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Εμμανουήλ Φωκίδης, Ph.D. 
Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, fokides@aegean.gr 

Περίληψη 

Στα πρώτα της βήματα η εκπαιδευτική τεχνολογία φάνηκε να προσφέρει τα εργαλεία 
για μια ουσιαστική αλλαγή στο πώς μαθαίνουν οι μαθητές. Στην πορεία αναδύθηκαν 
σημαντικές δυσκολίες, που οδήγησαν κάποιους στο να υποστηρίξουν ότι απέτυχε να 
βελτιώσει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και ότι, εντέλει, δημιούργησε 
περισσότερα προβλήματα από αυτά που έλυσε. Στο άρθρο επιχειρείται μία όσο το δυ-
νατόν πιο αντικειμενική ανάγνωση των δεδομένων από σημαντικές έρευνες, επιδιώκο-
ντας τον εντοπισμό των πραγματικών αιτίων που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. 
Τέλος, παρέχονται ορισμένες πρακτικές συμβουλές προς τους εκπαιδευτικούς και γί-
νονται συγκεκριμένες θεσμικές προτάσεις, ώστε να αντιμετωπιστούν τα όποια θέματα 
και να γίνει πιο ουσιαστική και αποτελεσματική χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας 
στην καθημερινή διδακτική πρακτική.  
 
Λέξεις-Κλειδιά: εκπαιδευτικοί, μαθητές, σχολείο, τεχνολογία 

Εισαγωγή 

Η τεχνολογία απέκτησε από νωρίς μία ιδιαίτερη σχέση με την εκπαίδευση. Ο όρος "εκ-
παιδευτική τεχνολογία" ουσιαστικά περιγράφει τη σύζευξη μεταξύ τεχνολογικών μέ-
σων και διδασκαλίας (Saettler, 2004) και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στα τέλη 
της δεκαετίας του '40. Όμως, εκτός από εργαλεία, η είσοδός της στα σχολεία άνοιξε το 
δρόμο για νέες διδακτικές μεθόδους και πρακτικές. Έτσι, γρήγορα θεωρήθηκε ότι, ως 
μέσο, η τεχνολογία διευκολύνει τη μάθηση και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να χρησιμο-
ποιείται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό για την υποστήριξη της διδασκαλίας. Άλλοι, βλέπο-
ντας τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και τις αλλαγές που επέφερε σε όλες τις πτυχές 
της ανθρώπινης δραστηριότητας, υποστήριξαν ένθερμα τον μετασχηματιστικό ρόλο 
της τεχνολογίας, μιλώντας για μια επερχόμενη εκπαιδευτική επανάσταση (ενδεικτικά, 
Seidel & Rubin, 1977). Όμως, σειρά από πρόσφατα επιστημονικά ή μη άρθρα παρου-
σίασαν με εμφατικό τρόπο και με επιχειρήματα που σε πρώτη ανάγνωση πείθουν, την 
αποτυχία της τεχνολογίας να ωφελήσει τους μαθητές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα α-
ποτελεί έρευνα, που μάλιστα είχε μεγάλη δημοσιότητα και αναπαρήχθη από πολλά 
μέσα μαζικής ενημέρωσης, η οποία κατέληξε ότι η χρήση της τεχνολογίας στην εκπαί-
δευση, τελικά, δεν είχε τα αναμενόμενα θετικά και θεαματικά μαθησιακά αποτελέ-
σματα (OECD, 2015). 

Τι από τα δύο τελικά ισχύει. Σε τι συμπεράσματα μπορούμε να οδηγηθούμε κάνοντας 
μια δεύτερη ανάγνωση των δεδομένων; Σε κάθε περίπτωση, μήπως υπάρχουν λύσεις 
που μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν και να ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα; Στις 
ενότητες που ακολουθούν αναπτύσσεται ένας προβληματισμός για τον ρόλο που παίζει 
η εκπαιδευτική τεχνολογία και το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν τα όποια θέματα 
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προκύπτουν από την είσοδό της στη σχολική καθημερινότητα των παιδιών.  

Η (κατά ορισμένους) αποτυχία της εκπαιδευτικής τεχνολογίας  

Πολύς λόγος έχει γίνει για την έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης, στην οποία διαπιστώθηκε ότι ο αντίκτυπος των ηλεκτρονικών υπολογι-
στών στην απόδοση των μαθητών ήταν -σε κάποιες λίγες περιπτώσεις- μικτός, αλλά τις 
περισσότερες φορές οι υπολογιστές προκάλεσαν "ζημιά" στα μαθησιακά αποτελέ-
σματα (OECD, 2015). Για παράδειγμα, η έκθεση αναφέρει πως οι μαθητές που χρησι-
μοποιούν υπολογιστές, όχι όμως εντατικά, τείνουν να έχουν κάπως καλύτερα μαθη-
σιακά αποτελέσματα συγκριτικά με μαθητές που σπάνια χρησιμοποιούν υπολογι-
στές. Όμως, μαθητές που χρησιμοποιούν υπολογιστές πολύ συχνά στο σχολείο, έχουν 
χειρότερα μαθησιακά αποτελέσματα στα περισσότερα γνωστικά αντικείμενα, ακόμη κι 
όταν ληφθούν υπόψη κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά και το υπόβαθρό τους 
(OECD, 2015). Επίσης, τα αποτελέσματα δεν δείχνουν κάποια αισθητή βελτίωση στις 
επιδόσεις των μαθητών στην ανάγνωση, τα μαθηματικά ή στα θετικά μαθήματα σε χώ-
ρες που στο παρελθόν είχαν επενδύσει σημαντικά κεφάλαια για την είσοδο της τεχνο-
λογίας στην εκπαίδευση. Ίσως το πιο απογοητευτικό συμπέρασμα της έκθεσης είναι 
ότι η τεχνολογία προσφέρει τελικά πολύ λίγα στη γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων 
μεταξύ προνομιούχων και μειονεκτούντων μαθητών, που είναι βασικό επιχείρημα των 
υποστηρικτών της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Μάλιστα, δεν είναι η μόνη έρευνα που 
υποστηρίζει κάτι τέτοιο. Οι Warschauer, Knobel και Stone (2004) χρόνια πριν είχαν 
υποστηρίξει τη θέση ότι η τεχνολογία διευρύνει αντί να γεφυρώνει την κοινωνικοοικο-
νομική διαίρεση.  

Η παραπάνω έκθεση απλά επιβεβαιώνει ή συμπληρώνει τα αποτελέσματα άλλων ερευ-
νών που επισήμαναν τα φτωχά αποτελέσματα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Για πα-
ράδειγμα, σε μελέτη, υποστηρίζεται ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν 
με βεβαιότητα ότι τα tablets έφεραν επανάσταση στην εκπαίδευση (Kucirkova, 2014a). 
Ερευνητές διαπίστωσαν ότι παρεμβάσεις που βασίζονται στην τεχνολογία παράγουν 
ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα βελτίωσης σε σύγκριση με άλλα μέσα (Higgins, Xiao, & 
Katsipataki, 2012). Η πρωτοβουλία One Laptop per Child που έδωσε πρόσβαση σε 
υπολογιστή σε 25 εκατομμύρια μαθητές στον αναπτυσσόμενο κόσμο, απέτυχε να βελ-
τιώσει τα γνωστικά αποτελέσματα στη γλώσσα ή στα μαθηματικά (Waters, 2012).  

