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Κινητές συσκευές και εκπαίδευση.  
Ήρθαν για να μείνουν ή μόδα είναι θα περάσει;  

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

Περίληψη 

Η εργασία παρουσιάζει έναν προβληματισμό σχετικά με την αποτελεσματικότητα, σε 
μαθησιακό/γνωστικό επίπεδο, της εκπαιδευτικής χρήσης των κινητών συσκευών και 
των εφαρμογών τους, ασκώντας κριτική στα συμπεράσματα της μεγάλης πλειοψηφίας 
των ερευνών που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα. Αυτό γιατί οι περισσότερες παραλεί-
πουν να αναφέρουν στοιχεία που θα επέτρεπαν να αξιολογηθεί η αξιοπιστία τους, έχουν 
μικρή διάρκεια και μικρά μεγέθη δειγμάτων. Επίσης, ο προβληματισμός επεκτείνεται 
στις δυσκολίες εύρεσης έτοιμων εφαρμογών ή της κατασκευής τους, σε οικονομικά 
θέματα και στο διδακτικό-παιδαγωγικό πλαίσιο χρήσης αυτών των συσκευών. Αυτό 
που διαφαίνεται είναι ότι απέχουμε ακόμα πολύ από το να ισχυριστούμε με βεβαιότητα 
πως οι κινητές συσκευές αποτελούν ένα ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο. Επίσης, προ-
κύπτει ότι απαιτούνται κρίσιμες αποφάσεις και σοβαρά μεθοδικά βήματα ώστε να δια-
μορφωθεί το κατάλληλο πλαίσιο χρήσης τους.  

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαίδευση, κινητές συσκευές, μαθησιακά αποτελέσματα  

Εισαγωγή 

Αναμφίβολα υπάρχει μία πιεστική και συνεχής ανάγκη για την εφαρμογή καινοτόμων 
μεθόδων διδασκαλίας, με τις περισσότερες να σχετίζονται ευθέως με τεχνολογικά ερ-
γαλεία. Τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει στο προσκήνιο οι κινητές ηλεκτρονικές συ-
σκευές, προβάλλοντας πολύ έντονα το επιχείρημα ότι επιτρέπουν στους χρήστες να 
μαθαίνουν ό,τι θέλουν και όποτε το θέλουν (Fokides, 2018). Φαίνεται να κυριαρχεί η 
άποψη ότι οι συσκευές αυτές και οι εφαρμογές τους έχουν να επιδείξουν θετικά και 
αξιόλογα μαθησιακά αποτελέσματα, αυξάνουν τα κίνητρα για μάθηση και ενισχύουν 
μία σειρά από απαραίτητες δεξιότητες. Πράγματι, μία απλή αναζήτηση σε δημοσιευ-
μένα επιστημονικά άρθρα, επιβεβαιώνει αυτόν τον ισχυρισμό (ενδεικτικά, Chin & 
Chen, 2013; Dündar & Akçayır, 2014; Henderson & Yeow, 2012). Όμως, μία πιο προ-
σεκτική ανάγνωση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών προσπαθειών, φέρνει στην 
επιφάνεια προβλήματα στην ανάλυση των δεδομένων και γενικότερα μεθοδολογικά 
προβλήματα στην ερευνητική τους οργάνωση, που επιτρέπουν την άσκηση έντονης 
κριτικής σχετικά με την αξιοπιστία των συμπερασμάτων τους. Πέρα από αυτό, εξαιτίας 
της ίδιας της φύσης των κινητών συσκευών, υπάρχει μία σειρά από τεχνικά, οργανω-
τικά και παιδαγωγικά θέματα που αν δεν επιλυθούν είναι αμφίβολο αν θα υπάρξει επι-
τυχής ένταξή τους στην καθημερινή διδασκαλία. Έτσι, το παρόν άρθρο επιχειρεί να 
αναδείξει και να σχολιάσει τα παραπάνω θέματα, έχοντας ως σκοπό να συνεισφέρει 
στο γόνιμο διάλογο που αφορά την εκπαιδευτική αξία των κινητών συσκευών. 
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Στατιστικώς σημαντικά θετικά μαθησιακά αποτελέσματα ή μήπως όχι;  

Στη στατιστική, το μέγεθος της επίδρασης ή δείκτης μεγέθους αποτελέσματος (effect 
size), είναι ένα μέτρο ποσοτικού προσδιορισμού του μεγέθους ενός φαινομένου, δη-
λαδή, της πιθανότητας να συμβεί κάτι (Kelley & Preacher, 2012). Ο δείκτης αυτός συ-
μπληρώνει τον στατιστικό έλεγχο υποθέσεων και παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάλυση 
ισχύος (power analysis), το σχεδιασμό για το μέγεθος του δείγματος και στις μετα-
αναλύσεις. Το να αναφέρεται το μέγεθος της επίδρασης θεωρείται καλή πρακτική, ει-
δικά όταν παρουσιάζονται τα ευρήματα μίας εμπειρικής έρευνας σε τομείς όπως οι κοι-
νωνικές επιστήμες (Nakagawa & Cuthill, 2007). Αυτό γιατί διευκολύνει την ουσια-
στική ερμηνεία των αποτελεσμάτων, σε αντίθεση με την απλή αναφορά της στατιστι-
κής σημασίας ενός αποτελέσματος (Ellis, 2010).  

