμός και η διαδικασία να υποστηρίζεται από τις κατάλληλες εφαρμογές. Η 

παρουσία και μόνο της κινητής υπολογιστικής συσκευής δεν θα μπορούσε να είναι 

αρκετή ώστε να μάθουν τα παιδιά να δουλεύουν συνεργατικά. Η όποια προσπάθεια 

θα πρέπει να έχει ως αφετηρία τις καθημερινές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα 

στο χώρο του σχολείου, ενώ οι μαθητές θα πρέπει να ενθαρρύνονται σε κάθε 

ευκαιρία της κοινωνικής τους ζωής να δρουν συλλογικά. Ακόμη, οι εφαρμογές που 

φαίνεται να ενισχύσουν την εποικοδομητική συνεργασία των μαθητών είναι οι 

εφαρμογές προσομοίωσης, χωρίς να σημαίνει πως οι άλλου τύπου εφαρμογές δεν 

προάγουν τη συνεργασία και την ορθολογική χρήση των συσκευών. Είναι σίγουρο 
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πως χρειάζεται προσεκτικός σχεδιασμός μαθησιακών δραστηριοτήτων για στόχους 

του αναλυτικού προγράμματος σπουδών του δημοτικού σχολείου από άρτια, στην 

πράξη, επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν τις ανάγκες της τάξης και 

των μαθητών τους. Μαθητές και εκπαιδευτικοί είναι θετικοί στην ορθολογική 

ενσωμάτωση των συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία αρκεί να σημειωθεί πως η 

ενσωμάτωση των κινητών υπολογιστικών συσκευών σε αυτά τα σχολεία, να μην 

γίνεται με τη λογική της αντικατάστασης των βιβλίων και την αξιοποίησή τους ως 

τεχνολογική λύση και όχι ως γνωστικό εργαλείο.  
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