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Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ MOBILE LEARNING 

 

Περίληψη 

 

Κύριος σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας ήταν η διερεύνηση των 

αντιλήψεων των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων που υπηρετούν στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στον ελλαδικό χώρο. Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας ήταν 

α) να καταγραφούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το Mobile Learning και β) να 

διαπιστωθούν οι διαφορές των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με το φύλο, τη 

διδακτική εμπειρία και την ειδικότητά τους. Στην έρευνα συμμετείχαν 582 

εκπαιδευτικοί από διάφορα σχολεία της Ελλάδας απαντώντας σε δομημένο 

ερωτηματολόγιο πενταβάθμιας κλίμακας Likert, το οποίο διανεμήθηκε μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε σχολεία της χώρας. Από την παραγοντική ανάλυση 

κυρίων συνιστωσών προέκυψαν τρεις παράγοντες: α) «το Μ-Learning είναι κατάλληλο 

για τη διδασκαλία και μάθηση» (11 ερωτήσεις), β) «το M-Learning είναι κατάλληλο για 

την επικοινωνία μεταξύ δασκάλου μαθητή» (6 ερωτήσεις) και γ) «το Μ-Learning είναι 

κατάλληλο για προσωπική χρήση» (7 ερωτήσεις) και διαπιστώθηκε η δομική 

εγκυρότητα και η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου για τον ελληνικό πληθυσμό. Από τα 

αποτελέσματα φάνηκε η θετική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στο Mobile 

Learning και η πρόθεσή τους να χρησιμοποιήσουν τις φορητές συσκευές στη 

διδασκαλία τους. Ωστόσο δε διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις απόψεις 

των εκπαιδευτικών ως προς τους παράγοντες φύλο, έτη διδακτικής εμπειρίας και 

ειδικότητα.  

 

Λέξεις κλειδιά: Mobile Learning, φορητές συσκευές, αντιλήψεις εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

THE INVESTIGATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS΄ PERCEPTIONS ON 

MOBILE LEARNING 

 

Abstract  

 

The main aim of this dissertation was the investigation of the perceptions of Primary 

Education teachers of all specialties who work in Greece. The individual aims of the 

research were a) to record the teachers’ opinions on Mobile Learning and b) to ascertain 

the teachers’ differences of opinion with regard to gender, teaching experience and their 

specialty. 582 teachers from different schools around Greece participated in the 

research, responding to a structured five-leveled Likert scale questionnaire, which was 

distributed via e-mail to schools around Greece. From the factor analysis of the major 

components, three factors emerged: a) “M-Learning is appropriate for teaching and 

learning” (11 questions), b) “M-Learning is proper for the communication between the 

teacher and student” (6 questions) and c) “M-Learning is suitable for personal use” (7 

questions). The structural validity and reliability of the questionnaire for the Greek 

population was also ascertained. From the results, it was evident that the teachers had a 

positive attitude towards Mobile Learning and they had the intention to use mobile 

devices in their teaching. However, a statistically significant difference in the teachers’ 

opinions in relation to gender, teaching experience and specialty was not discovered.  

 

Keywords: Mobile Learning, mobile devices, Primary School teachers’ perceptions. 
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Εισαγωγή 

 

Τα τελευταία χρόνια οι νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 

(Τ.Π.Ε.) έχουν παρουσιάσει αλματώδη ανάπτυξη, επιφέροντας σημαντικές αλλαγές και 

νέες απαιτήσεις στον χώρο της εκπαίδευσης. Η αναζήτηση νέων και πιο 

αποτελεσματικών μεθόδων διδασκαλίας ήταν και είναι αναγκαία. Η συνεχής εξέλιξη 

των ασύρματων δικτύων και η ανάπτυξη εφαρμογών για φορητές συσκευές έχουν 

κεντρίσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων για τη χρησιμοποίηση τους στον τομέα της 

εκπαίδευσης. Με σκοπό να εξαλειφθεί η απόσταση και ο χρόνος μετάδοσης 

πληροφοριών και γνώσης, δημιουργήθηκε μια νέα μορφή μάθησης, η μάθηση μέσω 

φορητών συσκευών (Mobile Learning, Μ-Learning).  

 

Οι φορητές συσκευές είναι οι συσκευές που χρησιμοποιούν την ασύρματη τεχνολογία 

για να μεταδώσουν και να ανταλλάξουν δεδομένα (Mostakhdemin - Hosseini, 2009) και 

διαθέτουν χαρακτηριστικά όπως είναι η φορητότητα, η συνδεσιμότητα, η χρησιμότητα, 

η λειτουργικότητα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία μάθησης στη 

σύγχρονη εκπαίδευση και να επηρεάσουν θετικά τη μάθηση η οποία έχει γίνει πλέον 

κινητή, ευέλικτη και συναρπαστική (Hashemi, Azizinezhad, Najafi & Nesari, 2011). Οι 

Hashemi et al. (2011) υποστηρίζουν ότι το M-Learning είναι σήμερα το πιο χρήσιμο 

εργαλείο για τον τομέα των Τ.Π.Ε. Σύμφωνα με τους Pachler, Cook και Bachmair 

(2012) πολύ σύντομα οι μαθητές θα έχουν στην κατοχή τους φθηνές φορητές συσκευές 

οι οποίες θα τους προσφέρουν τη δυνατότητα πρόσβασης στη μάθηση. Θα αποτελούν 

ένα συνηθισμένο εργαλείο όπως είναι το μολύβι, ο χάρακας και το κομπιουτεράκι για 

την υποστήριξη της διδασκαλίας (Ogata, Saito, San Martin, & Yano, 2008, p.1).  

 

Παρόλο τα πλεονεκτήματα των φορητών συσκευών ιδιαίτερα σημαντικό κρίνεται να 

διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την αρμονική ένταξη των μεθόδων M-

Learning στην εκπαίδευση και να εξεταστεί ποιες πτυχές των προγραμμάτων σπουδών 

μπορούν να επιτευχθούν από τη χρήση των συσκευών αυτών (Pachler et al., 2012). 

Επίσης, πρόκληση αποτελεί ο καθορισμός ενός πλαισίου στο οποίο θα αναφέρεται τι 

είναι καλύτερο να μάθει ο μαθητής μέσα στην τάξη και τι έξω από αυτή καθώς και τον 

τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθούν οι δυο αυτές ρυθμίσεις (Hashemi et al., 

2011).  
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Σύμφωνα με τους Yusof, Aziz, Daniel, Low και Paul (2011) η προθυμία και η 

ετοιμότητα των εκπαιδευτικών είναι οι κύριοι παράγοντες για την υιοθέτηση και την 

εφαρμογή του M-Learning στα σχολεία. Όπως αναφέρουν οι Ally και Prieto-Blázquez 

(2014) το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να προετοιμάσει τους υποψήφιους 

εκπαιδευτικούς για τη νέα τεχνολογία λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της νέας γενιάς 

μαθητών. Θα πρέπει να δημιουργηθούν νέα εκπαιδευτικά μοντέλα για τους μαθητές που 

χρησιμοποιούν τις φορητές συσκευές. Έτσι, τα αρμόδια πανεπιστημιακά όργανα θα 

λάβουν γνώση και θα εντάξουν τα συστήματα Μ-Learning στα προγράμματα 

προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και ταυτόχρονα οι αρμόδιοι φορείς θα 

πρέπει να φροντίσουν για την επιμόρφωση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών. 

 

Σύμφωνα με την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας φαίνεται ότι για την Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες, οι οποίες αφορούν σε μελέτες 

περιπτώσεων διδασκαλίας με τη χρήση φορητών συσκευών, με κύριο σκοπό την 

καταγραφή των στάσεων των μαθητών καθώς και τα μαθησιακά αποτελέσματα από τη 

χρήση τους (Βασιλειάδης & Γιατράκη, 2018; Κάρτα & Φεσάκης, 2017; Μαστροκούκου 

& Φωκίδης, 2017; Μπερδούσης, 2014; Μπράνου & Γεωργιάδου, 2014; Παπαδάκης & 

Ορφανάκης, 2014; Χατζηδιάκου, 2017). Επίσης πολλές έρευνες έχουν επικεντρωθεί 

στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη κατάλληλων εκπαιδευτικών εφαρμογών σε όλες τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης οι οποίες υποστηρίζονται από τις φορητές συσκευές (Κοκαρίδα, 

2017; Παναγοπούλου, 2016; Φραγκιουδάκη, 2016; Χατζημηνάς, 2009). Αναφορικά με 

τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το M-Learning, ποσοτικές έρευνες έχουν 

πραγματοποιηθεί σε χώρες του εξωτερικού (Baek, Zhang, & Yun, 2017; Baran, 2014; 

Serin, 2012; Uzunboylu & Ozdamli, 2011). Στην Ελλάδα αναφέρονται λιγοστές έρευνες 

οι οποίες αφορούν στις αντιλήψεις και στην ετοιμότητα των καθηγητών και των 

φοιτητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Stoica, 2008; Τζουμερκιώτης, 2016). Επίσης, 

ποσοτική έρευνα σχετικά με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν σε 

σχολεία για τη χρήση των Tablets στην εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας διενεργήθηκε 

από τους Κρυστάλλη και Ηλία (2017). Το δείγμα αποτέλεσαν 106 καθηγητές γαλλικής 

γλώσσας από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι 

εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι η φορητή συσκευή βελτιώνει την εκπαιδευτική 

διαδικασία, ενώ περισσότερο θετικοί στη χρήση των ταμπλετών ήταν τα άτομα κάτω 

των 46 ετών. Ένας παράγοντας που θεωρήθηκε πως επηρεάζει τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών ήταν η ικανότητα χρήσης και η εξοικείωση τους με τη συσκευή. Τέλος, 
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προτάθηκε η δημιουργία κατάλληλων εκπαιδευτικών σεναρίων με τη χρήση των 

ταμπλετών ενώ η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κρίθηκε αναγκαία. Ο Πολύδωρος 

(2017) διερεύνησε τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών απέναντι στην 

χρήση των Tablets στη διδασκαλία σε ένα ιδιωτικό σχολείο το οποίο έχει ενσωματώσει 

τη φορητή συσκευή από το 2013. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι το δείγμα των δέκα 

εκπαιδευτικών χωρίστηκε σε δυο κατηγορίες. Σ’ αυτούς που προτίθενται να 

χρησιμοποιήσουν τη φορητή συσκευή και σ’ αυτούς που προτιμούν την παραδοσιακή 

διδασκαλία. Κάποιοι εκπαιδευτικοί δήλωσαν επιφυλακτικοί πιστεύοντας ότι οι 

συσκευές θα προκαλέσουν ανησυχία στην τάξη και η διαδικασία μάθησης μέσω 

φορητών συσκευών θα πρέπει να αλλάξει. Τα κύρια ζητήματα που ανέφεραν οι 

εκπαιδευτικοί αφορούσαν στην έλλειψη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού 

προσαρμοσμένο στα μαθήματα καθώς και στην αναγκαιότητα για πρόσθετη κατάρτιση 

των εκπαιδευτικών και των μαθητών στη χρήση των συσκευών.  

 

Μέσα σε ένα ραγδαίως εξελισσόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι πολύ σημαντικό 

να καταγραφούν οι σκέψεις, οι απόψεις και οι στάσεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών για 

το Μ-Learning καθώς και η ικανότητα αποδοχής και ετοιμότητας αξιοποίησης 

ανάλογων συστημάτων. Κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των 

αντιλήψεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων για 

το M-Learning. Η έρευνα ήταν ποσοτική και πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση 

ενός ανώνυμου ερωτηματολογίου. Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας ήταν: α) να 

καταγραφούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το M-Learning και β) να διαπιστωθούν 

οι διαφορές των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με το φύλο, τα έτη διδακτικής 

εμπειρίας και την ειδικότητά τους.  

 

Η διάρθρωση της εργασίας αυτής έχει ως εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται και 

αναλύεται ο ορισμός του M-Learning καθώς τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 

από τη χρήση του στη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης. Στο δεύτερο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται οι κυριότερες θεωρίες μάθησης με τη χρήση των Τ.Π.Ε. και οι τύποι 

μάθησης μέσω φορητών συσκευών. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα είδη των 

φορητών συσκευών καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης 

τους στην εκπαίδευση. Επίσης, γίνεται αναφορά στην τεχνολογία του M-Learning και 

στις εφαρμογές κινητών συσκευών (Mobile Apps). Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια 

εκτενή αναφορά στο πρόγραμμα BYOD (Bring your own device) το οποίο 
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πραγματοποιείται σε σχολεία και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα προγενέστερων 

ερευνών που αφορούν στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το M-Learning από τη 

σχετική ξένη και ελληνική βιβλιογραφία. Στο πέμπτο κεφάλαιο, αναλύεται η 

ερευνητική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε η οποία εμπεριέχει τον σκοπό της έρευνας, 

τους στόχους, τις ερευνητικές υποθέσεις, το εργαλείο και το δείγμα της έρευνας. 

Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας με μια εκτενή ανάλυση των διαδικασιών 

που ακολουθήθηκαν. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο, σχολιάζονται τα αποτελέσματα της 

έρευνας, αναφέρονται οι περιορισμοί και τα οφέλη της και προτείνονται θέματα που 

μπορούν να μελετηθούν περαιτέρω σε μελλοντική έρευνα . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 
 

Ορισμός Mobile Learning  
 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί για την έννοια της μάθησης 

χωρίς να υπάρχει ένας γενικά αποδεκτός ορισμός. Ο Bigge (1990) ορίζει τη μάθηση ως 

τη διαδικασία που βοηθά το άτομο να αλλάξει με μόνιμο τρόπο τη συμπεριφορά του 

μέσα από την πράξη και τις εμπειρίες του. Κάθε άτομο μαθαίνει με τον δικό του τρόπο 

και όχι σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Γι’ αυτό η μάθηση είναι μια συνεχής 

διεργασία που συντελείται διά βίου χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα και τρόπους. Ο 

Rogers (1998) με τον όρο μάθηση εννοεί τις αλλαγές που συμβαίνουν εκούσια στη 

σκέψη, στα πρότυπα δράσης και στα συναισθήματα του ανθρώπου ενώ η Μακρίδου-

Μπούσιου (2005) αναφέρει ως μάθηση τη διαδικασία κατά την οποία αποκτούμε τη νέα 

γνώση, τη διατηρούμε και την εφαρμόζουμε σε νέες καταστάσεις. Ένας ορισμός για τη 

μάθηση πιο συμβατός με τις σύγχρονες αντιλήψεις είναι: “Μάθηση είναι η απόκτηση και 

η μεταβολή γνώσεων, δεξιοτήτων, στρατηγικών πεποιθήσεων στάσεων και διαφόρων 

μορφών συμπεριφοράς, δηλαδή η διαδικασία κατά την οποία αλλάζει το γνωστικό 

δυναμικό του ατόμου, ως αποτέλεσμα των ποικίλων εμπειριών τις οποίες το άτομο 

επεξεργάζεται” (Shunk, 2010). 

 

Με τη συνεχή ανάπτυξη των Τ.Π.Ε. καθώς και τις δυνατότητες που προσφέρουν οι 

ασύρματες τεχνολογίες, η μάθηση έχει καταστεί πλέον μια διά βίου διαδικασία. Η 

χρήση των φορητών συσκευών έχουν εξαλείψει την απόσταση και τον χρόνο 

μετάδοσης πληροφοριών και γνώσης δημιουργώντας μια νέα μορφή μάθησης, τη 

μάθηση μέσω φορητών συσκευών (Mobile Learning, M-Learning) (Uzunboylu & 

Ozdamli, 2011). 

 

Σύμφωνα με την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι δεν μπορεί να δοθεί 

ένας και μόνο ορισμός της έννοιας του Mobile Learning. Αυτή η μορφή μάθησης 

παρουσιάζεται με διαφορετικούς ορισμούς και με πολλά διαφορετικά ονόματα όπως 

είναι το M-Learning, το U-Learning, η εξατομικευμένη μάθηση, η φορητή μάθηση, η 

μάθηση εν κινήσει, η πανταχού παρούσα μάθηση, η ανά πάσα στιγμή μάθηση 

(Mehdipour & Zerehkafi, 2013). Επίσης ο Thomas (2005) χρησιμοποιεί τον όρο 

ασύρματη μάθηση (Wireless Learning) ενώ οι Ho και Ali (2011) χρησιμοποιούν τον 
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Εικ.1 Η σχέση Ε-Learning και Μ-Learning 

ανακτήθηκε από 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Scheme.GIF 

όρο Mobile eLearning (MeL). Στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιείται ο όρος M-

Learning ή μάθηση μέσω φορητών συσκευών. Κατά τον Quinn (2000) το M-Learning 

θεωρείται η ηλεκτρονική μάθηση (E-Learning) με την αξιοποίηση των φορητών 

συσκευών, οι οποίες προσφέρουν άμεση πρόσβαση στο μαθησιακό υλικό ανεξάρτητα 

από χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς. Η 

κύρια διαφορά της ηλεκτρονικής μάθησης με 

το M-Learning είναι η κινητικότητα που 

προσφέρουν οι φορητές συσκευές (Hummel, 

Hlavacs & Weissenböck, 2002, p.5). Σε 

έρευνα τους οι Georgiev, Georgieva και 

Smrikarov (2004) υποστηρίζουν ότι το Μ-

Learning αποτελεί επέκταση της ηλεκτρονικής 

μάθησης (E-Learning) και της εξ 

αποστάσεως μάθησης (D-Learning) 

καθώς έχει ενσωματώσει όλα τα 

χαρακτηριστικά τους (Εικ.1). Στον παραπάνω ορισμό καταλήγουν οι Καραγγιανίδης 

και Βάβουλα (2005) λέγοντας ότι το Μ-Learning είναι η μάθηση που πραγματοποιείται 

όταν ο μαθητής αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ασύρματες φορητές 

συσκευές χωρίς να βρίσκεται σε προκαθορισμένη τοποθεσία. Ο Niall Winters (2006) 

αναφέρει ότι οι ευρωπαϊκοί και οι κυβερνητικοί οργανισμοί δίνουν έμφαση κυρίως στη 

σχέση του M-Learning με το Ε-Learning. Αντίθετα, οι τεχνολόγοι εστιάζουν στη 

λειτουργικότητα των φορητών συσκευών ενώ άλλοι ερευνητές κάνουν περισσότερο 

λόγο για τη δυνατότητα κινητικότητας που προσφέρουν οι συσκευές στους μαθητές. 