Ο προσδιορισμός του μεγέθους δείγματος είναι η πράξη της επιλογής του αριθμού πα-
ρατηρήσεων που θα περιληφθούν σε μία έρευνα (Kotrlik, & Higgins, 2001). Η επιλογή 
του μεγέθους πρέπει να γίνει με προσοχή, γιατί μικρά δείγματα δεν προσφέρουν αξιό-
πιστα αποτελέσματα, ενώ δεν ισχύει πάντα ότι μεγαλύτερα μεγέθη δείγματος οδηγούν 
σε αυξημένη ακρίβεια. Στην πράξη, το επιθυμητό μέγεθος δείγματος υπολογίζεται με 
βάση (α) την επιθυμητή ισχύ (power, 1 - β error probability), (β) το επίπεδο εμπιστο-
σύνης για την ορθότητα των αποτελεσμάτων (confidence level) ή πιθανότητα λάθους 
(α error probability), (γ) το μέγεθος της επίδρασης που επιθυμούμε να μπορεί να ανι-
χνευτεί (effect size) και (δ) τον αριθμό των ομάδων του δείγματος. Για παράδειγμα, σε 
μία έρευνα όπου θέλουμε να υπάρχει μία σχετικά ικανοποιητική στατιστική ισχύς 
(0,80), να μπορούν να ανιχνευτούν με επιτυχία μεσαίου μεγέθους επιδράσεις (0,25), με 
ένα μέσο επίπεδο εμπιστοσύνης στα αποτελέσματά μας (95% εμπιστοσύνη ή 5% περι-
θώριο λάθους), το επιθυμητό μέγεθος δείγματος είναι 159 άτομα (53 άτομα σε κάθε 
ομάδα) αν θα υπάρχουν 3 ομάδες συμμετεχόντων. Να σημειωθεί ότι οι παραπάνω τιμές 
είναι οριακά αποδεκτές και ταιριάζουν περισσότερο σε έρευνες που διεξάγουν μετα-
πτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες. Από την άλλη, το μέγεθος του δείγματος 
αυξάνει κατά πολύ αν θέλουμε να ανιχνεύσουμε μικρού μεγέθους επιδράσεις (0,10) με 
υψηλή ισχύ (0,90), με ένα μέσο επίπεδο εμπιστοσύνης στα αποτελέσματά μας (95% ή 
5% περιθώριο λάθους) και στην έρευνά μας περιλαμβάνονται 3 ομάδες συμμετεχό-
ντων. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται δείγμα 1269 ατόμων (423 άτομα σε κάθε ο-
μάδα). Το μέγεθος επίδρασης και το μέγεθος του δείγματος λειτουργούν συμπληρωμα-
τικά. Αυτό σημαίνει ότι σε μία έρευνα το δείγμα πρέπει να είναι ικανοποιητικό ώστε 
να έχει νόημα η εξέταση του μεγέθους επίδρασης.  

Ένας ακόμα παράγοντας που παίζει ρόλο στη σημαντικότητα μίας έρευνας είναι η διάρ-
κειά της. Είναι πολύ λογικό έρευνες με μικρή διάρκεια να μην μπορούν να διαγνώσουν 
αποτελεσματικά την επίδραση ενός εργαλείου η μεθόδου. Ειδικά όσον αφορά την 
χρήση τεχνολογικών εργαλείων στην εκπαίδευση, παράγοντες όπως ο ενθουσιασμός 
των μαθητών ή οι δυσκολίες χρήσης, μπορούν να επηρεάσουν καταλυτικά τα αποτελέ-
σματα. Απαιτείται χρόνος για να καταλαγιάσει ο αρχικός ενθουσιασμός ή/και να απο-
κτήσουν οι μαθητές ευχέρεια χρήσης του εργαλείου, ώστε να αρχίσει να διαφαίνεται η 
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πραγματική του αξία. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, μπορούμε να δούμε με κριτικό μάτι όλες τις έρευνες που 
έχουν διεξαχθεί μέχρι τώρα και να αξιολογήσουμε την αξιοπιστία των συμπερασμάτων 
τους. Επειδή κάτι τέτοιο είναι φυσικά αδύνατο, μπορούμε να καταφύγουμε σε μελέτες 
που αφορούν τη συστηματική βιβλιογραφική επισκόπηση ή τη μετα-ανάλυση ερευνών. 
Άλλωστε, σε σχέση με την αναφορά σε μεμονωμένες έρευνες, είναι προτιμότερο να 
χρησιμοποιούνται (και όντως χρησιμοποιούνται κατά κόρον) τέτοιες εργασίες όταν έ-
νας ερευνητής επιθυμεί να τεκμηριώσει το θεωρητικό υπόβαθρο της δικής του εργα-
σίας ή να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα της έρευνάς του. Πράγματι, μετά από μία αρ-
κετά εκτενή έρευνα, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αρκετές τέτοιες εργασίες με θέμα τις 
κινητές συσκευές και τη μάθηση, με το ενδιαφέρον να εστιάζει σε δέκα από αυτές, 
λόγω του ότι έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, περιλαμβάνουν 
ικανοποιητικό αριθμό ερευνών και λόγω του ότι συγκεντρώνουν αρκετές ετεροαναφο-
ρές (βλ. Παράρτημα). Οι εργασίες καλύπτουν μία περίοδο από το 1993 έως το 2016 
και αφορούν 669 μεμονωμένες έρευνες, με την πιθανότητα να υπάρχουν επικαλύψεις. 
Αυτό που συμπεραίνουν και οι δέκα εργασίες είναι ότι σε ποσοστά που κυμαίνονται 
από το 53% έως το 100%, οι έρευνες που συμπεριέλαβαν αναφέρουν θετικά μαθη-
σιακά/γνωστικά αποτελέσματα από τη χρήση κινητών συσκευών και των εφαρμογών 
τους.  

