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Εισαγωγή
Το mobile learning (m-learning) είναι η πιο πρόσφατη εκπαιδευτική μέθοδος 
(σε οποιοδήποτε περιβάλλον), που περιλαμβάνει τη χρήση φορητών 
συσκευών (κινητά, tablets, κλπ.) και ασύρματων δικτύων (Pacheco και Ro-
bles, 2006). Αυτή η μορφή μάθησης προσφέρει μοναδικά χαρακτηριστικά 
που μπορούν να ενισχύσουν την εκπαιδευτική διαδικασία ανεξαρτήτως 
τόπου και χρόνου (Schuler, 2009). Υπάρχουν επίσης πολλά άλλα λειτουργικά 
πλεονεκτήματα: άμεση αλληλεπίδραση μαθητή – εκπαιδευτή, συνεργατική 
μάθηση, περισσότερο οικονομική τεχνολογία κλπ. Το m-learning προσφέρει 
επίσης τα εξής παιδαγωγικά πλεονεκτήματα: επιτρέπει ατομική ή συνεργατική 
μάθηση, αναπτύσσει δεξιότητες για την επίλυση προβλημάτων, επιτρέπει 
την πρόσβαση σε πληροφορίες την στιγμή που χρειάζεται κ.α.

Παρόλα αυτά, έχουν εντοπιστεί ορισμένα εμπόδια για την εφαρμογή της στον 
τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
(ΕΕΚ):

• Οι περισσότεροι από τους καθηγητές / εκπαιδευτές ΕΕΚ δεν είναι γνώστες 
των δυνατοτήτων που παρέχουν οι  φορητές συσκευές ως εργαλεία μάθησης.

• Οι φορητές συσκευές και συγκεκριμένα τα smartphones, φέρουν την εξής 
φημολογία  «η πλειοψηφία των ανθρώπων παγκοσμίως πιστεύουν ότι τα 
κινητά τηλέφωνα όχι απλά δεν μπορούν να συμβάλουν στη διαδικασία της 
μάθησης, αλλά προάγουν ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα» (εβδομαδιαία 
έκθεση της UNESCO για το Mobile Learning, 12-16 Δεκεμβρίου 2011, σ.11).

• Οι περισσότεροι εκπαιδευτές της ΕΕΚ δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις/
δεξιότητες για να χρησιμοποιήσουν τις φορητές συσκευές στη διδασκαλία.

Στόχος του έργου MOBILE-TECH είναι να εντάξει πρακτικά το m-learning 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, και ειδικά στα Κέντρα Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με την υποστήριξη καθηγητών, εκπαιδευτικού 
προσωπικού και νεαρών εργαζόμενων στην απόκτηση ή βελτίωση της 
χρήσης φορητών συσκευών και σχετικών ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω μιας 
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ

ανοιχτής συνεργατικής πλατφόρμας μάθησης. 

Ο “Οδηγός για εκπαιδευτές με πόρους και υλικό για φορητές συσκευές 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη” είναι το υποστηρικτικό 
υλικό για το m-learning στην εκπαίδευση. Προορίζεται για συμπληρω-
ματικό βοήθημα στην εκπαίδευση εκπαιδευτών: «Μέθοδοι ανάπτυξης 
νέου υλικού και διδασκαλίας του m-learning».

Η ενσωμάτωση της ΤΠΕ στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα 
θεωρείται ζωτικής σημασίας  ενέργεια για την αναζωογόνηση και 
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας και αποτελεί βασικό συστατικό 
της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EACEA/Eurydice, 
2011).

Το πρώτο μέρος του οδηγού περιλαμβάνει μια περιγραφή του τι είναι το 
m-learning και ποιες συσκευές, εργαλεία, μέσα και εφαρμογές μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση.

Στο δεύτερο μέρος υπάρχει μια σειρά από παιδαγωγικά οφέλη και 
πλεονεκτήματα του m-learning. Το θεωρητικό κομμάτι συνοδεύεται από 
την περιγραφή καλών πρακτικών από τις πέντε Ευρωπαϊκές χώρες που 
συμμετέχουν στο έργο (Γερμανία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα και 
Φινλανδία).

Το τρίτο μέρος είναι αφιερωμένο στην παρουσίαση του πώς να σχεδιαστεί 
μια προσέγγιση στο m-learning.

Τέλος, έχουν καταγραφεί ορισμένα μελλοντικά σενάρια και ευκαιρίες για 
mobile learning καθώς και μερικοί χρήσιμοι σύνδεσμοι για περισσότερες 
πληροφορίες και εργαλεία.
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1. Τι ειναι το mobile learning 
Πρόκειται για ένα «εκπαιδευτικό μοντέλο που διευκολύνει τη δόμηση 
της γνώσης, τη μάθηση, την επίλυση προβλημάτων και την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων, αυτόνομα και χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, χάρη στις 
φορητές συσκευές» (BRAZUELO, GALLEGO, 2011, σ.17).

Το mobile learning μπορεί να αναπτυχθεί με διάφορους τρόπους: οι άνθρωποι 
μπορούν να χρησιμοποιούν τις φορητές συσκευές για να αποκτήσουν 
πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους, να συνδεθούν με άλλους χρήστες, ή 
να δημιουργήσουν το δικό τους περιεχόμενο, τόσο εντός όσο και εκτός της 
αίθουσας διδασκαλίας.

Η εφαρμογή του m-learning δεν αντικαθιστά την διδασκαλία στην αίθουσα, 
άλλα την συμπληρώνει. Η κοινώς αποδεκτή μέθοδος είναι η «μικτή μάθηση», 
ή στις περισσότερες των περιπτώσεων η παράλληλη συνύπαρξη των δυο 
μεθόδων. Αυτό διευκολύνει τη δυνατότητα μάθησης και πρόσβασης στο 
περιεχόμενο, ενώ ταυτόχρονα προωθεί νέου είδους σχέσης μεταξύ μαθητών 
και εκπαιδευτικών.

Το mobile learning περιλαμβάνει, επίσης, προσπάθειες για την υποστήριξη 
ευρύτερων εκπαιδευτικών στόχων, όπως η αποτελεσματική διαχείριση 

των συστημάτων εκπαίδευσης και η 
βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των 
σχολείων και των οικογενειών.

Η παρουσία των φορητών συσκευών 
στα εκπαιδευτικά συστήματα (τυπική 
εκπαίδευση) αυξάνεται συνεχώς. Τα 
πιο δημοφιλή μοντέλα mobile learn-
ing στα σχολεία είναι:

• Προγράμματα «ένας-προς-έναν» (1:1), 
μέσω των οποίων παρέχεται σε όλους 
τους μαθητές μια φορητή συσκευή 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
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χωρίς κανένα κόστος για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. 

• Πρωτοβουλίες «χρησιμοποιώ τη δική μου συσκευή» (BYOD) οι οποίες 
βασίζονται στην κατοχή φορητών συσκευών από τους περισσότερους 
μαθητές, με τα σχολεία να προμηθεύουν ή να δίνουν επιδότηση για 
συσκευές στους μαθητές που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να 
αποκτήσουν. 

Ο στόχος των προγραμμάτων 1:1 είναι να παρέχουν σε κάθε μαθητή τη 
δική του φορητή συσκευή, είτε πρόκειται για έναν φορητό υπολογιστή, 
ένα tablet ή ένα smartphone. Τα κύρια εμπόδια σε αυτό το εγχείρημα 
είναι το υψηλό κόστος που συνδέεται με την αγορά και τη συντήρηση μιας 
συσκευής για κάθε μαθητή, καθώς και η ανάγκη για στενή συνεργασία 
με το υπουργείο παιδείας έτσι ώστε να εξασφαλιστούν τα επιθυμητά 
αποτελέσματα. 

Τα προγράμματα BYOD έχουν οικονομικά πλεονεκτήματα, αλλά το κρίσιμο 
ζήτημα είναι ότι μπορεί να διευρύνει το ψηφιακό χάσμα μεταξύ μαθητών 
από διαφορετικό κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο. Παρόλο που τα 
σχολεία που εφαρμόζουν στρατηγικές BYOD δεσμεύονται να παρέχουν 
συσκευές για τους μαθητές που δεν έχουν, οι σκεπτικιστές υποστηρίζουν 
ότι υπάρχει κάποιου είδους στιγματισμός για τους μαθητές, που συνδέεται 
με τον δανεισμό συσκευών στο σχολείο.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MOBILE LEARNING 

Για το λόγο αυτό, η κοινοπραξία του σχεδίου έχει 
ενστερνιστεί έναν ορισμό της UNESCO για τις 
φορητές συσκευές, ο οποίος με απλά λόγια τις 
αναγνωρίζει ως «ψηφιακές, φορητές, συνήθως 
προσωπικές παρά κοινόχρηστες, που έχουν 
πρόσβαση στο διαδίκτυο, διαθέτουν πολυμεσικές 
δυνατότητες και μπορούν να εξυπηρετήσουν έναν 
μεγάλο αριθμό εργασιών, κυρίως εκείνων που 
σχετίζονται με την επικοινωνία».
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2. Φορητες συσκευες για χρηση 
στην εκπαιδευση
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που απαιτούν τη χρήση φορητών 
συσκευών, στηρίζονται σε τεχνολογικό εκπαιδευτικό υλικό το οποίο συνδέει 
τους μαθητές με τη ζωή εκτός αίθουσας και απαιτεί από αυτούς κριτική 
ανάλυση και τη δυνατότητα δημιουργίας περιεχομένου.

Παρακάτω περιγράφονται μερικές βασικές φορητές συσκευές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Κινητά τηλέφωνα 

Τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιούνται για τη 
πραγματοποίηση και λήψη τηλεφωνικών κλήσεων 
και μηνυμάτων κειμένου (SMS). Τα περισσότερα 
από τα σημερινά κινητά τηλέφωνα έχουν μια 
σειρά από πρόσθετα χαρακτηριστικά, όπως MP3 
player, ασύρματη επικοινωνία μικρής εμβέλειας 
(Bluetooth, υπέρυθρες), e-mail, πρόσβαση στο in-
ternet και κάμερα. 

Τα κινητά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
ομαδικές συζητήσεις μέσω γραπτών μηνυμάτων 
καθώς για κοινή χρήση φωτογραφιών ή άλμπουμ. 
Οι μαθητές μπορούν επίσης να καταγράψουν τον 
εαυτό τους, να διαβάζουν ιστορίες για κάποιο 
«συγγραφικό εργαστήριο» ή να κάνουν εξάσκηση 
στην ομιλία. 

Smartphones

Παρόλο που δεν υπάρχει κάποιος επίσημος ορισμός 
για το “smartphone” (και σε πολλές περιπτώσεις 
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είναι δύσκολος ο διαχωρισμός του από το κινητό 
τηλέφωνο), θεωρείται ότι ένα smartphone είναι μια 
συσκευή που συνδυάζει τις λειτουργίες ενός κινητού 
τηλεφώνου, ενός προσωπικού ψηφιακού βοηθού 
και ενός υπολογιστή. Το smartphone βασίζεται σε 
προηγμένο λειτουργικό σύστημα που επιτρέπει την 
εγκατάσταση και εκτέλεση διαφόρων εφαρμογών, 
την εγγραφή ήχου και βίντεο, την πρόσβαση 
στο διαδίκτυο, την δημιουργία, αποστολή και 
λήψη e-mail και μηνυμάτων κειμένου. Αυτά τα 
λειτουργικά πλεονεκτήματα μπορούν εύκολα να 
αφομοιωθούν στις σχολικές και εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες.

Φορητοί υπολογιστές 

Οι φορητοί υπολογιστές δεν θεωρούνται από όλους, ότι 
είναι μέρος ενός φορητού οικοσυστήματος. Καθώς όμως 
γίνονται όλο και μικρότεροι, λεπτότεροι και πιο εύκολοι 
στο να μεταφερθούν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
φορητές συσκευές μάθησης πιο ισχυρές από τα smart-
phones μιας και είναι εξοπλισμένες με χαρακτηριστικά 
παρόμοια των προσωπικών υπολογιστών. Από την άλλη 
πλευρά, οι φορητοί υπολογιστές κάνουν χρήση όλων 
των χαρακτηριστικών πρώτης γενιάς εφαρμογών για το 
e-learning χωρίς τους χαρακτηριστικούς περιορισμούς 
σχεδιασμού του περιεχομένου για φορητές συσκευές. 

ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Ηλεκτρονικοί αναγνώστες (eBook readers)

Οι ηλεκτρονικοί αναγνώστες είναι συσκευές που 
έχουν σαν κύριο σκοπό την ανάγνωση ηλεκτρονικών 
βιβλίων και περιοδικών. Χρησιμοποιούν τεχνολογία 
ηλεκτρονικού χαρτιού, για την όσο το δυνατόν 
καλύτερη ανάγνωση της οθόνης τους, κυρίως κάτω 
από έντονο φως. Το μειονέκτημα του ηλεκτρονικού 
χαρτιού είναι ότι επί του παρόντος μπορεί να 
εμφανίσει το περιεχόμενο μόνο σε μαύρο και λευκό 
και δεν έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής βίντεο. 
Έτσι, η βασική λειτουργία τους περιορίζεται στο 
διάβασμα βιβλίων και την αποθήκευση ολόκληρων 
βιβλιοθηκών. Μπορούν επίσης να παρέχουν 
εύκολη πρόσβαση σε λεξικά. Τέλος, πολλοί μαθητές 
χρησιμοποιούν τους ηλεκτρονικούς αναγνώστες 
ως υποκατάστατο για την καθημερινή εφημερίδα, 
δεδομένου ότι μπορεί να διαβάσει διάφορες 
εκδόσεις και περιοδικά σε αυτό. 

Φορητές συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων (me-
dia players) (όπως iPods και MP3 players)

Οι φορητές συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων 
χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και την 
αναπαραγωγή ψηφιακών μέσων, όπως ήχος, εικόνες, 
βίντεο, έγγραφα, κλπ. Το σαφές πλεονέκτημά τους 
είναι το μικρό τους μέγεθος και βάρος, έχουν όμως 
να ανταγωνιστούν άμεσα τα κινητά τηλέφωνα, 
καθώς και άλλες πιο εξειδικευμένες συσκευές, 
όπως οι φορητές συσκευές αναπαραγωγής DVD. 
Στο διαδίκτυο υπάρχουν sites όπως το Brainpop.
com, τα οποία έχουν διαθέσιμα εκπαιδευτικά βίντεο 
κινουμένων σχεδίων, ενώ μέσω της εφαρμογής 
iTunes U υπάρχουν διαθέσιμες δωρεάν διαλέξεις και 
σύντομα βίντεο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
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Ο παραπάνω κατάλογος σε καμία περίπτωση δεν είναι στατικός. Κάθε 
χρόνο νέες συσκευές εισάγονται στην αγορά, ενώ και οι ήδη υπάρχουσες 
αλλάζουν συνεχώς χαρακτηριστικά και χρήσεις. 