Όσοι αντιτίθενται στην είσοδο της τεχνολογίας στα σχολεία παραθέτουν και άλλη μια 
σειρά επιχειρημάτων. Αναφέρουν, χαρακτηριστικά, ότι οι ιδιοκτήτες μέσων κοινωνι-
κής δικτύωσης δεν χρησιμοποιούν οι ίδιοι αυτά τα μέσα (Hern, 2018) και στέλνουν τα 
παιδιά τους σε σχολεία απαλλαγμένα από τεχνολογία (Jenkin, 2015). Άλλοι, διακρί-
νουν σκοτεινά συμφέροντα. Ενδεικτικά, αναφέρουν, ότι ο κύκλος εργασιών της βιομη-
χανίας της εκπαιδευτικής τεχνολογίας θα ξεπεράσει τα 129 δισεκατομμύρια στερλίνες 
το 2020 (Pattie, 2015), συνεπώς, καταλήγουν, υπάρχουν σημαντικά (και όχι πάντα θε-
μιτά) συμφέροντα πίσω από τη συνεχή απαίτηση για την είσοδο της τεχνολογίας στα 
σχολεία. Καταλήγουν δε, λέγοντας ότι στην πραγματικότητα, τα παιδιά πατούν κου-
μπάκια και κάνουν tap σε tablets χωρίς να έχουν την παραμικρή ιδέα για το τι κάνουν 
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και κοιτούν με δέος διαδραστικούς πίνακες. Τα παιδιά μπορεί να προσωρινά εντυπω-
σιαστούν, αλλά, μακροπρόθεσμα, ο ενθουσιασμός τους θα καταλαγιάσει.  

Αρκετοί μάλιστα επισημαίνουν ότι οι κυβερνο-ουτοπιστές δεν κάνουν τίποτε άλλο από 
το να υπόσχονται μαγικές λύσεις για την εκπαίδευση των αυριανών πολιτών, όμως το 
παλιό καλό σχολείο είναι αυτό που δίνει λύσεις που πραγματικά λειτουργούν: ικανοί 
δάσκαλοι, άσκηση, εξερεύνηση της γνώσης στον πραγματικό, φυσικό κόσμο. Αυτό άλ-
λωστε θέλουν πραγματικά οι "ψηφιακοί αυτόχθονες". Έρευνα για το e-learning στα 
Καναδικά πανεπιστήμια αποκάλυψε ότι φοιτητές προτιμούν τα δια ζώσης μαθήματα 
και ένα έξυπνο άτομο στο μπροστινό μέρος της αίθουσας από τη χρήση της τεχνολογίας 
(Rogers, Usher, & Kaznowska, 2011). 

Συνοψίζοντας, αριθμός ερευνών έδειξε ότι η τεχνολογία, παρά την ευρεία της χρήση 
από τους μαθητές, εν τέλει, διεύρυνε το ψηφιακό χάσμα και δεν έφερε καμία ουσια-
στική επανάσταση στην εκπαίδευση, μιας και τα μαθησιακά αποτελέσματα από τη ε-
φαρμογή της στο σχολικό περιβάλλον είναι χειρότερα ή το πολύ ίδια με αυτά των συμ-
βατικών μορφών διδασκαλίας. Αυτό οδήγησε κάποιους να υποστηρίξουν ότι υπάρχουν 
ισχυρά οικονομικά συμφέροντα πίσω από την συνεχή επιδίωξη να ενταχθεί η τεχνολο-
γία στο σχολείο και ότι ένα σχολικό περιβάλλον απαλλαγμένο από τεχνολογικά μέσα 
είναι αναντικατάστατο.  

Αντίλογος στη θεωρούμενη αποτυχία της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, τρόποι για 
την αποτελεσματική χρήση της 

Το ότι η εκπαιδευτική τεχνολογία δεν είναι ικανή να βελτιώσει τα μαθησιακά αποτε-
λέσματα, πράγματι, με την πρώτη ματιά, δείχνει και καλά τεκμηριωμένη άποψη -μιας 
και στηρίζεται σε σοβαρές έρευνες- και δίνει ισχυρή βάση επιχειρημάτων σε όσους 
αντίκεινται στην ένταξη της τεχνολογίας στο σχολικό περιβάλλον. Όμως, το να σταθεί 
κάποιος στα μαθησιακά αποτελέσματα, αποκόπτοντάς τα από το πώς, γιατί και κάτω 
από ποιες συνθήκες αυτά επιτεύχθηκαν, είναι μάλλον λάθος. Θα πρέπει να δούμε τη 
συνολική εικόνα, που, όπως θα φανεί στη συνέχεια, είναι πολυδιάστατη. 

Ένα πρώτο σημείο άξιο προσοχής είναι το ψηφιακό χάσμα μεταξύ εκπαιδευτικών και 
μαθητών. Πράγματι, έρευνες δείχνουν ότι εκτός από τα γνωστά ψηφιακά χάσματα με-
ταξύ οικονομικά ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων περιοχών και μεταξύ αυτών που 
έχουν πρόσβαση και αυτών που δεν έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία, υπάρχει ένα 
άλλο χάσμα μεταξύ του πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί τη χρήση της τεχνολο-
γίας και του πώς περιμένουν οι μαθητές αυτή να χρησιμοποιείται μέσα στην τάξη και 
αυτό ισχύει για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (CDW-G, 2010). Για παράδειγμα, 
το 75% των εκπαιδευτικών αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν τακτικά την τεχνολογία στις 
τάξεις τους. Ωστόσο, μόνο το 40% των μαθητών αναφέρουν ότι η τεχνολογία χρησι-
μοποιείται στην τάξη, ενώ ένα 86% αναφέρει ότι χρησιμοποιεί την τεχνολογία πιο πολύ 
στο σπίτι παρά στο σχολείο. Την ίδια στιγμή, ένα συντριπτικό 94% των μαθητών ανα-
φέρουν ότι χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να κάνουν τις εργασίες τους, ενώ λιγό-
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τερο από το ήμισυ των εκπαιδευτικών (46%) ενσωματώνουν την τεχνολογία σε εργα-
σίες που αναθέτουν στους μαθητές. Θα πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε μήπως ο όρος 
"τακτική χρήση" ορίζεται με διαφορετικό τρόπο από παιδιά και ενήλικες.  

Έτσι, το επόμενο σημείο όπου πρέπει να εστιάσουμε είναι το πόσο πραγματικά χρησι-
μοποιείται η τεχνολογία στο σχολικό περιβάλλον. Ο Van Broekhuizen (2016) σε με-
λέτη του που διήρκησε 3 χρόνια και περιλάμβανε 144.000 τάξεις σε 39 πολιτείες των 
ΗΠΑ και άλλες 11 χώρες, κατέληξε ότι λίγοι μαθητές χρησιμοποιούν την τεχνολογία 
και τα ψηφιακά εργαλεία με ουσιαστικό τρόπο στις τάξεις τους. Όντως, οι εκπαιδευτι-
κοί έχουν εκπαιδευτεί να χρησιμοποιούν διαδραστικούς πίνακες και πολλοί το κάνουν, 
αλλά υπάρχει μικρή χρήση της τεχνολογίας από τους ίδιους τους μαθητές. Τα παιδιά 
χρησιμοποιούν τεχνολογία έξω από το σχολείο όλη την ώρα για προσωπικούς και ψυ-
χαγωγικούς σκοπούς, αλλά δεν ωθούνται ή δεν τους ζητείται να χρησιμοποιήσουν την 
ίδια τεχνολογία μέσα στην τάξη για μάθηση. Χαρακτηριστικά ευρήματα της παραπάνω 
έρευνας ήταν: 

▪ Σε περισσότερες από τις μισές αίθουσες διδασκαλίας, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι 
οι μαθητές χρησιμοποιούν τεχνολογία για τη συλλογή, την αξιολόγηση ή τη χρήση 
πληροφοριών για μάθηση. 