Είναι όμως έτσι; Με μια πιο προσεκτική ματιά, διαπιστώνεται ότι σχεδόν όλες οι μελέ-
τες δεν μας δίνουν ουσιαστικές πληροφορίες. Αυτό γιατί οι οκτώ από αυτές αρκούνται 
στο να αναφέρουν ένα ποσοστό θετικών μαθησιακών αποτελεσμάτων, απλά αθροίζο-
ντας τα συμπεράσματα των ερευνών που περιέλαβαν και χωρίς να εμβαθύνουν περισ-
σότερο. Μόλις δύο μετα-έρευνες παρέχουν μεγέθη δείγματος και διάρκεια ερευνών 
(βλ. Παράρτημα, 1η και 6η γραμμή) και μόλις μία αναφέρει μέγεθος επίδρασης. Από 
την πρώτη μετα-έρευνα προκύπτει ότι από τις 49 έρευνες που περιέλαβε, 5 (10%) έ-
ρευνες είχαν δείγμα πάνω από 150 άτομα (μόλις 2 (4%) με δείγμα πάνω από 500 ά-
τομα), και 16 (32,5%) είχαν διάρκεια πάνω από 1 μήνα. Με βάση τα παραπάνω, μπορεί 
κάποιος να ισχυριστεί ότι τα συμπεράσματα αυτών των μετα-ερευνών είναι πολύ επι-
φανειακά, αν όχι επιπόλαια. 

Η δεύτερη μετα-έρευνα μπορεί να θεωρηθεί πιο πλήρης όσον αφορά την ανάλυση των 
δεδομένων της. Σε αυτή, φαίνεται ότι επί συνόλου 110 ερευνών, 33 (30%) έρευνες εί-
χαν διάρκεια πάνω από 1 μήνα. Αναφορικά με την επίδραση στα μαθησιακά αποτελέ-
σματα των κινητών συσκευών, προκύπτει ότι αυτές είχαν υψηλό μέγεθος επίδρασης 
στα παιδιά και μέσο στους εφήβους και ενήλικες, ενώ τα laptops είχαν μικρό. Επίσης, 
βρέθηκε ότι οι κινητές συσκευές (α) ήταν πιο αποτελεσματικές σε άτυπες συνθήκες 
μάθησης (μεγάλο μέγεθος επίδρασης) από ότι σε τυπικές (μεσαίο μέγεθος επίδρασης), 
(β) όταν χρησιμοποιήθηκαν είτε κάτω από μία εβδομάδα είτε μεταξύ μίας εβδομάδας 
και ένα μήνα, η επίδραση έχει μεσαίο μέγεθος, χωρίς όμως να υπάρχει στατιστικά ση-
μαντική διαφορά μεταξύ τους, (γ) όταν χρησιμοποιήθηκαν για γνωστικά αντικείμενα 
που αφορούσαν τις κοινωνικές επιστήμες η επίδραση ήταν μεγάλη ενώ για τις φυσικές 
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επιστήμες, τα μαθηματικά και τη γλώσσα η επίδραση ήταν μικρή, χωρίς όμως να υπάρ-
χει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των κατηγοριών αυτών, και (δ) όταν χρησι-
μοποιήθηκαν στα πλαίσια διερευνητικής και μικτής μάθησης είχαν μεγάλη επίδραση, 
στην αυτο-καθοδηγούμενη μάθηση και για διαλέξεις είχαν μεσαία επίδραση, ενώ στα 
πλαίσια συνεργατικής μάθησης και μάθησης βασισμένη στο παιχνίδι δεν είχαν διαφο-
ρετική επίδραση συγκριτικά με άλλα μέσα.  

Ακόμα και σε αυτή την μετα-έρευνα μπορούν να εντοπιστούν προβλήματα, παρότι 
προσφέρει πλήθος στοιχείων. Πρώτον, δεν διευκρινίζεται ο αριθμός των παρεμβάσεων 
αλλά η χρονική διάρκεια. Μία διάρκεια ενός μήνα μπορεί να σημαίνει ότι έγιναν 4 
(πολύ λίγο ικανοποιητικός αριθμός) ή 24 παρεμβάσεις (ικανοποιητικός αριθμός). Ε-
κτός αυτού, τίθενται το θέμα του επιπέδου δυσκολίας του γνωστικού αντικειμένου. Για 
παράδειγμα, στις φυσικές επιστήμες όπου η επίδραση ήταν μικρή, υπήρχε ισοκαταμε-
ρισμός εύκολων και δύσκολων γνωστικών αντικειμένων ή εξετάστηκαν περισσότερο 
τα δύσκολα αντικείμενα ή αντικείμενα όπου οι μαθητές εμφανίζουν πολλές λανθασμέ-
νες αντιλήψεις που δύσκολα αλλάζουν; Επίσης, δεν διευκρινίζεται αν οι μαθητές είχαν 
ή δεν είχαν ικανοποιητικές δεξιότητες χρήσης του εκάστοτε τεχνολογικού εργαλείου. 
Τέλος, δεν φαίνεται αν οι μαθητές ήταν εξοικειωμένοι με τη μέθοδο διδασκαλίας. Για 
παράδειγμα, οι μαθητές που έχουν συνηθίσει να εργάζονται σε ένα δασκαλοκεντρικό 
πλαίσιο, θέλουν χρόνο για να προσαρμοστούν σε ένα συνεργατικό. Όλα τα παραπάνω 
προφανώς και έχουν σημαντική επίδραση και κάποια από αυτά ίσως έχουν μεγαλύτερη 
βαρύτητα από το τεχνολογικό εργαλείο αυτό καθαυτό. Συνεπώς, ένας σκεπτικιστής 
μπορεί να ισχυριστεί ότι ακόμα και αυτή η μετα-έρευνα δεν μας προσφέρει αδιάσειστα 
στοιχεία για το εάν οι κινητές συσκευές και οι εφαρμογές τους οδηγούν σε καλύτερα 
μαθησιακά αποτελέσματα σε σχέση με άλλα εργαλεία. Περισσότερο θα έλεγε κάποιος 
ότι προσφέρει μία "αίσθηση" πως κάτι τέτοιο μάλλον ισχύει, αλλά με πολλές επιφυλά-
ξεις.  