Tablets

Ανάμεσα στα smartphones και τους φορητούς 
υπολογιστές, τα tablets εκμεταλλεύονται τα 
πλεονεκτήματα και των δυο αυτών κατηγοριών. 
Έχοντας μια αρκετά μεγάλη οθόνη για πλοήγηση σε 
e-learning περιεχόμενο, τα tablets παρουσιάζουν 
κάποιους περιορισμούς (πχ αρκετά από αυτά δεν 
υποστηρίζουν Flash ή άλλες δημοφιλείς μορφές 
για το web), αλλά και πολλά πλεονεκτήματα (όπως 
το GPS, το γυροσκόπιο, η αφή και η φορητότητα) 
σε σχέση με τους προσωπικούς υπολογιστές. Τα 
τελευταία χρόνια η δημοτικότητά τους αυξάνεται 
πολύ γρήγορα και είναι πιθανό να υποκαταστήσουν 
σε κάποιο βαθμό τους ηλεκτρονικούς αναγνώστες 
και τα netbooks. Πολλά σχολεία ήδη έχουν αρχίσει 
να αγοράζουν tablets για τις τάξεις του δημοτικού, 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι εξίσου 
χρήσιμα για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 
Τα tablets επιτρέπουν την προσωπική χρήση των 
οθονών μέσα στην τάξη, χωρίς τους περιορισμούς 
που παρουσιάζουν οι κλασικές οθόνες στους 
εκπαιδευτικούς.  Η λειτουργική ευελιξία των tab-
lets επιτρέπει την υλοποίηση ενός μεγάλου εύρους 
μαθησιακών δραστηριοτήτων που με τη σειρά 
τους βοηθούν στη δημιουργία υψηλών επιπέδων 
ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών.

ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Τηλεφωνική κλήση

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία μεταξύ 
μαθητών και δασκάλων, για την υποβολή ερωτήσεων 
ή σχολίων, καθώς και ως κίνητρο για την αύξηση της 
απόδοσης. Στα πλεονεκτήματά της συγκαταλέγονται 
το χαμηλό κόστος χρήσης και η ευκολία πρόσβασης.

SMS

Τα σύντομα γραπτά μηνύματα (SMS) είναι ο 
απλούστερος και οικονομικότερος τρόπος για 
τη μετάδοση μικρών κομματιών κειμένου και 
μαθησιακού περιεχομένου, για παράδειγμα 
καθημερινές συμβουλές ή ειδοποιήσεις και 
υπενθυμίσεις γλωσσικών μαθημάτων. Το μεγάλο 
τους πλεονέκτημα είναι ότι λειτουργούν σε κάθε 
τύπο κινητού τηλεφώνου. Μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των μαθητών, 
κάνοντας ερωτήσεις μέσω SMS. 

3. Φορητες λυσεις, εργαλεια, μεσα και 
εφαρμογες
Στη συνέχεια αναλύονται μερικά από τα πιο βασικά φορητά εργαλεία, μέσα 
και εφαρμογές. Το εύρος της διαθεσιμότητάς τους είναι πραγματικά τεράστιο. 
Για το λόγο αυτό είναι ευθύνη του δασκάλου να κάνει την καλύτερη δυνατή 
επιλογή με βάση τους εκάστοτε εκπαιδευτικούς σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
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Ήδη υπάρχον περιεχόμενο

Μέσω των φορητών συσκευών μπορεί να γίνει 
χρήση του ήδη υπάρχοντος περιεχομένου. 
Ανάλογα με το περιεχόμενο και τις συσκευές για 
τις οποίες προορίζεται, το περιεχόμενο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί «ως έχει» ή να προσαρμοστεί για 
φορητή προβολή. Κάποιο περιεχόμενο ίσως να 
απαιτεί πιο προηγμένες συσκευές, όπως smart-
phones ενώ κάποιο άλλο (όπως ηχητικό υλικό) 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μια μεγάλη γκάμα 
φορητών συσκευών. Για την καλύτερη παρουσίαση 
οπτικού περιεχομένου απαιτείται μεγαλύτερη 
οθόνη. Επίσης, κάποιες συσκευές (όπως τα iPods ή 
τα ηλεκτρονικοί αναγνώστες) έχουν σχεδιαστεί για 
χρήση συγκεκριμένου περιεχομένου.

Ήδη υπάρχοντα εργαλεία – εφαρμογές

Υπάρχει μια πλειάδα έτοιμων apps που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για διδακτικούς σκοπούς, πολλά 
εκ των οποίων είναι δωρεάν ή διαθέσιμα σε μορφή 
freemium (η βασική τους έκδοση διατίθεται δωρεάν), 
όπως κουίζ και τεστ αξιολόγησης (π.χ. Quizlet, Easy 
Assessment), εφαρμογές γραφείου¬ (π.χ. Google 
Docs, iWork) καρτέλες διδασκαλίας (flashcards) (π.χ. 
StudyBlue, Mental Case, Quizlet) εφαρμογές με χρήση 
γεωγραφικής θέσης (π.χ. Foursquare, DoubleDutch, 
Google Latitude), εφαρμογές παρουσιάσεων (π.χ.Key-
note, Prezi, Slideshare, present. me), πλατφόρμες 
ανταλλαγής αρχείων (π.χ. DropBox, Box.com, iCloud), 
σουίτες για συγγραφή και ανταλλαγή σημειώσεων 
(π.χ. Evernote, Springpad) και λεξικά (π.χ. dictionary.
com, Cambridge Business Dictionary). 

ΦΟΡΗΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
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Δυνατότητες συσκευών

Μέσω της χρήσης των δυνατοτήτων της φορητής 
συσκευής μπορεί να ενισχυθεί η μάθηση. Οι μαθητές 
μπορούν να βγάζουν φωτογραφία τις εργασίες τους 
(ή κάποιο πρόβλημα που συνάντησαν και να το 
μοιράζονται με άλλους ζητώντας τη βοήθειά τους), 
να ηχογραφούν φωνητικές σημειώσεις, να σαρώνουν 
κωδικούς QR με πληροφορίες ή οδηγίες, ή να 
χρησιμοποιούν τους ενσωματωμένους αισθητήρες 
για συλλογή δεδομένων.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μέσω αυτών είναι δυνατή η δημιουργία μιας 
ομάδας στο Facebook σαν μια κοινότητα μάθησης, 
η δημιουργία ενός wiki για Συχνές Ερωτήσεις, 
μια συνεργατική βάση γνώσεων καθώς και η 
χρησιμοποίηση του Twitter για άμεση υποστήριξη 
των μαθητών. 

Ιστοσελίδες για κινητά ή σύστημα διαχείρισης 
μάθησης (LMS): 

 Η δημιουργία μιας έκδοσης της ιστοσελίδας για κινητά 
είναι ένας εύκολος τρόπος χρήσης ήδη υπάρχοντος 
εκπαιδευτικού υλικού σε φορητές συσκευές. Ακόμη 
και τα πιο απλά τηλέφωνα διαθέτουν κάποιο 
φυλλομετρητή (browser).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
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Apps

Στην παρούσα φάση ο δημοφιλέστερος τρόπος για 
να διαδοθεί το περιεχόμενο της κατάρτισης μέσω 
φορητών συσκευών είναι με την δημιουργία μιας 
κατάλληλης εφαρμογής. Υπάρχουν δύο βασικές 
προσεγγίσεις υιοθέτησης ενός περιβάλλοντος 
εκπαίδευσης από φορητές συσκευές: η προσαρμογή 
της web έκδοσης στις απαιτήσεις των φορητών 
συσκευών ή η κατασκευή μιας εγγενούς εφαρμογής 
σε κάθε συμβατό κινητό τηλέφωνο. Κάθε μία από 
αυτές τις μεθόδους έχει τα πλεονεκτήματα και τις 
αδυναμίες της, όμως υπάρχει και μία ενδιάμεση 
επιλογή.

ΦΟΡΗΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
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Λειτουργία Εγγενής Υβριδική Web

Επεξήγηση 
της 
λειτουργίας 

Μια εφαρμογή 

που πρέπει να 

εγκατασταθεί 

στη συσκευή του 

χρήστη μαζί με 

το εκπαιδευτικό 

υλικό. Έτσι, δεν 

απαιτεί σύνδεση 

στο ίντερνετ, όμως 

οποιαδήποτε αλλαγή 

στο περιεχόμενο 

απαιτεί αναβάθμιση ή 

επανεγκατάσταση.

Μια εφαρμογή 

που πρέπει να 

εγκατασταθεί 

στη συσκευή του 

χρήστη· ωστόσο, 

το εκπαιδευτικό 

υλικό λαμβάνεται 

κατευθείαν από τη 

βάση δεδομένων. 

Απαιτείται σύνδεση 

στο διαδίκτυο.

Μια εφαρμογή που είναι 

προσβάσιμη μέσω ενός 

δικτυακού τόπου. Απαιτεί 

σύνδεση στο διαδίκτυο, 

ωστόσο δεν γίνεται 

εγκατάσταση της  ίδιας 

της εφαρμογής από το 

χρήστη.

Σταθερή 
σύνδεση στο 
ίντερνετ

Δεν απαιτείται
Απαιτείται μερικές 

φορές
Απαιτείται

Πρόσβαση 
Εγκατάσταση μέσω 

AppStore, GooglePlay 

ή AppWorld. 

Εγκατάσταση μέσω 

AppStore, GooglePlay 

ή AppWorld. 

Πρόσβαση από κάθε 

φυλλομετρητή χωρίς την 

ανάγκη εγκατάστασης 

κάποιας εφαρμογής. 

Δημιουργία 
περιεχομένου

Απαιτεί ολόκληρη 

τη διαδικασία 

δημιουργίας μιας 

εφαρμογής. Η  

εφαρμογή πρέπει 

να δημιουργείται 

ξεχωριστά για κάθε 

πλατφόρμα και μετά 

είναι διαθέσιμη μέσω 

της αντίστοιχης 

υπηρεσίας διάθεσης 

εφαρμογών της κάθε 

πλατφόρμας. 

Απαιτεί ολόκληρη 

τη διαδικασία 

δημιουργίας μιας 

εφαρμογής. Η  

εφαρμογή πρέπει 

να δημιουργείται 

ξεχωριστά για κάθε 

πλατφόρμα και μετά 

είναι διαθέσιμη μέσω 

της αντίστοιχης 

υπηρεσίας διάθεσης 

εφαρμογών της κάθε 

πλατφόρμας.

Απαιτεί το σχεδιασμό 

και τη δημιουργία μιας  

ιστοσελίδας για φορητές 

συσκευές, η οποία είναι 

προσβάσιμη από κάθε 

πλατφόρμα, χωρίς την 

ανάγκη διάθεσής της 

από κάποια υπηρεσία 

διάθεσης εφαρμογών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
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Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός εφαρμογών που βελτιώνουν την 
διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης έχει αυξηθεί. Αυτή η έκρηξη 
των διαθέσιμων εφαρμογών μερικές φορές καθιστά δύσκολη την επιλογή 
εκείνης που μπορεί να είναι πιο χρήσιμη. Αρκετοί εκπαιδευτικοί έχουν 
αρχίσει να τις κατηγοριοποιούν. Μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές 
κατηγοριοποιήσεις παρουσιάζονται παρακάτω.

Ταξινόμηση των εφαρμογών βάσει της Ταξινομίας Bloom (bit.ly/H9YZZB)

• Ταξινομία “Remember”: η εφαρμογή απαιτεί από το μαθητή να ανακαλεί 
πράγματα που έχει ήδη διδαχτεί, κάνοντας αναφορά σε ορισμούς, 
βασικές έννοιες και απαντήσεις σε ερωτήματα.

• Ταξινομία “Analyse”: η εφαρμογή παρέχει υποστήριξη στις προσπάθειες 
των μαθητών να αναλύσουν δεδομένα, περιεχόμενο και έννοιες.

• Ταξινομία “Understands”: η εφαρμογή απαιτεί από τους μαθητές να 
αποδείξουν την κατανόηση μιας έννοιας.

• Ταξινομία “Apply”: χρησιμοποιώντας τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις, 
οι μαθητές επιλύουν προβλήματα που αφορούν νέες καταστάσεις και 
προβλήματα εφαρμόζοντας τις γνώσεις που αποκτήθηκαν, την εμπειρία, 
τις τεχνικές και τους κανόνες που διδάχτηκαν, με διαφορετικό τρόπο 

• Ταξινομία “Infers”: ο μαθητής εξετάζει και διανέμει πληροφορίες 
στα εμπλεκόμενα μέρη προσδιορίζοντας κίνητρα ή αίτια. Εξάγει 
συμπεράσματα και αναζητά στοιχεία που να υποστηρίζουν γενικεύσεις.

• Ταξινομία “Assess”: ο μαθητής παρουσιάζει και υποστηρίζει τις απόψεις 
του παραθέτοντας επιχειρήματα και παρέχοντας πληροφορίες. Με τον 
τρόπο αυτό επικυρώνει τις ιδέες και την ποιότητα των εργασιών του με 
βάση διάφορα κριτήρια.

• Ταξινομία “Create”: Η εφαρμογή επιτρέπει στους μαθητές να 
δημιουργήσουν μια ποικιλία εργασιών οι οποίες αποδεικνύουν την 
πρόοδό τους.

ΦΟΡΗΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
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Ταξινόμηση των εφαρμογών βάσει δεξιοτήτων  (www.tcea.org/ipad)

Γλωσσικές: αλφαβητισμός, εξάσκηση ανάγνωσης, καλλιγραφία, προφορά, 
γραμματική, σχέδιο, λογοτεχνία, λεξιλόγιο, γραφή.

• Μαθηματικά: μέτρημα, πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση, 
χρόνος, χρήμα, κλάσματα, δεκαδικοί, επίλυση προβλημάτων, λογική σκέψη, 
γραφήματα, άλγεβρα, γεωμετρία, λογισμός, στατιστική, πιθανότητες, 
αριθμομηχανές, υλικό αναφοράς.

• Επιστήμη: Ενέργεια και περιβάλλον, γεωεπιστήμες, φυσική, χημεία, επιστήμες 
της ζωής, ζώα, ανατομία του ανθρώπου, επιστήμες του διαστήματος.

• Κοινωνικές μελέτες: Γεωγραφία και Ιστορία.

Δείγματα εφαρμογών που είναι επωφελείς για την εκπαίδευση

Smile            
gse-it.stanford.edu/research/project/smile

Το Stanford Mobile Inquiry-based Learning Environment 
(SMILE) είναι ένα πρόγραμμα έρευνας και αξιολόγησης 
που επιτρέπει στους μαθητές να σχεδιάσουν τη δική τους 
έρευνα και να δημιουργήσουν ερωτήσεις που βασίζονται 
στη γνώση που αποκτούν στην καθημερινή τους ζωή. Το 
SMILE μετατρέπει τις παραδοσιακές αίθουσες διδασκαλίας 
σε εξαιρετικά διαδραστικά περιβάλλοντα μάθησης που 
φέρνουν τους μαθητές κοντά στην κριτική σκέψη και την 
επίλυση προβλημάτων· προωθεί τη δημιουργικότητα, την 
παραγωγή και την εργασία σε ομάδες. Οι μαθητές μπορούν 
να συμπεριλάβουν εικόνες, βίντεο και ήχο ως μέρος της 
διαδικασίας, παρέχοντας έτσι μια ολοκληρωμένη εμπειρία 
πολυμέσων. Οι εκπαιδευτικοί, ανά πάσα στιγμή μπορούν 
να έχουν πρόσβαση στις δημιουργίες των μαθητών για 
επανέλεγχο και υποστήριξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
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Scratched             
scratched.media.mit.edu

Το Scratch επιτρέπει στους μαθητές κάθε ηλικίας να 
δημιουργήσουν παιγνίδια και animation, καθώς και να 
αποκτήσουν βασικές υπολογιστικές και μαθηματικές 
δεξιότητες .