▪ Στα δύο τρίτα των τάξεων, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η τε-
χνολογία χρησιμοποιείται ώστε οι μαθητές για να λύνουν προβλήματα, να διεξαγά-
γουν έρευνες ή να εργάζονται συνεργατικά. 

▪ Το πρόβλημα δεν είναι ότι τα σχολεία στερούνται πρόσβασης στην τεχνολογία. 
Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα δασκάλους (81 τοις εκατό) έχουν πρόσβαση 
σε προσωπικούς υπολογιστές ή φορητούς υπολογιστές στην τάξη τους. 

▪ Υπάρχει μικρή διακύμανση στη διαθεσιμότητα της τεχνολογίας σε διάφορα είδη 
σχολείων. 

▪ Πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν μια άβολη σχέση με την τεχνολογία, τη βλέπουν ως 
ένα "αναγκαίο κακό", ανεκτή όταν είναι αυστηρά περιορισμένη. Επίσης, οι εκπαι-
δευτικοί έχουν τον, κατανοητό, φόβο ότι θα χάσουν τον έλεγχο των τάξεων τους 
και των μαθητών τους. Ακόμη και οι καθηγητές στα πανεπιστήμια βλέπουν πόσο 
δύσκολο είναι να αποτρέψουν τους φοιτητές από το να κάνουν το ίδιο όταν τα 
smartphones, τα tablets και φορητοί υπολογιστές επιτρέπονται στην τάξη. 

Ένα τρίτο σημείο που πρέπει να αναλυθεί είναι το πώς χρησιμοποιείται η τεχνολογία 
στην τάξη. Συσκευές όπως τα tablets και οι φορητοί υπολογιστές σε όλα τα σχήματα 
και τα μεγέθη, παρέχουν στους μαθητές ευκαιρίες να οργανώσουν τις σημειώσεις και 
τις εργασίες τους, να εξερευνήσουν τα ενδιαφέροντά τους, να επικοινωνήσουν με τους 
δασκάλους και τους ομότιμούς τους, να προετοιμάσουν παρουσιάσεις, να συνεργα-
στούν σε έργα και να συνδεθούν με ειδικούς. Παρόλα αυτά, ακόμη και αν τα ψηφιακά 
εργαλεία γίνονται πιο φορητά, πιο εξελιγμένα και πιο "πανταχού παρόντα", με κάποιο 
τρόπο δεν γίνονται περισσότερο η δύναμη στο πώς οι μαθητές μαθαίνουν σε καθημε-
ρινή βάση. Και οι δύο έρευνες που αναφέρθηκαν πιο πάνω, καταλήγουν στο ότι η τε-
χνολογία χρησιμοποιείται για να διδάξουμε στους μαθητές αντί να τους παρέχουμε την 

55/2576

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



τεχνολογία ως μέσο για να μάθουν. Το να τους ζητάμε να γράψουν τις εργασίες τους 
στον υπολογιστή ή να κάνουν μία παρουσίαση, είναι απλά επιφανειακή (και ανούσια) 
χρήση της τεχνολογίας και οι μαθητές (που είναι ήδη εξοικειωμένοι με την τεχνολογία), 
αντιλαμβάνονται αυτό το λάθος. Χαρακτηριστικά, μόλις 4 στους 10 μαθητές, στην 
πρώτη έρευνα (CDW-G, 2010), θεώρησαν ότι τους ικανοποιεί η χρήση της τεχνολογίας 
στο σχολείο. Συνεπώς, αυτό που πράγματι συμβαίνει είναι ότι τα παιδιά εξακολουθούν 
να κάνουν ακριβώς ότι έκαναν και οι παλαιότερες γενιές όταν πήγαιναν στο σχολείο. 
Εξακολουθούμε να βλέπουμε την κυριαρχία των φωτοτυπιών και των φύλλων εργασίας 
μετασχηματισμένων σε ψηφιακή μορφή.  

Συμπερασματικά, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και στο πώς και στο πόσο χρησιμο-
ποιείται η τεχνολογία. Λογικά λοιπόν, τα μαθησιακά αποτελέσματα δεν είναι ικανοποι-
ητικά, όμως η τεχνολογία αυτή καθαυτή δεν είναι υπεύθυνη. Τι φταίει όμως; Μήπως, 
η περιορισμένη χρήση της τεχνολογίας για μάθηση δεν είναι ούτε θέμα της πρόσβασης 
των μαθητών σε τεχνολογικά εργαλεία στο σχολείο (tablets, φορητοί υπολογιστές, 
smartphones, κλπ.) ούτε ζήτημα τεχνολογικών υποδομών (ευρυζωνικότητα ή Διαδί-
κτυο); Μήπως οφείλεται σε ένα ευρύ φάσμα παραγόντων που σχετίζονται με την προ-
ετοιμασία και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, τον αντίκτυπο της τεχνολογίας στη 
σχολική κουλτούρα, ή τις ανησυχίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα της τεχνολογίας στο 
σπίτι ή στο σχολείο που θα μπορούσε να αυξήσει τις ανισότητες μεταξύ των μαθητών 
από διαφορετικό κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρο; 

Ο Van Broekhuizen (2016) υποστηρίζει ότι ποτέ η σχολική εκπαίδευση δεν προσπά-
θησε πραγματικά να αξιοποιήσει την τεχνολογία για να εξατομικεύσει, να εμβαθύνει 
και να ενσωματώσει καλύτερα την τεχνολογία στη μάθηση. Μέχρι να μπορέσουμε 
πραγματικά να πούμε ότι έχουμε δώσει άφθονες ευκαιρίες να δούμε αν λειτουργεί, μέ-
χρι να έχουμε θέσει πολιτικές και έχουμε εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς για να βοη-
θήσουν τους μαθητές και να τους ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για 
μαθησιακούς σκοπούς και να ενισχύσουν τη μάθηση τους, δεν μπορούμε να πούμε ότι 
η τεχνολογία δεν λειτουργεί στην εκπαίδευση.  

Σε τελική ανάλυση, είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε τα σχολεία είναι έτοιμα είτε όχι, η 
τεχνολογία θα βρει τελικά το δρόμο της προς την τάξη και στα χέρια των μαθητών. 
Αυτό γιατί από κάποιο σημείο και μετά η χρήση των ψηφιακών εργαλείων θα είναι ένα 
τόσο αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μας, που η εισβολή της θα είναι αναπόφευ-
κτη. Εν ολίγοις, είναι πολύ αργά να κρατήσουμε την τεχνολογία μακριά από τις τάξεις 
ή τις ζωές των παιδιών. Μπορεί να νομίζουμε ότι προστατεύουμε τους μαθητές όταν 
τους κρατάμε σε μια "φούσκα" χωρίς τεχνολογία κατά τη διάρκεια του σχολείου, αλλά 
τελικά πηγαίνουν σπίτι τους, αποφοιτούν, παίρνουν θέσεις εργασίας. Παντού μπορούν 
ή είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουν τεχνολογία. Αν μπλοκάρουμε τη χρήση της, 
μπορεί, τελικά, να κάνουμε ζημιά. Πρέπει λοιπόν, να βάλουμε τα παιδιά σε δυναμικά, 
ευπροσάρμοστα περιβάλλοντα στο σχολείο, ώστε να είναι επιτυχημένα αργότερα. Πρέ-
πει εμείς, ως εκπαιδευτικοί, να κάνουμε σοφές επιλογές για το τι χρησιμοποιείται και 
πώς χρησιμοποιείται. Προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχουν μερικές συμβουλές κοινής 
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λογικής που ο καθένας μπορεί να ακολουθήσει: 

▪ Κάτι βαρετό στο χαρτί είναι εξίσου βαρετό στο tablet ή στο laptop. Η χρήση της 
τεχνολογίας απλά για χάρη της χρήσης της είναι σπατάλη χρόνου και πόρων. Αν η 
τεχνολογία δεν μεταμορφώνει την τάξη, τη διδασκαλία ή τη μάθηση των μαθητών, 
παραλείψτε την. Αν μία δραστηριότητα μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας χαρτί ή 
μολύβι, αλλά το κάνετε σε έναν υπολογιστή, αυτό δεν μεταμορφώνει την τάξη σας. 