Πολλοί συνδυάζουν τη μάθηση μέσω φορητών συσκευών με την ανεπίσημη μάθηση 

δημιουργώντας μια αντιπαράθεση με αυτούς που υποστηρίζουν ότι τέτοιες συσκευές 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην επίσημη εκπαίδευση. Παρόλο που σχετίζεται με τον 

όρο E-Learning, η μάθηση μέσω φορητών συσκευών αποτελεί ένα ξεχωριστό μοντέλο 

μάθησης καθώς η αξιοποίηση της φορητής τεχνολογίας μπορεί να λάβει χώρα και μέσα 

στη σχολική τάξη (Cavus & Al-Momani, 2011). Οι Mehdipour και Zerehkafi (2013) 

αναφέρουν ότι το E-Learning αναφέρεται στη μάθηση που πραγματοποιείται με τη 

χρήση του διαδικτύου σε οποιοδήποτε τόπο και χρόνο. Η ουσιαστική λοιπόν διαφορά 

του E-Learning με το Μ-Learning βασίζεται στις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες 

ασύρματες τεχνολογίες και οι φορητές συσκευές.  

 



7 

 

Το μοντέλο FRAME (Framework for the Rational Analysis of Mobile Education) της 

Koole (2006) περιγράφει το M-Learning ως τη μάθηση που προκύπτει από την 

αλληλεπίδραση των μαθητών με τις φορητές συσκευές σε ένα κοινωνικό περιβάλλον 

μάθησης. Η μάθηση μέσω φορητών συσκευών παρέχει άμεση πρόσβαση σε 

πληροφορίες και ενθαρρύνει την επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευόμενων ανεξάρτητα 

από τον τόπο και τον χρόνο (Τζουμερκιώτης, 2016, σ. 26). Οι φορητές συσκευές δεν 

θεωρούνται ως απλά εργαλεία μετάδοσης πληροφοριών αλλά ως μέσα που θα 

υποστηρίξουν τη συνεργατική μάθηση (Hoppe, Joiner, Milrad, & Sharples, 2003, p 

255). Συμπληρωματικά, σε άρθρο του ο Walker (2006) αναφέρεται ότι το Μ-Learning 

δεν αφορά μόνο τη χρήση φορητών συσκευών αλλά και τη δημιουργία διαφορετικών 

εκπαιδευτικών περιβαλλόντων. Όπως αναφέρει ο Αμανατίδης (2010) η μάθηση μέσω 

φορητών συσκευών δεν αφορά τόσο τις λειτουργίες και τις πλατφόρμες των συσκευών 

όσο τον τρόπο εργασίας, επικοινωνίας και συνεργασίας των χρηστών. 

 

Σύμφωνα με τους Peng, Chou και Tsai (2009, p.175) οι εκπαιδευόμενοι προκειμένου να 

ωφεληθούν από την ευκολία, τη σκοπιμότητα και την αμεσότητα των τεχνολογιών 

χρησιμοποιούν τις φορητές συσκευές για να μάθουν σωστά στον κατάλληλο χρόνο και 

τόπο. O Woodill (2011) ορίζει το M-Learning ως «learning in context». Ο ίδιος 

σημειώνει ότι το M-Learning δεν αφορά το μέγεθος των συσκευών. Αναφέρεται στους 

ανθρώπους που κινούνται και μαθαίνουν μέσω οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής, 

η οποία μπορεί να συνδεθεί με πηγές πληροφοριών και να παρέχει τη δυνατότητα 

επικοινωνίας ενώ αυτοί αλλάζουν συνεχώς θέση.  

 

1.1 Πλεονεκτήματα του Μ-Learning 

 

Οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας έχουν καταστήσει τις φορητές 

συσκευές οικονομικά προσιτές και διαθέσιμες σε όλους επηρεάζοντας τον τομέα της 

εκπαίδευσης (Cobcroft et al., 2016). Πολλές έρευνες έχουν καταδείξει τα οφέλη της 

χρήσης των φορητών συσκευών στη διαδικασία της μάθησης.  

 

Οι Klopfer και Squire (2008) διατύπωσαν πέντε χαρακτηριστικά των φορητών 

συσκευών: α) τη φορητότητα (Portability) δηλαδή τη δυνατότητα μεταφοράς της 

συσκευής οπουδήποτε, β) την κοινωνική αλληλεπίδραση (Social Interactivity) δηλαδή 

οι χρήστες μπορούν να ανταλλάσουν δεδομένα και να συνεργάζονται, γ) την αμεσότητα 
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(Immediacy) δηλαδή τη δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των χρηστών 

ανεξαρτήτου χώρου και χρόνου, δ) τη συνδεσιμότητα (Connectivity) κατά την οποία οι 

συσκευές συνδέονται τόσο σε ένα κοινό δίκτυο όσο και μεταξύ τους και τέλος την 

ατομικότητα (Individuality) όπου υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής του μαθήματος 

στις ανάγκες του κάθε μαθητή. Σύμφωνα με τον Mifsud (2003) και Mannade και 

Hazare (2014), οι φορητές συσκευές διαθέτουν χρήσιμα εργαλεία τα οποία οι μαθητές 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην καθημερινότητα τους για να κατασκευάσουν τη νέα 

γνώση και να στηρίξουν τη διαδικασία μάθησης. Μερικά από αυτά είναι το μικρό 

κόστος τους σε σχέση µε τους επιτραπέζιους υπολογιστές, η εύκολη μεταφορά τους, η 

δυνατότητα για Ubiquitous ("πανταχού παρόν") Computing και η εύκολη πρόσβαση 

στο μαθησιακό υλικό ανεξάρτητα από χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς. Η 

μάθηση μέσω αυτών των συσκευών μπορεί να γίνει οπουδήποτε και οποτεδήποτε, να 

μεταφερθεί έξω από τα όρια της αίθουσας διδασκαλίας και συνδυάζει την τυπική με την 

άτυπη μάθηση. Η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στην πληροφορία και σε ψηφιακό 

περιεχόμενο οπουδήποτε (Furio, Juan, Seguí, & Vivo, 2015; Murphy, 2011) 

διευκολύνει την εξατομικευμένη διδασκαλία, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο κάθε 

μαθητή να μαθαίνει με τον δικό του ρυθμό (Lu, Meng, & Tam, 2014). Η ασύρματη 

τεχνολογία φαίνεται ότι μπορεί να βελτιώσει τη διαδικασία μάθησης και ιδιαίτερα να 

υποστηρίξει τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (Clarke & Svanaes, 2014). Οι 

Καραγιαννίδης και Βάβουλα (2009) αναφέρουν ότι οι κινητές συσκευές προωθούν την 

ανάπτυξη του ψηφιακού αλφαβητισμού (Information Literacy) και προσφέρουν 

δυνατότητες στους μαθητές για ανεξάρτητη μάθηση (Independent Learning). Ο Park 

(2011) σημειώνει ότι τα εργαλεία των φορητών συσκευών όπως είναι οι νέες εφαρμογές 

προγραμμάτων (Blogs, Youtube κ.ά.) και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, 

Twitter κ.ά.), καθιστούν τη χρήση τους ολοένα και πιο διαδεδομένη στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Σύμφωνα με τους Sharma και Kitchens (2004) ο χώρος και χρόνος στον 

οποίο μαθαίνουν οι μαθητές δεν είναι η τάξη και τα χρόνια σπουδών αλλά ο δικός τους 

χώρος και χρόνος. Οι Seppälä και Alamäki (2003) υποστηρίζουν την ίδια άποψη 

σημειώνοντας ότι φορητές συσκευές επιτρέπουν τους μαθητές να μαθαίνουν έξω από 

τα όρια της τάξης. Μπορούν να συνδέονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους 

οποτεδήποτε και οπουδήποτε αρκεί να έχουν πρόσβαση σε ένα ασύρματο δίκτυο. Λόγω 

της φορητότητας, της ευκολίας στη χρήση και της ταχύτητας των φορητών συσκευών, 

η πρόσβαση στις πληροφορίες μπορεί να γίνει οπουδήποτε και οποτεδήποτε μόνο με 

την πρόσβαση σε ένα ασύρματο δίκτυο (Lohnari, 2016). Ο Attewell (2005) σε έρευνα 
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του προσθέτει ότι η μάθηση μέσω φορητών συσκευών μπορεί να βοηθήσει τους 

μαθητές να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους στα μαθηματικά, στον γραμματισμό, στην 

εκμάθηση ξένων γλωσσών και στην αναζήτηση της πληροφορίας (Jahnke & Kumar, 

2014). Οι φορητές συσκευές μπορούν να ενταχθούν στην παραδοσιακή διδασκαλία έτσι 

ώστε να ενισχύσουν θετικά την εξατομικευμένη και τη συνεργατική μάθηση. Οι 

μαθητές παραμένουν περισσότερο χρόνο συγκεντρωμένοι κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος αυξάνοντας την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση τους. Επιπλέον, η χρήση 

των φορητών συσκευών στη διδασκαλία μπορεί να κάνει τη μάθηση διασκεδαστική 

έτσι ώστε οι μαθητές να βρίσκουν το μάθημα πιο ελκυστικό.  

 

Οι Cobcroft et al., (2006) σημειώνουν ότι η εύκολη ενημέρωση, η άμεση 

ανατροφοδότηση και η αξιολόγηση των μαθητών αποτελούν επιπρόσθετα 

πλεονεκτήματα των φορητών συσκευών. Η συλλογική ανατροφοδότηση κατά τη 

μαθησιακή διδασκαλία είναι εύκολη μέσω των συστημάτων M-Learning (Jahnke & 

Kumar, 2014). Η χρήση τους προσφέρει στον χρήστη δυνατότητες επικοινωνίας, 

συνεργασίας μέσω κοινοτήτων και ωθεί τους μαθητές σε μεγαλύτερη συμμετοχή στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπρόσθετα, οι φορητές συσκευές μπορούν να υποστηρίξουν 

το έργο των εκπαιδευτικών. Ο Γλαρούδης (2012) αναφέρει ότι οι φορητές συσκευές 

μπορούν να αντικαταστήσουν τα ογκώδη σχολικά βιβλία και να προσαρμόσουν τα 

γνωστικά αντικείμενα στο επίπεδο των μαθητών ελκύοντας το ενδιαφέρον τους. Το 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο είναι άμεσα διαθέσιμο στον χρήστη και μάλιστα δεν 

αποτελείται από απλό κείμενο, αλλά συνδυάζει γραπτό κείμενο, ήχο, εικόνα, κ.ά. 

Επίσης, οι φορητές συσκευές μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία για μαθητές 

με ειδικές ανάγκες και θεωρούνται ευχάριστη ενασχόληση. Τέλος, όπως αναφέρει ο 

Lohnari (2016) η μάθηση μέσω φορητών συσκευών δημιουργεί ένα πιο ευέλικτο και 

άτυπο μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο ο δάσκαλος και οι μαθητές δε χρειάζονται να 

είναι παρόντες στην αίθουσα διδασκαλίας. Με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει ο χωρικός 

περιορισμός της αίθουσας και ο χρονικός περιορισμός της διδακτικής ώρας. 

 

Σε μια τάξη είναι πιο εύκολο να χρησιμοποιηθούν πολλές φορητές συσκευές αντί 

μεγάλοι επιτραπέζιοι υπολογιστές. Έτσι μαθητές μπορούν να αλληλεπιδρούν τόσο 

μεταξύ τους όσο και με τους εκπαιδευτικούς αντί να κρύβονται πίσω από τη μεγάλη 

οθόνη του επιτραπέζιου υπολογιστή. Ακόμα, η γραφίδα που χρησιμοποιούν οι μαθητές 

στις οθόνες γραφής είναι πιο διαισθητική από το πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Οι 
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φορητές συσκευές μπορούν να εμπλέξουν τους μαθητές που έχουν χάσει το ενδιαφέρον 

τους για τη διδασκαλία μάθησης χρησιμοποιώντας τα κινητά τηλέφωνα, συσκευές 

παιχνιδιών και άλλα Gadgets. Τέλος, το ψηφιακό χάσμα ανάμεσα στους μαθητές που 

έχουν και σε αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν μια φορητή συσκευή 

θα μπορέσει να γεφυρωθεί από τη στιγμή που οι συσκευές γίνονται ολοένα και πιο 

φτηνές (Hashemi et al., 2011, p. 2479). Οι φορητές συσκευές ενθαρρύνουν τη 

συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών (Boticki, Baksa, 

Seow, & Looi, 2015; Jahnke & Kumar, 2014) και αυξάνουν το ενδιαφέρον των 

μαθητών για μάθηση καθώς αποκτούν έναν πιο ενεργό ρόλο στο σχεδιασμό της 

διδασκαλίας (Gerger, 2014). Φυσικά, η μάθηση μέσω φορητών συσκευών απαιτεί 

ιδιαίτερο σχεδιασμό και οργάνωση (Hennessy, 2000). Τα συστήματα M-Learning, 

μέσω ασύρματων δικτύων και δικτύων κινητής τηλεφωνίας, παρέχουν στους μαθητές 

τη δυνατότητα λήψης και φόρτωσης δεδομένων. Οι μαθητές μπορούν να έχουν 

πρόσβαση σε πληροφορίες, βίντεο και αρχεία ήχου, να συμμετέχουν σε μαθήματα, σε 

διαλέξεις, σε εικονικές κοινότητες μάθησης εν κινήσει και σε σύγχρονο χρόνο, να 

διαβάζουν ενημερώσεις σε ασύγχρονο χρόνο, να εκθέτουν το δικό τους έργο (Hashemi 

et al., 2011, p. 2478-2479) και να διαμοιράζονται το υλικό τους με άλλους μαθητές σε 

όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου (Churchill & Wang, 2014). Η προστιθέμενη αξία 

της χρήσης των φορητών συσκευών είναι η δυνατότητα αλληλεπίδρασης των μαθητών 

μέσω των δικτύων σύνδεσης. Οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις όπως είναι η επαυξημένη 

πραγματικότητα, η ενσωματωμένη κάμερα στις συσκευές, η δυνατότητα σύνδεσης στα 

κοινωνικά δίκτυα, η εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο, ο εντοπισμός της τοποθεσίας της 

συσκευής ενθαρρύνουν τη μάθηση τόσο εντός της τάξης όσο και εκτός αυτής (Baran, 

2014). Σύμφωνα με τον Murphy (2011) οι φορητές συσκευές προσφέρουν ποικίλα 

μαθησιακά περιβάλλοντα όπου οι μαθητές μπορούν να συνεργαστούν με σκοπό τη 

δημιουργία νέας γνώσης. Λόγω όλων των παραπάνω χαρακτηριστικών η M-Learning 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση σε ένα εποικοδομητικό, γνωστικό και 

μαθησιακό περιβάλλον. 

 

1.2 Μειονεκτήματα του M-Learning  

 

Παρά τις σημαντικές διευκολύνσεις και τα οφέλη των φορητών συσκευών, το Μ-

Learning ως νέα μορφή μάθησης εμφανίζει και κάποια μειονεκτήματα. Το παιδαγωγικό 

μοντέλο της Koole αναφέρεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής τα οποία 
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επηρεάζουν τη χρήση τους. Μερικά από αυτά είναι η ισχύς και η ταχύτητα του 

επεξεργαστή της συσκευής, η χωρητικότητα μνήμης, το μέγεθος και το βάρος της 

συσκευής κ.ά. Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά κάθε συσκευής πρέπει να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις απαιτήσεις των χρηστών ώστε να την καθιστούν 

εύκολη στη χρήση της (Koole, 2009). Η έλλειψη εκπαιδευτικών λογισμικών, το υψηλό 

κόστος για τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη των συσκευών, η συνεχής 

εξέλιξη της τεχνολογίας και η έλλειψη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών αποτελούν 

κάποιους από τους περιοριστικούς παράγοντες (Hennessy, 2000; Lin, Lin, Yeh & 

Wang, 2016). Η αλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

στη χρήση των φορητών συσκευών είναι αναγκαία (Hennessy, 2000). Ο Τζουμερκιώτης 

(2016, σ.28) αναφέρει ως επιπλέον μειονεκτήματα που αφορούν τη χρήση της κινητής 

τεχνολογίας στη διδασκαλία, τη συνδεσιμότητα, τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, το 

μικρό μέγεθος της οθόνης των συσκευών, την περιορισμένη μνήμη αποθήκευσης της 

συσκευής καθώς και την ασφάλεια περιεχομένου και το ζήτημα των πνευματικών 

δικαιωμάτων. Οι Corbeil και Valdes-Corbeil (2007) υποστηρίζουν ότι οι ταχείες 

αναβαθμίσεις της τεχνολογίας και το αίσθημα απομόνωσης των χρηστών που 

δημιουργείται από τη συνεχή χρήση των τεχνολογιών αποτελούν κάποιους από τους 

περιοριστικούς παράγοντες για τη χρησιμοποίηση τους στη διδασκαλία. Παρά τη 

μεγάλη διαθεσιμότητα των φορητών συσκευών (Cobcroft et al., 2006) η μάθηση μέσω 

τέτοιων συσκευών δε θα ταιριάζει σε όλες τις περιστάσεις και στις ανάγκες όλων των 

μαθητών. Οι Lin et al., (2016) σημειώνουν ότι η προσπάθεια μελέτης μέσω φορητών 

συσκευών σε οποιαδήποτε στιγμή και χώρο απαιτεί συγκέντρωση με αποτέλεσμα να 

εμφανίζεται δυσκολία στη μάθηση λόγω διάσπασης προσοχής των μαθητών. Όπως 

αναφέρει ο Lohnari (2016) η μάθηση μέσω φορητών συσκευών δεν μπορεί να 

αντικαταστήσει τη διδασκαλία μέσα στην τάξη αλλά μπορεί να συμπληρώσει και να 

ενισχύσει τη διαδικασία μάθησης. Για την επιτυχή χρήση του M-Learning οι 

εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που θα καθορίσουν το πλαίσιο στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί 

για να στηρίξει ένα κοινωνικά εποικοδομητικό περιβάλλον.  