Εφαρμογές της google για την εκπαίδευση                                                                           
www.google.com/intl/es-419/edu/products/productivi-
ty-tools

Η Google έχει μια εκτενή γκάμα εφαρμογών που προάγουν 
τη συνεργατική μάθηση. Τα έγγραφα μπορούν να 
δημιουργηθούν και να μοιραστούν ομαδικά· εκπαιδευτές και 
μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν αντίγραφα ασφαλείας 
των σχεδίων του μαθήματος, των σημειώσεων και άλλου 
υλικού.

Edmondo          
edmodo.com

Ενοποιεί την τάξη μέσα σε ένα περιβάλλον οικείο στους 
μαθητές: ένα κοινωνικό δίκτυο. Το Edmodo διαθέτει τα 
εργαλεία για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και τους 
μαθητές να συνεργαστούν σε projects, ενώ ο δάσκαλος έχει 
τη δυνατότητα να αξιολογήσει την πρόοδο των μαθητών 
μέσα από κουίζ, και στη συνέχεια να ανταμείψει την καλή 
δουλειά με κονκάρδες 

ΦΟΡΗΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
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Animation 

Το Animation εμπλέκει τους χρήστες και είναι μια 
ενδιαφέρουσα μορφή του mobile learning. Μπορεί να 
συνδυαστεί με την αφήγηση. Σε σύγκριση με το βίντεο, έχει 
χαμηλότερο οικονομικό κόστος και δεν είναι τόσο περίπλοκο, 
σε ότι έχει να κάνει με τις απαιτήσεις του συστήματος. Ωστόσο, 
διαφορετικά μεγέθη οθόνης φορητών συσκευών, μπορεί να 
επηρεάσουν την αντίληψη της κίνησης. 

Συστήματα 
παραγωγής
οπτικοακουστικού 
υλικού 

Βασίζεται στη διαθεσιμότητα συσκευών καταγραφής και 
επεξεργασίας. Τα νέα smartphones και τα tablets είναι 
τέτοιου είδους συσκευές. Το υλικό μπορεί στη συνέχεια να 
επεξεργαστεί με τη βοήθεια φορητών υπολογιστών. Μπορεί 
επίσης να εμπλουτίσει το έργο των μαθητών και τις δικές 
τους δημιουργίες. Την ίδια στιγμή, οι μαθητές μπορούν να 
μάθουν πώς μπορούν να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές και 
οπτικοακουστικές τους δεξιότητες.

Κουίζ και έρευνες

Είναι εύκολο να προετοιμαστούν και επιπλέον δεν απαιτούν 
πολύ χώρο. Με τη χρήση τους μπορεί να ελεγχθεί η πρόοδος 
της μάθησης, να αναθεωρηθεί το υλικό ή να αυξηθεί η 
εμπλοκή του συμμετέχοντα στη διαδικασία της εκπαίδευσης. 
Οι μορφές που μπορεί να έχουν τα κουίζ και οι έρευνες μπορεί 
να είναι απλές ή σύνθετες και να επιτρέπουν την επαφή με 
το χρήστη. Ωστόσο, σε παλαιότερες συσκευές μπορεί να 
παρουσιάζονται προβλήματα στην ανάγνωση μεγάλων 
κειμένων. 

Άμεσα διαθέσιμα 
εργαλεία 

Π.χ. αριθμομηχανές και λεξικά. Η ονομασία τους οφείλεται 
στο γεγονός ότι μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε 
οποιαδήποτε στιγμή το χρειάζεστε. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμα 
για συγκεκριμένες ειδικότητες, π.χ. όταν θέλουν να έχουν 
πρόσβαση σε εξειδικευμένες γνώσεις. 
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Παιγνίδια και 
προσομοιώσεις

Αποτελούν μια  τάση της μόδας η οποία γίνεται ολοένα και 
πιο δημοφιλής στο χώρο του e-learning. Η “Edutainment” 
(ψυχαγωγική εκπαίδευση) είναι απλά ο συνδυασμός της 
εκπαίδευσης και της ψυχαγωγίας. Τα παιχνίδια εμπλέκουν στη 
διαδικασία τον μαθητή, αλλά πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να μπει  
η εκπαίδευση σε δευτερεύοντα ρόλο σε σχέση με το παιχνίδι. 
Ένα μειονέκτημα αυτής της λύσης αποτελούν τα σχετικά υψηλά 
κόστη. 

Εκπαιδευτικά 
κοινωνικά δίκτυα

Ψηφιακά συστήματα που επιτρέπουν τη συνεργασία 
εκπαιδευτικών και μαθητών, καθώς και την κοινή χρήση πόρων 
και περιεχομένου από αυτούς. Τα εκπαιδευτικά κοινωνικά 
δίκτυα συνήθως επωφελούνται από την ύπαρξη κοινωνικών 
δικτύων γενικού περιεχομένου, αλλά, τον τελευταίο καιρό, 
δημιουργούνται και έρχονται στην επιφάνεια συγκεκριμένες 
κοινότητες τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές 
οι οποίες δρουν ως ενεργές ομάδες με στόχο τη δημιουργία ή 
την κατανομή των πόρων, της εμπειρίας και της γνώσης. Αυτά τα 
κοινωνικά δίκτυα διευκολύνουν την ανταλλαγή, τη συνεργασία 
και την ανάπτυξη πνεύματος κοινωνικότητας ενώ παράλληλα 
προωθούν τη συμμετοχή σε κοινές εργασίες και τη δημιουργία 
περιεχομένου, ενθαρρύνουν την επικοινωνία μεταξύ μαθητών 
και εκπαιδευτικών και αυξάνουν τα κίνητρα των μαθητών.

Blogs και 
microblogs

Πρόκειται για αυτόματα συστήματα για τη δημοσίευση και τη 
διάδοση πληροφοριών. Μερικά από αυτά δραστηριοποιούνται 
ως κοινότητες και λειτουργούν ως κοινωνικά δίκτυα, ομάδες 
κοινού ενδιαφέροντος και πηγές πληροφόρησης. Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως μέσο έκφρασης, δημιουργίας ή ανάπτυξης, 
π.χ., projects, εργαστήρια κ.λ.π. αλλά και παρουσίασης των 
δραστηριοτήτων της ομάδας και ως συνεκτικός κρίκος της 
ομάδας-τάξης. Αποτελούν ένα καλό συμπλήρωμα σε άλλα 
συνεργατικά εικονικά συστήματα.
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eBooks

Στην απλούστερη μορφή του είναι ένα συμβατικό βιβλίο 
«μεταφρασμένο» σε ένα «ψηφιοποιημένο βιβλίο». Ωστόσο, 
υπάρχουν ψηφιακά βιβλία που περιλαμβάνουν διαδραστικά 
στοιχεία, ήχο, ασκήσεις, πλατφόρμες  δημιουργίας 
περιεχόμενου και παρέχουν αμέτρητα άλλα εργαλεία. Μερικά 
από αυτά επιτρέπουν την παραμετροποίηση και προσαρμογή 
για χρήση στην τάξη, σε ομάδες μαθητών ή στον κάθε μαθητή 
μεμονωμένα, κάνοντας ευκολότερη τη δυνατότητα να 
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη διαφορετικότητα. Ορισμένα 
ψηφιακά  διδακτικά βιβλία επιτρέπουν τη συνεργασία και 
τη συμμετοχή στην παραγωγή νέου περιεχομένου και σε 
ορισμένες περιπτώσεις, τη διευκόλυνση της μάθησης και της 
αναλυτικής άσκησης. 

Ψηφιακό OER

Πρόκειται για βάσεις δεδομένων εκπαιδευτικών πόρων 
(αντικειμένων μάθησης, μαθήματα, κλπ.) που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αποτελούν 
ανοικτούς πόρους που δεν είναι αυστηρά εκπαιδευτικοί 
και μπορεί να υποστηρίξουν την εκπαίδευση (π.χ. εικονικές 
βιβλιοθήκες). Είναι εύκολα προσβάσιμες και δωρεάν ενώ 
είναι πραγματικά χρήσιμες σε εστιασμένες δραστηριότητες 
έρευνας πληροφοριών και επίλυσης προβλημάτων. 

Εικονικές τάξεις

Η συμμετοχή σε εικονικές τάξεις επιτρέπει τη δημιουργία 
ομαδικών εργασιών, την πρόσβαση σε κοινά έγγραφα, ενώ 
επιτρέπει την επικοινωνία με τον εκπαιδευτή και τους άλλους 
συμμετέχοντες. Επίσης,  επιτρέπει τις εικονικές ή online 
συναντήσεις για την άμεση παροχή βοήθειας στον μαθητή, 
εφόσον απαιτείται. Ωστόσο, είναι σημαντικό να υπάρχει μια 
καλή σύνδεση στο Internet και οι μαθητές να έχουν κίνητρο. 
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Νέες ψηφιακές 
εκπαιδευτικές 
υπηρεσίες

Αυτές προσφέρουν νέες δυνατότητες στη διαδικασία 
της μελέτης, τη συλλογή και τη συστηματοποίηση των 
πληροφοριών, το σχεδιασμό εργασιών, την αξιολόγηση, 
την επικοινωνία και την ομαδική εργασία. 

Συστήματα 
Διαχείρισης Μάθησης 
(LMS)

Αυτά τα συστήματα επιτρέπουν τη διαχείριση των 
μαθητών και την οργάνωση των μαθησιακών στόχων, των 
δραστηριοτήτων και της αλληλουχίας. Ενσωματώνουν και 
κάνουν χρήση πολλών συσκευών, εργαλείων, γλωσσών 
και λειτουργιών που συνδυάζουν τη διαχείριση της 
μάθησης με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση 
του περιεχομένου (Moodle, WebCT, Firstclass, eleven, we-
class, κλπ.). Το LMS επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να 
οργανώσουν συστηματικά την πρόοδο και τη διαχείριση 
των σπουδαστών. Αυτό είναι χρήσιμο όταν το επίπεδο  
πολυπλοκότητας  της τάξης είναι υψηλό και πολλές από τις 
δραστηριότητες μπορεί να γίνουν με ένα εικονικό τρόπο, 
ενώ μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση, παρακολούθηση 
και αξιολόγηση των μαθητών.

Εκπαιδευτικά wikis

Ιστοσελίδες που μπορούν να επιμελούνται από πολλούς 
χρήστες και έτσι καθίστανται ως ένας χώρος που επιτρέπει 
την κοινή χρήση πόρων και τη συνεργατική δημιουργία.  
Επιτρέπει σε μια ομάδα μιας τάξης να γίνει ο δημιουργός 
ενός wiki υποστηρίζοντας τη συλλογική εργασία. Επί 
του παρόντος βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης πολλά 
εκπαιδευτικά wikis. 

Αποθήκευση στο 
σύννεφο
(Cloud computing 
storage)

Βρίσκεται σε απομακρυσμένους διακομιστές που 
επιτρέπουν την αποθήκευση των δεδομένων που 
παρέχονται από το χρήστη. Διευκολύνει τη δημιουργία 
αποθετηρίων για εκπαιδευτικούς πόρους και συνεργατική 
δικτύωση, πέρα από την παραγωγή των συλλογικών πόρων.
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Επαυξημένη 

Είναι το όνομα που δίνεται στο συνδυασμό της απευθείας 
οπτικής ενός πραγματικού περιβάλλοντος που συνδυάζει την 
πραγματικότητα με την «εικονική» πληροφορία. Αυτά τα εργαλεία 
βελτιώνουν την πληροφόρηση ή εμπλουτίζουν τις γνώσεις σχετικά με 
το περιβάλλον. Είναι ένα σύστημα που επιτρέπει στους εκπαιδευτές 
να καθοδηγήσουν και βελτιώσουν τις μαθησιακές εμπειρίες 
βασίζοντας  όλες τις δραστηριότητες (συνήθως) εκτός αίθουσας - με 
συγκεκριμένους μαθησιακούς σκοπούς.

Διαδραστικοί 
εξομοιωτές
(Interactive 
simulators)

Ψηφιακά συστήματα που αναπαρίστανται από κινούμενες εικόνες, 
αντικείμενα, καταστάσεις, πλαίσια και διαδικασίες που είναι ανάλογες 
με την πραγματικότητα και ο μαθητής μπορεί, σε κάποιο βαθμό, να 
αλληλοεπιδράσει. Τέτοια συστήματα επιτρέπουν την εξομοίωση 
καταστάσεων στις οποίες ο χρήστης πρέπει να δράσει σαν να 
επρόκειτο μια πραγματική περίπτωση, αλλά χωρίς τους κινδύνους. 
Υπάρχουν εξομοιωτές που μπορούν να αναπαραστήσουν την 
οδήγηση ενός αυτοκινήτου, ενός αεροπλάνου, ή ενός  εργαστηρίου 
φυσικής ή χημείας. Οι εξομοιωτές είναι πολύ χρήσιμοι από 
παιδαγωγικής άποψης. Επιτρέπουν την αναπαραγωγή πραγματικών 
καταστάσεων ελεύθερα και με ασφάλεια· τονώνουν τη διαδικασία 
δοκιμής και λάθους· βοηθούν τους μαθητές να έχουν κίνητρα και να 
συμμετέχουν στη δραστηριότητα της μάθησης.

Εκπαιδευτικά 
παιγνίδια

Τα διαδραστικά βίντεο-παιχνίδια έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία 
χρόνια. Η τελευταία γενιά αυτών των παιγνιδιών έχει το πλεονέκτημα 
ότι επιτρέπει  μέσω του διαδικτύου τη συμμετοχή πολλών παικτών 
ταυτόχρονα. Επιτρέπουν την παρουσίαση καταστάσεων, αυξάνουν 
την ανάγκη αντιμετώπισής τους, της εξεύρεσης λύσεων και των 
δοκιμών, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να μαθαίνουν από τα 
λάθη τους. Αν ο σκοπός αυτών των παιχνιδιών είναι εκπαιδευτικός 
και το σύστημα είναι καλά δομημένο, τα εκπαιδευτικά οφέλη είναι 
σαφή: η μάθηση γίνεται πιο αποτελεσματική και αποτελεί κίνητρο, 
επιτρέποντας την ενεργό συμμετοχή των μαθητών, την ενίσχυση της  
ομαδικής μάθησης, κ.λπ.
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Η κινητή τεχνολογία (Mobile technology) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν 
υποστηρικτικό εργαλείο της μάθησης χάρη στα βασικά χαρακτηριστικά και τις 
ιδιότητές της:

• Ευρεία διάδοση: επιτρέπει τη μάθηση οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε. 
Επειδή οι άνθρωποι έχουν σχεδόν πάντα μαζί τους κάποια φορητή συσκευή, 
η μάθηση μπορεί να συμβεί σε ώρες και σε χώρους που προηγουμένως δεν 
ήταν κατάλληλοι για την εκπαίδευση. 

• Ευελιξία και φορητότητα: ευφυείς φορητές συσκευές, πολλές από τις οποίες 
βρίσκονται ήδη στις τσέπες εκατομμυρίων ανθρώπων, μπορούν να δώσουν 
στους μαθητές μεγαλύτερη ευελιξία για να κινούνται στο δικό τους ρυθμό 
και να ακολουθούν τα δικά τους ενδιαφέροντα, αυξάνοντας ενδεχομένως τα 
κίνητρά τους να κυνηγήσουν τις ευκαιρίες μάθησης.