▪ Το πώς διδάσκει η τεχνολογία είναι εξίσου σημαντικό με το τι διδάσκει. Αποφύγετε 
κάθε λογισμικό που βασίζεται σε ασκήσεις και επαναλήψεις. Επιλέξτε προγράμ-
ματα που ενθαρρύνουν τα παιδιά να δημιουργήσουν. 

▪ Ας γίνουν οι μαθητές μερικές φορές δάσκαλοι. Δεν είναι εφικτό να μάθετε να χρη-
σιμοποιείτε όλα τα διαθέσιμα τεχνολογικά εργαλεία. Δώστε ένα νέο εργαλείο σε 
έναν μαθητή και ζητήστε του να μάθει πώς να το χρησιμοποιεί πρώτος. Αφού το 
καταλάβει, μπορεί να το διδάξει σε όλους τους άλλους, συμπεριλαμβανομένου και 
του δασκάλου. 

▪ Αναζητείστε εργαλεία που επιτρέπουν στους μαθητές να μάθουν μόνοι τους και 
μεταξύ τους.  

▪ Αντί να εμποδίσετε τη χρήση κινητών τηλεφώνων, tablets ή εφαρμογών όπως το 
YouTube, βρείτε έξυπνους τρόπους να τα χρησιμοποιήσετε.  

▪ Οι ενήλικες θα πρέπει να αποτελέσουν πρότυπα καλής χρήσης και "ψηφιακής ιθα-
γένειας". Ένα ασφαλές, φιλικό περιβάλλον όπως είναι η σχολική τάξη είναι ένα 
εξαιρετικό μέρος για τα παιδιά να μάθουν πώς να συμπεριφέρονται υπεύθυνα στο 
Διαδίκτυο. Ποτέ μην τουιτάρετε κάτι που δεν θα λέγατε κατά πρόσωπο σε κάποιον, 
μην μοιράζεστε προσωπικές πληροφορίες, να επισκέπτεστε μόνο κατάλληλους ι-
στότοπους. Στήστε ελεγχόμενους λογαριασμούς στην τάξη ώστε οι μαθητές να 
μπορούν να εξασκήσουν την ψηφιακή εθιμοτυπία, να μάθουν πώς να χρησιμοποι-
ούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να εξερευνούν το ψηφιακό τους αποτύ-
πωμα. 

▪ Δώστε στα παιδιά χώρο και χρόνο να καλλιεργήσουν τα ενδιαφέροντα τους. Σε 
αρκετούς επαγγελματικούς χώρους επιτρέπεται στους εργαζομένους να χρησιμο-
ποιούν ένα ποσοστό της εβδομαδιαίας εργασίας τους για προσωπικά έργα. Μπο-
ρείτε να αφιερώσετε μία ώρα την εβδομάδα στο να αναπτύξουν οι μαθητές τα δικά 
τους τεχνολογικά projects χωρίς να τα κατευθύνετε. 

Η τεχνολογία ως πρόβλημα για τη μελέτη στο σπίτι 

Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι και εκτός σχολείου, στο σπίτι, η χρήση τη 
τεχνολογίας είναι προβληματική. Ας φανταστούμε ένα διόλου απίθανο σενάριο: "Ο 
γιος μου κάνει την εργασία του σε ένα tablet. Ενώ το κάνει αυτό, παραμένει συνδεδε-
μένος με τους δασκάλους και τους συμμαθητές του μέσω του smartphone του, συζη-
τώντας και κάνοντας ερωτήσεις, και, φυσικά, μοιράζονται μιμίδια (memes). Οι εργα-
σίες της κόρη μου είναι στο χαρτί, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται να στείλει 
την εργασία της μέσω των εγγράφων Google, να κάνει μια έρευνα για ένα project, ή να 
προετοιμάσει μια παρουσίαση για να μοιραστεί με την τάξη της χρησιμοποιώντας το 
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PowerPoint. Για όλα αυτά χρησιμοποιεί τον υπολογιστή της μητέρας της. Ο γιος του 
γείτονά μου είναι στο γυμνάσιο, όπου τους είπαν ότι μπορούν να φέρουν το δικό τους 
laptop για να κρατούν σημειώσεις και να κάνουν την εργασία τους. Όταν επιστρέφει 
στο σπίτι από το σχολείο, κλειδώνεται στο δωμάτιό του (τυπική συμπεριφορά εφήβου), 
ακούει μουσική στο iPad, και συνομιλεί με τους φίλους του στο smartphone του, ενώ 
το laptop είναι ανοιχτό γιατί, υποτίθεται, ότι κάνει κάποια εργασία".  

Τα παιδιά αυτά δεν αποτελούν την εξαίρεση στον κανόνα, βλέπουμε όλο και περισσό-
τερους μαθητές να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να κάνουν τις σχολικές εργασίες. 
Έρευνες δείχνουν σχεδόν το ένα τρίτο χρησιμοποιεί tablet για αυτό το σκοπό και το 
65% χρησιμοποιεί laptop. Το 39% των μαθητών 14 ετών χρησιμοποιεί smartphones για 
να ολοκληρώσει την εργασία του και το ποσοστό ανεβαίνει στο 57% για την 8η τάξη. 
Όλα αυτά αναφέρθηκαν σε μία έρευνα που είναι ήδη αρκετά παλιά (Verizon, 2012), 
συνεπώς, τα ποσοστά είναι πολύ πιθανό να έχουν αυξηθεί. 

Όμως, όσο ιδανικά και αν φαίνονται τα παραπάνω, υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα. 
Σε μελέτη σε μαθητές λυκείου σχετικά με το πόσο συχνά εναλλάσσουν την προσοχή 
τους από τη μελέτη των μαθημάτων με κάτι που σχετίζεται με την τεχνολογία, όπως ο 
έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανταλλαγή μηνυμάτων σε μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης, ή ακόμα και η παρακολούθηση τηλεόρασης, φάνηκε ότι το 80% των μαθητών 
κάνουν κάτι τέτοιο από συχνά ως πολύ συχνά (Rosen, Carrier, & Cheever, 2013). Οι 
συγγραφείς ονόμασαν αυτό το φαινόμενο συνεχής μερική προσοχή, που σημαίνει ότι 
τις περισσότερες φορές, οι μαθητές δεν επικεντρώνονται στη μελέτη, αλλά κάνουν ένα 
συνεχές μπρος-πίσω της προσοχή τους μεταξύ μελέτης και ενασχόλησης με την τεχνο-
λογία.  

Συνεχίζουν αναφέροντας ότι η χρήση της τεχνολογίας από τους νέους τους δημιουργεί 
ψυχαναγκασμούς. Δεν θέλουν να χάσουν ή να είναι το τελευταίο άτομο που θα μάθει 
ένα νέο (ή που θα σχολιάσει μια δημοσίευση στο Διαδίκτυο). Το πρόβλημα είναι ότι η 
ενασχόληση, για παράδειγμα, με την αποστολή γραπτών μηνυμάτων και την περιήγηση 
σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης ενώ μελετούν, είναι ότι αντλεί τους ίδιους δια-
νοητικούς πόρους (ενδεικτικά, χρήση γλώσσας και ανάλυση νοημάτων) που ζητούνται 
από τις σχολικές εργασίες. Όπως είναι αναμενόμενο, τα παραπάνω έχουν άμεσο αντί-
κτυπο τους βαθμούς και στην ποιότητα της εργασίας. Οι μαθητές που ήταν λιγότερο 
αποσπασμένοι είχαν υψηλότερες επιδόσεις από τους μαθητές που μετατόπιζαν συνεχώς 
την προσοχή τους, για παράδειγμα, από όσους έλεγχαν τακτικά το Facebook ή τα μη-
νύματά τους. 