Περαιτέρω προβληματισμός 

Για χάρη του προβληματισμού που αναπτύχθηκε, ας δεχθούμε ότι οι κινητές συσκευές 
είναι αποτελεσματικές και ότι όντως οι μαθητές μαθαίνουν ευκολότερα και πιο γρή-
γορα σε σχέση με άλλα μέσα. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να εξεταστεί 
εάν αξίζει ο κόπος να ενταχθούν στην καθημερινή διδασκαλία. Ένα πρώτο θέμα που 
αμέσως ανακύπτει είναι αυτό των εφαρμογών που θα χρησιμοποιηθούν, γιατί, ας μην 
ξεχνάμε, ότι οι κινητές συσκευές από μόνες τους δεν συνιστούν εκπαιδευτικό εργαλείο. 
Αρκετοί ερευνητές έχουν επισημάνει σημαντικά προβλήματα σε αυτόν τον τομέα. Ένα 
πρώτο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν εφαρμογές που να καλύπτουν όλο το φάσμα 
των διδακτικών αντικειμένων και όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Fokides & 
Mastrokoukou, 2018; Henderson & Yeow, 2012). Ενώ η κατάσταση μπορεί να είναι 
ελαφρώς καλύτερη στο εξωτερικό, στην Ελλάδα οι διαθέσιμες εκπαιδευτικές εφαρμο-
γές είναι ελάχιστες. Επιπλέον, οι εμπορικές εφαρμογές, παρότι τεχνικά άρτιες, πολλές 
φορές δεν είναι παιδαγωγικά άρτιες ή προσαρμοσμένες στο πρόγραμμα σπουδών μίας 
χώρας ή κατάλληλες για μία συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα (Fokides & Atsikpasi, 
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2017; Fokides & Mastrokoukou, 2018). Αυτός άλλωστε είναι ο λόγος που τα τελευταία 
χρόνια υπάρχει η τάση σε αρκετές έρευνες να εξετάζονται τα μαθησιακά αποτελέσματα 
που επιτυγχάνονται όταν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί παράγουν εφαρμογές προσαρμοσμέ-
νες στις ανάγκες της τάξης τους (Bano, Zowghi, Kearney, Schuck, & Aubusson, 2018). 
Πλείστα όσα προβλήματα προκύπτουν από κάτι τέτοιο. Ο χρόνος που απαιτείται και οι 
δυσκολίες που παρουσιάζει αυτή η προσπάθεια, δεν την καθιστούν ελκυστική στα μά-
τια των εκπαιδευτικών (Chou, Block, & Jesness, 2012; Dündar & Akçayır, 2014). Πέρα 
από αυτό, τέτοιες εφαρμογές δεν είναι ούτε τεχνικά ούτε και παιδαγωγικά άρτιες, μιας 
και, οι περισσότερες, είναι απλή μεταφορά του υλικού του βιβλίου σε ηλεκτρονική 
μορφή (Fokides, 2018). Για να καταστούν οι εκπαιδευτικοί ικανοί στην παραγωγή εκ-
παιδευτικών εφαρμογών, απαιτούνται εξειδικευμένες επιμορφώσεις πάνω σε θέματα 
παραγωγής υλικού και ενσωμάτωσης των κινητών συσκευών στη διδασκαλία (Haβler, 
Major, & Hennessy, 2016), που, δυστυχώς, δεν συμβαίνει (OECD, 2015). 

Ένα άλλο πρόβλημα είναι ο διατιθέμενος χρόνος διδασκαλίας για κάθε μάθημα. Όπως 
με κάθε τεχνολογικό εργαλείο, ανακύπτουν προβλήματα κατά τη χρήση. Μάλιστα, ό-
ταν αυτά συμβαίνουν στα πλαίσια του σχολείου, μπορούν να εκτροχιάσουν την πορεία 
της διδασκαλίας. Οι κινητές συσκευές δεν αποτελούν εξαίρεση. Η ανάγκη για συχνή 
φόρτιση, η περιορισμένη μνήμη και επεξεργαστική ισχύς και η ευαισθησία τους (ειδικά 
σε σχολικό περιβάλλον), έχουν αναφερθεί ως σημαντικοί αρνητικοί παράγοντες (Chin 
& Chen, 2013; Perry, 2003). Επιπλέον, είναι αμφίβολο εάν το δίκτυο ενός σχολείου 
μπορεί να εξυπηρετήσει έναν μεγάλο αριθμό κινητών συσκευών που προσπαθεί να 
συνδεθεί ταυτόχρονα και ασύρματα στο Διαδίκτυο. Αυτά τα προβλήματα οδηγούν σε 
χάσιμο πολύτιμου χρόνου. Το πρόβλημα εντείνεται περισσότερο αν αναλογιστούμε ότι 
είναι σχεδόν καθολική η παραδοχή ότι η χρήση των κινητών συσκευών πρέπει να συ-
νοδεύεται από σύγχρονα διδακτικά σχήματα (Dunleavy & Dede, 2014; Wasko, 2013). 
Όμως, όσο αποτελεσματική και αν είναι η διδασκαλία που στηρίζεται στον εποικοδο-
μητισμό, στην ανακαλυπτική ή την μικτή μάθηση, δεν παύουν αυτές οι μορφές διδα-
σκαλίας να απαιτούν άνεση χρόνου για να υλοποιηθούν σωστά. Με λίγα λόγια, μία 
διδακτική ώρα δεν αρκεί. Είναι όμως εφικτό να γίνει κάθε μάθημα δίωρο; Είναι εφικτό 
να έχουμε περίπου διπλασιασμό του ωρολογίου προγράμματος, αν θέλουμε να εντά-
ξουμε τις κινητές συσκευές στην καθημερινή διδασκαλία; Το ερώτημα των ωρών δι-
δασκαλίας εντάσσεται σε μία ευρύτερη ομάδα προβλημάτων που αναζητούν απαντή-
σεις και έχουν να κάνουν με το κατάλληλο παιδαγωγικό πλαίσιο ένταξης των κινητών 
συσκευών στην εκπαίδευση. Το παιδαγωγικό πλαίσιο πρέπει να απαντά στο πού, πότε 
και πώς πρέπει να γίνει αυτό. Η γενική διαπίστωση είναι ότι δεν υπάρχει κατασταλαγ-
μένη άποψη για αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει σαφές παιδαγωγικό πλαίσιο (Clarke & 
Svanaes, 2014) στηριγμένο σε σαφείς παιδαγωγικές αρχές και θεωρίες (Prieto, 
Sánchez-Prieto, Olmos, Migueláñez, & García-Peñalvo, 2014). 