 

H τεχνολογία θα πρέπει να προσαρμοστεί και να σχεδιαστεί για τις ανάγκες της 

μάθησης. Θα πρέπει να δημιουργηθούν κατάλληλα και πρωτότυπα σενάρια και 

εφαρμογές (Hoppe et al., 2003, p. 256). Οι Corbeil και Valdes-Corbeil (2007) 

επισημαίνουν ότι η ενσωμάτωση του M-Learning στη διαδικασία της διδασκαλίας θα 

εξαρτηθεί από την αποτελεσματικότητα και τα χαρακτηριστικά των φορητών 
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συσκευών. Οι Wang, Wu και Wang (2009) συμπληρώνουν ότι η στάση των μαθητών 

είναι ένας ακόμα παράγοντας που θα επηρεάσει την αποτελεσματική χρήση των 

φορητών συσκευών. Οι περισσότεροι μαθητές προτιμούν να χρησιμοποιούν τις φορητές 

συσκευές για τη διασκέδαση τους όπως να ακούσουν μουσική, να παρακολουθήσουν 

video, να επικοινωνήσουν με φίλους μέσω των Social Media παρά να ασχοληθούν με 

κάποιο εκπαιδευτικό υλικό. Εάν οι μαθητές αναγνωρίσουν ότι οι φορητές συσκευές δεν 

αποτελούν απλώς ένα μέσο για τη διασκέδαση στην καθημερινότητά τους θα 

μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της επίσημης μάθησης όπως είναι τα 

σχολεία και τα πανεπιστήμια (Pachler et al.,2012). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  

Θεωρίες μάθησης με τη χρήση των Τ.Π.Ε. 

 

Οι κύριες θεωρίες μάθησης που συνδέονται με την χρήση των νέων τεχνολογιών στη 

διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης είναι α) ο συμπεριφορισμός (Behaviorism), β) ο 

εποικοδομισμός (Constructivism) και γ) οι κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις 

(Sociocultural) (Κόμης, 2004, σ.72). 

 

2.1. Συμπεριφορισμός 

 

Όπως αναφέρει η Σολομωνίδου (2006) η συμπεριφορική θεωρία θεωρείται η πρώτη 

θεωρία μάθησης που υποστηρίζει την εφαρμογή της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Με 

πρόδρομο της συμπεριφορικής θεωρίας τον I. Pavlov, οι συμπεριφοριστές 

υποστηρίζουν ότι η μάθηση πραγματοποιείται μέσω της σύνδεσης επαναλαμβανόμενων 

ερεθισμάτων από το περιβάλλον με τις αποκρίσεις του ατόμου. Κύριοι εκπρόσωποι του 

συμπεριφορισμού είναι ο J.B Watson, ο E.L Thorndike και ο B.F Skinner οι οποίοι 

υποστηρίζουν ότι η μάθηση ορίζεται ως μία αλλαγή στη συμπεριφορά του μαθητή. 

Καθώς η νοητική διεργασία των μαθητών δεν μπορεί να παρατηρηθεί, οι 

συμπεριφοριστές μελετούν συστηματικά μόνο τις εξωτερικές αντιδράσεις των ατόμων. 

Η μάθηση συντελείται με την ενίσχυση της επιθυμητής συμπεριφοράς (θετική ή 

αρνητική) ή με την απάλειψη μιας ανεπιθύμητης. Η θετική ενίσχυση της συμπεριφοράς 

περιλαμβάνει ανταμοιβές και επιβράβευση από τον δάσκαλο με σκοπό να επαναληφθεί 

και να ενισχυθεί η συμπεριφορά του μαθητή. Σε αντίθεση η αρνητική ενίσχυση, όπως 
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είναι οι ποινές και οι τιμωρίες, διακόπτουν την ανεπιθύμητη συμπεριφορά (Κόμης, 

2004). Οι πιο κλασσικές εφαρμογές της θεωρίας αυτής είναι τα λογισμικά εξάσκησης 

και πρακτικής (drill and practice) και τα λογισμικά καθοδήγησης ή εκμάθησης 

(tutorials). Τα λογισμικά αυτά δεν παρέχουν νέες πληροφορίες αλλά ελέγχουν τις 

γνώσεις που έχουν ήδη αποκτηθεί. Απευθύνονται σε άτομα που είναι εξοικειωμένα με 

το αντικείμενο και στόχος τους είναι η εξατομικευμένη μάθηση και η ατομική γνώση 

(Στυλιάρας & Δήμου, 2015) 

 

Σύμφωνα με τον Orr (2010) οι φορητές συσκευές υποστηρίζουν τη θεωρία του 

συμπεριφορισμού διότι προσφέρουν άμεση ανατροφοδότηση και ενίσχυση στους 

μαθητές κρατώντας το ενδιαφέρον τους σε ένα μεικτό περιβάλλον εκμάθησης. Ένα 

παράδειγμα χρήσης των φορητών συσκευών σύμφωνα με τη θεωρία του 

συμπεριφορισμού είναι τα κινητά τηλέφωνα για την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Οι 

μαθητές μέσω των online υπηρεσιών μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής και πρακτικές ασκήσεις. Οι εφαρμογές παρουσιάζουν το διδακτικό 

περιεχόμενο με ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσουν οι μαθητές. Στη συνέχεια 

παρέχεται η κατάλληλη ανατροφοδότηση ώστε οι μαθητές αν χρειαστεί να 

επανεξετάσουν την απάντηση τους.  

 

2.2 Εποικοδομισμός 

 

Οι γνωστικές θεωρίες (Cognitive Theories) θεωρούν τη μάθηση ως μια διαδικασία 

δημιουργίας της νέας γνώσης (Σολομωνίδου, 2006). Η μάθηση είναι μια προσωπική 

κατασκευή της γνώσης πάνω στις ήδη υπάρχουσες (Constructive Learning). 

Θεμελιωτής του εποικοδομισμού είναι ο J. Piaget ο οποίος υποστηρίζει ότι η λογική 

σκέψη του παιδιού διαμορφώνεται μέσα από διαφορετικά στάδια και εξαρτάται από την 

ηλικία του (Κόμης, 2004). Αργότερα, η ανακαλυπτική μάθηση (Discovery Learning) 

από τον J. Bruner υποστηρίζει ότι οι μαθητές ανακαλύπτουν τη γνώση και 

αναπτύσσουν δεξιότητες μέσα από το πείραμα την επαλήθευση ή τη διάψευση. Ο 

μαθητής καλείται να επιλύσει προβλήματα και ο εκπαιδευτικός έχει τον ρόλο του 

καθοδηγητή και εμψυχωτή στην προσπάθεια του (Κόμης, 2004). Οι πιο γνωστές 

μορφές του εποικοδομισμού είναι ο κλασικός εποικοδομισμός, ο εποικοδομισμός του 

Papert ή κονστρουκτιβισμός και ο κοινωνικός εποικοδομισμός. 
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Η τεχνολογία θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τους μαθητές ως εργαλείο το οποίο θα 

υποστηρίζει την εποικοδομητική, την ατομική, τη συνεργατική και την εκούσια 

μάθηση. Το διαδίκτυο αποτελεί το μέσο που προσφέρει τη δυνατότητα στον μαθητή να 

συνομιλήσει και να αλληλεπιδράσει με άλλους χρήστες με σκοπό την κατασκευή της 

νέας γνώσης (Peng et al., 2009, p.179). Σύμφωνα με τον Orr (2010) το M-Learning 

μπορεί να υποστηρίξει τις γνωστικές θεωρίες (ανακαλυπτική μάθηση) καθώς επιτρέπει 

στους χρήστες την πλήρη εμβύθιση σε παιχνίδια και περιβάλλοντα προσομοιώσεων. Οι 

φορητές συσκευές αν χρησιμοποιηθούν σωστά μπορούν να υποστηρίξουν τις θεωρίες 

του κοινωνικού εποικοδομητισμού (Brown, 2003; Cobcroft, Towers, Smith, & Bruns, 

2006) προωθώντας την ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων και λειτουργώντας ως 

υποστηρικτικά εργαλεία στην αλληλεπίδραση των μαθητών, με λιγότερη υποστήριξη 

από τους δασκάλους, κάτι που απαιτείται στη συνεργατική μάθηση (Zurita & 

Nussbaum, 2004). 

 

2.3 Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες 

 

Η μάθηση σύμφωνα με τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες δημιουργείται με την 

αλληλεπίδραση των ατόμων μέσω κοινών δραστηριοτήτων. Βασικοί εκπρόσωποι των 

κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών είναι ο L. Vygosky, οι Doise και Mugny και ο Wenger 

που αποδίδουν μεγάλη σημασία στη γλώσσα ως παράγοντα για τη μάθηση και την 

απόκτηση της γνώσης. Στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες ανήκουν και οι θεωρίες: α) 

θεωρία της δραστηριότητας, β) το μοντέλο της εγκαθιδρυμένης γνώσης και γ) το 

μοντέλο της κατανεμημένης νόησης. Σύμφωνα με τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες τα 

παιδιά οικοδομούν μόνοι τους τη νέα γνώση και η γλώσσα είναι το εργαλείο που βοηθά 

στη νοητική τους ανάπτυξη. Η κοινωνική αλληλεπίδραση είναι αυτή που θα βοηθήσει 

το παιδί να επεκτείνει τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις του, να αλλάξει τη σκέψη και τη 

συμπεριφορά του (Στυλιάρας & Δήμου, 2015).  

 

Η εξέλιξη του διαδικτύου έχει προσφέρει πλούσια μαθησιακά περιβάλλοντα τα οποία 

προωθούν τόσο την ατομική μάθηση όσο και την αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών.  

Μερικά από τα χαρακτηριστικά περιβάλλοντα μάθησης που στηρίζονται στις 

κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες είναι οι εφαρμογές Web 2.0 (Chat, Forums), τα 

συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης, οι μηχανές αναζήτησης, οι ψηφιακές βιβλιοθήκες 

και οι εκπαιδευτικές δικτυακές πύλες (Στυλιάρας & Δήμου, 2015). Όπως αναφέρει ο 



15 

 

Orr (2010) οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις φορητές συσκευές για την 

επίλυση προβλημάτων σε πραγματικά-φυσικά περιβάλλοντα όπως είναι τα μουσεία και 

οι αρχαιολογικοί χώροι (Situated Learning).  

 

2.4 Τύποι μάθησης μέσω φορητών συσκευών 

 
Ο Walker (2006) υποστηρίζει ότι η μάθηση μέσω φορητών συσκευών μπορεί να 

συνδυαστεί και με άλλους τύπους μάθησης. O Jonassen (1994) σημειώνει ότι οι 

φορητές συσκευές μπορούν να υποστηρίξουν τρεις τύπους μάθησης την α) ενεργητική 

μάθηση (Active Learning) η οποία προκύπτει από τον ίδιο τον μαθητή με τη 

καθοδήγηση του δασκάλου, β) την εκούσια θεληματική (Intentional Learning) 

σύμφωνα με την οποία οι μαθητές νιώθουν την ανάγκη να αποκτήσουν νέες γνώσεις 

και δεξιότητες και γ) τη διαλογική μάθηση (Conversational Learning) όπου η απόκτηση 

της νέας γνώσης γίνεται μέσω διαλογικής συζήτησης (όπ.αν. Καμπουράκης και 

Λουκής, 2006). Σύμφωνα με τους Attewell (2005) και Al-Fahad (2009) καθώς οι 

φορητές συσκευές επιτρέπουν σε οποιονδήποτε και οποτεδήποτε να έχει πρόσβαση στη 

μάθηση μπορούν να υποστηρίξουν την εξατομικευμένη και συνεργατική μορφή 

μάθησης. Ο Αμανατίδης (2010) υποστηρίζει ότι ο μαθητής μέσω των φορητών 

συσκευών έχει πρόσβαση σε δυναμικά εργαλεία υποστήριξης που του επιτρέπουν να 

λάβει ενεργό μέρος στη διαδικασία μάθησης. Σε έρευνά τους οι Cheon, Lee, Crooks και 

Song (2012) προσθέτουν: α) την εξατομικευμένη μάθηση αφού οι μαθητές ανάλογα με 

το επίπεδο τους μαθαίνουν με τη δική τους ταχύτητα, β) την εγκαθιδρυμένη μάθηση 

καθώς οι μαθητές χρησιμοποιούν φορητές συσκευές για να μάθουν σε συγκεκριμένο 

πλαίσιο με αυτόνομη δραστηριότητα και κοινωνική και νοητική υποστήριξη, γ) τη 

συνεργατική μάθηση (Collaborative Learning) αφού μέσω των φορητών συσκευών 

είναι εύκολη η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία με άλλους μαθητές με σύγχρονο και 

ασύγχρονο τρόπο και δ) την άτυπη μάθηση η οποία πραγματοποιείται όταν οι μαθητές 

μαθαίνουν έξω από την τάξη με τη δική τους ευκολία. Οι Bidin και Ziden (2013) 

συμπληρώνουν ότι οι φορητές συσκευές μπορούν να υποστηρίξουν: α) τη μικτή 

μάθηση (Blended Learning), αφού οι μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν τις φορητές 

συσκευές μετά από την παρακολούθηση των μαθημάτων, β) τη διαδραστική μάθηση 

(Interactive Learning) καθώς οι φορητές συσκευές παρέχουν άμεση αλληλεπίδραση 

μεταξύ μαθητών και τεχνολογίας, γ) τη βιωματική μάθηση λόγω της φορητότητας των 

συσκευών σε περιβάλλοντα εκτός τάξης γ) τη μάθηση στηριγμένη σε προβλήματα, 
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στην οποία οι μαθητές συνεργάζονται ενεργά για την επίλυση ενός προβλήματος 

(Problem Solving Learning) και δ) τη διά βίου μάθηση. Σύμφωνα με τους Mannade και 

Hazare (2014) η χρήση των φορητών συσκευών είναι συνεχής με αποτέλεσμα η 

εκμάθηση να πραγματοποιείται διά βίου. Επιπρόσθετα, οι Göksu και Atici (2013) 

αναφέρουν ότι το Μ-Learning υποστηρίζει την ατομική μάθηση και την εξ αποστάσεως 

μάθηση. Όπως υποστηρίζουν οι Mostakhdemin-Hosseini (2009) σε αντίθεση με τις 

παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας η μάθηση μέσω φορητών συσκευών μπορεί να 

πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε χρόνο και τόπο. Αυτό καθιστά τις παραδοσιακές 

παιδαγωγικές θεωρίες ακατάλληλες για το M-Learning. Μέχρι στιγμής το M-Learning 

στηρίζονταν στις αρχές του E-Learning. Είναι πολύ σημαντικό να καθοριστούν 

παιδαγωγικές θεωρίες και αρχές διδασκαλίας μέσω φορητών συσκευών ώστε αυτές οι 

συσκευές να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά. Η χρήση των φορητών 

συσκευών δίνει τη δυνατότητα να σχεδιαστεί η μάθηση με διαφορετικό τρόπο. Μέσω 

αυτών μπορεί να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση ανάμεσα στον πραγματικό και εικονικό 

κόσμο, να δημιουργηθούν κοινότητες μάθησης για άτομα που βρίσκονται εν κινήσει, να 

υποστηριχθεί η παροχή εξειδίκευσης και η διά βίου μάθηση (Sharples, Arnedillo-

Sánchez, Milrad, & Vavoula, 2009). 