Όμως, μπορούμε να αποφύγουμε τις παραπάνω αρνητικές επιπτώσεις. Αν θέλουμε οι 
μαθητές να μαθαίνουν και να αποδίδουν, πρέπει να γίνει ορθολογική διαχείριση των 
smartphones και των άλλων διαδικτυακών περισπασμών κατά τη διάρκεια της μελέτης. 
Μερικές τέτοιες τεχνικές διαχείρισης είναι: 

▪ Θέστε όρια. Αν θέλουμε τα παιδιά μας να πετύχουν στο σχολείο και να μπορούν να 
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αξιοποιήσουν την τεχνολογία (και όλοι το θέλουμε), πρέπει να θέσουμε όρια. Συ-
ζητήστε με το παιδί σας για το ποιος είναι ο κατάλληλος χρόνος και τόπος για να 
χρησιμοποιήσει την τεχνολογία και βεβαιωθείτε ότι ακολουθεί αυτούς τους κανό-
νες. Για παράδειγμα, όταν μελετά ένα σημαντικό αντικείμενο ή όταν κάνει μια σο-
βαρή εργασία, η τηλεόραση, το τηλέφωνο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρέ-
πει να είναι κλειστά. 

▪ Τεχνολογικά διαλείμματα. Διδάξτε στο παιδί σας να κάνει τεχνολογικά διαλείμ-
ματα (χρονικό διάστημα που δεν θα χρησιμοποιεί καθόλου τεχνολογία), για να δια-
χωρίσει την εργασία από τη χρήση της τεχνολογίας. Τέτοιος διαχωρισμός πρέπει 
να γίνεται και για τον ελεύθερό του χρόνο. Εκτός από το να χρησιμοποιεί το κινητό 
του, το παιδί θα πρέπει να πάει να παίξει μπάσκετ ή να κάνει ποδήλατο. 

▪ Ζώνη ελεύθερη από τεχνολογία. Εάν μια εργασία πρέπει να γίνει με στυλό και 
χαρτί, βεβαιωθείτε ότι η τεχνολογία δεν είναι παρούσα στον ίδιο χώρο που μελετά. 
Ναι, μπορεί να ακούσει μουσική, αλλά αυτό είναι όλο. 

▪ Απενεργοποίηση ειδοποιήσεων ενώ κάνει εργασίες. Οι συνεχείς ειδοποιήσεις είναι 
γνωστό ότι αποσπούν την προσοχή από αυτό που κάνει. 

▪ Χρησιμοποιήσετε εργαλεία γονικού ελέγχου που παρεμποδίζουν τη χρήση συ-
σκευών ή την πρόσβαση στο Διαδίκτυο όταν είναι ώρα για διάβασμα. 

▪ Συζητήστε. Η συζήτηση μπορεί να αφορά υπενθύμιση κανόνων, διάλειμμα από την 
τεχνολογία ή επαναπροσδιορισμό των κανόνων που έχουν τεθεί. 

Συμπεράσματα, προτάσεις 

Θα πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι λίγες έρευνες μπορούν να υποστηρίξουν τον ισχυρισμό 
ότι η τεχνολογία έφερε επανάσταση στην εκπαίδευση (ενδεικτικά, Ferenstein, 2011). 
Αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους, αλλά θα πρέπει να σταθούμε σε δύο διαδεδομέ-
νους μύθους που αφορούν την τεχνολογία και που παρεμποδίζουν την πρόοδο στην 
έρευνα και την εφαρμογή καινοτομιών στην πράξη. Ο πρώτος μύθος αφορά την προ-
βληματική σχέση μεταξύ ψηφιακών και μη-ψηφιακών μέσων (π.χ., ψηφιακά και έ-
ντυπα βιβλία) (Kucirkova, 2014b). Η συνέπεια αυτού του μύθου οδηγεί σε έρευνες και 
πρακτικές όπου τεχνολογία και αναλογικά μέσα είναι σε αντιπαράθεση και όχι σε μια 
αλληλο-συμπληρωματική σχέση (Edwards, 2013).  

Η δεύτερη παρανόηση σχετίζεται με τον τεχνολογικό ντετερμινισμό και στο ότι πολλοί 
βλέπουν την τεχνολογία ως πανάκεια. Έτσι, υποστηρίζουν ότι η τεχνολογία μπορεί να 
αποτελέσει την κινητήρια δύναμη για την αλλαγή στην εκπαίδευση, χωρίς να αναγνω-
ρίζουν τον ισχυρό ρόλο του πλαισίου που εφαρμόζεται και των ατόμων που την εφαρ-
μόζουν, δηλαδή, των εκπαιδευτικών (Livingstone, Wijnen, Papaioannou, Costa, & del 
Mar Grandio, 2013). Επιπλέον, μια συνηθισμένη κριτική των προγραμμάτων που απο-
σκοπούν στην εισαγωγή της τεχνολογίας στην εκπαίδευση (είτε ερευνητικών είτε όχι) 
είναι ότι παρέχουν υλικό χωρίς λογισμικό το οποίο θα υποστηρίξει το υλικό και ότι η 
επαγγελματική κατάρτιση είναι ελάχιστη ή ανύπαρκτη. Ένα τέτοιο modus operandi 
είναι απίθανο να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για εκπαιδευτική επανάσταση 
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ή αλλαγή στην πράξη, το πιθανότερο είναι να αναπαραχθούν τα κυρίαρχα μοντέλα δι-
δασκαλίας. 

Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι η τεχνολογία δεν είναι αναντικατάστατο στοιχείο της 
εκπαίδευσης, πάντα μπορεί να αντικατασταθεί με κάτι άλλο (Crook & Lewthwaite, 
2013). Ένα άλλο λάθος είναι ότι αγνοείται η συστημική-θεσμική φύση της εκπαιδευτι-
κής πρακτικής (Crook & Lewthwaite, 2013). Για παράδειγμα, τι αποτελέσματα θα υ-
πήρχαν αν αντί για tablets χρησιμοποιούσαμε έντυπο υλικό φωτογραφίες, ή laptops; Τι 
θα συνέβαινε αν λαμβάναμε υπόψη τις δεξιότητες των παιδιών στην τεχνολογία, τις 
κοινωνικές επιδράσεις, την κουλτούρα ή το οικονομικό πλαίσιο; Αυτό το ευρύτερο 
πλαίσιο συνδέεται στενά με τους τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία μπορεί να υ-
ποστηρίξει τη μάθηση (Crook, 1991). Πώς μπορούν να αλλάξουν τα παραπάνω; Σε 
προηγούμενη ενότητα σκιαγραφήθηκε ένα πλαίσιο που αφορά τόσο τους εκπαιδευτι-
κούς όσο και θεσμικές αλλαγές.  