Ακόμα ένα θέμα που προβληματίζει είναι αυτό της αναλογίας μαθητών και κινητών 
συσκευών. Υπάρχουν δύο τάσεις με εξίσου ισχυρά επιχειρήματα. Η μία υποστηρίζει 
την ατομική χρήση (αναλογία 1:1), γιατί θεωρεί ότι λόγω του μικρού μεγέθους της 
οθόνης ο διαμοιρασμός είναι δύσκολος και γιατί η προσωπική ιδιοκτησία ενισχύει την 
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εξατομίκευση της μάθησης (Clarke & Svanaes, 2014). Η άλλη, θεωρεί ότι η χρήση 
αυτών των συσκευών σε ζεύγη ενισχύει τη συνεργατική μάθηση (Haβler et al., 2016). 
Η αναλογία κινητών συσκευών/μαθητών, σχετίζεται άμεσα με το τελευταίο θέμα που 
αφορά το κόστος. Ένα επιχείρημα που προβάλλεται υπέρ της χρήσης των κινητών συ-
σκευών, είναι το χαμηλό τους κόστος σε σχέση με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. 
Πράγματι, ένα μέσου επιπέδου tablet κοστίζει 150-200€, ενώ ένας σταθερός υπολογι-
στής μεσαίων επιδόσεων κοστίζει περί τα 700€ και ένα αντίστοιχων επιδόσεων laptop 
κοστίζει περί τα 500€ (OECD, 2015). Όμως, ήδη αναφέρθηκε ότι προτείνεται κάθε 
μαθητής να έχει το δικό του tablet. Αντίθετα, ένα laptop μπορούν να το χρησιμοποιή-
σουν δύο-τρεις μαθητές και έναν σταθερό υπολογιστή τρεις με τέσσερις. Έτσι, σε μία 
τάξη 20-21 μαθητών, απαιτούνται 3000€ για tablets ή 3500-5000€ για laptop ή 3500-
4900€ για σταθερούς υπολογιστές. Φαίνεται λοιπόν, ότι οι διαφορές δεν είναι τόσο 
μεγάλες. Αν συνυπολογιστούν τα τεχνικά προβλήματα που αναφέρθηκαν σε προηγού-
μενη παράγραφο, φαίνεται ότι οι κινητές συσκευές δεν υπερτερούν ουσιαστικά ούτε 
στον τομέα του κόστους.  