 

Στον σημερινό εξελισσόμενο κόσμο με τη σημερινή γενιά μαθητών, τους λεγόμενους 

«ψηφιακά γηγενών» (Digital Natives), η απόκτηση γνώσεων χρήσης και αξιοποίησης 

αυτών μέσω φορητών συσκευών αποτελεί πλέον προαπαιτούμενο. Οι Ktoridou και 

Eteokleous (2005) υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν νέα υποστηρικτικά 

περιβάλλοντα τα οποία θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στα διαφορετικά είδη 

μάθησης. Οι φορητές συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο ως υποστηρικτικό 

όσο και ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Οι φορητές συσκευές δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε όλες τις δραστηριότητες μέσα στην τάξη αλλά ως εργαλείο που θα 

υποστηρίζει καθορισμένες μαθησιακές δραστηριότητες όπως είναι τα παιχνίδια, η 

εξερεύνηση των μουσείων και εκθέσεων κ.ά. Ένα σύνολο ανθρώπων όπως 

εκπαιδευτικοί, καθηγητές πληροφορικής, μηχανικοί υπολογιστών και μαθητές θα 

πρέπει να συνεργαστούν για την επιτυχή ενσωμάτωση της καινοτομίας. Οι 

εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δεχθούν τη νέα μορφή μάθησης, να εκπαιδευτούν στον 

τρόπο εφαρμογής τους έτσι ώστε η εποικοδομητική χρήση των φορητών συσκευών να 

συμβάλλει σε μια πιο αποτελεσματική και ποιοτική διδακτική διαδικασία. Όπως 

αναφέρουν οι Kearney, Schuck, Burden και Aubusson (2012) στις φορητές συσκευές 
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υπάρχουν πλέον ενσωματωμένες χρήσιμες λειτουργίες όπως είναι οι πολυμεσικές 

εφαρμογές, η δυνατότητα επικοινωνίας και η κοινωνική δικτύωση, η λειτουργία GPS οι 

οποίες μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Ο Traxler (2005) 

σημειώνει ότι οι φορητές συσκευές όταν χρησιμοποιηθούν σωστά σε συνεργατικά 

περιβάλλοντα μάθησης μπορούν να προσφέρουν πλούσιες εμπειρίες μάθησης στους 

μαθητές. Παρόλο τις τεχνολογικές δυνατότητες είναι αναγκαίο να εξεταστεί το 

παιδαγωγικό πλαίσιο που είναι κατάλληλο για το M-Learning. Αυτή η στάση έχει 

υποστηριχθεί και από τον φιλόσοφο John Dewey ο οποίος αναφέρει ότι “Αν διδάξουμε 

τους μαθητές μας όπως τους διδάξαμε χθες, κλέβουμε τα παιδιά μας από το αύριο” 

(Hamza & Noordin, 2013). Σύμφωνα με το παιδαγωγικό πλαίσιο που προτείνει το 

μοντέλο της Koole (2006) για το M-Learning στόχος του είναι: α) να βοηθήσει στην 

ανάπτυξη μαθησιακού υλικού σχεδιασμένο για τις φορητές συσκευές, β) να δώσει 

κατευθύνσεις για την ανάπτυξη νέων φορητών συσκευών, γ) να βοηθήσει τους 

εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν την αποτελεσματικότητα των φορητών συσκευών στη 

διαδικασία μάθησης καθώς και δ) να προσδιορίσει νέες στρατηγικές μάθησης και 

διδασκαλίας για το M-Learning (Τζουμερκιώτης, 2016, σ. 37). Από τη μεριά τους οι 

προγραμματιστές θα πρέπει να σχεδιάσουν εφαρμογές προσαρμοσμένες στις μικρές 

οθόνες των φορητών συσκευών. Επίσης η χρονική διάρκεια λειτουργίας των 

εφαρμογών θα πρέπει να είναι περιορισμένη έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ή να 

προχωρούν στο επόμενο στάδιο. Μία διεπαφή εύκολη στη χρήση απαλλαγμένη από 

τεχνικά προβλήματα θα βοηθούσε τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές να 

χρησιμοποιήσουν πιο εύκολα μια φορητή συσκευή. Σε έρευνα του Jung (2014) σε 189 

καθηγητές αγγλικής γλώσσας στην Νότια Κορέα φάνηκε ότι οι κύριοι παράγοντες για 

την υιοθέτηση της τεχνολογίας ήταν η χρησιμότητα και η ευκολία χρήσης των 

συσκευών, όπως ορίζει και το μοντέλο που ανέπτυξε ο Davis (1989) για την αποδοχή 

της τεχνολογίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

Είδη φορητών συσκευών  

 

Οι Roschelle και Pea (2002) χαρακτηρίζουν τις φορητές συσκευές μάθησης με τον όρο 

WILDs (Wireless Internet Learning Devices – Ασύρματες Δικτυακές Συσκευές 

Μάθησης) και παρουσιάζουν τις δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν στη 

διαδικασία μάθησης. Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι οι συσκευές WILDs επαυξάνουν το 

φυσικό χώρο με την ψηφιακή ανταλλαγή πληροφοριών με αποτέλεσμα αφηρημένες 

έννοιες να γίνονται πιο εύκολα κατανοητές. Επίσης, μπορούν να αναπαριστούν το 

φυσικό και σημειολογικό κόσμο και η μάθηση να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε 

περιβάλλον-πλαίσιο, έξω από τα όρια της τάξης, χωρίς τον περιορισμό τόπου και 

χρόνου. Σύμφωνα με τον Mostakhdemin-Hosseini (2009) φορητή συσκευή είναι η 

συσκευή που χρησιμοποιεί την ασύρματη τεχνολογία για τη μετάδοση και την 

ανταλλαγή δεδομένων. 

 

Ο Keegan (2002) αναφέρει ότι τα είδη των φορητών συσκευών είναι τα PDAs, οι 

υπολογιστές τσέπης και τα κινητά. Ο Traxler (2005) ορίζει το M-Learning ως κάθε 

εκπαιδευτική διαδικασία στην οποία κυρίαρχη τεχνολογία είναι οι φορητές συσκευές 

όπως είναι τα κινητά τηλέφωνα, οι προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί (PDAs), τα Tablets, τα 

Smartphone’s, οι κονσόλες παιχνιδιών και τα IPods. Σε έρευνα τους οι Cavus και Al-

Momani (2011) αναφέρουν ότι αυτές οι φορητές συσκευές είναι τα κινητά τηλέφωνα, 

τα PDAs και τα Laptops. Αντίστοιχα, οι Mehdipour και Zerehkafi (2013) αναφέρουν τα 

Τablets, τα κινητά τηλέφωνα, τα Smartphone’s και τα MP3 players. Οι Korucu και 

Alkan (2011) σημειώνουν ως κινητές συσκευές τα Portable Media Players, Digital 

Media Receivers, Game Consoles και τα Video Games ενώ οι Hashemi et al. (2011, p 

2478) προσθέτουν τις συσκευές πολυμέσων (MP3, MP4 players), τους μικρούς 

φορητούς υπολογιστές (Netbooks), τα Ultramobile PCs (UMPCs), τις ειδικές φορητές 

συσκευές που χρησιμοποιούνται στα επιστημονικά εργαστήρια, σε εργαστήρια 

μηχανικών καθώς και τις συσκευές που χρησιμοποιούνται σε γεωργικές και 

περιβαλλοντικές μελέτες. Ο Δημητριάδης (2015) αναφέρει ότι οι φορητές συσκευές 

(πολλές φορές χρησιμοποιείται και ο όρος κινητές συσκευές) περιλαμβάνουν: τα κινητά 

τηλέφωνα, τα Smartphone’s, τις συσκευές PDAs (Personal Digital Assistant), τους 

υπερφορητούς υπολογιστές (Ultramobile PCs) και τα Tablets. Όλες αυτές οι συσκευές 

λειτουργούν με ένα λειτουργικό σύστημα και μπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο με 
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τεχνολογίες ασύρματου δικτύου όπως το Wi-Fi. GPS και Bluetooth. Οι παραπάνω 

συσκευές αποτελούν τις πιο πρόσφατες καινοτομίες στις Τ.Π.Ε. και παρατηρείται η 

αυξανόμενη ένταξη μερικών από αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλάζοντας το 

παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας και επηρεάζοντας σημαντικά τον τομέα της 

εκπαίδευσης (Cobcroft et al., 2006).  

 

3.1 Είδη φορητών συσκευών στην εκπαίδευση 
 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου παρουσιάζονται μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές 

φορητές συσκευές που φαίνονται να χρησιμοποιούνται στον χώρο της εκπαίδευσης. Η 

απαρίθμηση δεν είναι αποκλειστική αλλά ενδεικτική και θα συνεχίζει να αλλάζει με τη 

συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας. 

 

3.1.1 Έξυπνα τηλέφωνα (Smartphone’s) 

 

Το Smartphone είναι ένα κινητό τηλέφωνο με προηγμένη υπολογιστική δυνατότητα και 

συνδεσιμότητα. Συνδυάζει πολλές δυνατότητες όπως αυτή της τηλεφωνικής 

επικοινωνίας, της φωτογραφικής μηχανής, της σύνδεσης με το Internet, της 

αποθήκευσης και επεξεργασίας αρχείων, της χρήσης GPS, της αναπαραγωγής αρχείων 

ήχου και Video. Επίσης, επιτρέπει στους χρήστες να εγκαταστήσουν εφαρμογές που 

θέλουν οι ίδιοι να χρησιμοποιήσουν και μπορεί να συγχρονιστεί με άλλες συσκευές 

όπως έναν προσωπικό υπολογιστή ή ένα Laptop. Σε σύγκριση με τα Tablets και 

Laptops, το Smartphone διαθέτει μικρή οθόνη αφής (από 3 έως 8 ίντσες) κάτι που κάνει 

δύσκολη και κουραστική την περιήγηση στο διαδίκτυο. Το κόστος αγοράς και ο 

κίνδυνος από ιούς είναι μερικά ακόμα από τα μειονεκτήματα των Smartphone’s 

(Παναγόπουλος, 2010).  

 

Πολλές είναι οι δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν τα Smartphone’s στη 

διδασκαλία. Οι μαθητές μπορούν να κατεβάζουν αρχεία Video και ήχου, να προβάλουν 

και να επεξεργάζονται αρχεία Excel, Word, PDF και PowerPoint, να έχουν πρόσβαση 

στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το διαδίκτυο. Δε χρειάζεται να έχουν μαζί τους 

βιβλία και εκτυπωμένες σημειώσεις αλλά με τη χρήση του Smartphone μπορούν να 
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έχουν άμεση πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό καθώς και τη δυνατότητα να καταγράψουν 

τη διάλεξη του καθηγητή τους (Morphitou, 2014). 

3.1.2 Ultra Mobile Personal Computers (UMPCs) 

 

Το UMPC (Υπερφορητός Προσωπικός Υπολογιστής) είναι ένας μικρός υπολογιστής 

τσέπης. Το μέγεθος του είναι μικρότερο από ένα notebook ενώ έχει ενσωματωμένο 

ανάλογο λειτουργικό σύστημα με αυτό των Pc και των Tablets. Αποτελείται από μία 

οθόνη αφής (5-7 ίντσες), μια γραφίδα για την οθόνη και ένα εικονικό πληκτρολόγιο. 

Πλεονεκτήματά του είναι το μικρό μέγεθος και βάρος τους. Τα UMPC διαθέτουν 

χρήσιμα χαρακτηριστικά όπως είναι το GPS, η κάμερα, η κάρτα μνήμης, το Bluetooth, 

η δυνατότητα σύνδεσης μέσω Wi-Fi στο ίντερνετ, η δυνατότητα για IM (Instant 

Messages) και Text Messages καθώς και η μεγάλη ισχύ επεξεργασίας για την 

υποστήριξη video, ήχου και παιχνιδιών. Κύριο μειονέκτημα της συσκευής είναι το 

υψηλό κόστος (Παναγόπουλος, 2010). 

 

3.1.3 Ψηφιακοί Αναγνώστες (Ε-Books Readers)  

 

Ο ψηφιακός αναγνώστης ή συσκευή ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων είναι μία 

φορητή συσκευή η οποία έχει σχεδιαστεί για την ανάγνωση βιβλίων και περιοδικών σε 

ψηφιακή μορφή. Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα των e-Books Readers είναι η 

φορητότητά τους και η μεγάλη διάρκεια της μπαταρίας τους. Μπορούν να μεταφερθούν 

και να διαβαστούν οπουδήποτε ενώ το μέγεθος της οθόνης μπορεί να προσαρμοστεί 

στις ανάγκες του χρήστη. Ακόμα, δίνεται η δυνατότητα στον αναγνώστη να επισημάνει 

αποσπάσματα, να υπογραμμίσει και να προσθέσει σημειώσεις στο αρχικό κείμενο. 

Επίσης, προσφέρουν μέσω των ψηφιακών βιβλίων ένα πολυμεσικό περιεχόμενο με 

video, ήχο και κινούμενες εικόνες. Τέλος, ένας ψηφιακός αναγνώστης μπορεί να 

συνδεθεί για να «κατεβάσει» πληθώρα ψηφιακών βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών. 

Το μειονέκτημα της συσκευής αυτής είναι ότι ο μοναδικός σκοπός που εξυπηρετείται 

από τη χρήση της είναι η ανάγνωση κειμένων. Στην εκπαίδευση μπορούν να 

αντικαταστήσουν τα σχολικά βιβλία του μαθητή μειώνοντας τα έξοδα αναπαραγωγής 

τους και ελαφρύνοντας τις τσάντες των μαθητών.  

 (Παναγόπουλος, 2010). 
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3.1.4 IPods- IPads 

 

Το IPod είναι μια σειρά από φορητές συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων και 

υπολογιστών τσέπης. Μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει εφτά ανανεώσεις (γενιές) από 

την εταιρεία Apple με διαφορετικές λειτουργίες, μεγέθος και τιμή (Wikipedia, 2017). 

Τα IPods δίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη να κατεβάζει μουσική, φωτογραφίες, 

αρχεία ήχου και video. Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μέσω 

αποθήκευσης όταν συνδεθεί με έναν υπολογιστή. Στην εκπαίδευση οι μαθητές μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν ένα IPod για να κατεβάζουν και να παρακολουθήσουν αρχεία 

ήχου, video, διαλέξεις, να διαβάσουν ψηφιακά βιβλία και για να ανταλλάξουν αρχεία 

με πληροφορίες που αφορούν το εκπαιδευτικό υλικό. Μειονεκτήματα των IPods είναι η 

μικρή οθόνη, η απουσία διαδραστικότητας και το κόστος της συσκευής (Καστριώτης, 

2011, σ. 52). 

 

Το IPad είναι ένας υπολογιστής ταμπλέτα κατασκευασμένος από την Apple. Δε 

διαθέτει ποντίκι και πληκτρολόγιο (εμφανίζεται εικονικά στην οθόνη) αλλά λειτουργεί 

με μια οθόνη αφής. Περιέχει επεξεργαστή, μνήμη, διαθέτει Bluetooth και μπορεί να 

συνδεθεί στο διαδίκτυο με Wi-Fi. Κύρια λειτουργία του είναι η ανάγνωση 

ηλεκτρονικών βιβλίων (e-Books) από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Apple. Οι 

μαθητές μέσω IPad μπορούν να τραβήξουν φωτογραφίες, να παίξουν παιχνίδια, να 

γράψουν και να επεξεργαστούν κείμενα, να συνδεθούν στο διαδίκτυο και να έχουν στη 

διάθεση τους πολλές άλλες δυνατότητες ανάλογες ενός υπολογιστή (Wikipedia, 2017).  

 

Σε ανασκοπική έρευνα των Kearney, Schuck, Burden και Aubusson (2012) αναφέρεται 

ότι φορητές συσκευές όπως τα IPods και τα IPads μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

αποτελεσματικά σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε άτομα με ειδικές ανάγκες, με 

σκοπό να αναπτυχθούν δεξιότητες μάθησης, επικοινωνίας, απασχόλησης και 

κοινωνικοποίησης των ατόμων αυτών. Ακόμα, οι συσκευές αυτές βοηθούν τα άτομα με 

δυσκολίες στη λεπτή κινητικότητα και συμβάλλουν στο να παραμείνουν οι μαθητές 

περισσότερη ώρα προσηλωμένοι στις δραστηριότητες (Aronin & Floyd, 2013). Στην 

έρευνα των Smith και Kukulska-Hulme (2012) σημειώνεται ότι η μάθηση 

διευκολύνεται περισσότερο όταν οι δυνατότητες που προσφέρουν τα IPads και τα e-

Books χρησιμοποιηθούν κατάλληλα. 
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3.1.5 PDAs (Personal Digital Assistant) 

 

Ο Προσωπικός Ψηφιακός Οδηγός (Personal Digital Assistant, PDA) είναι μια μικρή 

συσκευή αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών που δημιουργήθηκε από την 

εταιρεία Palm Inc. Λειτουργεί με μια ειδική γραφίδα αφής αντί για πληκτρολόγιο και 

μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο ή σε ένα ήδη υπάρχον δίκτυο με Bluetooth και Wi-Fi. 

Διαθέτει σημειωματάριο, αριθμομηχανή, ημερολόγιο και βιβλίο διευθύνσεων. Στην 

εκπαίδευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση και επεξεργασία εγγράφων, 

κειμένων και για τη μετάδοση αρχείων ήχου και video. Επιτρέπει τη μετάδοση γραπτών 

κειμένων καθώς και την πρόσβαση των χρηστών στο διαδίκτυο και στο ηλεκτρονικό 

ταχυδομείο. Οι Προσωπικοί Ψηφιακοί Βοηθοί (PDAs) φαίνεται να έχουν τη 

μεγαλύτερη χρήση στην τάξη. Λόγω του μικρού κόστους και της φορητότητας τους 

διευκολύνουν τους μαθητές να έχουν πρόσβαση στα μαθησιακά αντικείμενα 

οποτεδήποτε και οπουδήποτε, να κρατούν και να λαμβάνουν ψηφιακές σημειώσεις. 

Ακόμα, η άμεση ενεργοποίηση, η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σε σχέση 

με ένα Laptop, η ευκολία στο συγχρονισμό και την ανταλλαγή δεδομένων μέσω 

υπέρυθρων ακτινοβολιών αποτελούν κάποια από τα πλεονεκτήματά του. Φυσικά, δεν 

θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και τα μειονεκτήματα της συσκευής PDA όπως είναι το 

μικρό μέγεθος της οθόνης, η έλλειψη δυνατότητας εκτύπωσης, το κόστος του 

λογισμικού και των περιφερειακών συσκευών. Για τη σωστή χρήση του PDA στο 

σχολείο οι δάσκαλοι θα πρέπει να καταρτιστούν κατάλληλα και να τους δοθούν οι 

απαραίτητες οδηγίες (Perry, 2003). Η έρευνα των Chen, Kao και Sheu (2003) αφορούσε 

στην αξιολόγηση των εμπειριών των μαθητών σε τρία δημοτικά σχολεία στην Ταιβάν οι 

οποίοι χρησιμοποίησαν τη φορητή συσκευή PDA για ένα πρόγραμμα παρακολούθησης 

πουλιών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μάθηση βελτιώθηκε σε σύγκριση με τα 

αναμενόμενα. 

 

3.1.6 Tablets 

 

Τα Tablets είναι μικροί φορητοί υπολογιστές, χωρίς πληκτρολόγιο και ποντίκι. 