• Προσιτή: Συγκρινόμενες με άλλα εργαλεία το κόστος είναι χαμηλότερο, είναι 
εύκολες στη χρήση και έχουν ενσωματωθεί στη ζωή των μαθητών.

• Ενεργή, γεμάτη κίνητρα: Όταν οι Οι μαθητές χρησιμοποιούν την κινητή 
τεχνολογία για να ολοκληρώσουν παθητικές εργασίες ή εργασίες ρόλων, 
όπως να ακούσουν μια διάλεξη ή να απομνημονεύσουν πληροφορίες στο 
σπίτι και έχουν περισσότερο χρόνο να συζητήσουν ιδέες, να μοιραστούν 
εναλλακτικές ερμηνείες, να εργαστούν συνεργατικά και να συμμετέχουν σε 
εργαστηριακές δραστηριότητες στο σχολείο και άλλα κέντρα μάθησης. 

• Προσωπική: Οι κινητές τεχνολογίες, λόγω του ότι είναι σε εξαιρετικά υψηλό 
βαθμό φορητές και σχετικά φθηνές, έχουν επεκτείνει σε μεγάλο βαθμό τη 
δυναμική και την δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής της εξατομικευμένης 
μάθησης. Η ευελιξία που παρέχεται στους μαθητές να συμμετέχουν στη 
μάθηση σε πολλές διαφορετικές στιγμές και τόπους με την «επιλογή και την 

4. Παιδαγωγικα οφελη και   
 πλεονεκτηματα του m-learning
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ευθύνη της μάθησής τους», ενώ η ανωνυμία των κινητών συσκευών προσφέρουν 
στους μαθητές «ένα ασφαλές, ιδιωτικό και μη επικριτικό περιβάλλον» για να 
δοκιμάσουν τις ιδέες τους και να κάνουν λάθη.

• Επιτρέπει τη χρήση παιχνιδιών και Apps και προσφέρει πολύ-λειτουργικούς 
αισθητήρες που εμπλουτίζουν και υποστηρίζουν τη διαδικασία μάθησης. 

• Πέρα από την αυξημένη απομόνωση, η μάθηση μέσω φορητών συσκευών 
παρέχει στους ανθρώπους περισσότερες ευκαιρίες να καλλιεργήσουν τις 
σύνθετες δεξιότητες που απαιτούνται για να εργαστούν παραγωγικά μαζί με 
άλλους, ώστε να μπορέσουν να οικοδομήσουν νέες κοινότητες εκπαιδευομένων 
και να βοηθήσουν τους μαθητές να θέτουν και να απαντούν σε ερωτήσεις, 
να πραγματοποιούν συνεργατικά έργα και γενικότερα, να εμπλέκονται σε 
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις οι οποίες αποτελούν το θεμέλιο της μάθησης.

Βελτιώνει την απρόσκοπτη μάθηση, που ορίζεται ως η αδιάκοπη μάθηση σε 
διαφορετικά περιβάλλοντα - συμπεριλαμβανομένων των τυπικών και άτυπων 
περιβαλλόντων. Μια έρευνα είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση δέκα 
διαστάσεων απρόσκοπτης μάθησης, οι οποίες περιλαμβάνουν: τυπική και άτυπη 
μάθηση, εξατομικευμένη και κοινωνική μάθηση, διαχρονική μάθηση, μάθηση 
ανεξαρτήτως τόπου, πρόσβαση στη απανταχού γνώση, φυσικών και ψηφιακών 
κόσμων, συσκευών πολλαπλών τύπων, εργασίες πολλαπλής μάθησης, σύνθεσης 
της γνώσης και πολλαπλών παιδαγωγικών μοντέλων.

• Παρέχει σε μαθητές και εκπαιδευτικούς πιο άμεσους δείκτες προόδου και δύναται 
να καταστήσει τους διδάσκοντες πιο αποτελεσματικούς αυτοματοποιώντας 
τη διάθεση, συλλογή, αξιολόγηση και τεκμηρίωση των αξιολογήσεων. Με 
την επιτάχυνση ή την εξάλειψη των κουραστικών οργανωτικών εργασιών, οι 
εκπαιδευτικοί μπορούν να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο εργαζόμενοι πιο 
αποτελεσματικά και άμεσα με τους μαθητές. 

• Ελαχιστοποίηση της διάσπασης της εκπαίδευσης με θέματα συγκρούσεων και 
καταστροφής. Οι φορητές συσκευές μπορούν να βοηθήσουν στην εξασφάλιση 
της συνέχισης και της συνέχειας της εκπαίδευσης σε περιόδους κρίσης.

• Υποστήριξη μαθητών με ειδικές ανάγκες. Χάρη στην ενσωμάτωση διεύρυνσης 
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κειμένου, ηχογράφηση φωνής, επίγνωσης της θέσης και των τεχνολογιών 
μετατροπής κειμένου σε λόγο, οι φορητές συσκευές μπορούν σε μεγάλο βαθμό 
να βελτιώσουν τη μάθηση των μαθητών με φυσικές ειδικές ανάγκες. 

• Βελτίωση διαχείρισης και επικοινωνίας  μεταξύ καθηγητών και μαθητών, 
καθηγητών και γονέων, καθηγητών και διαχειριστών αλλά και μαθητών.  Το 
m-learning επιτρέπει την δημιουργία νέων διαδραστικών και συνεργατικών 
συστημάτων. 
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Ανάλογα με τον βαθμό υποστήριξης του καθηγητή ή της εργασίας του 
μαθητή μέσω κινητών συσκευών, μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα ακόλουθα 
επίπεδα, σχετικά με την ένταξη του μοντέλου ICT το οποίο δημιουργήθηκε 
από τον Οργανισμό  Telefonica: 

Επίπεδο 2: Οι μαθητές εκπαιδεύονται μέσω ασκήσεων από 
εφαρμογές πολυμέσων οι οποίες τους επιτρέπουν βαθύτερη 
γνώση του περιεχομένου και δυνατότητα σύγκρισης.

Επίπεδο 1: Το κινητό τηλέφωνο χρησιμοποιείται από τους 
καθηγητές ώστε να υποστηριχθεί η παράδοση του μαθήματος 
μέσω συμπληρωματικου υλικού: διαλέξεις, ασκήσεις, videos, 
podcasts...

Επίπεδο 3: Οι μαθητές συμμετέχουν στον σχεδιασμό και 
την ανάπτυξη ενός σχεδίου και χρησιμοποιούν ποικιλκία 
εφαρμογών ICT ή εργαλείων για τη δημιουργία,  έκδοση και 
διάδοση του περιεχομένου μέσω του διαδικτύου.

Επίπεδο 4: Οι μαθητές διερευνούν εργαλεία για ομαδική 
εργασία στην τάξη: π.χ. Dropbox, ημερολόγια  και αρχεία 
Google για να μοιράσουν περιεχόμενο και συνεργατούν, Ed-
uloc, κώδικες QR  και επαυξημένη πραγματικότητα για εντός 
και εκτός αίθουσας γεωργαφικό εντοπισμό.

Επίπεδο 5: Δικτύωση μαθητών με συμμαθητές από άλλους 
χώρους μάθησης μέσω της χρήσης κινητής τεχνολογίας και 
κοινωνικών δικτύων. 

Επίπεδο 6: Οι μαθητές χρησιμοποιούν τις φορητές συσκευές 
για να μάθουν άτυπα σε οποιοδήοπτε μέρος και χρόνο. Δηλ. 
όχι μόνο σε εκπαιδευτικά κέντρα.
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Το m-learning ενισχύει τη μάθηση καθώς υποστηρίζει άλλες εκπαιδευτικές 
μεθοδολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο: 

Συνεργατική μάθηση: Είναι μια ενεργή παιδαγωγική μέθοδος η οποία  
επικεντρώνεται σε κοινές εργασίες και ομαδική εργασία. Σε αυτό το 
ενεργό σύστημα μάθησης ο μαθητής συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό 
των διαφορετικών εμπειριών εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, η συνεργατική 
μάθηση διευκολύνει και ενισχύει τα κίνητρα για συμμετοχή. Παράλληλα 
ενδυναμώνεται η ομαδική εργασία και η ηγεσία καθώς υπάρχει διάλογος 
και αμοιβαία κατανόηση. Η χρήση ψηφιακών συσκευών επιτρέπει την 
ενεργή συνεργασία μέσα στην κοινότητα. 

Εργασία σχεδίου: Είναι μια παιδαγωγική μέθοδος που απαιτεί συνεργατική 
εργασία και οργανωμένες διαδικασίες μάθησης με βάση την επίτευξη 
συγκεκριμένων στόχων μέσω εργασιών και βημάτων προόδου.  Η μέθοδος 
αυξάνει την ρεαλιστική αίσθηση, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, 
τεχνικές προσαρμογής, ειδική μάθηση και ανάπτυξη κριτικής σκέψης. 

Προσέγγιση παιδαγωγικών δεξιοτήτων: Ένα σύνολο γνώσεων, στάσεων και 
ικανοτήτων το οποίο έχει διαμορφωθεί για να δίνει τη δυνατότητα στον 
χρήση να υλοποιήσει μια εργασία ή ένα επαγγελματικό καθήκον. Με βάση 
την προσέγγιση αυτή, το εκπαιδευτικό σύστημα έχει στόχο την αύξηση 
δεξιοτήτων των μαθητών. Η προσέγγιση αυτή αποτελεί ενδεδειγμένο 
τρόπο χειρισμού της επιστημονικής εξέλιξης έναντι σε καθορισμένο 
περιεχόμενο συστημάτων μάθησης. Από την άλλη πλευρά αυτό κάνει 
την μάθηση πιο πρακτική και προσανατολισμένη στην κατανόηση των 
μαθητών.

Αναλυτική Μάθηση: Αυτός ο τύπος μάθησης αποτελεί μια ειδική εφαρμογή 
που αναπτύχθηκε από τη μάθηση μέσω του υπολογιστή ή σε ορισμένες 
περιπτώσεις αποτελεί προσαρμοστική μάθηση.  Η μέθοδος βασίζεται 
στη σχέση χρήστη-υπολογιστή που επιτρέπει την παροχή περιεχομένου, 
ασκήσεις ή εμπειρίες προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των χρηστών 
και στο ποσοστό απόδοσής τους. Επίσης βασίζεται στη συστηματική 
αξιολόγηση της προετοιμασίας του μαθητή και στη συνεχόμενη βελτίωση 
στρατηγικών μάθησης με βάση την εκτίμηση αυτή. 
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Μάθηση που επικεντρώνεται στην επίλυση προβλημάτων: Μέθοδος που 
οργανώνει δραστηριότητες για να λύσει ένα πρόβλημα ή εμπόδιο που 
παρουσιάζεται για την επίτευξη των προηγούμενων στόχων. Ταυτόχρονα 
προκαλεί βιωματική γνώση της πραγματικότητας και της πρακτικής δράσης. 
Η μέθοδος αυτή απαιτεί κριτική και λογική σκέψη. Η μέθοδος δίνει την 
ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν περισσότερα για την πραγματική 
ζωή και ενθαρρύνει την περιέργεια των μαθητών, την έρευνα και την παροχή 
κινήτρων.  Επιπλέον η μέθοδος ενδυναμώνει την ομαδική συνεργασία.

Μάθηση μέσω της  έρευνας: Στόχος της μεθόδου είναι η ενίσχυση της έμφυτης 
περιέργειας των μαθητών, διευκολύνοντας τις συνθήκες  όπου οι μαθητές 
μπορούν να εξερευνήσουν στην πραγματικότητα και να πειραματιστούν. 
Επίσης ενδυναμώνει το έντονο ενδιαφέρον για μάθηση, την περιέργεια, την 
εφευρετικότητα, τη δημιουργικότητα και κατά συνέπεια την κριτική σκέψη. 

Ελαστική τάξη: Η διαδικασία αυτή δημιουργεί εκπαιδευτικό υλικό και δίνει 
την δυνατότητα παρουσίασής του στους μαθητές πριν το μάθημα. Με 
τον τρόπο αυτό, η δραστηριότητα στην τάξη δεν επικεντρώνεται στην 
παρουσίαση αλλά στην μάθηση μέσω της συζήτησης, τον προβληματισμό 
και την εξάσκηση γνώσεων που ήδη έχουν αποκτήσει ή στην επίλυση 
διαφόρων προβλημάτων. Η μεθοδολογία αυτή αλλάζει την παραδοσιακή 
σειρά των τάξεων, προτείνει να επικεντρωθούν οι εργασίες στην πράξη και 
στην επίλυση προβλημάτων και διευκολύνει την καλύτερη διαχείριση της 
ανομοιομορφίας της τάξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
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Duolingo, www.duolingo.com

Χώρα

Ομάδα-στόχος

Σκοπός

Κινητές συσκευές

Περιγραφή

Πόροι

Ελλάδα

Καθηγητές και μαθητές Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Υποστήριξη της εκμάθησης ξένων γλωσσών στην τάξη και 
έξω από αυτήν.

Οποιαδήποτε φορητή και μη συσκευή: smartphone,  tablet, 
φορητός – σταθερός Η/Υ.

Το Duolongo είναι η πιο διάσημη online πλατφόρμα 
εκμάθησης ξένων γλωσσών. Το «Duolinglo για σχολεία» είναι 
μια πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί ειδικά για εκπαιδευτές, 
επιτρέποντάς τους να έχουν πρόσβαση και να παρακολουθούν 
την πρόοδο κάθε μαθητή. Επίσης επιτρέπει στους εκπαιδευτές 
να ελέγχουν την πρόοδο των μαθητών από ένα σημείο, 
δίνοντάς τους ειδική πρόσβαση σε εφαρμογές γονικού ελέγχου 
άλλα και τις δραστηριότητες Duolingo που έχουν σχεδιαστεί 
ειδικά για την τάξη. Το Duolingo μετατρέπει την εκμάθηση 
ξένων γλωσσών σε παιχνίδι για να την κάνει πιο διασκεδαστική 
και αποδοτική. Οι μαθητές μπορούν να μάθουν ξένες γλώσσες 
δωρεάν, κερδίζοντας πόντους για κάθε σωστή απάντηση, 
παίζοντας αγωνιζόμενοι ενάντια στο χρόνο και ανεβαίνοντας 
επίπεδα ανάλογα με την πρόοδό τους. Τα σύντομης διάρκειας, 
εξατομικευμένα μαθήματα βοηθούν τους μαθητές να κρατούν 
στην μνήμη τους το περιεχόμενο που διδάσκονται.

Ικανότητες: βασική χρήση του Διαδικτύου και φορητών 
συσκευών.

Εργαλεία και εφαρμογές: εφαρμογή Duolingo για iOS, android, 
Windows phone ή browser.