Συμπεράσματα 

Όσα αναφέρθηκαν στις προηγούμενες ενότητες, θέτουν εν αμφιβόλω σχεδόν κάθε 
πτυχή της ένταξης των κινητών συσκευών στην εκπαίδευση. Δεν υφίστανται έρευνες 
με μεγάλα δείγματα, μεγάλη διάρκεια, με πολλές ομάδες συμμετεχόντων όπου δοκιμά-
στηκαν διάφορες διδακτικές παραλλαγές, που να εξέτασαν μεγάλο εύρος ηλικιών και 
πολλά γνωστικά αντικείμενα. Μέχρι να συμβεί αυτό, θα είναι παρακινδυνευμένος ο 
ισχυρισμός ότι οι κινητές συσκευές και οι εφαρμογές τους είναι αποτελεσματικές σε 
μαθησιακό/γνωστικό επίπεδο. Σε χρηστικό, οικονομικό και τεχνικό επίπεδο, φαίνεται 
ότι η φορητότητα, που είναι το μεγάλο πλεονέκτημα αυτών των συσκευών, συνυπάρχει 
με σοβαρά προβλήματα που προκαλούνται εξαιτίας της. Τέλος, σε παιδαγωγικό επί-
πεδο, η απουσία σαφούς πλαισίου προβληματίζει, ενώ εξίσου προβληματική είναι η 
τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος που θα επέτρεπε την ουσιαστική αξιοποί-
ησή τους. Συμπερασματικά, παρότι η έρευνα πάνω στις κινητές συσκευές μετρά ήδη 
πάνω από δέκα χρόνια, είναι ακόμα ανοικτά προς διερεύνηση όλα τα μέτωπα.  
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	02.Θ.Ε. Πλεονεκτήματα εφαρμογής της Μελέτης Μαθήματος (Lesson Study) στο πλαίσιο της υλοποίησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
	02.Θ.Ε. Το μάθημα της Ιστορίας στο Γυμνάσιο. Ανάπτυξη γραμματισμών στη σχολική τάξη
	03.Θ.Ε. ATLAS MOOC - Ανοίγοντας τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στη σύγχρονη κοινωνία.
	03.Θ.Ε. Δημιουργικότητα μαθητών, ισότητα κύκλων και δυναμικότητα λογισμικών. Μια αξιοπρόσεκτη «μαθητοχαρής» τριπλέτα
	03.Θ.Ε. Εισαγωγή διαδραστικού πίνακα στο Νηπιαγωγείο
	03.Θ.Ε. Εφαρμογές έξυπνων κινητών συσκευών (smartphone) με δυνατότητα αξιοποίησης στη Βιολογία Α Γυμνασίου.
	03.Θ.Ε. Η αποτελεσματική διδασκαλία της Εφοδιαστικής (Logistics) μέσω της εφαρμογής λογισμικού προσομοίωσης
	03.Θ.Ε. Η διδακτική προσέγγιση Φέρε τη δική σου συσκευή στο σχολείο (B.Y.O.D.). Μια πιλοτική εφαρμογή με μαθητές γ’ Γυμνασίου.
	03.Θ.Ε. Η προστιθέμενη αξία της χρήσης των Τ.Π.Ε. στα προγράμματα Π.Ε. στο νηπιαγωγείο
	03.Θ.Ε. Οι προσομοιώσεις στα smartphones. Αξιολόγηση της εφαρμογής Physics at school για τη Φυσική Γυμνασίου
	03.Θ.Ε. Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
	03.Θ.Ε. Σύγκριση λειτουργικότητας της ηλεκτρονική τάξης σε μαθήματα επιλογής στη Δευτεροβάθμια και στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
	03.Θ.Ε. Χρήση του Moodle στο Δημοτικό Σχολείο για ανάπτυξη προσαρμοστικών εκπαιδευτικών σεναρίων
	03.Θ.Ε. Ψηφιακή πολιτειότητα και εκπαιδευτικός σχεδιασμός Η διαμόρφωση της ιδιότητας του ψηφιακού πολίτη.
	04.Θ.Ε. Τεχνολογίες ρομποτικής και αυτοματισμοί. Ενσωμάτωση εκπαιδευτικού ρομποτικού πακέτου Engino Robotics PRO για διδασκαλία STEM μια νέα πρόταση διδασκαλίας
	05.Θ.Ε. Βιβλιογραφική ανασκόπηση της εφαρμογής της επαυξημένης πραγματικότητας στην εκπαίδευση τα έτη 2014-2018
	05.Θ.Ε. Διδασκαλία στοιχείων μυθολογίας σε μαθητές της Γ΄ δημοτικού με τη χρήση tablets και μικρο-εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας
	05.Θ.Ε. Κινητές συσκευές και εκπαίδευση. Ήρθαν για να μείνουν ή μόδα είναι θα περάσει;
	06.Θ.Ε. A Survey of the War Novel. From the Great War to the Vietnam War
	06.Θ.Ε. Υπολογιστική Παιδαγωγική και STEM
	06.Θ.Ε. Χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση μαθητών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος
	07.Θ.Ε. Η παιδαγωγική των πολυγραμματισμών κι ο σχεδιασμός στη σύγχρονη εκπαιδευτική πράξη
	08.Θ.Ε. Cause of ADHD  (Τα αίτια της Δ.Ε.Π.Υ )
	08.Θ.Ε. Από την Ειδική  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στη Μεταδευτεροβάθμια  Εκπαίδευση. Δυσκολίες  και διέξοδοι.
	08.Θ.Ε. Δυσλεξία και αγγλικά
	08.Θ.Ε. Ειδική αγωγή. Η μουσικοθεραπεία στην εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό.
	08.Θ.Ε. Εμπειρίες Συνεκπαίδευσης-Μελέτη περίπτωσης μαθητή με Αυτισμό [Εισήγηση]
	08.Θ.Ε. Επιθετικότητα στο σχολείο και εκπαιδευτικές στρατηγικές διαχείρισης του φαινομένου
	08.Θ.Ε. Η εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας στα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
	08.Θ.Ε. Η μουσική μέσα από τα μάτια ενός τυφλού.
	08.Θ.Ε. Μελέτη περίπτωσης παιδιού με συμπτώματα Εναντιωματικής Προκλητικής Διαταραχής. Ανάλυση, παράγοντες, προσεγγίσεις, παρεμβάσεις
	08.Θ.Ε. Οι Τ.Π.Ε. ως μέσο διδασκαλίας στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
	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
	01.Θ.Ε. Η διαθεματική προσέγγιση στην προσχολική αγωγή. Δραστηριότητες και πρακτικές
	01.Θ.Ε. Η μέθοδος Project στην προσχολική αγωγή
	01.Θ.Ε. Η μουσική και πολιτισμική παράδοση της Κέρκυρας μέσα από τις Φιλαρμονικές. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
	01.Θ.Ε. Η συμβολή των θεωριών της προσωπικότητας στην αναπτυξιακή εξέλιξη των μαθητών
	01.Θ.Ε. Τα λουλούδια της Χιροσίμα. Διδακτικό σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε.