Λειτουργούν με μια οθόνη αφής, με μόνο 3-4 βοηθητικά κουμπιά και το κόστος τους 

είναι μικρότερο από ένα Laptop ή έναν επιτραπέζιο υπολογιστή. Μπορεί να συνδεθεί 

στο Internet και να προσφέρει τις ίδιες δυνατότητες ενός κανονικού υπολογιστή. Τα 



23 

 

Tablets περιλαμβάνουν χρήσιμα εργαλεία όπως είναι η αναγνώριση φωνής και 

δυνατότητα ομιλίας κειμένου, τα οποία μπορούν να φανούν πολύτιμα σε μαθητές με 

αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες (Hashemi et al., 2011, p. 2480).  

 

Η έρευνα των Μαστροκούκου και Φωκίδη (2017) σε 50 μαθητές της Στ΄τάξης του 

δημοτικού σχολείου που χρησιμοποίησαν τα Τablets έδειξε πολύ ενθαρρυντικά 

αποτελέσματα. Οι μαθητές που εργάστηκαν με τα Tablets φάνηκαν να είχαν καλύτερες 

επιδόσεις από τους μαθητές οι οποίοι διδάχθηκαν το ίδιο αντικείμενο συμβατικά. 

Επίσης, η χρήση της φορητής συσκευής βοήθησε και ενθάρρυνε τους μαθητές να 

συμμετάσχουν ενεργά, βρίσκοντας τη διαδικασία της διδασκαλίας πολύ διασκεδαστική. 

Οι Φωκίδη και Φωνιαδάκη (2017) πραγματοποίησαν μια έρευνα σε τρεις ομάδες 

μαθητών της ΣΤ τάξης, καθεμία αποτελούμενη από 20 άτομα, χρησιμοποιώντας τρεις 

διαφορετικούς τρόπους διδασκαλίας. Τον συμβατικό τρόπο, την ομαδοσυνεργατική και 

τη διδασκαλία με τη χρήση της συσκευής Tablet. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η 

διδασκαλία με τη χρήση της φορητής συσκευής καθώς και η ομαδοσυνεργατική 

διδασκαλία είχαν ανάλογα και ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε σχέση με διδασκαλία 

που πραγματοποιήθηκε με τον συμβατικό τρόπο.  

 

3.2 Η τεχνολογία του Mobile Learning 

 
Οι Hashemi et al. (2011, p. 2480) αναφέρουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά της 

τεχνολογίας των συστημάτων M–Learning:  

α) SMS: Short Message Service υπηρεσία που επιτρέπει τους χρήστες να 

ανταλλάσσουν μηνύματα έως 160 χαρακτήρων μέσω κινητών τηλεφώνων. 

β) MMS: Multimedia Messaging Service υπηρεσία πολυμεσικών μηνυμάτων. 

γ) WAP: ένα διεθνές πρωτόκολλο σύνδεσης των κινητών τηλεφώνων με το διαδίκτυο. 

δ) GPRS: υπηρεσία σύνδεσης με το διαδίκτυο με μεγαλύτερη ταχύτητα. 

ε) Bluetooth: υπηρεσία σύνδεσης μικρής εμβέλειας για φορητές συσκευές. 

στ) Τηλέφωνα 3G και 4G με ταχύτερη σύνδεση στο διαδίκτυο.  

ζ) PDAs: οι προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί έχουν εξελιχθεί σε μικρούς υπολογιστές που 

μπορούν να εκτελέσουν πολλές από τις βασικές λειτουργίες ενός κανονικού 

υπολογιστή. 

η) MP3s: είναι μια μορφή κωδικοποίησης αρχείων ήχου η οποία τα επιτρέπει να 

συμπιέζονται και να διαμοιράζονται εύκολα. 
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θ) CAMs: ενσωματωμένες κάμερες σε κινητά τηλέφωνα και PDAs  

 

3.3 Εφαρμογές κινητών συσκευών (Mobile Apps) 

 

Τα Mobile Applications (Apps) είναι ειδικά σχεδιασμένες διαδικτυακές εφαρμογές οι 

οποίες λειτουργούν σε φορητές συσκευές όπως είναι τα Tablets και τα Smartphone’s. 

Οι χρήστες των φορητών συσκευών μπορούν να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένο 

περιεχόμενο χωρίς να χρειάζεται να κάνουν αναζήτηση σε κάποιον Web browser. Οι 

εφαρμογές αυτές είναι διαθέσιμες μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων Apps stores και 

λειτουργούν σε συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα. Συγκεκριμένα, το Apple Iphone, 

το IPad και IPod χρησιμοποιούν το σύστημα iOS ενώ τα κινητά Android και τα Tablets 

το σύστημα Android OS (Wikipedia, 2018). 

 

Οι Domingo και Garganté (2016) σημειώνουν ότι η αύξηση της χρήσης των φορητών 

συσκευών όπως τα Tablets και τα Smartphone’s στην εκπαίδευση οφείλεται στην 

ανάπτυξη αυτών των εκπαιδευτικών εφαρμογών (Apps). Οι εφαρμογές αυτές βοήθησαν 

το M-Learning να γίνει ένα ισχυρό εργαλείο στον τομέα της εκπαίδευσης και 

απαριθμούν τρεις κατηγορίες εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αυτές είναι α) οι εφαρμογές για ανάπτυξη δεξιοτήτων, με 

αυτές οι μαθητές δημιουργούν μόνοι τους τη νέα γνώση, β) οι εφαρμογές διαχείρισης 

πληροφοριών, όπου οι μαθητές εργάζονται σε συγκεκριμένο μαθησιακό περιβάλλον 

υποστηρίζοντας την ανεπίσημη μάθηση και γ) οι εφαρμογές περιεχομένου οι οποίες 

επιτρέπουν την εξάσκηση και αξιολόγηση των μαθητών προσφέροντας άμεση 

ανατροφοδότηση.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΥOD (Bring Your Own Device) 

 

Η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών δημιούργησε διάφορες διακρίσεις ανάμεσα σε άτομα 

που έχουν και άτομα που δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφορία 

εξαιτίας οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων. Το λεγόμενο «ψηφιακό χάσμα» 

(Digital Divide) ή αλλιώς «ψηφιακός αποκλεισμός» και ο περιορισμός που νιώθουν 

πολλοί εκπαιδευτικοί λόγω της έλλειψης υλικοτεχνικής υποδομής στα σχολεία έφερε 
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στην επιφάνεια νέους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων. Η εκπαίδευση σήμερα 

προσπαθεί να εκμεταλλευτεί όλες τις δυνατότητες που προσφέρουν οι φορητές 

συσκευές. Όμως, λόγω του χαμηλού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση πολλά 

σχολεία αδυνατούν να προσφέρουν σε κάθε μαθητή μία συσκευή. Όλοι αυτοί οι 

περιορισμοί μπορούν να ξεπεραστούν αν δεχθούμε το γεγονός ότι οι μαθητές είναι ήδη 

συνδεδεμένοι στις δικές του φορητές συσκευές. Η λύση δόθηκε με την εφαρμογή του 

προγράμματος BYOD (Bring your own device) (Φέρτε τη δική σας συσκευή) σύμφωνα 

με το οποίο οι μαθητές φέρνουν τη δική τους φορητή συσκευή (Tablets, Smartphone’s, 

PDAs κ.ά) για να τη χρησιμοποιήσουν στη μαθησιακή διαδικασία (Al-Okaily, 2015, 

p.313).  

 

Η ιδέα του προγράμματος BYOD ή BYOT (Bring your own technology) ή ΒΥΟ (Bring 

your own) ξεκίνησε από τον χώρο εργασίας της εταιρείας Intel Corporation το 2009 

όταν οι υπάλληλοι της άρχισαν να χρησιμοποιούν τις δικές τους φορητές συσκευές 

συνδέοντας τες με το δίκτυο της εταιρείας (Burns-Sardone, 2014). Γρήγορα η τάση 

αυτή πέρασε και κέρδισε ολοένα περισσότερο έδαφος και στον χώρο της εκπαίδευσης. 

Οι ακαδημαϊκοί προσπαθούν να βρουν τρόπους να ενσωματώσουν την ιδέα του 

προγράμματος BYOD με σκοπό να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ επίσημης και άτυπης 

μάθησης (Song & Kong, 2018). Αν και οι όροι BYOD και BYOT χρησιμοποιούνται 

εναλλακτικά υπάρχει μια μικρή διαφορά. O όρος BYOD αναφέρεται στους μαθητές 

που μπορούν να φέρνουν συσκευές τις οποίες έχει εγκρίνει το σχολείο τους ενώ ο όρος 

BYOT χρησιμοποιείται σε περιβάλλοντα στα οποία δεν υπάρχουν περιορισμοί στις 

συσκευές που μπορούν να φέρνουν οι μαθητές (Hockly, 2012, p. 44).  

 

Όπως αναφέρει ο MacGibbon (2012) η ιδέα του προγράμματος BYOD ήταν απλή. Από 

τη στιγμή που οι μαθητές διαθέτουν φορητές συσκευές σπίτι τους θα μπορούσαν να τις 

χρησιμοποιήσουν στον χώρο του σχολείου έτσι ώστε να μη χρειαστεί χρόνος για την 

εκμάθηση της χρήσης άλλων συσκευών μειώνοντας παράλληλα και το κόστος που θα 

επιβάρυνε το σχολείο. Οι μαθητές αγαπούν την τεχνολογία και ένα πρόγραμμα BYOD 

θα δημιουργεί ενθουσιασμό και κίνητρα μάθησης στους μαθητές.  

 

Πολλά είναι τα οφέλη που παρατηρούνται από το πρόγραμμα BΥOD στην εκπαίδευση. 

Ένα από αυτά είναι ότι οι μαθητές είναι ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση της συσκευής 

τους και έτσι μπορούν να επικεντρωθούν στη διδασκαλία. Οι συσκευές που διαθέτουν 
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είναι πιο εξελιγμένες σε σχέση με αυτές των σχολικών εργαστηρίων κάτι που θα 

βοηθήσει τα σχολεία να κρατήσουν επαφή με τις σύγχρονες τεχνολογίες και συσκευές. 

Ακόμα, υπάρχει μεγάλη εξοικονόμηση κόστους υλικοτεχνικής υποδομής από την 

πλευρά των σχολείων καθώς οι γονείς αναλαμβάνουν τα έξοδα συντήρησης και 

επισκευής της συσκευής. Τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να διατεθούν για άλλους 

σκοπούς και σε καινοτόμα προγράμματα που προηγουμένως τα σχολεία δεν είχαν την 

ευκαιρία διάθεσης πόρων. Ακόμα, η ευθύνη των μαθητών για την προσωπική τους 

συσκευή είναι μεγαλύτερη καθώς αναλαμβάνουν τον έλεγχο της διασφάλισης ότι η 

συσκευή τους λειτουργεί και έτσι δεν ξεχνιούνται ή χάνονται πια τα σχολικά τους 

βιβλία (Clarity Innovations, 2014). Επιπλέον, η συμμετοχή των μαθητών κατά τη 

διδασκαλία αυξάνεται καθώς μπορούν να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν μεταξύ 

τους. Οι μαθητές έχουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω διαδικτύου και 

μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους online χωρίς να χρειάζεται να βρίσκονται στον 

χώρο του εργαστηρίου υπολογιστών. Μπορούν να παραμείνουν συνδεδεμένοι με τον 

εκπαιδευτικό και να εργαστούν και εκτός ωρών λειτουργίας του σχολείου. Οι μαθητές 

έχουν οργανωμένο το υλικό τους σε μία συσκευή το οποίο μπορούν να το μελετήσουν 

και από το σπίτι τους. Τέλος, με τη χρήση της προσωπικής φορητής συσκευής 

παρέχεται πρόσβαση σε πληροφορίες και μπορεί να ενισχυθεί η εξατομικευμένη 

διδασκαλία όπου οι μαθητές μπορούν να μαθαίνουν με τον δικό τους ρυθμό (Fincher, 

2016).  

 

Πολλά είναι και τα μειονεκτήματα που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί για την εφαρμογή 

ενός προγράμματος BYOD. Μερικοί εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι δε διαθέτουν όλοι 

οι μαθητές φορητές συσκευές. Ακόμα και να υπάρχει η φορητή συσκευή στο σπίτι, οι 

γονείς τους δεν τους επιτρέπουν να τις πάρουν στο σχολείο λόγω του φόβου ζημίας και 

κλοπής. Ως ένα ακόμα μειονέκτημα αναφέρεται ότι οι συσκευές δε θα χρησιμοποιηθούν 

κάθε μέρα σε όλα τα μαθήματα. Κύριος στόχος δεν είναι η χρήση της τεχνολογίας αλλά 

οι δυνατότητες που προσφέρουν οι φορητές συσκευές. Αυτές μπορούν να αποτελέσουν 

ένα αποτελεσματικό μέσο για τις δραστηριότητες της διδασκαλίας, που διαφορετικά 

δεν θα ήταν εφικτές. Σε κάποια στάδια της διδασκαλίας μπορεί να χρειαστεί να 

χρησιμοποιηθεί μια άλλη τεχνολογία ή ακόμα και καθόλου (Sharples et al., 2009, p. 6). 

 

Ένα ακόμα ζήτημα που προκύπτει είναι η διαφοροποίηση του εκπαιδευτικού υλικού. 

Λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών των φορητών συσκευών που μπορεί να 
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διαθέτουν οι μαθητές είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα υλικό ¨ουδέτερης 

ανάθεσης¨ (DNA-Device Neutral Assignments) (Al-Okaily, 2015, p 313). Όπως 

αναφέρεται στον Fortson (2013), ο Ron Millener ορίζει το DNA ως "τα μαθήματα που 

μπορούν να ολοκληρωθούν σε οποιαδήποτε συσκευή". Οι δάσκαλοι θα πρέπει να 

διαμορφώσουν τα μαθήματα και τις εργασίες τους έτσι ώστε να μπορούν να 

πραγματοποιηθούν από όλες τις φορητές συσκευές και να είναι προσαρμοσμένες στις 

ανάγκες του κάθε μαθητή. Επίσης, όλες αυτές οι συνδεδεμένες φορητές συσκευές 

μπορεί να υπερφορτώσουν το ασύρματο δίκτυο του σχολείου. Για αυτόν τον λόγο το 

σχολείο θα πρέπει να έχει την κατάλληλη τεχνολογική υποδομή δύο ασύρματων 

δικτύων. Ένα δίκτυο για τους εκπαιδευτικούς και ένα για τους μαθητές καθώς οι 

απαιτήσεις χωρητικότητας και ταχύτητας αυξάνονται. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει 

ένα σύστημα προστασίας της ιδιωτικότητας, των πληροφοριών και του περιεχομένου 

των χρηστών. Η πιθανότητα παραβατικής συμπεριφοράς, η ασφάλεια των συσκευών 

και η ηλεκτρονική ασφάλεια μέσω των συσκευών είναι κάποια ζητήματα που θα πρέπει 

να εξεταστούν προσεκτικά. Πολλοί εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι κατά τη διάρκεια 

της χρήσης της φορητής συσκευής μπορεί να αποσπαστεί η προσοχή των μαθητών σε 

άλλο περιεχόμενο της. Υπάρχει ο κίνδυνος αντιγραφής σε εξετάσεις καθώς και το 

ζήτημα της μπαταρίας, όπου μια συσκευή μπορεί να κλείσει εν ώρα μαθήματος. Τέλος, 

κάποιοι μαθητές μπορεί να νιώθουν μειονεκτικά αν λόγω οικονομικής δυνατότητας δε 

διαθέτουν κάποια συσκευή ή οι συμμαθητές τους διαθέτουν πιο ακριβές συσκευές 

(Clarity Innovations, 2014). 

 

Σε άρθρο της η Hockly (2012, p. 45) αναφέρει κάποια βασικά βήματα που πρέπει να 

εφαρμόσουν τα σχολεία για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος BYOD. 

Σύμφωνα με αυτά, πριν την ένταξη ενός BYOD προγράμματος θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί ένα πιλοτικό έργο στο σχολείο με τη συμμετοχή μιας ή δυο τάξεων 

και εκπαιδευτικών. Από το έργο θα προκύψουν ζητήματα τα οποία θα πρέπει να 

εξεταστούν για τη μετέπειτα συμμετοχή ολόκληρου του σχολείου. Στο πρόγραμμα 

BYOD θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι φορείς που έχουν άμεση σχέση με το σχολείο 

όπως είναι οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι υπεύθυνοι καθηγητές πληροφορικής και οι 

γονείς. Θα πρέπει να συμφωνηθεί από όλους μια πολιτική αποδεκτής χρήσης των 

φορητών συσκευών με σαφείς καθορισμένους όρους κατάλληλης συμπεριφοράς. 