5. Καλες πρακτικες m-learning
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Δενδροειδής μορφή δεξιοτήτων: Για την εκμάθηση της κάθε 
γλώσσας πρέπει να αποκτηθούν δεξιότητες ακολουθώντας 
μια δενδροειδή μορφή εκμάθησης δηλ. η χαρτογράφηση της 
προόδου, πραγματοποιείται μέσω της επιτυχούς ολοκλήρωσης 
των ενοτήτων με τη σειρά που αυτές γίνονται διαθέσιμες. Κάθε 
γλώσσα έχει το δικό της δέντρο δεξιοτήτων που χαρτογραφεί την 
πρόοδό. Αρχικά γίνεται εκμάθηση των βασικών δεξιοτήτων και 
καθώς προχωρά η απόκτησή τους, ο τρόπος μάθησης γίνεται όλο 
και πιο σύνθετος.

Έξυπνη διαχείριση του ρυθμού εκμάθησης: Καθώς προχωρά η 
επιτυχία της εκμάθησης στο «δέντρο», ξεκλειδώνονται τα επόμενα 
μαθήματα και ενότητες. Ο χρήστης δεν μπορεί να προχωρήσει εάν 
πρώτα δεν έχει εξοικειωθεί με τις δεξιότητες των προηγούμενων 
ενοτήτων. Στόχος είναι να ολοκληρωθούν όλες οι ενότητες και 
δεξιότητες του «δέντρου» (ενοτήτων).

Αξιολόγηση προόδου των μαθητών: Η μέτρηση της προόδου 
και της αφοσίωσης των μαθητών μπορεί να γίνει με διάφορους 
τρόπους. Το Duolingo παρέχει πληροφορίες όπως: τους πόντους 
κάθε μαθητή, ολοκληρωμένες εργασίες που του ανατέθηκαν, 
ανασκόπηση του δέντρου ενοτήτων και τις ημέρες που εργάστηκε 
συνεχόμενα στην πλατφόρμα.

Ανάθεση καθηκόντων: Μετά τη δημιουργία μιας τάξης, ο 
εκπαιδευτής μπορεί να αναθέσει εργασίες στους μαθητές, να 
παρακολουθήσει ποιος έχει τελειώσει τις εργασίες αλλά και ποιος 
χρειάζεται βοήθεια.

Τέτοιου είδους εργασίες μπορεί να είναι προσανατολισμένες είτε 
στην απόκτηση δεξιοτήτων, είτε στην απόκτηση πόντων.

Συζήτηση με άλλους εκπαιδευτές: Στο forum για εκπαιδευτές 
δίνεται η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών σχετικά 
με το μάθημα. 

Κάθε μαθητής χρειάζεται μια σύνδεση στο διαδίκτυο έξω από την 
τάξη.

Στοιχεία επιτυχίας

Κρίσιμα σημεία
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Pinterest,  www.pinterest.com

Ελλάδα

Καθηγητές και μαθητές Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

Υποστήριξη της παραδοσιακής διδασκαλίας στην τάξη και της 
μάθησης έξω από την τάξη. 

Οποιαδήποτε φορητή και μη συσκευή: smartphone,  tablet, 
φορητός – σταθερός Η/Υ.

Το Pinterest είναι ένα αξιόλογο εργαλείο για την οργάνωση 
μεγάλου όγκου πληροφοριών και καταιγισμού ιδεών. Η 
σχεδιαστική του προσέγγιση το καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλο 
για τη συμμετοχή των μαθητών. Το  Pinterest μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για: 

• Σύνταξη του περιεχομένου συμπεριλαμβανομένων 
εκπαιδευτικών βίντεο 

• Οργάνωση και αποθήκευση ιδεών 

• Σύνδεση με τις εργασίες των μαθητών  και σχολιασμός τους

• Δημιουργία συνδέσεων με άλλους καθηγητές και λήψη ιδεών 
για μελλοντικά σχέδια 

• Δημιουργία ομαδικών εργασιών: κοινόχρηστοι πίνακες 
μπορεί να είναι ιδανικοί για ομαδικές εργασίες.  

Ικανότητες: βασική χρήση του Διαδικτύου και φορητών 
συσκευών.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του  Pinterest είναι η 
αποθήκευση με οπτικό τρόπο συνδέσμων σε πηγές που 

Χώρα

Ομάδα-στόχος

Σκοπός

Κινητές συσκευές

Περιγραφή

Πόροι

Στοιχεία επιτυχίας
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Κρίσιμα σημεία

υπάρχουν στο διαδίκτυο θέτοντας ένα τίτλο με βάση 
το θέμα (όπως για παράδειγμα ενδιαφέροντα  άρθρα, 
εικόνες ή βίντεο τα οποία θα είναι χρήσιμα στο μέλλον). 
Μπορεί επίσης να προστεθεί κάποια προσωπική 
υποσημείωση που να υποδηλώνει για ποιο λόγο 
επιλέχθηκε η συγκεκριμένη πηγή. Η δυνατότητα αυτή 
μπορεί να είναι χρήσιμη για καθηγητές ενώ σχεδιάζουν 
μαθήματα και συλλέγουν ιδέες για μελλοντικά 
μαθήματα. Οι πίνακες του  Pinterest αποτελούν έναν 
αξιόλογο τρόπο συνεργασίας με άλλους καθηγητές. 
Έτσι, μέσω αυτού μπορεί να γίνει διαμοιρασμός ιδεών, 
πηγών, video, καινούργιων άρθρων,  infographics και 
εικόνων με μαθητές από άλλους χώρους μάθησης ή 
ακόμη και χώρες. Οι πίνακες του Pinterest μπορούν να 
αξιοποιηθούν για να προσφέρουν μια δομημένη λίστα 
από πηγές σε μαθητές που γράφουν για κάποιο θέμα 
παρά να αφεθούν στην αχανή αναζήτηση πληροφοριών 
που προσφέρει το διαδίκτυο. Οι μαθητές μπορούν να 
συνεργαστούν σε ένα ομαδικό σχέδιο, δημιουργώντας 
από κοινού έναν πίνακα με ιδέες και πηγές, δουλεύοντας 
ανεξάρτητα και «καρφιτσώνοντας» ιδέες μέσα σε 
ένα κοινόχρηστο πίνακα που έχει δημιουργηθεί. Ο 
καθηγητής μπορεί να εντοπίσει τον πίνακα, να σχολιάσει 
και ανταποκριθεί στις από κοινού καταχωρημένες πηγές.

Κάθε μαθητής χρειάζεται μια σύνδεση στο διαδίκτυο 
έξω από την τάξη. 
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Το Gamification στην Εκπαίδευση

Χώρα

Ομάδα στόχος

Σκοπός

Κινητές συσκευές 

Περιγραφή 

Πόροι

Στοιχεία επιτυχίας

Κρίσιμα σημεία

Ηνωμένο Βασίλειο 

Μαθητές σχολείων από P4 – P7 (ηλικίας 8-12) και μαθητές 
περαιτέρω δραστηριοτήτων (νεαροί ενήλικες).

Υποστήριξη μαθησιακών δραστηριοτήτων στην τάξη με τη 
χρήση εξωτερικού υλικού μέσω ιστοσελίδων και παράδοση 
προγράμματος σε μαθητές μέσω εικονικής πλατφόρμας 
μάθησης. 

Android και IOS tablets και smartphones.

Η σημερινή ψηφιακή γενιά gamification είναι μια δημοφιλής 
τακτική που ενθαρρύνει συγκεκριμένες συμπεριφορές και 
αυξάνει τα κίνητρα και τη συμμετοχή των μαθητών. Το σχολείο 
έχει αναπτύξει ένα πρόγραμμα χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικά 
παιχνίδια μέσω κινητών συσκευών όπως tablets και smart-
phones το οποίο προσπαθεί να ενθαρρύνει τους μαθητές να 
αναπτύξουν τις προγραμματιστικές τους δεξιότητες μέσω 
της χρήσης παιχνιδιών. Τα παιχνίδια είναι εξελισσόμενα και 
διδάσκουν στα παιδιά τις έννοιες πίσω από τον προγραμματισμό 
με έναν διασκεδαστικό και ελκυστικό τρόπο. 

Συσκευές: Προγυμναστής – Tablet/Smartphone για 
προγυμναστές και μαθητές.  Πρόσβαση στο διαδίκτυο. 
Εργαλεία και εφαρμογές: blockly-games.appspot.com/ 

Οι μαθητές μαθαίνουν σωστά και αξιόπιστα παρότι 
απολαμβάνουν στην πράξη τα παιχνίδια. Οι  μαθητές 
αλληλεπιδρούν με τους συμμαθητές τους και συζητούν 
σχετικές έννοιες. Επίσης γνωρίζουν βασικές δεξιότητες 
προγραμματισμού που είναι σχετικές με την εκπαίδευσή τους.

Απαραίτητη σύνδεση στο διαδίκτυο. 

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ M-LEARNING
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Εφαρμογές κινητού για εκπαιδευτές ενηλίκων με πρόσθετες 
εκπαιδευτικές ανάγκες 

Χώρα

Ομάδα στόχος

Σκοπός

Κινητές συσκευές 

Περιγραφή 

Πόροι

Ηνωμένο Βασίλειο

Μαθητές Επαγγελματικής Κατάρτισης (νεαροί ενήλικες) με ανάγκες 
για πρόσθετη υποστήριξη στην περεταίρω εκπαίδευση. 

Υποστήριξη μάθησης στην τάξη και εξωτερικά για πρόσθετες 
ανάγκες χρησιμοποιώντας κινητές συσκευές και ένα εικονικό 
περιβάλλον μάθησης. 

Android, IOS tablets και smartphones.

Τα smartphones και τα tablets μπορούν να προσφέρουν στους 
μαθητές που έχουν φυσικούς, γνωσιακούς ή περιορισμούς 
σε κάποιες απ’ τις αισθήσεις τους, μια φορητή εναλλακτική 
λύση ενός εξειδικευμένου υλικού και λογισμικού. Υπάρχει ένα 
μεγάλο εύρος εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για να υποστηρίξουν τη μάθηση με επιτυχία. Οι εφαρμογές 
μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές στο να οργανώσουν τις 
μελέτες τους καθώς και να τους υποστηρίξουν στην ανάγνωση, 
τη συγγραφή κειμένων και τη λήψη σημειώσεων. Επιπλέον, 
υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός ξεχωριστών εφαρμογών που 
υποστηρίζουν τους μαθητές με πιο σύνθετες μαθησιακές ανάγκες. 
Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα αποτελούν οι εφαρμογές που 
υποστηρίζουν βοηθητικά και εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας για 
μαθητές με επικοινωνιακές και γλωσσικές  δυσκολίες, παρέχοντάς 
τους εικονικά σύμβολα και εικόνες ώστε να τους βοηθήσουν να 
εκφράσουν συναισθήματα και ανάγκες. Επίσης πολλές συσκευές 
έχουν ενσωματωμένες δυνατότητες πρόσβασης που παρέχουν μια 
σειρά επιλογών για να προσαρμόσουν τον τρόπο που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν. Για παράδειγμα οι συσκευές  iOS έχουν γίνει 
πολύ γνωστές σε παιδιά που είναι τυφλά ή έχουν μειωμένη όραση 
επειδή προσφέρουν Voiceover λειτουργία ανάγνωσης της οθόνης, 
η οποία τους επιτρέπει να περιηγηθούν στο διαδίκτυο.

Συσκευές: Tablet/Smartphone για εκπαιδευτές και μαθητές.  
Πρόσβαση στο Internet.
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Εργαλεία και εφαρμογές: έξυπνους πίνακες; σχετικές 
εφαρμογές (π.χ. https://www.apple.com/accessibility/ios/
voiceover/).

Οι μαθητές αισθάνονται ότι συμμετέχουν ενεργά στα 
μαθήματα και μπορούν να ξεπεράσουν εμπόδια με τη 
συμμετοχή των εκπαιδευτών και των συμμαθητών τους 
μεγιστοποιώντας την εκπαιδευτική τους εμπειρία. 

Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι γνώστης των σχετικών 
εφαρμογών που χρησιμοποιεί.

Στοιχεία επιτυχίας

Κρίσιμα σημεία
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BaiBoard®, youtube.com/watch?v=Twd0TDJt9QM 

Χώρα

Ομάδα στόχος

Σκοπός

Κινητές συσκευές
 
Περιγραφή 

Πόροι

Στοιχεία επιτυχίας

Γερμανία

Καθηγητές και μαθητές από όλα τα επίπεδα της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. 

Υποστήριξη της παραδοσιακής διδασκαλίας και ενσωμάτωση στο 
μάθημα πρόσθετων εργαλείων και οπτικοακουστικών μέσων. 

Tablet και εφαρμογές: iPad (iOS® ή Mac).

Υλοποίηση της διδακτικής ενότητας «η ίδρυση της πόλης στο 
Μεσαίωνα» μέσω BaiBoard. Πρόκειται για μια εφαρμογή που 
βασίζεται στο cloud και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να 
απεικονίσουν, δημιουργήσουν και συνεργαστούν πάνω στο 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο με τη χρήση του συνεργατικού white-
board, τηλεδιάσκεψης, σχολιασμού εγγράφων κ.ά. Η εφαρμογή 
BaiBoard διαθέτει υπηρεσίες cloud συμπεριλαμβανομένων των 
Dropbox, Google Drive, iCloud Drive και Evernote.

Συσκευές: tablet με σχετικές εφαρμογές για κάθε μαθητή και 
καθηγητή. Tools και εφαρμογές: WLAN, δυνατότητα Beamer για 
παρουσίαση αποτελεσμάτων; Padlet®, BaiBord®, GoogleMap®, 
GoogleDocs®, www.BaiBoard.com, itunes.apple.com 

• Συλλογική εργασία σε ένα αρχείο από αρκετές κινητές συσκευές

• Εργασία στον ίδιο χρόνο ή με χρονοκαθυστέρηση 

• Επιτρέπει τη δυνατότητα διπλού ελέγχου και παρέχει λειτουργίες 
για προσθήκη σχολίων.

• Δυνατότητα αποστολής αποτελεσμάτων σε διάφορες μορφές 
αρχείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
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• Ορθή διαχείριση από τον προγυμναστή, επόπτη ή καθηγητή 

• Τεκμηρίωση: “save-as-board”, “snapshots”.

Η χρήση tablets εντός του σχολείου έχει αλλάξει τη φιλοσοφία 
όλων των σχολείων καθώς δημιουργεί την ανάγκη εννοιών 
και κανόνων, υποδομών, επιμόρφωσης, επικοινωνίας και 
προγραμματισμού. 

Κρίσιμα σημεία
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Skitch

Χώρα

Ομάδα στόχος

Σκοπός

Κινητές συσκευές 

Περιγραφή 

Γερμανία

Καθηγητές και μαθητές από όλα τα επίπεδα της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης.

Υποστήριξη παραδοσιακής μάθησης στην τάξη και εξωτερικής 
μάθησης (π.χ. εργασία στο σπίτι) ενσωμάτωση μιας ειδικής 
ενότητας στο μάθημα με τη χρήση πρόσθετων εργαλείων και 
οπτικοακουστικών μέσων. 

Tablet

Το Skitch ® αποτελεί ένα εργαλείο αποτύπωσης οθόνης με 
πολλές δυνατότητες. Χρησιμοποιεί μια υπάρχουσα εικόνα ή 
μια που μόλις λήφθηκε, στην οποία μπορούν να προστεθούν 
σχήματα, κείμενο, σχόλια ή οτιδήποτε άλλο και να αποθηκευτεί 
στο Evernote έτσι ώστε να είναι διαθέσιμη και προσβάσιμη 
από παντού. Επίσης παρέχεται ενσωμάτωση με το Facebook 
και το Twitter.