	02.Θ.Ε. Διαχείριση της εκπαιδευτικής αλλαγής στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 4547 2018 Η απολογιστική έκθεση του άρθρου 47
	02.Θ.Ε. Η δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου αρωγός στην παρουσίαση και κατανόηση των ραψωδιών της Ιλιάδας
	03.Θ.Ε. A Tangible User Interface in teaching geometric concepts
	03.Θ.Ε. Μεγάλες Οροσειρές και Όρη Ένα ψηφιακό παιχνίδι αξιολόγησης για το μάθημα της Γεωγραφίας
	03.Θ.Ε. Το μπαούλο με τις λέξεις Μία διδακτική πρόταση για την εκμάθηση της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε αρχάριους μικρούς μαθητές.
	04.Θ.Ε. Η ρομποτική στην εκπαιδευτική διαδικασία
	06.Θ.Ε. Διαθεματικό διδακτικό σενάριο για την πολυπολιτισμικότητα και την παγκοσμιοποίηση
	06.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με χρήση Τ.Π.Ε.
	06.Θ.Ε. Διδακτικό Σενάριο για την Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στο Δημοτικό. Το Διάστημα
	06.Θ.Ε. Διδακτικό Σενάριο για την Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος
	06.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο για το Νηπιαγωγείο Η Οικογένεια
	06.Θ.Ε. Η αποδοχή του άλλου μέσα από το έργο Ρωμαίος και Ιουλιέτα με τη χρήση Τ.Π.Ε.
	06.Θ.Ε. Μαθαίνω να αναζητώ πληροφορίες για τα επαγγέλματα. Διδακτικό σενάριο με τη χρήση Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας (Project). Για την Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ κ.ά.
	06.Θ.Ε. Μαθαίνω τα γεωμετρικά σχήματα μέσα από τις Νέες Τεχνολογίες. Διδακτικό σενάριο για το Δημοτικό.
	06.Θ.Ε. Ταξιδεύοντας με τις ΤΠΕ Από τη φωνολογική επίγνωση στη δημιουργική γραφή και την ψηφιακή αφήγηση
	06.Θ.Ε. Το μουσικό βίντεο στη διδασκαλία σύγχρονου δημοφιλούς τραγουδιού. Το παράδειγμα της διδασκαλίας του δημοφιλούς τραγουδιού Fuego
	07.Θ.Ε. Θεωρητική προσέγγιση της ενεργειακής εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο. Διαστάσεις και ζητήματα.
	07.Θ.Ε. Καλές πρακτικές ενεργειακού γραμματισμού στο Δημοτικό Σχολείο. Διδακτικό σενάριο.
	08.Θ.Ε. Εκπαιδευτική Ρομποτική και Ειδική Αγωγή-Μελέτη περίπτωσης
	08.Θ.Ε. Λογοθεραπεία βασισμένη σε Τεκμηριωμένες Κλινικές Πρακτικές
	08.Θ.Ε. Μελέτη περίπτωσης παιδιού με αυτισμό Διδακτικές παρεμβάσεις εντός της τάξης της «γενικής» εκπαίδευσης
	09.Θ.Ε. Using Wikis to develop students' writing skills in a Greek Primary State School Context
	09.Θ.Ε. Διδακτική αξιοποίηση της τέχνης στα Αρχαία Ελληνικά Α’ Λυκείου Προσεγγίζοντας δημιουργικά την ήττα της Αθήνας.
	09.Θ.Ε. Πες το αλλιώς. Εικαστική προσέγγιση και δημιουργικότητα μέσα από την υλοποίηση πολιτιστικού προγράμματος με θέμα την Street art.
	10.Θ.Ε. Η εφαρμογή εκπαιδευτικών αλλαγών καινοτομιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο πλαίσιο του Νόμου 454 2018
	10.Θ.Ε. Κάνουμε Φυσική με χρήση smartphones και Arduino… παίζοντας μπάσκετ
	11.Θ.Ε. Η ιστορία της μουσικής μέσα από το έργο μεγάλων Ευρωπαίων συνθετών
	11.Θ.Ε. Πρόγραμμα συνεργασίας e-Twinning. How our grandparents were dressed Local fashion of the past centuries.
	11.Θ.Ε. Σπάζοντας τη σιωπή. Ανίχνευση και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας μέσα από το παιδικό σχέδιο με αφορμή κείμενα παιδικής λογοτεχνίας
	12.Θ.Ε. Οι επιδράσεις της παγκοσμιοποίησης στη διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα.
	13.Θ.Ε. Αποτελεσματικές πρακτικές διδασκαλίας και μαθησιακά αποτελέσματα
	13.Θ.Ε. Η Χορωδία στο Δημοτικό Σχολείο μέσα από μια έρευνα-Δράση
	13.Θ.Ε. Πειραματικά Σχολεία Κεντρικής Μακεδονίας - Εκπαιδευτική αξιολόγηση Έρευνα
	14.Θ.Ε. Απόψεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για επιμόρφωση μέσω Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOCs)
	14.Θ.Ε. Γαλλικές γεύσεις στο πιάτο μας
	14.Θ.Ε. Ερμηνευτικό μοντέλο έρευνας
	14.Θ.Ε. Η διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών του Ε.Α.Π. σχετικά με την συμβολή των Γραπτών Εργασιών στην αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση.
	14.Θ.Ε. Η συμβολή της Διδακτικής της Λογοτεχνίας στη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευόμενων στα ΣΔ
	14.Θ.Ε. Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων στην ενίσχυση της ικανότητας του κριτικού στοχασμού των εκπαιδευόμενων
	14.Θ.Ε. Σχολικό Κλίμα και Εργασιακή Ικανοποίηση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα στα πρότυπα του TALIS 2013
	14.Θ.Ε. Τεχνικές για την αντιμετώπιση δυσκολιών μάθησης με τη βοήθεια ειδικών λογισμικών εκγύμνασης των οφθαλμικών μυών
	15.Θ.Ε. Αναζητώντας λήμματα σ’ένα ηλεκτρονικό λεξικό Πόσο εύκολη είναι η διαδικασία για έναν μαθητή;
	15.Θ.Ε. Διερεύνηση του ρόλου του διευθυντή στη διαχείριση της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών
	15.Θ.Ε. Μορφές ηγεσίας στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα
	15.Θ.Ε. Νέο-φιλελεύθερες πολιτικές Διαμόρφωση κριτηρίων επάρκειας του επαγγέλματος των εκπαιδευτικών
	15.Θ.Ε. Ο Διευθυντής ως Ηγέτης ενός Αποτελεσματικού και Ανοιχτού Σχολείου
	15.Θ.Ε. Ο κινηματογράφος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Από τη θεωρία στην τάξη.
	15.Θ.Ε. Σχολική αποτελεσματικότητα και σχολική βελτίωση. Μελέτη περίπτωσης