Αρχίζοντας με τους εκπαιδευτικούς, είναι απόλυτα κατανοητό ότι αυτοί βρίσκονται σε 
αδιέξοδο. Πώς να αντιμετωπίσουν την ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων; Με τόσα 
συστήματα (όπως η εικονική πραγματικότητα, η επαυξημένη πραγματικότητα, η ρο-
μποτική, τα ολογράμματα, τα drones, οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές, κ.ά.), με ποια τεχνο-
λογία να ασχοληθεί κάποιος και πώς μπορεί να γνωρίζει τρόπους ένταξης στην εκπαι-
δευτική διαδικασία; Οι εκπαιδευτικοί είναι χωρίς ουσιαστική υποστήριξη. Είναι κοινή 
διαπίστωση ο αργός ρυθμός με τον οποίο υλοποιούνται σημαντικές επιμορφωτικές 
δράσεις, για παράδειγμα, η επιμόρφωση Β επιπέδου, που θα έπρεπε να είχε ολοκληρω-
θεί πριν μία δεκαετία. Η σχέση των εκπαιδευτικών με την τεχνολογία και εν τέλει η 
καλή της χρήση βασίζεται και πάλι στην ίδια την εκπαίδευση ως διαδικασία. Προς αυ-
τήν την κατεύθυνση, μπορούν να γίνουν τα εξής: 

▪ Ποιοτική εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών αλλά και των υπηρετού-
ντων, σε κάθε διδασκόμενο αντικείμενο. 

▪ Επιμόρφωση στη σχέση των εκπαιδευτικών με την τεχνολογία και στους τρόπους 
που αυτή μπορεί να πλαισιώσει την καθημερινή διδασκαλία, προς όφελος των μα-
θητών. 

▪ Ανάπτυξη μιας νέας κουλτούρας για την εκπαίδευση, δείχνοντας με ποιους τρόπους 
πρέπει να βλέπουμε και να εκτελούμε το έργο μας με γνώμονα τις αξίες του πολι-
τισμού μας.  

Τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε; Μία ουσιαστική ενέργεια θα ήταν να εντατικο-
ποιήσουμε την πολιτική για την ένταξη της τεχνολογίας στα σχολεία. Για την επιτυχή 
ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση τρία στοιχεία είναι πολύ σημαντικά: 
(α) η επιλογή της τεχνολογίας, (β) ο διαθέσιμος χρόνος και (γ) η ποιότητα του λογισμι-
κού. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό, οι υπεύθυνοι για την εκπαιδευτική πολιτική, οι 
διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί να έχουν όραμα αλλά και την ικανότητα να σχεδιάζουν 
και να υιοθετούν πολιτικές, στρατηγικές και εκπαιδευτικά σενάρια που θα πραγματο-
ποιήσουν τη σύνδεση μεταξύ των μαθητών, των υπολογιστών και της μάθησης. Έτσι, 
μπορούν να υλοποιηθούν μία σειρά από ενέργειες που να στοχεύουν στα παρακάτω: 
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▪ Να συμπεριληφθεί η χρήση των υπολογιστών στην ύλη όλων των τάξεων αλλά με 
επαύξηση των ωρών διδασκαλίας. Παράλληλα, ενσωματώνοντας δημιουργικά τη 
χρήση των νέων μέσων, να βελτιωθούν τα ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ. 

▪ Να συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί στην ανάπτυξη λογισμικού. 
▪ Να δοθεί ελευθερία χρόνου και ενεργειών στους πρωτοπόρους και ενθουσιώδεις 

εκπαιδευτικούς. 
▪ Να βρεθούν περισσότεροι πόροι από την πολιτεία. 