Δυνατότητα εργασίας σε διαφορετικά μαθήματα μέσω 
φύλλων εργασίας:

• φυσικές επιστήμες: δυνατότητα λήψης φωτογραφιών από 
πειράματα και δημιουργία εκθέσεων

• άθληση: λήψη φωτογραφιών ενός γηπέδου βόλεϊ και 
σχολιασμός της

• μουσική: εξομοίωση των πλήκτρων του πιάνου

• γεωγραφία: σημειώσεις πάνω σε χάρτες

• μαθηματικά: παράδειγμα υπολογιστικής μεθόδου
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• γλώσσα: εξήγηση των κανόνων ορθογραφίας μέσω 
παραδείγματος 

Συσκευές: tablet με χρήσιμες εφαρμογές για κάθε μαθητή και 
καθηγητή. Σύνδεση στο ίντερνετ. Εργαλεία και εφαρμογές: 
Skitch για Apple Store ή Skitch για Windows (evernote.com/
skitch/?var=c&noredirect). 

Εύκολη εκμάθηση και χρήση του εργαλείου από τους 
μαθητές. Επίσης είναι εύκολη η αποστολή εργασιών από το 
σπίτι π.χ. αποστολή με email στον καθηγητή ή κοινοποίηση 
σε άλλους μαθητές.

Δυσκολία στην επίτευξη παιδαγωγικής ενσωμάτωσης στη 
συνολική αντίληψη του μαθήματος.  

Πόροι

Στοιχεία επιτυχίας

Κρίσιμα σημεία
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Google Classroom για Ευέλικτη Μάθηση, www.maristak.com 

Χώρα

Ομάδα στόχος

Σκοπός

Κινητές συσκευές 

Περιγραφή 

Πόροι

Ισπανία

Μαθητές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Υποστήριξη μάθησης σε εξωτερικούς χώρους.

Android smartphone.

H ευέλικτη διδασκαλία είναι μια εκπαιδευτική στρατηγική και 
ένα είδος μεικτής μάθησης όπου αντιστρέφει την παραδοσιακή 
εκπαιδευτική διάταξη, παραδίδοντας online το εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο, έξω από την τάξη. Η διαδικασία αυτή προωθεί 
δραστηριότητες ακόμα και εκείνων που θεωρούνται 
παραδοσιακή «σπιτική» εργασία, εντός της αίθουσας. Κατά τη 
διάρκεια μιας ευέλικτης διδασκαλίας, οι μαθητές παρακολουθούν 
online διαλέξεις, συνεργάζονται μέσω online συζητήσεων ή 
κάνουν έρευνα από το σπίτι συμμετέχοντας στις εργασίες που 
γίνονται μέσα στην τάξη υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτή. 
Ο καθηγητής δημιουργεί περιεχόμενο (κατά προτίμηση βίντεο 
κ.ά.) εξηγώντας το μάθημα θεωρητικά ενώ οι μαθητές δουλεύουν 
με αυτό το περιεχόμενο πάνω στις δικές τους εργασίες εκτός 
αίθουσας. Κατόπιν τούτου, ολόκληρη η ομάδα συνεργάζεται με 
βάση το περιεχόμενο αυτό.

Το Google Classroom στέλνει ειδοποιήσεις στους μαθητές κάθε 
φορά που μια νέα δραστηριότητα δημοσιεύεται και καθιστά 
δυνατή την παρακολούθηση του μαθήματος χρησιμοποιώντας το 
δικό τους smartphone.

Ο καθηγητής μπορεί επίσης να αξιολογήσει την πρόοδο των 
μαθητών (για παράδειγμα δημιουργώντας μια περίληψη του 
βιντεοπεριεχομένου) χρησιμοποιώντας το δικό του smartphone. 

Ικανότητες: βασική χρήση του Διαδικτύου και smartphone.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
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Στοιχεία επιτυχίας

Κρίσιμα σημεία

Συσκευές: smartphone για καθηγητές και μαθητές. 

Εργαλεία και εφαρμογές: Εφαρμογές του Google για την 
Εκπαίδευση. Πλατφόρμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για 
κοινοποίηση περιεχομένου βίντεο (Το YouTube θα μπορούσε 
επίσης να είναι μια αξιόλογη λύση).

en.wikipedia.org/wiki/Flipped_classroom 

google.com/edu/products/productivity-tools/

Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν πού και πότε θα γίνει το 
μάθημα και αυτό είναι μια πολύ ευέλικτη λύση. Οι μαθητές 
μπορούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για νέες δραστηριότητες 
απευθείας στο smartphone τους και να εργάζονται σε ομάδες 
χρησιμοποιώντας τις προτιμώμενες κοινωνικές εφαρμογές.

Για κάθε μαθητή χρειάζεται σύνδεση στο διαδίκτυο έξω από 
την τάξη. 
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ClassDojo για διαχείριση τάξης , www.maristak.com 

Χώρα

Ομάδα στόχος

Σκοπός

Κινητές συσκευές 

Περιγραφή 

Πόροι

Στοιχεία επιτυχίας

Κρίσιμα σημεία

Ισπανία

Μαθητές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Διαχείριση τάξης, αξιολόγηση των μαθητών και επικοινωνία με 
τους γονείς. 

Android ή Apple smartphone.

Το ClassDojo είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης τάξης για 
καθηγητές, γονείς και μαθητές. Η πλατφόρμα βοηθάει τους 
εκπαιδευτές στο να ενθαρρύνουν συγκεκριμένες συμπεριφορές 
μαθητών μέσα στην τάξη, μέσω της αμοιβαίας συνεργασίας 
μαθητή και καθηγητή σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση κινητών 
συσκευών και του διαδικτύου. Το λογισμικό της πλατφόρμας 
δημιουργεί αυτόματα αναφορές σχετικά με τις συμπεριφορές των 
μαθητών τις οποίες κάνει διαθέσιμες σε γονείς και μαθητές. Οι 
συμπεριφορές που καταγράφονται από την εφαρμογή για κάθε 
μαθητή περιλαμβάνουν μερικά από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
εργατικότητα, επιμονή, ομαδική εργασία, δημιουργικότητα και 
περιέργεια.

Ικανότητες: βασική χρήση του Διαδικτύου και smartphone. 
Συσκευές: smartphone για καθηγητές και μαθητές. Εργαλεία και 
εφαρμογές: λογαριασμός στο classdojo, email, www.classdojo.
com

Στους μαθητές αρέσει το καλό κλίμα που επικρατεί μέσα στην 
τάξη, η ενθάρρυνση για συμμετοχή, η ομαδική εργασία και η 
συνεργασία. Ο καθηγητής μπορεί να δει την εξέλιξη της προόδου 
των μαθητών. Εύκολη και άμεση επικοινωνία με τους γονείς.

Κάθε καθηγητής και μαθητής χρειάζονται σύνδεση στο ίντερνετ 
εντός της αίθουσας.
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Κώδικες QR στις σπουδές βιομηχανίας ξύλου: 
ηλεκτρονικές οδηγίες για την κατασκευή ενός σκαμνιού
goo.gl/wnv3hV

Χώρα

Ομάδα στόχος

Σκοπός

Κινητές συσκευές 

Περιγραφή 

Πόροι

Στοιχεία επιτυχίας

Φινλανδία

Μαθητές της βιομηχανίας ξύλου (ΕΕΚ).

Δημιουργία περιεχομένου για φορητές συσκευές, για την 
ενίσχυση και υποστήριξη της μάθησης εντός της αίθουσας.

Smartphone ή οποιαδήποτε φορητή συσκευή με εφαρμογή 
ανάγνωσης QR κωδικών.

Οι μαθητές προετοιμάζουν ηλεκτρονικά τα στάδια κατασκευής 
ενός σκαμνιού. Σκοπός αυτής της άσκησης είναι να μπορούν 
οι μαθητές στο μέλλον να επαναλάβουν την ίδια άσκηση με 
μεγαλύτερη ελευθερία, ενώ ο δάσκαλος θα έχει περισσότερο 
χρόνο για να διδάξει τις πραγματικές μεθόδους εργασίας. 
Κάθε φάση του έργου δημοσιεύεται σε έναν κωδικό QR 
και επισυνάπτεται στο αντίστοιχο μέρος του σκαμνιού. Η 
αντίστοιχη φάση για το κάθε κομμάτι του σκαμνιού μπορεί 
να προσεγγιστεί μέσω του QR κωδικού του. Οι οδηγοί 
ετοιμάζονται και διαμοιράζονται μέσω δωρεάν online 
υπηρεσιών ( Google Drive, YouTube, Flick etc.). Οι οδηγοί αυτοί 
είναι βελτιστοποιημένοι για smartphones, διότι η χρήση τους 
κατά τη διάρκεια της εργασίας είναι ευκολότερη από τη χρήση 
ενός tablet ή ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ένας ακόμα στόχος 
είναι οι οδηγοί αυτοί να είναι διαθέσιμοι σε όλες τις φορητές 
συσκευές (ανεξαρτήτως συστήματος και πλατφόρμας) καθώς 
επίσης και από άλλα σχολεία.

Ικανότητες:  Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ.

Η συγκεκριμένη μέθοδος καθιστά εύκολη την παρακολούθηση 
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οδηγιών κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πρακτικής εργασίας, 
με έναν πολύ επεξηγηματικό τρόπο κάνοντας έτσι την εργασία 
ευκολότερη. Η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε 
εργασία που μπορεί να χωριστεί σε βήματα/φάσεις και απαιτείται 
να παρουσιαστεί με έναν ευέλικτο τρόπο.

Η προετοιμασία των οδηγών είναι μια χρονοβόρα διαδικασία 
για τους μαθητές και τους καθηγητές που εργάζονται για τη 
δημιουργία τους. Η ασφάλεια στο χώρο εργασίας θα πρέπει να 
λαμβάνεται πάντα υπόψη κατά τη διάρκεια εργασίας.

Κρίσιμα σημεία
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Online βάρδιες νοσηλευτικής, goo.gl/wnv3hV

Χώρα

Ομάδα στόχος

Σκοπός

Κινητές συσκευές 

Περιγραφή 

Πόροι

Φιλανδία

Μαθητές του Επαγγελματικού Ινστιτούτου Turku, Φιλανδία

Μάθηση εκτός αίθουσας με τη χρήση εργαλείων για την 
εκμάθηση πρακτικών δεξιοτήτων και γνώσεων.

Οποιαδήποτε («έξυπνη») φορητή συσκευή-  smartphone, 
notebook, tablet, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.ά.

Οι online βάρδιες νοσηλευτικής είναι εκπαιδευτική ενότητα 
στο πρόγραμμα σπουδών της Πρακτικής Νοσηλευτικής όπου 
ο μαθητής μπορεί να εκτελέσει ένα μέρος της δουλειάς του 
εξ αποστάσεως  σε ένα «εικονικό νοσοκομείο» με τη χρήση 
ενός υπολογιστή ή μιας φορητής συσκευής. Υπάρχουν επτά 
βάρδιες εργασίας ανά εβδομάδα (με βάση το μοντέλο του 
Roper-Logan-Tierney) που είναι δομημένες «ανά περιστατικό» 
και έχουν σαν στόχο να βοηθήσουν τον μαθητή να γνωρίσει 
σε βάθος το πώς να προετοιμάσει ένα σχέδιο θεραπείας, 
να υποστηρίξει καθημερινές εργασίες, να καθοδηγεί τους 
ασθενείς και να αξιολογεί την επαγγελματική επάρκεια. Οι 
περιπτώσεις παρουσιάζουν περιστατικά τα οποία είναι όσο 
το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματική ζωή. Σημαντικά 
στοιχεία θεωρούνται επίσης η απόκτηση πληροφοριών, οι 
ικανότητες καθοδήγησης των ασθενών καθώς και ικανότητες 
συστηματικής προσέγγισης και επίλυσης προβλημάτων. 
Ένας επιστημονικός συνεργάτης και ένας καθηγητής θα 
αξιολογήσουν εγγράφως την ολοκληρωμένη εργασία και ο 
μαθητής μπορεί να επιστρέψει στα καθήκοντα/εργασίες του 
αργότερα.

Ικανότητες:  βασικές δεξιότητες ΤΠΕ.

Ανθρώπινο δυναμικό: κάθε μαθητής θα έχει έναν επιστημονικό 
συνεργάτη και έναν καθηγητή οι οποίοι θα αξιολογούν την 
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δουλειά του. 

Η μέθοδος υποστηρίζει την ενσωμάτωση θεωρητικών και 
πρακτικών ικανοτήτων. Οι μαθητές θεωρούν χρήσιμη τη μέθοδο, 
καθώς οι περιπτώσεις αντιστοιχούν σε πραγματικά γεγονότα που 
θα αντιμετωπιστούν στο μέλλον. Ο καθηγητής διαπίστωσε ότι 
η μέθοδος της ατομικής υποστήριξης παρέχεται πιο εύκολα. Η 
μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλα θέματα.

Το εικονικό νοσοκομείο φιλοξενείται στον server του 
Επαγγελματικού Ινστιτούτου στο Turku, και μπορεί να μην 
ανταποκρίνεται εφόσον είναι απασχολημένο από πολλούς 
χρήστες. Οι συνδέσεις (links) αποστέλλονται μία φορά μέσω email 
στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του μαθητή και του καθηγητή και 
επομένως θα πρέπει να φυλάσσονται με προσοχή. 

Στοιχεία επιτυχίας

Κρίσιμα σημεία
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Εφαρμογή “Socrative teacher” και “Socrative student” 
www.socrative.com

Χώρα

Ομάδα στόχος

Σκοπός

Κινητές συσκευές 

Περιγραφή 

Πόροι

Φιλανδία

Μαθητές Δευτεροβάθμιας, Επαγγελματικής και ανώτατης 
εκπαίδευσης. 

Η εφαρμογή Socrative βοηθά στη συμμετοχή και στην 
αξιολόγηση των μαθητών  κατά τη διάρκεια της μάθησης. 

Smartphones και tablets. 

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης δημιουργούνται από τους 
καθηγητές διαδραστικές ασκήσεις οι οποίες δίνονται στους 
μαθητές.

Οι καθηγητές μπορούν να σχεδιάσουν και επεξεργαστούν 
τη δική τους βιβλιοθήκη αξιολογήσεων και να τις μοιράσουν 
μέσω του προσωπικού τους δικτύου μάθησης. Επίσης 
μπορούν να προσθέσουν ετικέτες με βασικά κοινά πρότυπα. 
Τα αποτελέσματα των μαθητών εμφανίζονται στην οθόνη 
του καθηγητή καθώς οι μαθητές υποβάλλουν τις απαντήσεις 
τους σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού/λάθους, 
διαβαθμισμένης σύντομης απάντησης ή ερωτήσεις ανοιχτού 
τύπου. 

Μέσω της μεθόδου απαντήσεων σε πραγματικό χρόνο, την 
συνάθροιση του αποτελέσματος και της οπτικής απεικόνισης, 
οι καθηγητές έχουν άμεση εικόνα του επιπέδου κατανόησης 
των μαθητών και μπορούν να αξιοποιούν καλύτερα τον 
διαθέσιμο χρόνο τους στην αίθουσα για την καλύτερη 
συνεργασία και ανάπτυξη ως μια κοινότητα εκπαιδευομένων.