	16.Θ.Ε. Εκπαίδευση και πολιτική στην Αναγέννηση μέσα από τον Έρασμο και σημερινά εκπαιδευτικά ιδεώδη.
	16.Θ.Ε. Εκπαιδευτικός και Αυτο-αξιολόγηση της σχολικής μονάδας
	16.Θ.Ε. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών.
	16.Θ.Ε. Η δυναμική των άτυπων ομάδων
	16.Θ.Ε. Θετική κουλτούρα συνεργασίας
	16.Θ.Ε. Κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση
	16.Θ.Ε. Ο ρόλος της Ηγεσίας στην αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας
	17.Θ.Ε. Θετικές επιδράσεις της γονικής εμπλοκής στη σχολική επίδοση
	ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ
	01.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο Η θερμική διαστολή και συστολή των στερεών σωμάτων
	01.Θ.Ε. Εκτελεστικές λειτουργίες & αναγνωστική κατανόηση στο Δημοτικό. Συσχετίσεις & διαμεσολαβητικοί παράγοντες
	01.Θ.Ε. Η επίδραση των βίαιων τηλεοπτικών εικόνων στον ψυχισμό των παιδιών
	01.Θ.Ε. Η κοινωνικοποίηση των παιδιών και ο ρόλος των ενηλίκων
	01.Θ.Ε. Η μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο
	01.Θ.Ε. Η σχολική επίδοση των μαθητών σε σχέση με τα γονεϊκά σχήματα διαπαιδαγώγησης τους
	01.Θ.Ε. Ο κριτικός στοχασμός στην εκπαίδευση
	01.Θ.Ε. Ο ρόλος του παραμυθιού στην ωρίμανση και ψυχική ανάπτυξη του παιδιού.
	01.Θ.Ε. Προσκόλληση διδύμων από την βρεφική και παιδική ηλικία έως και την ενήλικη ζωή
	01.Θ.Ε. Πρόταση υλοποίησης σχεδίου εργασίας (project) για την αγορά εργασίας στην ειδικότητα του δενδροανθοκηπουρού
	02.Θ.Ε. Εικονική επίσκεψη στην Πινακοθήκη του Ντάλουιτς
	03.Θ.Ε. Απόψεις εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ Ν. Θεσσαλονίκης για την χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη
	03.Θ.Ε. Η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία
	03.Θ.Ε. Τ.Π.Ε. και διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών
	06.Θ.Ε. Γενικές έννοιες δικαίου. Διδακτικό σενάριο με την αξιοποίηση Τ.Π.Ε.
	06.Θ.Ε. Η Πόλη µέσα από την Τέχνη. Διδακτικό σενάριο για Νηπιαγωγείο
	07.Θ.Ε. Έννοια και περιεχόμενο του Κοινωνικού Γραμματισμού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
	07.Θ.Ε. Η επικοινωνία των μαθητών μέσω διαδικτύου
	08.Θ.Ε. Διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού
	08.Θ.Ε. Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής - υπερκινητικότητα. Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
	08.Θ.Ε. Εκπαιδεύοντας χαρισματικά παιδιά
	08.Θ.Ε. Η σχολική διαμεσολάβηση ως μέσο επίλυσης ενδοσχολικών συγκρούσεων
	08.Θ.Ε. Θεραπεία σε παιδιά με αγχώδεις διαταραχές
	09.Θ.Ε. Δημιουργική γραφή και οικολογοτεχνία
	09.Θ.Ε. Ο γύρος του κόσμου με συντροφιά τα παραμύθια Μια πρόταση διδασκαλίας της Γεωγραφίας με στόχο τη δημιουργική γραφή.
	09.Θ.Ε. Παίζοντας και δημιουργώντας με τα πορτρέτα του Φαγιούμ
	09.Θ.Ε. Πες το αλλιώς. Εικαστική προσέγγιση και δημιουργικότητα μέσα από την υλοποίηση πολιτιστικού προγράμματος με θέμα την Street art.
	10.Θ.Ε. Διδάσκοντας με αρχές συναισθηματικής νοημοσύνης
	10.Θ.Ε. Ο mr Class Dojo... ξανασυστήνεται!
	10.Θ.Ε. Περιβαλλοντικό παραμύθι και αξίες στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία. βιώματα και προσεγγίσεις εμψυχωτών
	12.Θ.Ε. Επισκόπηση των όρων Συμπεριληπτική και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και σημεία σύγκλισης τους
	12.Θ.Ε. Η θέση των Διεθνών Οργανισμών αναφορικά με τη διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας στην εκπαίδευση
	12.Θ.Ε. Οι προκλήσεις της Μειονοτικής Εκπαίδευσης
	12.Θ.Ε. Προσθετική και αφαιρετική διγλωσσία στο ελληνικό σχολείο
	13.Θ.Ε. Εκπαιδευτική έρευνα. Επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
	14.Θ.Ε. Η πρακτική άσκηση στην εκπαίδευση των υποψηφίων εκπαιδευτικών
	14.Θ.Ε. Η συμβολή των Τεχνών στην ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων στην εκπαίδευση ενηλίκων
	14.Θ.Ε. Ιστορική εξέλιξη και τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα
	14.Θ.Ε. Ο ρόλος του μέντορα στην πρακτική άσκηση των υποψηφίων εκπαιδευτικών
	14.Θ.Ε. Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα. Κίνητρα συμμετοχής, λόγοι ικανοποίησης και στοιχεία αποτελεσματικού σχεδιασμού
	15.Θ.Ε. Αξιολόγηση προσωπικού εκπαιδευτικής μονάδας
	15.Θ.Ε. Διερεύνηση εφαρµογών εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας
	15.Θ.Ε. Η επικοινωνία διδάσκοντα και διδασκόμενου στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
	15.Θ.Ε. Η πορεία της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσα από την περίπτωση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
	15.Θ.Ε. Ο διευθυντής ως μετασχηματιστής ηγέτης στην αντιμετώπιση απειθαρχίας των μαθητών
	15.Θ.Ε. Ο ρόλος της παρακίνησης στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
	15.Θ.Ε. Ο ρόλος του διευθυντή στην ενσωμάτωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών
	15.Θ.Ε. Συγκρούσεις στον χώρο εργασίας. Αιτίες, συνέπειες και η αξία της συνεργασίας στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό
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