Εν κατακλείδι, έχουμε να διανύσουμε πολύ δρόμο ακόμα μέχρις ότου η τεχνολογία να 
διαδραματίζει τον ρόλο που θα μπορούσε στην εκπαίδευση. Απαιτούνται σημαντικές 
και ρηξικέλευθες οριζόντιες και κάθετες δράσεις, ώστε να επιτευχθεί αυτή η αλλαγή. 
Αυτό που κυρίως απαιτείται, είναι να πεισθούν οι αρμόδιοι ότι ο κόπος και ο χρόνος 
που θα πρέπει να καταβληθεί, θα αποτελέσουν παρακαταθήκη για μία πιο ευέλικτη και 
αποτελεσματική εκπαίδευση. 
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	08.Θ.Ε. Παρεμβατικό πρόγραμμα στην ορθογραφία για μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
	08.Θ.Ε. Προβλήματα συμπεριφοράς Στάσεις γονέων και εκπαιδευτικών σχετικά με το ρόλο της γονεϊκής εμπλοκής στη διαχείρισή τους
	08.Θ.Ε. Συμπεριληπτική Εκπαίδευση Πολιτικές και Πρακτικές
	08.Θ.Ε. Σχολική βία στο Δημοτικό Σχολείο. Μελέτη περίπτωσης
	08.Θ.Ε. Τεχνικές σωματικής έκφρασης σε μαθητές με προβλήματα μη λεκτικής επικοινωνίας
	09.Θ.Ε Η Δραματική Τέχνη ως μέσο ενίσχυσης της αυτοαποτελεσματικότητας σε παιδιά Δημοτικού
	09.Θ.Ε. Σιωπηλά graphic novels στην εκπαίδευση το παράδειγμα του The Arrival.
	10.Θ.Ε. Αξιολόγηση  παιχνιδιού τύπου Monopoly στη Γεωγραφία
	10.Θ.Ε. Δημιουργική Γραφή και Θέατρο Σκιών
	10.Θ.Ε. Διαχείριση αλλαγών και καινοτομιών στην εκπαιδευτική μονάδα
	10.Θ.Ε. Εισαγωγή φασματοσκοπικών τεχνικών στη σχολική τάξη μέσω απλών κατασκευών
	10.Θ.Ε. Ενισχύοντας τη δημιουργικότητα των μαθητών μέσα από δραστηριότητες της μεθοδολογίας STEAM
	10.Θ.Ε. Η κοινωνία που οραματιζόμαστε και η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη
	10.Θ.Ε. Η παιδαγωγική αξιοποίηση των κόμικς στο πλαίσιο των καινοτόμων προγραμμάτων Μελέτη περίπτωσης για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
	10.Θ.Ε. Ηλεκτρονική εφαρμογή για αυτοεκπαίδευση στο ελεύθερο λογισμικό ψηφιακών γραφικών Inkscape
	10.Θ.Ε. Λεξιπαίγνιο Σχεδιάζοντας την υποδομή για τη δημιουργία ψηφιακών  γλωσσικών εκπαιδευτικών παιγνίων
	10.Θ.Ε. Ο βιωματικός τρόπος μάθησης στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των επιμορφωτικών προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς
	11.Θ.Ε. Αποτύπωση των προτιμήσεων των μαθητών σε προγράμματα ηλεκτρονικής συνεργασίας (e-Twinning)
	11.Θ.Ε. Προγράμματα ηλεκτρονικής συνεργασίας (e-twinning). Αντιλήψεις των μαθητών μέσα  σε γραπτά κείμενα
	13.Θ.Ε. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) βασισμένα στα μαθησιακά αποτελέσματα. Μία μελέτη περίπτωσης.
	13.Θ.Ε. Αξιολόγηση της μεταγνώσης μαθητών Στ' τάξης στα Μαθηματικά
	13.Θ.Ε. Γνωρίσματα και διαστάσεις της επαγγελματικής ταυτότητας του Εκπαιδευτικού Απόψεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ευβοίας
	13.Θ.Ε. Διαπολιτισμικότητα και κόμικς μέσω εργαλείων Web2.0 (Pixton). Μελέτη περίπτωσης στην Αθμια Εκπαίδευση
	13.Θ.Ε. Διαστάσεις της εργασίας που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών των Δημοτικών Σχολείων Ηλείας
	13.Θ.Ε. Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευόμενων του ΣΔΕ Ναυπλίου ως προς την χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
	13.Θ.Ε. Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών διαμέσου του θεσμού της Επιθεώρησης
	13.Θ.Ε. Η Διά Βίου Μάθηση ως μοχλός αναβάθμισης του δημοσιοϋπαλληλικού σώματος
	13.Θ.Ε. Η εκπαίδευση των ενήλικων Σύρων προσφύγων. ανάγκες, προκλήσεις, προτάσεις
	13.Θ.Ε. Η σημασία και ο ρόλος του Επαγγελματικού Καθοδηγητή (Coach) για τη διαρκή καθοδήγηση και στήριξη των εκπαιδευτικών.
	13.Θ.Ε. Ο διαμεσολαβητικός ρόλος της Δημιουργικής Επιχειρηματικής Αυτεπάρκειας ...
	13.Θ.Ε. Στάσεις και πρακτικές των υποψήφιων εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών κατά τη διαδικασία πιστοποίησης και αξιολόγησης μικροδιδασκαλιών
	14.Θ.Ε. Ανοικτές Πύλες, Ηλεκτρονική Καθοδήγηση & Δημιουργία Μεντορικής Σχέσης.
	14.Θ.Ε. Αποτελεσματική διαχείριση του εργασιακού χρόνου στις αγγλοσαξονικές χώρες Θετική συμβολή στην επαγγελματική επίδοση και στην επαγγελματική ικανοποίηση των διευθυντών σχολικών μονάδων
	14.Θ.Ε. Η μέθοδος project στα καινοτόμα σχολικά προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων
	14.Θ.Ε. Ο θεσμός του Μέντορα και η επιμόρφωση
	14.Θ.Ε. Οι βασικές ικανότητες στη Δια Βίου Μάθηση. Μια πρώτη κριτική προσέγγιση
	14.Θ.Ε. Οι λόγοι συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση.
	14.Θ.Ε. Σχολική εξ Αποστάσεως Πολυμορφική Εκπαίδευση
	14.Θ.Ε. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή-συμβούλου στην εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων εκπαιδευομένων
	15.Θ.Ε. Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση. Απόψεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Αχαΐας
	15.Θ.Ε. Αποτίμηση του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης της ΑΣΠΑΙΤΕ Αθήνα
	15.Θ.Ε. Απόψεις Διευθυντών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των μελών της Σχολικής Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία της.
	15.Θ.Ε. Διαχείριση συγκρούσεων στη σχολική μονάδα και ο ρόλος του Διευθυντή
	15.Θ.Ε. Η εξέλιξη του Δημοτικού Σχολείου σε οργανισμό μάθησης. Μελέτη περίπτωσης
	15.Θ.Ε. Η επικοινωνία ως ένα χαρακτηριστικό του αποτελεσματικού διευθυντή
	15.Θ.Ε. Η μέτρηση της τεχνικής αποδοτικότητας των ΓΕΛ Φθιώτιδας με τη μέθοδο DEA
	15.Θ.Ε. Μέτρηση  δημιουργικότητας και ποιότητας στην εκπαίδευση
	15.Θ.Ε. Ο ρόλος της Ηγεσίας στην αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στα φιλολογικά μαθήματα
	15.Θ.Ε. Ο ρόλος του ηγέτη-διευθυντή στον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου
	15.Θ.Ε. Οι επιδράσεις στους εκπαιδευτικούς των μεταπτυχιακών με κατεύθυνση στην Ηγεσία - Διοίκηση της Εκπαίδευσης
	15.Θ.Ε. Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης σχολικής μονάδας - Ανάλυση SWOT Ειδικού Νηπιαγωγείου
	15.Θ.Ε. Τα κίνητρα των Ελλήνων εκπαιδευτικών για την υλοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών
	15.Θ.Ε. Το portfolio ως μέσο αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης
	16.Θ.Ε. Ανίχνευση δυσλεξίας σε παιδιά σχολικής ηλικίας μέσω της χρήσης διαδικτυακής εφαρμογής
	16.Θ.Ε. Αντιλήψεις Προϊσταμένων νηπιαγωγείων για τους παράγοντες που διαμορφώνουν την άσκηση της ηγεσίας τους
	16.Θ.Ε. Η Δημοτική εκπαίδευση κατά την πρώιμη περίοδο της Κρητικής Πολιτείας
	16.Θ.Ε. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Ύπατης Αρμοστείας Σμύρνης 1919-1922
	16.Θ.Ε. Η σχέση ανθρώπου - περιβάλλοντος στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος των Θρησκευτικών
	16.Θ.Ε. Ηγεσία στα Ευρωπαϊκά Σχολεία
	16.Θ.Ε. Θεωρία Πολιτιστικού και Κοινωνικού κεφαλαίου Bourdie-Passeron
	16.Θ.Ε. Λογοδοσία στην εκπαίδευση. Η περίπτωση της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας – Διπλαρείου Σχολής
	16.Θ.Ε. Ο Δελμούζος ως εκπρόσωπος του Δημοτικισμού
	16.Θ.Ε. Ο φεμινιστικός εμπειρισμός της Longino και η γνωσιακή συγκρότηση των μαθητών
	16.Θ.Ε. Οι εκπαιδευτικές επιλογές των οικογενειών στην οικονομική κρίση. η σχέση της τυπικής με τη συμπληρωματική εκπαίδευση