Ακόμα, θα πρέπει να υπάρξει μια συνεχής κατάρτιση των εκπαιδευτικών για το πώς να 

εντάξουν τις φορητές συσκευές στη διδασκαλία τους καθώς και πώς να διαχειρίζονται 
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μια τάξη που χρησιμοποιεί τέτοιες φορητές συσκευές. Τέλος, η παροχή πρόσθετων 

συσκευών σε μαθητές που δε διαθέτουν την απαραίτητη τεχνολογία και η βελτίωση του 

δικτύου Wi-Fi είναι κάποια ζητήματα που το σχολείο θα πρέπει να μεριμνήσει. Το 

κέντρο ερευνών Cyber bulling καθόρισε συγκεκριμένους κανονισμούς για τη χρήση 

των φορητών συσκευών στον χώρο του σχολείου. Σύμφωνα με αυτούς οι μαθητές α) θα 

χρησιμοποιούν τις συσκευές μόνο για τις ανάγκες των μαθημάτων ενώ θα παραμένουν 

απενεργοποιημένες τις υπόλοιπες ώρες, β) δεν μπορούν να φωτογραφίζουν, να 

ηχογραφούν και να βιντεοσκοπούν άλλο άτομο στο σχολικό χώρο χωρίς την άδεια του, 

γ) οποιαδήποτε χρήση της φορητής συσκευής που δεν είναι εξουσιοδοτημένη θα οδηγεί 

στη δέσμευση της, δ) σε περίπτωση κατάσχεσης φορητής συσκευής από το σχολείο θα 

επιστρέφεται μόνο στους γονείς των μαθητών και τέλος ε) οι μαθητές που παραβιάζουν 

τους παραπάνω κανονισμούς θα υπόκεινται σε πειθαρχική δίωξη. Ο σωστός σχεδιασμός 

του προγράμματος καθώς και η ενημέρωση τόσο των μαθητών όσο και των γονέων 

τους για την πολιτική χρήσης των φορητών συσκευών είναι απαραίτητη πριν την 

έναρξη ενός προγράμματος BYOD στο σχολείο (Bruder, 2014). Η Hockly (2012) 

αναφέρει ότι ένα πρόγραμμα BYOD δεν υπάγεται μόνο στη χρήση των συσκευών που 

φέρνουν οι μαθητές αλλά το σχολείο πρέπει να εφαρμόσει μια πολιτική ρητά 

βασισμένη στην τεχνολογία παρέχοντας την απαραίτητη τεχνολογική υποστήριξη, την 

υποδομή και την αξιολόγηση για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του 

προγράμματος. Ο Chadband (2012) αναφέρει ότι η σωστή εφαρμογή ενός 

προγράμματος BYOD προϋποθέτει την αποτελεσματική εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών τόσο σε τεχνολογικά ζητήματα όσο και στην ανάπτυξη της κριτικής 

σκέψης και πληροφοριακής παιδείας των εκπαιδευτικών (όπ. αν. στο Burns-Sardone, 

2014). Ο Slakmon (2017) σημειώνει ότι η παιδαγωγική προσέγγιση θα πρέπει να 

αλλάξει αφού όλοι οι μαθητές βρίσκονται συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Επίσης, θέματα 

που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι η ιδιωτικότητα, ο χρόνος χρήσης των συσκευών 

ανάλογα με την ηλικία των μαθητών, η έκθεση των μαθητών σε συνεχή ακτινοβολία 

λόγω του συστήματος Wi-Fi στις τάξεις και η κοινωνική ανισότητα. Πριν τη λειτουργία 

ενός προγράμματος BΥOD το σχολείο θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα δημογραφικά 

και κοινωνικά χαρακτηριστικά των μαθητών του έτσι ώστε να στηριχθεί σε 

συγκεκριμένο πλαίσιο για τη σωστή λειτουργία του.  
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Πολλές έρευνες έχουν γίνει για την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων BYOD 

στη μαθησιακή διδασκαλία καθώς και για τη στάση των μαθητών και εκπαιδευτικών. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται μερικές από αυτές. 

 

Η έρευνα της Burns-Sardone (2014) αφορούσε στην ετοιμότητα και πρόθεση 58 

υποψήφιων εκπαιδευτικών μιας σχολής Καλών Τεχνών (3 άντρες και 55 γυναίκες, 

ηλικίας 20-35 ετών) να χρησιμοποιήσουν τα κινητά τους τηλέφωνα σε ένα πρόγραμμα 

χρήσης των κωδικών QR. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

διαθέτουν και είναι εξοικειωμένοι στη χρήση των κινητών τηλεφώνων και η 

μελλοντική ένταξη των συσκευών αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία είχε θετικές 

αντιδράσεις. Σε ποσοτική έρευνα των Hamza και Noordin (2013) που 

πραγματοποιήθηκε σε 120 μεταπτυχιακούς φοιτητές διαφόρων ειδικοτήτων ενός 

Πανεπιστημίου της Μαλαισίας, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το πρόγραμμα BYOD 

αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι του εκπαιδευτικού τους συστήματος. Οι φοιτητές 

χρησιμοποιούσαν ολοένα και περισσότερο τις φορητές συσκευές για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς έχοντας άμεση πρόσβαση στην πληροφόρηση. Οι Pegrum, Oakley και 

Faulkner (2013) μελέτησαν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών από δέκα σχολεία της 

Αυστραλίας τα οποία έχουν ενσωματώσει στη διδασκαλία τους τις φορητές συσκευές. 

Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί δείχνουν θετική στάση απέναντι στο 

πρόγραμμα BYOD και προτίθενται να επεκτείνουν τη χρήση των φορητών συσκευών 

στο μέλλον. Οι πιο δημοφιλείς συσκευές που χρησιμοποιούσαν τα σχολεία ήταν το 

IPads και στη συνέχεια τα IPods. Τα κύρια ζητήματα που έδειξαν οι εκπαιδευτικοί ήταν 

ότι οι φορητές συσκευές ενισχύουν τα κίνητρα των μαθητών για μάθηση, 

καλλιεργώντας τις συνεργατικές και επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών. Επίσης, 

μπορούν να υποστηρίξουν την εξατομικευμένη μάθηση εάν ενσωματωθούν στο 

πρόγραμμα σπουδών των σχολείων. Υποστήριξαν ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία 

μεταξύ των νέων τεχνολογιών και των παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας ιδιαίτερα 

στους μικρούς μαθητές οι οποίες αναπτύσσουν τη δεξιότητα της λεπτής κινητικότητας. 

Τέλος, προκλήσεις όπως η τεχνολογική υποστήριξη και τα δεοντολογικά ζητήματα 

πρέπει να εξεταστούν.  

 

Οι Hallissy, Gallagher, Ryan και Hurley (2013) σε έρευνα τους σε 93 σχολεία ACCS 

σχετικά με την υιοθέτηση των Tablets στη διδασκαλία αναφέρουν ότι τα σχολεία 

βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και πως ο λόγος που εφαρμόζουν το πρόγραμμα είναι η 
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μείωση του βάρους της σχολικής τσάντας των μαθητών στο σχολείο. Η χορήγηση των 

συσκευών στους μαθητές ήταν εύκολη σε αντίθεση με την παροχή ηλεκτρονικών 

βιβλίων και εφαρμογών (Apps) καθώς και με την επέκταση των ασύρματων δικτύων 

στα σχολεία. Παρά τις προκλήσεις αυτές τα αποτελέσματα ήταν πολύ θετικά. Σε 

ποιοτική έρευνα τους σε 21 εκπαιδευτικούς οι οποίοι εφαρμόζουν το πρόγραμμα 1:1 

στο σχολείο τους αναφέρουν ότι η χρήση των φορητών συσκευών ενίσχυσε το 

ενδιαφέρον, τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί 

αναγνώρισαν ότι οι μαθητές ήταν πιο οργανωμένοι και προετοιμασμένοι στα μαθήματά 

τους καθώς και περισσότερο ενεργοί κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Αντίστοιχα, οι 

μαθητές επισήμαναν ως θετικά στοιχεία τη μείωση του βάρους της σχολικής τσάντας 

και την εύκολη πρόσβαση στο περιεχόμενο των μαθημάτων. Ωστόσο, ορισμένοι 

μαθητές αναφέρθηκαν στην απόσπαση της προσοχής που τους προκάλεσαν οι συσκευές 

στην ολοκλήρωση των μαθημάτων τους. Η συνεχής χρήση των συσκευών αυτών ήταν 

μια πρόκληση για πολλούς από αυτούς και πολλοί έδειξαν να προτιμούν το γραπτό 

κείμενο από ότι το ηλεκτρονικό βιβλίο. Οι Song και Wen (2018) σε έρευνα τους 

μελέτησαν την εφαρμογή του προγράμματος BYOD σε 28 μαθητές ηλικίας 10-11 ετών 

σε ένα δημοτικό σχολείο του Χονγκ-Κονγκ. Συγκεκριμένα, ασχολήθηκαν με το ποιες 

εφαρμογές (Apps) μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να ενισχύσουν τη μάθηση τους 

στο μάθημα της φυσικής καθώς και πως οι μαθητές μαθαίνουν σ’ ένα περιβάλλον που 

υποστηρίζεται από τα Apps. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δυνατότητες του 

προγράμματος βοήθησε τους μαθητές να βελτιώσουν τις γνώσεις τους χωρίς τον 

περιορισμό του χρόνου και του τόπου. Επίσης, ενισχύθηκε η εξατομικευμένη μάθηση 

και η αίσθηση της ιδιοκτησίας των μαθητών για τις φορητές συσκευές. Μέσω μιας 

εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης (Edmodo) οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να 

ανταλλάσουν τις απόψεις τους ενισχύοντας έτσι την επικοινωνία και τη συνεργασία 

μεταξύ τους. Έρευνα του Song (2014) που πραγματοποιήθηκε σε 28 μαθητές της έκτης 

τάξης σε ένα δημοτικό σχολείο του Χονγκ Κονγκ έδειξε ότι οι φορητές συσκευές 

συνέβαλλαν θετικά στην απόκτηση της νέας γνώσης. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν 

συσκευές όπως τα IPods, IPads, Smartphone’s, IPhones και Tablets για ένα έτος και τα 

αποτελέσματα έδειξαν τη θετική στάση των μαθητών απέναντι στις φορητές συσκευές. 

Συνεργάστηκαν σε εκπαιδευτικές πλατφόρμες όπως το Edmondo, Skitch και Evernote 

και ανέπτυξαν τις δεξιότητες τους στον τομέα της έρευνας. Στη μελέτη περίπτωσης των 

Rae, Dabner και Mackey (2017) σε τρεις εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

στη Νέα Ζηλανδία που εφάρμοσαν για πρώτη φορά το πρόγραμμα BYOD 
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διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί παρόλο που αναγνώρισαν τα οφέλη της χρήσης των 

φορητών συσκευών ήρθαν αντιμέτωποι με διάφορα ζητήματα που θα έπρεπε να 

αντιμετωπίσουν. Κάποιοι μαθητές δεν έφερναν τακτικά τις συσκευές τους, η δυσκολία 

στη συνδεσιμότητα με το δίκτυο του σχολείου, η έλλειψη χρόνου για να 

προετοιμαστούν ψάχνοντας νέα προγράμματα και εφαρμογές για τις ποικίλες 

διαφορετικές συσκευές ήταν μερικά από τα προβλήματα που έπρεπε να 

αντιμετωπίσουν. Η τεχνική υποστήριξη και η περαιτέρω επιμόρφωση τους στη χρήση 

διαφόρων φορητών συσκευών κρίθηκε αναγκαία.  H Kilar-Magdziarz (2017) ερεύνησε 

τα αποτελέσματα από την εφαρμογή ενός προγράμματος BYOD σε ένα σχολείο της 

Ιρλανδίας στο οποίο 15 φοιτητές ηλικίας 20-35 ετών διδάσκονταν τα αγγλικά ως 

δεύτερη ξένη γλώσσα. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν τρεις εκπαιδευτικοί με καλό έως 

πολύ καλό επίπεδο χρήσης της τεχνολογίας. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι 

εκπαιδευτικοί έδειξαν θετική στάση απέναντι στην εφαρμογή του προγράμματος. Οι 

δραστηριότητες του BYOD φάνηκαν χρήσιμες για τη διδασκαλία τους και έδειξαν την 

πρόθεση τους να συμμετάσχουν μελλοντικά σε ανάλογα προγράμματα. Οι 

εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι η νέα μορφή μάθησης ενίσχυσε τα κίνητρα των μαθητών 

για τη συμμετοχή τους στη διδασκαλία καθώς τους δόθηκε η δυνατότητα μέσω 

κοινωνικών δικτύων να διαμοιραστούν τόσο μεταξύ τους όσο και με φίλους το έργο 

τους. Συνεργάστηκαν και έδειξαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό χρησιμοποιώντας τις δικές 

τους φορητές συσκευές. Ως μειονεκτήματα οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν την κακή 

σύνδεση στο διαδίκτυο και επισήμαναν ότι οι φοιτητές θα έπρεπε καθοδηγηθούν να 

χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένους ιστότοπους. 

 

Οι Song και Kong (2018) σε έρευνα τους εξέτασαν τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες 17 

υποψήφιων εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

μετά από τη συμμετοχή τους σε μονοετές πρόγραμμα BYOD. Από τα αποτελέσματα 

φάνηκε ότι μερικοί εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν όλες τις δυνατότητες του 

προγράμματος στη διδασκαλία τους. Κάποιοι τόνισαν τα τεχνολογικά προβλήματα που 

προέκυψαν (έλλειψη σύνδεση στο Wi-Fi) καθώς και τη λειτουργία των εφαρμογών σε 

διαφορετικές συσκευές. Πολλοί εξέφρασαν ανησυχία για τη χρήση της τεχνολογίας 

σημειώνοντας πως δεν ταιριάζει σε κάθε μάθημα. Αυτό δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί 

χρειάζονται περαιτέρω επιμόρφωση σε πρακτικές BYOD ώστε να βελτιωθούν οι 

παιδαγωγικές τους προσεγγίσεις στην καινοτόμο μορφή μάθησης.  
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Όπως αναφέρει ο Τζόρτζογλου (2015) λόγω της συνεχούς διάδοσης των κινητών 

συσκευών οι εκπαιδευτικοί θα έρθουν αντιμέτωποι με δυο επιλογές. Η πρώτη είναι να 

ακολουθήσουν την τάση της τεχνολογίας και να συμπεριλάβουν στο πρόγραμμα 

σπουδών τους προγράμματα με θέματα BYOD ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των 

μαθητών. Η δεύτερη επιλογή είναι να προτείνει η ίδια εκπαιδευτική μονάδα μια 

πολιτική BYOD όπου θα έχει καθορίσει τους κανόνες που θα διέπουν την ασφάλεια και 

χρήση αυτών των συσκευών στον χώρο του σχολείου. Μέσα σε ένα καλά οργανωμένο 

πλαίσιο υιοθέτησης της τάσης αυτής όλα τα μειονεκτήματα που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως θα μπορέσουν να βελτιωθούν. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι κινητές 

συσκευές να χρησιμοποιούνται ως εργαλεία και όχι ως αυτοσκοπός στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.  

 

4.1 Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το M-Learning 

 

Η μάθηση μέσω φορητών συσκευών αποτελεί έναν πολύ σημαντικό και διαρκώς 

εξελισσόμενο τομέα έρευνας (Baran, 2014; Mannade & Hazare, 2017). Η μελέτη των 

αντιλήψεων και των στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι σε κάθε καινοτόμα μορφή 

μάθησης είναι ουσιαστική. Η αποδοχή της χρήσης του M-Learning είναι καθοριστική 

για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε τη συμβολή της στη διαδικασία μάθησης 

(Baydas & Yilmaz, 2018). Σύμφωνα με τους Bidin και Ziden (2013) οι παράγοντες που 

παρακινούν τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν τις φορητές συσκευές είναι τα 

χαρακτηριστικά τους, οι προσδοκίες τους απέναντι στις συσκευές αυτές καθώς και τα 

αναμενόμενα παιδαγωγικά οφέλη. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται ποικίλες έρευνες που 

αφορούν τις αντιλήψεις για την αξιοποίηση των φορητών συσκευών από 

εκπαιδευτικούς και μαθητές όλων των βαθμίδων καθώς και καθηγητές και φοιτητές της 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Για την καλύτερη διάρθρωση της εργασίας οι έρευνες 

αυτές έχουν κατηγοριοποιηθεί με βάση τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών α) για τα 

παιδαγωγικά οφέλη και τις προσδοκίες τους από τις φορητές συσκευές καθώς και β) 

τους πιθανούς παράγοντες που επηρεάζουν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών. Πιο 

συγκεκριμένα όσο αφορά στα αναμενόμενα παιδαγωγικά οφέλη και στις προσδοκίες 

των εκπαιδευτικών από τις φορητές συσκευές: 

 

Οι Yusof et al., (2011) πραγματοποίησαν μια έρευνα σχετικά με την ετοιμότητα 140 

καθηγητών του Πανεπιστημίου Taif της Σαουδικής Αραβίας απέναντι στο M-Learning. 
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Οι λέκτορες προέρχονταν από τις σχολές Προγραμμάτων Σπουδών και Εκπαιδευτικής 

Τεχνολογίας, από τις Επιστήμες Εκπαίδευσης και την Ειδική Εκπαίδευση. Για την 

έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο πενταβάθμιας κλίμακας Likert το 

οποίο στηρίχθηκε στο μοντέλο τεχνολογικής αποδοχής (Technology Acceptance 

Model-TAM). Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι καθηγητές ήταν πρόθυμοι να 

χρησιμοποιήσουν το M-Learning τόσο για προσωπική χρήση, με σκοπό να 

ολοκληρώσουν τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά τους έργα, αλλά και στη διδασκαλία 

τους με τους φοιτητές τους. Οι καθηγητές θεώρησαν τις εφαρμογές M-Learning 

χρήσιμες και εύκολες αφού μπορούσαν να έχουν πρόσβαση και εύκολη αναζήτηση 

εκπαιδευτικού υλικού καθώς και άμεση αλληλεπίδραση με τους φοιτητές τους. 

Ανάλογη έρευνα για τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών και μαθητών σε τρία σχολεία 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Ναμίμπια έγινε από τους Osakwe, Dlodlo και Jere 

(2017). Η έρευνα βασίστηκε στο μοντέλο υιοθέτησης της Τεχνολογίας Πληροφοριών 

και Επικοινωνιών UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology). 