Ικανότητες: Βασική γνώση στο «κατέβασμα»  (downloading) 
και χρήση εφαρμογών.
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Συσκευές:  Η μέθοδος Socrative είναι διαθέσιμη σε  iOS, Android, 
Chrome, Kindle, Windows Mobile και σε όλα τα προγράμματα 
περιήγησης του web καθιστώντας την προσβάσιμη από όλες τις 
τεχνολογικές πλατφόρμες. Σύνδεση διαδικτύου για κατέβασμα 
της εφαρμογής και  online εγγραφή.

Ανασκόπηση της κατανόησης από τους μαθητές μέσω διαφόρων 
τύπων αναφορών: γενική εικόνα της τάξης, ειδικά αποτελέσματα 
των μαθητών ή ανάλυση ερώτημα προς ερώτημα. Όλες οι 
αναφορές/εκθέσεις μπορούν να ανακτηθούν (downloaded), να 
σταλούν με email ή να αποθηκευθούν σε φάκελο στο Google Drive 
οποιαδήποτε στιγμή. Επίσης οι αναφορές είναι πάντα διαθέσιμες 
στην ενότητα αναφορών στο Socrative.

Στην αρχή μπορεί η δημιουργία του τεστ να φανεί λίγο δύσκολη 
διαδικασία στον καθηγητή, όμως υπάρχουν online βοηθήματα με 
βίντεο τα οποία μπορούν να τον βοηθήσουν, www.youtube.com/
user/SocrativeVideos.

Επίσης μετά τη δημιουργία του τεστ ο καθηγητής μπορεί να το 
αντιγράψει και να το επεξεργαστεί και να το μοιραστεί με άλλους 
καθηγητές. Επομένως αν αυτή η εφαρμογή χρησιμοποιηθεί από 
αρκετούς χρήστες οι οποίοι μοιράζονται τα τεστ, τότε η δημιουργία 
αυτών μπορεί να γίνει γρηγορότερα.

Στοιχεία επιτυχίας

Κρίσιμα σημεία
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Εφαρμογή  Aurasma και υλικό μελέτης με τη χρήση της 
εφαρμογής, studio.aurasma.com/home 

Χώρα

Ομάδα στόχος

Σκοπός

Κινητές συσκευές 

Περιγραφή 

Φιλανδία

Μαθητές Δευτεροβάθμιας, Επαγγελματικής και ανώτατης 
εκπαίδευσης.

Μάθημα σε αίθουσα διδασκαλίας και ατομική μάθηση.

Οποιαδήποτε κινητή συσκευή π.χ. smartphones ή  tablets.

Η  Aurasma είναι μια πολύ γνωστή εφαρμογή τελευταίας 
τεχνολογίας η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
διδασκαλία και μάθηση μέσω της δημιουργίας πραγματικών 
δραστηριοτήτων. Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα στους 
καθηγητές να δημιουργήσουν και να συνδέσουν εύκολα 
ψηφιακό περιεχόμενο π.χ. βίντεο με υπερσύνδεση σε εικόνες 
που περιλαμβάνονται σε βιβλία ή πίνακες αίθουσας.

Απαιτούνται λίγα μόνο βήματα για να δημιουργηθεί ένας 
λογαριασμός  Aura για μαθητές έτσι ώστε να μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή  Aurasma:

1. Δημιουργία λογαριασμού στην Aurasma

2. Επιβεβαίωση του λογαριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (email)

3. Εισαγωγή  στο Aurasma Studio

4. Επιλογή “Δημιουργία μιας νέας Aura”

5. Επιλογή της εικόνας που θέλετε να εκτυπωθεί

6. Προσθήκη του video που θέλετε να δουν οι μαθητές
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Πόροι
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Κρίσιμα σημεία

7. Δημοσιοποίηση

8. Εκτύπωση της εικόνας, γνωριμία της εφαρμογής  Aurasma 
με τους μαθητές και «κατέβασμα» απαραίτητων στοιχείων στις 
κινητές συσκευές τους 

9. Αίτημα προσθήκης από τους μαθητές στις  επαφές τους στο 
Aurasma.

Ικανότητες: Βασικές γνώσεις στο «κατέβασμα» και στην χρήση 
εφαρμογών.

Συσκευές: Η εφαρμογή  Aurasma είναι διαθέσιμη σε  Android 
και  iOS (8.0) συσκευές. Υπάρχει δυνατότητα απόκτησης της 
εφαρμογής από το  App Store ή  Google Play μέχρι και από  iP-
hones,  iPads και  Android τηλέφωνα και  tablets έκδοσης 4.0 και 
άνω.

Εύκολη προσβασιμότητα. Οι πληροφορίες κοινοποιούνται 
ελεύθερα, ανεξαρτήτως χρόνου και γεωγραφικής περιοχής. 
Η δημιουργία μιας εφαρμογής Aurasma είναι δωρεάν όπως 
επίσης και η κοινή χρήση της με τους μαθητές σας. Επίσης είναι 
εύκολο να δημιουργηθεί και εισαχθεί σε οποιοδήποτε είδος 
πληροφορίας. Οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στην 
πλατφόρμα μόνο αν εγκαταστήσουν την εφαρμογή στις κινητές 
συσκευές τους και αφότου επιλέξουν τις εκτυπωμένες εικόνες 
για να ξεκινήσει η εκμάθηση.

Οι καθηγητές πρέπει να έχουν Η/Υ και φορητές συσκευές ώστε 
να δημιουργήσουν/δοκιμάσουν την εφαρμογή  Auras όπως και 
οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μια φορητή συσκευή στην οποία 
θα είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή  Aurasma.
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Εφαρμογή ανάγνωσης  κωδίκων QR και διδακτικό υλικό 
με κώδικες QR,  www.qr-code-generator.com

Χώρα

Ομάδα στόχος

Σκοπός

Κινητές συσκευές 

Περιγραφή 

Φιλανδία

Μαθητές Δευτεροβάθμιας, Επαγγελματικής και ανώτατης 
εκπαίδευσης.

Μάθημα στην τάξη και ατομική μάθηση. Σκοπός είναι 
να μπορούν οι μαθητές να έχουν γρήγορη πρόσβαση σε 
πληροφορίες που βρίσκονται στις κινητές συσκευές τους. 

Smart Phones ή/και tablets. 

Η κωδικοποίηση QR (Κώδικας Γρήγορης Απόκρισης) είναι μια 
μοναδική εικόνα, μια δισδιάστατη απεικόνιση γραμμωτού 
κώδικα που περιέχει μοναδικές πληροφορίες.

Οι εφαρμογές ανάγνωσης QR κωδίκων για κινητά και tablets 
υπάρχουν σε δύο εκδόσεις:

-Για δημιουργία/παραγωγή QR κώδικα

-Για ανάγνωση/σκανάρισμα QR κώδικα

Η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού με  QR κώδικα απαιτεί την 
χρήση και των δύο τύπων της εφαρμογής.

Στον εκπαιδευτικό τομέα οι  QR κώδικες μπορούν να 
αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό τρόπο σύνδεσης ενός 
μέρους του εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα μπορεί να 
αποκωδικοποιηθεί ξεχωριστά από τους εκπαιδευόμενους.

Παραδείγματα χρήσης QR κωδίκων στην τάξη: τοποθέτηση 
ενός QR κώδικα με τη σωστή απάντηση/βοήθεια σε ένα 
τεστ· χρήση QR κώδικα ως μεθόδου λήψης περισσότερων 
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πληροφοριών σχετικά με κάποιο θέμα ή απόκτησης πρόσβασης 
σε πρόσθετο υλικό που βρίσκεται σε αφίσες και πίνακες 
ανακοινώσεων· επισύναψη  QR κωδίκων σε κείμενα βιβλίων και 
άλλο έντυπο υλικό για την παροχή περισσότερων πληροφοριών 
π.χ. σχετικά με τον συγγραφέα ή έναν online σύνδεσμο σχετικά 
με το υλικό· εισαγωγή του QR κώδικα σε παρουσιάσεις  Pow-
erPoint με σύνδεσμο στην παρουσίαση έτσι ώστε να δίνεται 
η δυνατότητα στο κοινό να την κατεβάσει· επισύναψη του QR 
κώδικα σε φυσικά αντικείμενα μέσα στην τάξη με σκοπό την 
παροχή περισσότερων πληροφοριών γι’ αυτά κ.ά.· οι κώδικες 
QR μπορούν να φιλοξενήσουν πάνω από 4000 χαρακτήρες των 
πληροφοριών και επομένως αποτελούν ένα αποτελεσματικό 
μέσο για την εξοικονόμηση χαρτιού και σχολικών πόρων.

Ικανότητες: Βασικές γνώσεις στο κατέβασμα και τη χρησιμοποίηση 
εφαρμογών.

Συσκευές: Οι εφαρμογές QR κώδικα είναι διαθέσιμες στις 
περισσότερες smartphone και tablet  πλατφόρμες: iOS, Android, 
Windows, Blackberry

Εύκολη προσβασιμότητα.  Οι πληροφορίες κοινοποιούνται 
ελεύθερα, ανεξαρτήτως χρόνου και γεωγραφικής περιοχής. Οι QR 
κώδικες είναι εύκολο να δημιουργηθούν καθώς υπάρχουν πολλά 
δωρεάν apps και εργαλεία στο Διαδίκτυο τα οποία μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι μαθητές για να δημιουργήσουν QR κώδικες 
και να εισάγουν οποιεσδήποτε είδους πληροφορίες. Η σάρωση 
και αποκωδικοποίηση του  QR κώδικα είναι πολύ εύκολη.

Οι καθηγητές είναι απαραίτητο να έχουν Η/Υ και φορητές συσκευές 
ώστε να δημιουργήσουν και δοκιμάσουν τους QR κώδικες ενώ οι 
μαθητές θα πρέπει να έχουν μια φορητή συσκευή η οποία θα έχει 
εγκατεστημένο σαρωτή QR κωδίκων. 
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6. Σχεδιασμος m-learning 
προσεγγισης

ΒΗΜΑ 1
Ορισμός του μαθησιακού στόχου που πρέπει να επιτευχθεί.

Η τεχνολογία επιτρέπει τη δημιουργία νέων εργασιών που προηγουμένως 
θεωρούνταν ασύλληπτες, αλλά είναι σημαντικό να επιβεβαιωθεί ότι η 
εμπειρία της μάθησης με τη χρήση κινητού είναι σημαντική και παρέχει 
πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες μορφές μάθησης.  

• Ποια μορφή m-learning ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας;

• Θα χρησιμοποιούσατε εργαλεία για συνεργασία, αξιολόγηση ή βελτίωση 
της αποτελεσματικής  εργασίας; 

• Ποιες δράσεις των χρηστών θα θέλατε να αξιολογήσετε; 

ΒΗΜΑ 2
Εκτίμηση της παρούσας κατάστασης.

• Ποιοι είναι οι χρήστες

• Ποιες κινητές συσκευές χρησιμοποιούν;

• Ποιοι είναι οι κύριοι τρόποι ενασχόλησης με τις κινητές συσκευές 
(παιχνίδια, γραπτά μηνύματα, δημιουργία και διαμοιρασμός περιεχομένου, 
επικοινωνία με άλλους, περιήγηση στο διαδίκτυο…)

• Εάν οι συσκευές των χρηστών συνδέονται με το Διαδίκτυο, με ποιον 
τρόπο;
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Δίνοντας απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα, ακόμη κι αν αυτή φαίνεται 
προφανής, είναι ένα από τα βασικά στοιχεία για την οργάνωση της 
εκπαίδευσης.  

Προσωπική και ομαδική εμπειρία 
• Υπάρχει κάποιος στο εκπαιδευτικό ίδρυμα που ασχολείται με τη δημιουργία 
ιστοσελίδων ή έχει εμπειρία σε εφαρμογές και παιχνίδια; 

• Ποιος θα είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο;

• Ποιος θα είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση;

• Ποιες γνώσεις και δεξιότητες πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτές;

• Χρειάζεται να εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτές;

• Χρειάζεται πρόσθετο υλικό; 

Πόροι  
Προϋπολογισμός. Είναι διαθέσιμο όλο το απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό 
και οι κατάλληλες ειδικότητες ή θα χρειαστεί να γίνει αγορά κάποιων 
επιπλέον στοιχείων; Ποια περεταίρω στοιχεία μπορούν να προστεθούν; 
Τι προϋπολογισμός υπάρχει και πως μπορεί να διατεθεί αυτός; Υπάρχει 
κονδύλιο για την ανάπτυξη του m-learning; 

• Χρόνος. Πόσο χρόνο απαιτεί ο σχεδιασμός της m-learning εκπαίδευσης, 
της υλοποίησης και της προετοιμασίας της αξιολόγησης των πρώτων 
αποτελεσμάτων; Υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χρόνος για την επίτευξη των 
στόχων των συμμετεχόντων;

• Τεχνολογία. Είναι διαθέσιμες όλες οι απαραίτητες φορητές συσκευές; 
Μπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση σε αυτές και να εργαστεί με τη χρήση 
JAVA, HTML5 ή παρόμοιες γλώσσες;

• Περιεχόμενο. Υπάρχει το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο μπορεί να 
μετατραπεί σε συμβατή μορφή για φορητές συσκευές; Είναι το περιεχόμενο 
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κατάλληλο για χρήση σε αυτές; Ποιος θα παραδώσει το απαιτούμενο 
περιεχόμενο; Θα είναι εύκολη η πρόσβαση στο περιεχόμενο μέσω των 
φορητών συσκευών; Ποιος θα είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση και τις 
αλλαγές στο περιεχόμενο, εφόσον χρειαστεί; Σχετικά με τα πνευματικά 
δικαιώματα-ποιος θα έχει τα δικαιώματα για το περιεχόμενο;

Απαιτήσεις για την ασφάλεια 

Καθορισμός απαιτήσεων για την ασφάλεια.

ΒΗΜΑ 3
Επιλογή συσκευής που θα είναι διαθέσιμη σε κάθε μαθητή.  

Η φορητότητα αποτελεί μια ευκαιρία και όχι ένα εμπόδιο. Εάν κάποιος 
μαθητής δεν έχει tablet ή media player, σημαίνει ότι δεν  έχει και τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο που θα μοιραστεί 
σε αυτές τις συσκευές. Για να γίνει ευκολότερη η επιλογή, θα πρέπει 
προηγουμένως να εστιάσουμε στην ανάλυση της παρούσας κατάστασης. 
Οι συσκευές θα πρέπει να είναι εξοπλισμένες με πολλά χαρακτηριστικά 
τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μάθηση.

Τα εργαλεία και οι συσκευές θα πρέπει να είναι κατάλληλες για τις 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που σχεδιάζονται (αναπαραγωγή ήχου 
και βίντεο, ρολόι, ημερολόγιο, λίστα επαφών, GPS, χάρτες, πλοήγηση, 
Bluetooth, e-mail, πρόγραμμα περιήγησης, σύντομα γραπτά μηνύματα, 
τηλεφωνικές κλήσεις, εγγραφή ήχου και βίντεο, επεξεργαστής κειμένου, 
υπολογιστικά φύλλα, κοινωνικά δίκτυα) και όλοι να έχουν πρόσβαση σε 
αυτές.