	16.Θ.Ε. Οι προβαλλόμενες αξίες στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος των Θρησκευτικών και η σχέση τους με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
	17.Θ.Ε. Η Eνιαία Eκπαίδευση  υπό το πρίσμα των ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  και η σχέση τους με την συμπερίληψη όλων των κοινωνικά μειονεκτικών ομάδων στην υπόλοιπη κοινωνία
	17.Θ.Ε. Παραδείγματα αξιολόγησης με ρουμπρίκες στα μαθήματα. Σκέφτομαι και γράφω-Ιστορία
	17.Θ.Ε. Τα Μαθηματικά και η σχέση τους με την Αρχιτεκτονική Σχεδίαση
	17.Θ.Ε. Το Άνεργο Σχολείο – Ανησυχίες και προβληματισμοί διερευνώντας την αλλαγή. Η προσφορά της μουσικής, της ενσυναίσθησης και του εθελοντισμού στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα
	ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
	01.Θ.Ε. Διδάσκοντας το Ολοκαύτωμα με τη μέθοδο CLIL [in english]
	01.Θ.Ε. Διευρύνοντας την ιστορική γνώση. η ελληνική επανάσταση μέσα από τις πηγές της
	01.Θ.Ε. Οι αριθμοί αποκτούν νόημα Αντιμετώπιση της Δυσαριθμησίας.
	01.Θ.Ε. Σχέδιο δράσης και προβληματισμού για τον σχολικό εκφοβισμό
	02.Θ.Ε. Dada. Σύμβολο εξέγερσης και άρνησης
	02.Θ.Ε. Δημιουργία ταινίας μικρού μήκους στο μάθημα των γερμανικών
	02.Θ.Ε. Διδακτική Μεθοδολογία Τριγωνομετρία  Από τη μέτρηση των άστρων στην καθημερινή ζωή
	02.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο με χρήση καινοτομίας. Διδασκαλία της ιστορίας του Ποντιακού Ελληνισμού στο Δημοτικό Σχολεί
	02.Θ.Ε. Διερευνώντας στο μάθημα της Ιστορίας Mια εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών
	02.Θ.Ε. Η ανάγνωση σύγχρονων λογοτεχνικών κειμένων
	02.Θ.Ε. Η διδασκαλία των κειμενικών ειδών μέσα από την Πύλη για την Ελληνική γλώσσα. Μια επαγωγική μέθοδος κατάκτησης του γραπτού λόγου
	02.Θ.Ε. Παραμυθοπλασία Το αλφαβητάρι των πουλιών Διδακτικό σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε.
	02.ΘΕ. Η ιστορία και οι... λέξεις από την έρευνα πεδίου στη διδακτική πράξη
	03.Θ.Ε. Κινούμαι μέσα σε παραμύθι, παίζω και γυμνάζομαι με τον Ηρακλή.
	03.Θ.Ε. Μια βόλτα στα μουσεία του τόπου μου… -Μουσειακή εκπαίδευση και Τ.Π.Ε.
	03.Θ.Ε. Το kahoot συναντά τα γλωσσικά μαθήματα
	03.Θ.Ε. Χρήση του μικροελεγκτή Arduino για τη διδασκαλία της περιεκτικότητας στη Χημεία Γυμνασίου
	06.Θ.Ε. Ανασυνθέτοντας την αρχαία ελληνική κατοικία μέσα από μουσειακά εκθέματα
	06.Θ.Ε. Διδακτικά σενάρια με χρήση Τ.Π.Ε. Παιχνίδι ρόλων στην αρχαϊκή εποχή
	06.Θ.Ε. Έκαστος στην Τέχνη του! Διδακτικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου
	06.Θ.Ε. Η διδασκαλία της τετραγωνικής συνάρτησης με την χρήση του λογισμικού geogebra
	06.Θ.Ε. Η διδασκαλία του πολιτισμού της ξένης γλώσσας με την χρήση των Τ.Π.Ε.
	06.Θ.Ε. Η εφαρμογή της μεθόδου CLIL στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Η περίπτωση του Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Ολυμπίας
	06.Θ.Ε. Η καρδιά και η κυκλοφορία του αίματος στο ανθρώπινο σώμα. Διδακτικό σενάριο στα Φυσικά της ΣΤ΄ Δημοτικού.
	06.Θ.Ε. Καρυότυπος. Ανιχνεύοντας γενετικές μεταλλάξεις. Διδακτικό  σενάριο για τη Γ΄  Τάξη  Γενικού  Λυκείου, στη Βιολογία
	06.Θ.Ε. Μια διδασκαλία με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα
	06.Θ.Ε. Πολιτική οργάνωση κατά την αρχαιότητα -  Τα πολιτεύματα και η εξέλιξή τους - Διδακτικό σενάριο Α΄ Λυκείου με χρήση Τ.Π.Ε.
	06.Θ.Ε. Προσέγγιση της διαφορετικότητας μέσα απὸ το προσφυγικὸ ζήτημα
	07.Θ.Ε. Παραμύθι και τεχνικές Δημιουργικής Γραφής Καλλιεργώντας τον Κριτικό Γραμματισμό.
	08.Θ.Ε. 24 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες για την Κατάκτηση Δεξιοτήτων Γραμματισμού από Μαθήτρια της Α΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου με ΔΑΦ
	09.Θ.Ε. Ανθρώπινα δικαιώματα και γυναίκα στο Ισλάμ Σχέδιο διδασκαλίας με τη χρήση θεατροπαιδαγωγικών τεχνικών
	09.Θ.Ε. Διδασκαλία της έννοιας της Άνωσης στο Γυμνάσιο μέσα από το θέατρο
	09.Θ.Ε. Ερωτόκριτος Β. Κορνάρου αξιοποίησης τεχνικών δραματοποίησης για εξομάλυνση και επεξεργασία απαιτητικών κειμένων της Ν.Ε. Λογοτεχνία
	09.Θ.Ε. Λαϊκός πολιτισμός, παραδοσιακός χορός και πολιτισμική ταυτότητα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση η αξιοποίηση του χορού με τα κουτάλια
	09.Θ.Ε. Οι τέχνες στο σχολείο ως μέσο ευαισθητοποίησης και καλλιέργειας της ενσυναίσθησης των μαθητών στο προσφυγικό ζήτημα
	09.Θ.Ε. Οργάνωση και λειτουργικότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των μουσείων Μελέτη περίπτωσης το animation πρόγραμμα του μουσείου Μπενάκη.
	09.Θ.Ε. Προσωπικότητες της Ευρώπης στην τέχνη και τη λογοτεχνία
	09.Θ.Ε. Τέχνη και συνεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή Μία δραστηριότητα διεπιστημονικής συνεργασίας
	09.Θ.Ε. Το όνειρο του Μεντελέγιεφ (Ο περιοδικός πίνακας των χημικών στοιχείων, μέσα από μια θεατρική ματιά)
	09.Θ.Ε. Φέρνοντας το μουσείο στο σχολείο, ένα project μουσειοπαιδαγωγικής για μαθητές δημοτικού
	10.Θ.Ε. Dixit Ένα επιτραπέζιο παιχνίδι ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την καλλιέργεια της δημιουργικής γραφής σε μαθητές δημοτικού
	10.Θ.Ε. Separate but Equal. Eκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιημένο στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας, με θέμα το ρατσισμό.
	10.Θ.Ε. Από το μουστάκι του Νταλί στον χιτώνα του Θαλή.
	10.Θ.Ε. Γιατί τη Νέκυια; Ταξιδεύοντας... με τους μύθους και τον Όμηρο
	10.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο για τη διδακτική ενότητα Οι συνθήκες ζωής των υποδούλων (Ιστορία, Στ’Δημοτικού)
	10.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο για την περιγραφή αντικειμένου στο Επαγγελματικό Λύκειο
	10.Θ.Ε. Δράσεις ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα
	10.Θ.Ε. Η Λογοτεχνία συναντά την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Διδακτικά σενάρια- Καλές πρακτικές
	10.Θ.Ε. Καλές Πρακτικές Escape room Μέσο ψυχαγωγίας ή και εκπαιδευτικό εργαλείο;
	10.Θ.Ε. Μες στο Μουσείο της Ακρόπολης Μια Διαθεματική Εκπαιδευτική Παρέμβαση για τη Γ΄ και Δ΄ τάξη του Δημοτικού
	10.Θ.Ε. Μικρή Βιβλιοθήκη Μια προσπάθεια παρέμβασης στον δημόσιο χώρο και η κινηματογραφική της αποτύπωση
	11.Θ.Ε. Εκπαιδευτικό Σενάριο στη Νεοελληνική Λογοτεχνία της Α΄ Γυμνασίου -Πάμε να Δούμε τα Κόκκινα Λουστρίνια;
	11.Θ.Ε. Ενημερώνομαι και δρω υπεύθυνα ως Ευρωπαίος ενεργός πολίτης. Μοντέλο ευαισθητοποίησης μαθητών Γυμνασίου
	12.Θ.Ε. Χρήση του παραμυθιού «Το Σκληρό Καρύδι» για την καλλιέργεια δεξιοτήτων αποδοχής της διαφορετικότητας σε μαθητές δημοτικού.
	13.Θ.Ε. Αντιγόνης «ανάγνωση» Έρευνα δράσης
	ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
	01.Θ.Ε. Αντεστραμμένη τάξη και αξιολόγηση με τη χρήση του ψηφιακού εργαλείου Kahoot
	01.Θ.Ε. Διάρκεια μεγαλόφωνης ανάγνωσης και δέσμευση των νηπίων
	01.Θ.Ε. Εκτελεστικές λειτουργίες & αναγνωστική κατανόηση στο Δημοτικό. Συσχετίσεις & διαμεσολαβητικοί παράγοντες
	01.Θ.Ε. Η ανἀπτυξη της αυτορρὐθμισης των παιδιών.
	01.Θ.Ε. Η ανάπτυξη της κοινωνικο-συναισθηματικής επάρκειας των παιδιών στη σύγχρονη εποχή
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