Σύμφωνα με αυτό τέσσερις είναι οι σημαντικοί παράγοντες για την αποδοχή της 

τεχνολογίας από τον χρήστη: α) η προσδοκία απόδοσης, β) η προσδοκία προσπάθειας, 

γ) η κοινωνική επιρροή και δ) συνθήκες διευκόλυνσης/ευνοϊκές συνθήκες. Όπως 

αναφέρουν οι Venkatesh και Davis (2000) το μοντέλο αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο 

εργαλείο στηριζόμενο στις στάσεις και στις αντιλήψεις των χρηστών και δείχνει τον 

τρόπο κατά τον οποίο μια νέα τεχνολογία γίνεται αποδεκτή από τους χρήστες. Η 

παραπάνω έρευνα έδειξε ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών και μαθητών 

χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα για τις ανάγκες του μαθήματος και 

υποστήριξαν ότι οι συσκευές αυτές προσφέρουν πολλές δυνατότητες οι οποίες μπορούν 

να τους φανούν χρήσιμες κατά τη διδασκαλία στην τάξη. Συγκεκριμένα, ανέφεραν ότι 

μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε ιστότοπους κοινωνικής 

δικτύωσης, να χρησιμοποιούν διάφορες εφαρμογές, να αναζητούν σε λεξικά ορισμούς 

λέξεων, να αποστέλλουν email, να διαβάζουν και να ανεβάζουν δικό τους υλικό σε 

προσωπικά Blogs. Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές έδειξαν να συμφωνούν ότι 

όλες οι παραπάνω δυνατότητες των φορητών συσκευών μπορούν να ενισχύσουν τη 

μάθηση και να διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Ως 

περιοριστικούς παράγοντες οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν τη διάσπαση προσοχής των 

μαθητών από τα γραπτά μηνύματα και την περιήγηση τους σε μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης τα οποία δεν αφορούν τη διδασκαλία. Συμπληρωματικά, σημείωσαν ότι το 

ζήτημα της τεχνολογικής υποδομής του σχολείου και η μη κατοχή φορητών συσκευών 
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από όλους τους μαθητές θα πρέπει να εξεταστούν. Σε ανάλογα αποτελέσματα κατέληξε 

η έρευνα των Testa και Tawfik (2017) η οποία πραγματοποιήθηκε σε 20 

εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής Long Island της Νέας 

Υόρκης. Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι το πρόγραμμα M-Learning που ακολούθησαν 

στο σχολείο τους βοήθησε στη μεγαλύτερη εμπλοκή των μαθητών, ενίσχυσε την 

αυτοκατευθυνόμενη και την εξατομικευμένη μάθηση (προσδοκώμενη απόδοση). 

Ωστόσο, πολλοί εκπαιδευτικοί εξέφρασαν ανησυχίες ως προς την έλλειψη χρόνου για 

την προετοιμασία των μαθημάτων μέσω φορητών συσκευών (προσδοκώμενη 

προσπάθεια), τα τεχνικά προβλήματα που προέκυπταν καθώς και για το ζήτημα της 

διαχείρισης της τάξης (συνθήκες διευκόλυνσης). Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί 

σημείωσαν την ανάγκη για συνεχή επιμόρφωση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

εφαρμογών οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν μέσα στην τάξη. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί 

ανέφεραν ότι πολλές φορές δεν ήξεραν πώς να χρησιμοποιήσουν ένα εργαλείο αλλά και 

κάθε φορά το πρόγραμμα παρουσίαζε κάτι καινούριο με αποτέλεσμα να μην υπάρχει 

διαθέσιμος χρόνος εκμάθησης του. Οι Seppala και Alamaki (2003) ερεύνησαν τις 

αντιλήψεις έντεκα φοιτητών και πέντε καθηγητών του τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών και του τμήματος Επιστήμης της Τέχνης, στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι, 

για τη χρήση του κινητού τηλεφώνου. Στο πιλοτικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν 

χρησιμοποίησαν μόνο το κινητό τους τηλέφωνο για τις ανάγκες του μαθήματος. Τα 

αποτελέσματα ήταν πολύ ενθαρρυντικά. Οι μαθητές από την πλευρά τους δήλωσαν ότι 

μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν με τους 

συμφοιτητές τους με άμεση ανταπόκριση. Αντίστοιχα, οι καθηγητές δήλωσαν ότι οι 

φορητή συσκευή παρείχε μεγάλη ευελιξία στη διαχείριση του χρόνου και άμεση 

επίβλεψη και ανατροφοδότηση. Σε ανάλογη έρευνα των Sharma και Kitchens (2004) 

που αφορούσε τις αντιλήψεις των φοιτητών και εκπαιδευτικών διαπιστώθηκε ότι οι 

φοιτητές βρήκαν τη μάθηση μέσω φορητών συσκευών πιο αποτελεσματική. Αντίθετα οι 

εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι η μάθηση μέσω φορητών συσκευών απαιτεί 

περισσότερο χρόνο σε σύγκριση με τη διά ζώσης μορφή μάθησης. Οι Baydas και 

Yilmaz (2018) σε ποσοτική έρευνα τους ερεύνησαν τα κίνητρα για την πρόθεση 

υιοθέτησης του M-Learning σε 276 φοιτητές ενός Πανεπιστημίου της 

Βορειοανατολικής Τουρκίας. Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 124 άντρες και 152 

γυναίκες διαφόρων ειδικοτήτων της εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

γνωστικές ανάγκες των υποψήφιων εκπαιδευτικών όπως είναι η αναζήτηση των 

πληροφοριών και της νέας γνώσης επηρεάζουν την πρόθεση τους να υιοθετήσουν το 
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Μ-Learning. Αντίθετα, οι συναισθηματικές και κοινωνικές τους ανάγκες δεν 

επηρεάζουν. Επίσης σημειώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να λάβουν την κατάλληλη 

επιμόρφωση σχετικά με τη μάθηση μέσω φορητών συσκευών.  

 

Σε έρευνα τους οι Hsieh και Tsai (2017) διερεύνησαν τις αντιλήψεις 15 εκπαιδευτικών 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη μάθηση μέσω φορητών συσκευών στη Βόρεια 

Ταιβάν. Οι εκπαιδευτικοί έδειξαν θετική στάση και πρόθυμοι να δοκιμάσουν τις 

εφαρμογές M-Learning. Από τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων διαπιστώθηκαν έξι 

διαφορετικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις οποίες οι εφαρμογές M-

Learning: α) προσελκύουν τους μαθητές, β) αποτελούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο 

μάθησης και διδασκαλίας, γ) αυξάνουν τα κίνητρα των μαθητών και επομένως βοηθούν 

στην καλύτερη κατανόηση της νέας γνώσης, δ) αποτελούν μια νέα μορφή μάθησης 

κατά την οποία η πηγή πληροφόρησης δεν είναι πλέον μόνο ο δάσκαλος, ε) ενισχύουν 

την εξατομικευμένη μάθηση αναγνωρίζοντας τις διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες των 

μαθητών και στ) ενισχύουν την ατομική μάθηση και έξω από τη σχολική τάξη 

αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες των φορητών συσκευών. Οι Chiu και Churchill 

(2016) από δείγμα 62 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Χονγκ-Κονγκ, 

διαπίστωσαν τη θετική στάση και πρόθεση των εκπαιδευτικών να χρησιμοποιήσουν τις 

φορητές συσκευές στη διδασκαλία τους. Οι εκπαιδευτικοί χαρακτήρισαν χρήσιμη και 

εύκολη τη χρήση των φορητών συσκευών στη διαδικασία διδασκαλίας παρόλο το άγχος 

που προκάλεσε σε πολλούς από αυτούς. Ανάλογη έρευνα έγινε από τον Van de Vyver 

(2016) σε 118 εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Βελγίου. Σκοπός της 

έρευνας ήταν να εξεταστεί η υπάρχουσα χρήση καθώς και η πρόθεση χρήσης των 

κινητών συσκευών από τους εκπαιδευτικούς στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Οι 

συμμετέχοντες αποτελούνταν από 87 άντρες και 31 γυναίκες και από τα αποτελέσματα 

φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν χρησιμοποιούν τέτοιου είδους συσκευές στη 

διδασκαλία τους. Ωστόσο, προτίθενται να εκπαιδευτούν στη χρήση τέτοιων συσκευών 

δείχνοντας να είναι πιο θετικοί ως προς τη χρήση των Tablets σε σχέση με τα 

Smartphone’s. Οι Dogan και Akbarov (2016) διερεύνησαν τις στάσεις απέναντι στο M-

Learning 159 εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας που δίδασκαν σε ιδιωτικά και δημόσια 

σχολεία καθώς και σε Πανεπιστήμια της Τουρκίας. Από τα αποτελέσματα 

διαπιστώθηκε ότι οι μισοί εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν φορητές συσκευές στη 

διδασκαλία τους πιστεύοντας ότι αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για τη μάθηση. 
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Αντίθετα οι υπόλοιποι δήλωσαν πρόθυμοι να τις χρησιμοποιήσουν αν αλλάξει η στάση 

των μαθητών απέναντι στις συσκευές.  

 

Ανασκοπική έρευνα του Baran (2014) σε 37 άρθρα, όπου μεταξύ άλλων διερευνήθηκαν 

και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών απέναντι στο Μ-Learning, αναφέρει τη θετική 

συμβολή των φορητών συσκευών στην εκπαίδευση καθώς και την απαραίτητη 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών Διαπιστώθηκε ότι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

ποικίλουν, αναφέρθηκαν οι προκλήσεις για την ενσωμάτωση του M-Learning στα 

προγράμματα σπουδών και στην εκπαίδευση των υποψήφιων εκπαιδευτικών. Η έρευνα 

των Ismail, Bokhare, Azizan και Azman (2013) σε δείγμα 38 εκπαιδευτικών που 

δίδασκαν Πληροφορική και Τεχνολογία σε δημοτικά σχολεία της Μαλαισίας, κατέδειξε 

ότι παρά τη θετική αποδοχή της τεχνολογίας από τους εκπαιδευτικούς, η ετοιμότητα 

τους ως προς τη χρήση του κινητού τηλεφώνου στη διδασκαλία και τη μάθηση ήταν σε 

πολύ χαμηλό επίπεδο. Οι Domingo και Gargante (2016) ερεύνησαν τις αντιλήψεις 102 

εκπαιδευτικών από 12 δημοτικά σχολεία της Ισπανίας, για την αποτελεσματικότητα της 

χρήσης του M-Learning στην τάξη καθώς και τη χρήση των εκπαιδευτικών εφαρμογών 

(Apps) στη διδασκαλία. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα σχολεία αυτά ήταν ενταγμένα σε 

πρόγραμμα με στόχο την προώθηση ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στα σχολεία 

(Intercentres) το οποίο παρείχε μια πλήρη τεχνολογική υποστήριξη. Επίσης, οι 

εκπαιδευτικοί είχαν συμμετάσχει σε κατάλληλη επιμόρφωση ως προς τη χρήση των 

φορητών συσκευών. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι 

οι εφαρμογές M-Learning παρέχουν νέους τρόπους μάθησης και αυξάνουν τη 

συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία της διδασκαλίας. Ακόμα, συμφωνούν ότι οι 

φορητές συσκευές διευκολύνουν την πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό ενώ η επιλογή των 

εφαρμογών Apps από τους εκπαιδευτικούς οφείλεται στον αντίκτυπο που έχουν στη 

μάθηση. Ανάλογη έρευνα πραγματοποίησαν οι Meishar-Tal και Ronen (2016) για τη 

στάση 35 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ισραήλ απέναντι στη χρήση 

ενός παιχνιδιού μέσω Smartphone’s καθώς και τη χρήση των Smartphone’s στο 

σχολείο. Από τα αποτελέσματα φάνηκε η θετική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι 

στη φορητή συσκευή. Η διαδικασία τους φάνηκε ευχάριστη, δημιούργησε κίνητρα 

συμμετοχής στο παιχνίδι και προώθησε τη συνεργασία μεταξύ μαθητών και 

εκπαιδευτικών. Επιπρόσθετα, η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση των 

Smartphone’s φάνηκε ότι έγινε ισχυρότερη μετά από τη χρήση τους. Αντίθετα, σε 

ανάλογη έρευνα των Ismail, Azizan και Azman (2013) σε δείγμα 38 καθηγητών 
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Πληροφορικής οι οποίοι δίδασκαν σε δημοτικά σχολεία της Μαλαισίας, έδειξε να μην 

αποδέχονται τα κινητά τηλέφωνα ως παιδαγωγικό εργαλείο. Παρόλο που αναγνώρισαν 

την ευκολία επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπων μέσω του 

κινητού τηλεφώνου παραμένουν δύσπιστοι και απροετοίμαστοι για τη χρήση της 

συσκευής αυτής στα σχολεία.  

 

Οι Wan, Ng και Howard (2009) ερεύνησαν τη στάση των εκπαιδευτικών από τρία 

σχολεία Πρωτοβάθμιας και δυο σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 

Μελβούρνης απέναντι στη χρήση των υπολογιστών τσέπης (PDA). Το πρόγραμμα 

διήρκησε περίπου έξι με εφτά μήνες και από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι 

εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν την προσφορά της συσκευής στην ενίσχυση της 

συμμετοχής των μαθητών στη τάξη και ιδιαίτερα των αδύναμων. Παρόλη τη θετική 

στάση των εκπαιδευτικών ανησυχίες επισημάνθηκαν για τα τεχνικά προβλήματα όπως 

ήταν η μικρή οθόνη, η μικρή μνήμη της συσκευής, η έλλειψη κατάλληλων λογισμικών 

και η τεχνική υποστήριξη. Στην έρευνα των Aubusson, Schuck και Burden (2009) οκτώ 

συμμετέχοντες οι οποίοι ήταν εκπαιδευτικοί, σχολικοί σύμβουλοι και καθηγητές 

εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για τα πιθανά ηθικά ζητήματα της μάθησης μέσω 

φορητών συσκευών. Η διασφάλιση και η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 

αρχείων, η γονική συγκατάθεση για τη χρήση των φορητών συσκευών, το Cyber 

Bulling και η ηλεκτρονική ασφάλεια αναφέρθηκαν ως μερικές προκλήσεις που θα 

πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.  

 

Οι Shohel και Power (2010) μελέτησαν την εξάμηνη εμπειρία των δασκάλων του 

Μπαγκλαντές από τη συμμετοχή τους σε ένα πρόγραμμα εκμάθησης της αγγλικής 

γλώσσας με τη χρήση φορητών ψηφιακών συσκευών αναπαραγωγής (IPods). Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η χρήση των φορητών συσκευών έχει αποδειχθεί ότι 

διευκολύνει την πρόσβαση στη μάθηση, καθώς βελτιώνει την ποιότητα της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Παρόλα αυτά, επισημάνθηκε ότι η 

χρήση της κινητής τεχνολογίας στο Μπαγκλαντές συνεχίζει να είναι ελλιπής σε σχέση 

με τις αναπτυσσόμενες χώρες και για αυτό απαιτείται συνεχής υλική και τεχνολογική 

υποστήριξη. Σε ένα σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε μια μικρή πόλη της 

Σκωτίας πραγματοποιήθηκε η μελέτη περίπτωσης της χρήση του IPod στη διδασκαλία 

στην οποία εξετάστηκαν οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών. Στην ποιοτική έρευνα 

συμμετείχαν 13 εκπαιδευτικοί (12 γυναίκες, 1άντρας) για ένα χρόνο και μαθητές 
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ηλικίας 5 έως 12 ετών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η στάση των εκπαιδευτικών ήταν 

θετική απέναντι στη χρήση των συσκευών IPods. Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι οι 

μαθητές είχαν πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρουν οι συσκευές και 

άμεση πρόσβαση σε πόρους, ενισχύοντας τη διαδραστική μάθηση. Τέλος, σημειώνουν 

ότι οποιαδήποτε προβλήματα προέκυψαν όπως η απόσπαση προσοχής των μαθητών, τα 

προβλήματα σύνδεσης και συγχρονισμού των συσκευών ξεπεράστηκαν πολύ γρήγορα 

(Cornelius & Shanks, 2017). Σε έρευνα των Walczak και Taylor (2018) που 

πραγματοποιήθηκε σε 207 μαθητές της δευτέρας τάξης από δεκατρία δημοτικά σχολεία 

μιας περιοχής των Ηνωμένων Πολιτειών έδειξε ότι δεν υπήρχε σημαντική διαφορά 

ανάμεσα στην παραδοσιακή διδασκαλία και τη διδασκαλία με τη χρήση των συσκευών 

Tablets. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί σημείωσαν ότι ο συνδυασμός των δυο μορφών 

διδασκαλίας μπορεί να επιφέρει σημαντική βελτίωση στα μαθησιακά αποτελέσματα 

των μαθητών. Στην ελληνική βιβλιογραφία, η μελέτη περίπτωσης των Μπράνου και 

Γεωργιάδου (2014) σε πέντε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατέδειξε 

την ανησυχία τους για τη χρήση των φορητών συσκευών από τους μαθητές κατά τη 

διδασκαλία. Η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών για τη χρήση φορητών συσκευών 

θεωρήθηκε σε καλό επίπεδο αλλά επισημάνθηκε η ανάγκη περαιτέρω επιμόρφωσης. 

Ανάλογα αποτελέσματα αναφέρει ο Μπερδούσης (2014, σ. 120) στη μελέτη 

περίπτωσης δύο συμμετεχόντων για την αξιοποίηση των Tablets στο δημοτικό σχολείο. 

Οι εκπαιδευτικοί φάνηκαν επιφυλακτικοί για τη δυνατότητα υποστήριξης της 

υλικοτεχνικής υποδομής από τα σχολεία αλλά έδειξαν πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν 

τις φορητές συσκευές στη διδασκαλία τους εφόσον υπάρξει η κατάλληλη επιμόρφωση. 

 

Στη συνέχεια της εργασίας παρουσιάζονται κάποιες από τις έρευνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί για τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τους παράγοντες 

που δείχνουν να τις επηρεάζουν. Διαπιστώθηκε ότι οι παράγοντες αυτοί είναι: το φύλο, 

η ηλικία, η ειδικότητα, η βαθμίδα εκπαίδευσης, η εργασιακή κατάσταση των 

εκπαιδευτικών (υποψήφιοι και εν ενεργεία ) και η διδακτική εμπειρία.  