Επίσης μπορεί να γίνει επιλογή μεταξύ:

Ενός μεικτού συστήματος μάθησης: Μέθοδοι εκμάθησης στην τάξη σε 
συνδυασμό με δραστηριότητες μέσω υπολογιστή.

Μιας 100% m-learning εμπειρίας.
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ΒΗΜΑ 4.
Δημιουργία προτύπου. 

Η δημιουργία προτύπων είναι σημαντικό μέρος του κύκλου ζωής της 
ανάπτυξης της διαδικασίας m-learning. Η διαδικασία αυτή βελτιώνει την 
εμπειρία του χρήστη και εφόσον χρειαστεί μπορεί να τροποποιήσει το 
μάθημα. Για τη δημιουργία του περιεχομένου m-learning θα πρέπει να 
τηρηθούν μερικές βασικές αρχές:

• Τμηματοποιημένη πληροφόρηση σε ενότητες των 5 λεπτών ή λιγότερο 

• Απλότητα και ταχύτητα φόρτωσης δεδομένων. Η πρόσβαση στο m-learning 
θα πρέπει να πραγματοποιείται σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε μικρή 
οθόνη οπότε πρέπει να αποφασιστεί εκ των προτέρων τι είναι σημαντικό.

• Ενσωμάτωση πολυμέσων, ήχου, βίντεο, παιχνιδιών κ.ά.

• Το περιεχόμενο θα πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς, να μην είναι στατικό 
και να περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.

• Η παράδοση του μαθήματος θα πρέπει να είναι στην καθομιλούμενη 
γλώσσα και να υιοθετηθεί ένα συγκεκριμένο στυλ. Ο μαθητής θεωρεί τη 
φορητή συσκευή του ως πολύ «προσωπική». 

• Απαραίτητη είναι η ύπαρξη στοιχείων που ευνοούν τη συνεργασία.

• Απαραίτητη είναι η ύπαρξη εφαρμογών.

ΒΗΜΑ 5.
Δοκιμή της διαδικασίας.

Η δοκιμασία των μεθόδων m-learning αποτελεί βασικό σημείο το οποίο δεν 
θα πρέπει να παραλείπεται σε καμία περίπτωση. Στο στάδιο αυτό κρίνεται η 
επιτυχία των εκπαιδευτικών μαθημάτων άλλα και των συσκευών m-learning. 
Επίσης στο στάδιο αυτό δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτή να ελέγξει αν 
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η διαδικασία που επιλέχθηκε ανταποκρίνεται στις δικές του προσδοκίες 
άλλα και αυτές των μαθητών. Είναι σημαντικό να δοθεί προσοχή στη 
διαδικασία δοκιμής από τους μαθητές και να γίνει σωστή καταγραφή 
των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν, καθώς επίσης να ζητηθεί από 
αυτούς να σχολιάσουν την εκπαιδευτική διαδικασία επί τόπου ή κατόπιν 
της δοκιμής με σκοπό να διορθωθούν ή τροποποιηθούν κάποια κρίσιμα 
σημεία.

• Εύρεση πληροφοριών στο 

διαδίκτυο.

• Χρήση πολυμέσων: βίντεο, 

κινούμενα σχέδια, ήχος.

• Ενημέρωση μέσω ψηφιακών 

λεξικών και εγκυκλοπαιδειών. 

• Podcast. 

• Δημιουργία υλικού.

• Ανάγνωση ψηφιακών βιβλίων.

• Εκμάθηση μέσω ηχητικών 

βιβλίων.

• Καταγραφή σημειώσεων, ήχου 

και βίντεο.

• Λήψη φωτογραφιών και βίντεο.

• Κοινή χρήση αρχείων και 

αλληλεπίδραση με άλλους χρήστες 

μέσω κοινωνικών δικτύων.

• Πρόσβαση σε online πλατφόρμα 

όπου είναι αποθηκευμένες οι 

πληροφορίες.

• Υποστηρικτικές ασκήσεις και 

δραστηριότητες.

• Εκπαιδευτικές Εφαρμογές 

σχετικές με το πρόγραμμα 

σπουδών.

• Αποστολή πρόσθετων 

πληροφοριών για το θέμα μέσω 

φορητών συσκευών.

• Καταγραφή παρατηρήσεων του 

εκπαιδευτή.

• Καταγραφή ενός πειράματος.

• Επεξεργασία εγγράφων.

• Δημιουργία βιβλιοθήκης με 

εικόνες και ήχους. 

• και πολλά ακόμη...

Παραδείγματα χρήσης του m-learning στην εκπαίδευση:
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Σιγουρευτείτε ότι όλοι οι μαθητές διαθέτουν κατάλληλη φορητή συσκευή.

Το m-learning θα πρέπει να χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση 
υποστηρικτικά μαζί με άλλες μορφές διδασκαλίας με τις οποίες θα πρέπει 
να συνδέονται.

 Συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξης της εκπαιδευτικής εμπειρίας του 
μαθητή και επιβεβαίωση ότι η διαδικασία πληροί τους εκπαιδευτικούς της 
σκοπούς.

 Το m-learning θα πρέπει να ενθαρρύνει τον καθορισμό των 
δραστηριοτήτων σε ένα εννοιολογικό πλαίσιο, το οποίο να περιλαμβάνει 
την εύρεση πληροφοριών, ανάλυση, οργάνωση κ.ά. 

Ενθαρρύνετε την περιέργεια, την πρωτοβουλία και αυτονομία των 
μαθητών. 

 Είναι καλύτερο να ξεκινήσετε με μικρές δοκιμές και στη συνέχεια να 
γίνει έλεγχος της επάρκειας και των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας.

Μερικές προτροπές: 
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Από την άποψη της τεχνολογίας:

1. Η τεχνολογία θα γίνει πιο προσβάσιμη, οικονομικά προσιτή και 
λειτουργική: με βελτιωμένη λειτουργικότητα, συνδεσιμότητα και 
μνήμη σε χαμηλά κόστη, αύξηση διαθεσιμότητας και εμβάθυνσης των 
φορητών συσκευών και υπηρεσιών που βασίζονται σε υπηρεσίες cloud 
με εξειδικευμένη λειτουργικότητα. 

2. Οι συσκευές θα έχουν την ικανότητα στο μέλλον να συλλέγουν, 
συνθέτουν και αναλύουν μαζικές ποσότητες δεδομένων, να συνδέονται 
στο cloud, να έχουν την ικανότητα να συνθέτουν σημαντικά μεγάλες 
ποσότητες δεδομένων και να αναλύουν τα δεδομένα για τη δημιουργία 
προτύπων.   

3. Νέοι τύποι δεδομένων θα είναι διαθέσιμοι. Οι συσκευές θα «γνωρίζουν» 
τους ιδιοκτήτες τους και θα συνδέονται στενά με έξυπνο τρόπο, 
παρέχοντας εξατομικευμένη και με βάση ένα συγκεκριμένο πλαίσιο 
μάθηση μέσω της κινητής τεχνολογίας.   

4. Τα γλωσσικά εμπόδια θα πρέπει να εξαλειφθούν. Εφόσον βελτιωθούν 
οι εφαρμογές μετάφρασης, οι μαθητευόμενοι θα έχουν πρόσβαση σε μια 
ευρύτερη ποικιλία εκπαιδευτικών πηγών και περιεχομένου.

5. Οι περιορισμοί του μεγέθους της οθόνης θα εξαφανιστούν. Το γεγονός 
αυτό, θα μπορούσε για παράδειγμα να επιτρέψει στον μαθητή να δει μια 

7. Σκεψεις για τη διαδικασια 
m-learning και μελλοντικες 
ευκαιριες

Η αναμενόμενη εξέλιξη m-learning προωθείται με τον συνδυασμό των 
εξελίξεων της τεχνολογίας και των κοινωνικών αλλαγών.  
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μεγάλη και υψηλής ευκρίνειας εικόνα στο 
σύνολό της ή να διευκολυνθεί στην ανάγνωση 
πολύ μεγάλων κειμένων. 

6. Οι πηγές ενέργειας και η ικανότητα ισχύος 
θα βελτιωθούν καθώς οι μπαταρίες γίνονται 
μικρότερες, φθηνότερες, με μεγαλύτερη 
διάρκεια και ταχύτερης φόρτισης ενώ 
ταυτόχρονα δημιουργούνται και νέες πηγές 
ενέργειας.

Με παιδαγωγική προοπτική: 

1. Οι αλλαγές που θα δημιουργηθούν από την τεχνολογική πρόοδο είναι 
αναπόφευκτες: τα πάντα προδιαγράφουν μια ενεργή, δημιουργική και 
ανοικτή στον κόσμο τάξη.

2. Η δραστηριότητα στην τάξη θα πρέπει να επεκταθεί πέρα από τα κέντρα 
εκπαίδευσης, με τη βοήθεια των φορητών συσκευών. Οι εξωσχολικές 
δραστηριότητες θα αυξηθούν και θα ενισχυθεί η εκπαιδευτική αξία με νέες 
συσκευές και υπηρεσίες. 

3. Ο αντίκτυπος της αλλαγής θα υπερβεί την έννοια της τάξης. Αυτό 
ουσιαστικά σημαίνει αλλαγή της εκπαιδευτικής κουλτούρας. 

4. Η συμπεριφορά των καθηγητών και η κατάρτισής τους θα είναι 
καθοριστική για την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της τεχνολογίας και 
θα μετασχηματίσει την παιδαγωγική κουλτούρα. Όσο περισσότερο είναι 
ανοικτοί οι καθηγητές στην αλλαγή, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ικανότητά 
τους να προσαρμοστούν, να εμβαθύνουν και να αυξήσουν το ρυθμό 
ανάπτυξης της αλλαγής της εκπαιδευτικής κουλτούρας. Όσο καλύτερη είναι 
η ψηφιακή τους ικανότητα τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η διάθεση των 
τεχνολογικών μέσων από πλευράς τους. 

5. Το κλειδί για την εκπαιδευτική καινοτομία βρίσκεται στη συνοχή μεταξύ 
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της κυκλοφορίας νέων συσκευών και υπηρεσιών αλλά και την εφαρμογή 
νέων μεθόδων. 

6. Η χρήση των μαθητών με ψηφιακή κουλτούρα θα είναι καθοριστική 
μέσα στην τάξη. Συστήματα με περιορισμούς και αδυναμίες θα είναι 
δυσλειτουργικά. Οι καθηγητές θα πρέπει να αποδεχτούν ορισμένους 
κινδύνους που σχετίζονται με τον έλεγχο της τεχνολογίας, καθώς αυτό 
αποτελεί μέρος της καινοτομίας.

7. Οι εκπαιδευτικές κοινότητες και η ομαδική εργασία μπορεί να 
αποτελέσουν κινητήρια δύναμη για την επιτάχυνση της καινοτομίας. 
Η συλλογική δημιουργία των ψηφιακών πόρων θα είναι καθοριστικός 
παράγοντας για αυτή την αλλαγή. Η εκπαίδευση και η τεχνολογία μπορούν 
και θα πρέπει να συν-εξελιχθούν με αμοιβαίους υποστηρικτικούς 
τρόπους. Ενώ οι άνθρωποι τείνουν να σκέφτονται πως η εκπαίδευση 
μονίμως υστερεί τεχνολογικά, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες 
η εκπαίδευση έχει προωθήσει την τεχνολογική καινοτομία. 

Για παράδειγμα, μερικοί ιστορικοί υποστηρίζουν ότι το Dynabook (1968) 
του Alan Kay αποτέλεσε έναν πρόωρο πρωτότυπο φορητό υπολογιστή, 
ο οποίος αξιοποιήθηκε ως μέσο για να βοηθήσει του μαθητές να 
μάθουν μέσω των «νέων μέσων ενημέρωσης». Στην ιδανική περίπτωση 
η τεχνολογία και η εκπαίδευση θα συν-εξελιχθούν με τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες να κινητοποιούν την τεχνολογική πρόοδο εφόσον την υιοθετούν.
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Επαγγελματικη αναπτυξη: 

Edutopia’s “Mobile Learning: Resource Roundup” (Bit.ly/Otjhip)  Λήψη ιδεών, συμβουλών 
και εργαλείων από εκπαιδευτές που ενσωματώνουν τις φορητές συσκευές σε αίθουσες 
διδασκαλίας. 

The Mobile Native (Themobilenative.org) Ο καθηγητής και blogger Scott Newcomb 
προσφέρει εκπαιδευτικούς πόρους για χρήση στην αίθουσα διδασκαλίας και βοηθάει 
τους καθηγητές σε υλοποιήσεις m-learning. 

Unesco’s Working Paper Series On Mobile Learning, “Turning On Mobile Learning In North 
America” (Bit.ly/Rhhape) Μια περιεκτική έκθεση στην οποία αναλύεται η εφαρμογή και οι 
προκλήσεις που αφορούν στο m-learning.

New Learning Institute (Newlearninginstitute.org/Blog) Το blog επιχορηγείται από το 
Ίδρυμα Pearson και παρέχει πληροφόρηση για τις τελευταίες εξελίξεις στην νέα μάθηση. 

International Association For Mobile Learning (Iamlearn.org) Μέσω της ιστοσελίδας του 
οργανισμού διατίθεται παραδείγματα για ψηφιακές πρωτοβουλίες.

Center For Digital Education’s “12 Keys To Finding Quality Education Apps”  (Bit.ly/
P5ing1) Το άρθρο αυτό μπορεί να βοηθήσει στην αξιολόγηση των εφαρμογών που 
χρησιμοποιούνται στην τάξη.

Στο Twitter.com διατίθενται συμβουλές για το mobile learning, χρησιμοποιούνται οι 
παρακάτω ετικέτες (hashtags): #mlearning, #mobilelearning, #edapps, #appsforkids, 
#slide2learn, #ipaded, #ipadchat.  

Ευρεση εφαρμογων και αλλων διαδικτυακων εργαλειων:

I Education Apps Review (Iear.org) Οι πηγές ταξινομούνται βάσει της βαθμολογίας και 
του θέματός τους, από την κοινότητα των εκπαιδευτών και των δημιουργών apps.

8. Χρησιμοι συνδεσμοι
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Appitic (Appitic.com) Κατάλογος με εφαρμογές για την εκπαίδευση από 
διακεκριμένους εκπαιδευτές της Apple.

Common Sense Media’s App Reviews (Commonsensemedia.org/App-Re-
views)  Εκτενείς αξιολογήσεις για όλα τα είδη μέσων μαζικής ενημέρωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών (apps), με πληροφορίες για τις εκπαιδευτικές 
τους δυνατότητες και τις πλατφόρμες με τις οποίες είναι συμβατές. 

Teachers With Apps (Teacherswithapps.com) Δύο καθηγητές γράφουν εύκολες στην 
κατανόηση κριτικές για εκπαιδευτικά apps, για εκπαιδευτές και γονείς.

Ipads In Education (Bit.ly/9Iurko) Συλλογή με εφαρμογές της Apple ταξινομημένες 
ανά πρόγραμμα σπουδών. 

Bloomin’ Apps (www.schrockguide.net/Bloomin-Apps.html) Η σελίδα περιέχει 
εφαρμογές ανά κατηγορία σύμφωνα με τους κανόνες ταξινομίας Bloom. Αυτή 
περιλαμβάνει χρήσιμες συμβουλές για iPad, Google, Android και Web 2.0 εφαρμογές. 
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