 

Η έρευνα του Serin (2012) η οποία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 355 υποψήφιων 

εκπαιδευτικών στη Βόρεια Κύπρο, κατέδειξε χαμηλό επίπεδο απόψεων για το Μ-

Learning ανεξάρτητα από το φύλο και τη σχολή που φοιτούσαν. Χαμηλό επίπεδο 

στάσεων για το M-Learning διαπιστώθηκε γενικά και από τους Baek et al., (2017) σε 

έρευνα με δείγμα 140 εκπαιδευτικούς στην Κορέα. Στην ίδια έρευνα οι γυναίκες 
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εκπαιδευτικοί ήταν περισσότερο θετικές από τους άνδρες στη χρήση των φορητών 

συσκευών, οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας ήταν πιο θετικοί από της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι καθηγητές ξένων γλωσσών έδειξαν θετικότερη στάση 

σε σχέση με τις υπόλοιπες ειδικότητες εκπαιδευτικών και οι εκπαιδευτικοί με 

μεγαλύτερη διδακτική εμπειρία ήταν θετικότεροι στη χρήση φορητών συσκευών στη 

διδασκαλία. Αντίθετα αποτελέσματα σχετικά με το φύλο αναφέρουν οι Ismail et al. 

(2013) και Uzunboylu και Ozdamli (2011) αφού οι άνδρες εκπαιδευτικοί φαίνεται να 

είναι δεκτικότεροι στη χρήση φορητών συσκευών από τις γυναίκες συναδέλφους τους. 

Οι O'bannon και Thomas (2014) σε έρευνά τους σε δείγμα 1095 εκπαιδευτικών σε δύο 

κράτη των νοτιοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, υποστήριξαν ότι ο παράγοντας 

ηλικία επιδρά στη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι σε φορητές συσκευές. Πιο 

συγκεκριμένα, εκπαιδευτικοί άνω των 50 χρόνων έδειξαν επιφυλακτικοί στη χρήση 

κινητών τηλεφώνων επειδή δεν τις χρησιμοποιούσαν και επομένως δεν είχαν και τις 

τεχνολογικές δεξιότητες που απαιτούνται για να τις ενσωματώσουν στην τάξη σε σχέση 

με τους νεότερους εκπαιδευτικούς. Ανάλογα αποτελέσματα έδειξε η έρευνα των 

Κρυστάλλη και Ηλία (2017) σε 106 καθηγητές γαλλικής γλώσσας στην Ελλάδα, με 

τους εκπαιδευτικούς κάτω των 46 ετών να δείχνουν πιο θετικοί στη χρήση των Tablets 

στη διδασκαλία τους μέσα στην τάξη. Η έρευνα του Cumaoglu (2015) σε 200 

εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην 

Κωνσταντινούπολη από τρία ιδιωτικά και τρία δημόσια σχολεία, έδειξε ότι οι 

εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι η χρήση των φορητών συσκευών επηρεάζει τους μαθητές 

κοινωνικά, ψυχολογικά και μαθησιακά. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών φαίνεται να 

μην επηρεάζονται από το φύλο και τον τύπο εκπαίδευσης (ιδιωτικό-δημόσιο σχολείο). 

Αντίθετα, ένας παράγοντας που επηρεάζει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά 

για τις κοινωνικές επιδράσεις της χρήσης των φορητών συσκευών, είναι η ηλικία. 

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί μεγαλύτερης ηλικίας δείχνουν να έχουν αρνητικές 

πεποιθήσεις σχετικά με την κοινωνικές επιπτώσεις των συσκευών στους μαθητές, σε 

σύγκριση με τις ψυχολογικές και μαθησιακές επιπτώσεις που δε φαίνεται να έχουν 

διαφορές. 

 

Ο Kafyulilo (2014), σε έρευνα του διερεύνησε τις απόψεις υποψηφίων και εν ενεργεία 

εκπαιδευτικών για τη χρήση φορητών συσκευών. Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε 

η θετική στάση των υποψήφιων εκπαιδευτικών αλλά η αντίθετη τοποθέτηση στη χρήση 
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των φορητών συσκευών στη διαδικασία μάθησης από την πλειοψηφία των εν ενεργεία 

εκπαιδευτικών. 

 

Οι Camilleri και Camilleri (2017) διερεύνησαν τις αντιλήψεις και την πρόθεση χρήσης 

των φορητών συσκευών σε 241 εκπαιδευτικούς από έντεκα σχολεία της Μάλτας. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί με λιγότερα χρόνια υπηρεσίας 

χρησιμοποιούσαν φορητές συσκευές στη διδασκαλία τους. Επίσης, διαπίστωσαν ότι η 

αντίληψη για τη χρησιμότητα φορητών συσκευών και το τεχνολογικό άγχος εξαρτάται 

από την ηλικία των εκπαιδευτικών, ενώ η αντίληψη για την ευκολία χρήσης των 

συσκευών εξαρτάται από το φύλο. Οι Şad και Göktaş (2014) ερεύνησαν τις αντιλήψεις 

1087 υποψηφίων εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων από δύο πανεπιστήμια της 

Τουρκίας για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων και των Laptops ως εκπαιδευτικών 

εργαλείων μάθησης μέσω φορητών συσκευών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η στάση 

των εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση των παραπάνω συσκευών δεν ήταν θετική. Η 

χρήση κινητών τηλεφώνων δεν ήταν καθόλου θετική σε σχέση με τη χρήση των 

φορητών υπολογιστών στην εκπαίδευση. Ακόμα, διαπιστώθηκε ότι μεταβλητές όπως η 

ειδικότητα, το έτος φοίτησης και το φύλο δεν επηρεάζουν τις αντιλήψεις τους.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  

Εμπειρική έρευνα 

 

Το δεύτερο μέρος της παρούσας διπλωματικής εργασίας προσπαθεί να ερευνήσει τις 

αντιλήψεις  των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων 

για το Μ-Learning. Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μια έρευνα, τα 

αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται στο παρόν κεφάλαιο. Η έρευνα 

επικεντρώνεται στις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την καταλληλότητα του Μ-

Learning για τη διδασκαλία και μάθηση, για την επικοινωνία μεταξύ δασκάλου - 

μαθητή και μαθητών μεταξύ τους καθώς και για προσωπική χρήση. Αναλυτικότερα, 

εξετάζονται: α) οι ερευνητικές υποθέσεις που σχετίζονται με αυτό, β) η ερευνητική 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, γ) το δείγμα της έρευνας, δ) η μέθοδος ανάλυσης των 

δεδομένων και ε) η παρουσίαση των αποτελεσμάτων.  
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5.1 Ερευνητικές υποθέσεις 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων 

των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων για το M- 

Learning. Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας ήταν: α) να καταγραφούν οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών για το M- Learning και β) να διαπιστωθούν οι διαφορές των απόψεων 

των εκπαιδευτικών αναφορικά με το φύλο, τη διδακτική εμπειρία και την ειδικότητά 

τους.  

 

Για το σκοπό αυτό τίθενται προς διερεύνηση οι παρακάτω ερευνητικές υποθέσεις: 

Υπ.1 Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θεωρούν το M-Learning 

κατάλληλο για τη διδασκαλία –μάθηση. 

Υπ.2 Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θεωρούν το M-Learning 

κατάλληλο για την επικοινωνία δασκάλου-μαθητή και μαθητών μεταξύ τους. 

Υπ.3 Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θεωρούν το M-Learning 

κατάλληλο για προσωπική χρήση. 

Υπ.4 Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το M-Learning 

εξαρτώνται από τον παράγοντα «φύλο». 

Υπ.5 Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το M-Learning 

εξαρτώνται από τον παράγοντα «διδακτική εμπειρία». 

Υπ.6 Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το M- 

Learning εξαρτώνται από τον παράγοντα «ειδικότητα». 

 

5.2 Εργαλείο της έρευνας 

 

Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η τεχνική του ανώνυµου 

ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο προέρχεται από την ξένη βιβλιογραφία 

(Uzunboylu & Ozdamli, 2011) και αποτελούνταν από τρία διακριτά μέρη. Το πρώτο 

μέρος αφορούσε έξι γενικές ερωτήσεις σχετικές με το θέμα της έρευνας ( πχ κατοχή και 

χρήση φορητών συσκευών στη διδασκαλία και προσωπική χρήση, επίπεδο γνώσης 

Τ.Π.Ε.), το δεύτερο μέρος περιείχε τα κύρια ερωτήματα της έρευνας (26 ερωτήσεις) και 

το τρίτο μέρος τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων της έρευνας (πχ φύλο, 

ηλικία, βαθμίδα εκπαίδευσης) καθώς και μία ανοιχτή ερώτηση για τη συμπλήρωση 

σχολίων των ερωτώμενων. Με την ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου αποστέλλονταν 
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σχετικά links με εκπαιδευτικές εφαρμογές τα οποία οι συμμετέχοντες μπορούσαν να 

κατεβάσουν σε φορητή συσκευή ανάλογα με την ειδικότητά τους (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).  

 

Σύμφωνα με το ξένο ερωτηματολόγιο, το κύριο μέρος του αποτελούνταν από 26 

ερωτήσεις που συγκροτούσαν τρεις παράγοντες οι οποίοι ονομάζονταν: 1ος Aim-Mobile 

techologies A-MTF, («το M-Learning είναι ένα κατάλληλο εργαλείο για τη διδασκαλία 

και τη μάθηση») (8 ερωτήσεις), 2ος Appropriateness of Branch AB («το M-Learning 

είναι ένα κατάλληλο εργαλείο για όλους τους εκπαιδευτικούς») (9 ερωτήσεις) και 3ος 

Forms of M-Learning Application and tools Adequacy of communication FMA and 

TSAC («οι εφαρμογές M-Learning είναι κατάλληλες για την επικοινωνία δασκάλου –

μαθητή») (9 ερωτήσεις). Οι ερωτήσεις για τις απόψεις των εκπαιδευτικών απαντήθηκαν 

σε πενταβάθμια κλίμακα Likert ως εξής: Διαφωνώ απόλυτα=1, Διαφωνώ= 2, Ούτε 

συμφωνώ ούτε διαφωνώ= 3, Συμφωνώ=4, Συμφωνώ απόλυτα=5.  

 

Για τη στάθμιση του ερωτηματολογίου στα ελληνικά δεδομένα αρχικά ακολουθήθηκε η 

τεχνική της αντίστροφης μετάφρασης (back translation) από ελληνικά στα αγγλικά και 

μετά από αγγλικά στα ελληνικά από δυο ειδικούς με άριστη γνώση της αγγλικής και 

ελληνικής γλώσσας. Κατόπιν ελέγχθηκε η εγκυρότητα περιεχομένου με δυο πιλοτικές 

έρευνες. Στην πρώτη, ομάδα ειδικών στο χώρο (ένα μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας και δυο κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στη χρήση Τ.Π.Ε. στην 

εκπαίδευση) μελέτησαν το ερωτηματολόγιο και υπέβαλλαν παρατηρήσεις σχετικά με το 

περιεχόμενο, την καταλληλότητα των θεμάτων, την ορολογία και τη σαφήνεια των 

ερωτήσεων. Στη δεύτερη πιλοτική έρευνα 15 εκπαιδευτικοί που προέρχονταν από τον 

ίδιο πληθυσμό με αυτόν στον οποίο δόθηκε το τελικό ερωτηματολόγιο μελέτησαν το 

ερωτηματολόγιο των 26 ερωτήσεων. Μέσω ατομικών συνεντεύξεων οι εκπαιδευτικοί 

υπέβαλλαν παρατηρήσεις σχετικά με την κατανόηση των ερωτήσεων οπότε και έγιναν 

τροποποιήσεις όπου χρειαζόταν. Αφού οι ειδικοί έλεγξαν την τελική του μορφή 

ελέγχθηκε η σταθερότητα του ερωτηματολογίου με τη μέθοδο ελέγχου – επανελέγχου 

(test-retest). Είκοσι πέντε εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο και μετά 

από διάστημα τριών εβδομάδων το συμπλήρωσαν ξανά για να υπολογιστεί ο βαθμός 

συμφωνίας k για κάθε ερώτηση και ο συντελεστής συσχέτισης Intra-Class Correlation 

Coefficient (ICC). 

 

Η τελική μορφή του ερωτηματολογίου σχεδιάστηκε με τη μορφή Google Forms και 
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εστάλη μέσω email στις διευθύνσεις των νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων σε όλη 

την Ελλάδα. Οι λόγοι που οδήγησαν στην ηλεκτρονική συλλογή και στην τοποθέτηση 

του ερωτηματολογίου στο διαδίκτυο ήταν η άμεση και εύκολη λήψη των απαντήσεων, 

η εξασφάλιση της ανωνυμίας και η παρακολούθηση της εξέλιξης της έρευνας. Η 

έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα του Δεκεμβρίου - Φεβρουαρίου 2018 και 

οι συμμετέχοντες μπορούσαν να συνδεθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας online για 

να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο. Μετά τη συλλογή των απαντήσεων τα δεδομένα 

περάστηκαν και επεξεργάστηκαν από το στατιστικό πακέτο για κοινωνικές επιστήμες 

(Statistical Package for Social Sciences) SPSS.20 και ελέγχθηκε η δομική εγκυρότητα 

του ερωτηματολογίου με παραγοντική ανάλυση καθώς και η αξιοπιστία του. Το ζήτημα 

της αξιοπιστίας (reliability) ενός ερωτηματολογίου που μετρά στάσεις και αντιλήψεις 

κρίνεται σημαντικό. Την «εσωτερικής συνέπειας» αξιοπιστία μετρά ο ιδιαίτερα 

δημοφιλής συντελεστής α (alpha) του Cronbach ο οποίος εκφράζει το μέσο όρο των 

συντελεστών συσχέτισης μεταξύ των ερωτήσεων και προκύπτει με την reliability 

analysis (Cronbach, 1984). 

 

5.3 Το δείγμα της έρευνας 

 

Το δείγµα της έρευνας προέκυψε µε τυχαία δειγματοληψία και αποτελούνταν από 582 

εν ενεργεία εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (118 άντρες και 464 γυναίκες) 

ηλικίας 22 έως 60 ετών (ΜΟ=41,13 έτη, ΤΑ=8,78) από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. 

Αναφορικά με τις ειδικότητες οι συμμετέχοντες ήταν: Δάσκαλοι 321 (55,2%), 

νηπιαγωγοί 114 (19,6%), ειδικής αγωγής 24 (4,1%), ειδικότητες 123 (21,1%).  

Από τους συμμετέχοντες οι 306 (52,6 %) εργάζονται σε σχολεία αστικής περιοχής, οι 

133 (22,9%) σε σχολεία ημιαστικής περιοχής και οι 143 (24,6%) σε σχολεία αγροτικής 

περιοχής.  

 

5.4 Αποτελέσματα της έρευνας 

 

Αναφορικά με τον έλεγχο της εγκυρότητας και αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου για 

τον ελληνικό πληθυσμό τα αποτελέσματα είχαν ως εξής: 

 

Τα αποτελέσματα από τη μέθοδο ελέγχου – επανελέγχου (test-retest) έδειξαν 

ικανοποιητικό βαθμό σταθερότητας με συντελεστή συσχέτισης ICC= .91 για το σύνολο 
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του ερωτηματολογίου και στατιστικά σημαντικό βαθμό συμφωνίας k (p< .05) μεταξύ 

των δύο μετρήσεων για όλες τις ερωτήσεις. 

 

Ακολούθησε η παραγοντική ανάλυση (κύριων αξόνων – principal components) στις 26 

κύριες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Πριν από την ανάλυση αξιολογήθηκε η 

καταλληλότητα της παραγοντικής ανάλυσης για τα δεδομένα της παρούσας έρευνας. Ο 

δείκτης Kaiser- Meyer-Olkin (ΚΜΟ) ήταν .946, πολύ υψηλότερος από τον 

προτεινόμενο δείκτη .6 (Kaiser, 1974). Επίσης, ο δείκτης Bartlett’s Test of Sphericity 

(Kaiser, 1974, p33) ήταν στατιστικά σημαντικός απορρίπτοντας την υπόθεση της 

σφαιρικότητας. Οι παραπάνω δείκτες υποστηρίζουν την καταλληλότητα των δεδομένων 

για την παραγοντική ανάλυση. Οι φορτίσεις των ερωτήσεων στους παράγοντες 

ζητήθηκε να είναι > .21 επειδή το δείγμα της έρευνας πλησίαζε τον αριθμό των 600 

ατόμων (Stevens, 1992).  

 

Τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης κυρίων αξόνων αποκάλυψαν τέσσερις 

παράγοντες με ιδιοτιμή (eigenvalue) > .1, που εξηγούσαν το 37,5%, το 6,1%, το 4,9% 

και το 3,9% της συνολικής διακύμανσης αντίστοιχα. Ωστόσο, ζητήθηκε η εξαγωγή 

τριών παραγόντων επειδή α) οι φορτίσεις των ερωτήσεων δεν ήταν υψηλές σε έναν 

μόνο παράγοντα, β) ο μέσος όρος των κοινών παραγοντικών διακυμάνσεων 

(communalities) ήταν χαμηλός και γ) η μελέτη του γραφήματος των ιδιοτιμών (scree 

plot) προσδιόρισε τον αριθμό των παραγόντων σε τρεις πριν την τελευταία σημαντική 

πτώση του μεγέθους της ιδιοτιμής (Field, 2005). Τα αποτελέσματα από την πρόταση 

των τριών παραγόντων εξηγούσαν το 48.6% της συνολικής διακύμανσης, με τον πρώτο 

παράγοντα να συνεισφέρει το 37.6%, το δεύτερο παράγοντα το 6.1% και τον τρίτο το 

4.9%. Ακολούθησε ορθογώνια περιστροφή των αξόνων (Varimax). Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα δυο ερωτήσεις (η 24 και η 7) είχαν πολύ κοντινές φορτίσεις σε δυο 

παράγοντες (.527 - .529 και .423 - .474 αντίστοιχα) οι οποίες και αφαιρέθηκαν. 

 

Στην τελική ανάλυση κύριων συνιστωσών μετά την ορθογώνια περιστροφή των αξόνων 

τα αποτελέσματα είχαν ως εξής: 

 

Στον πρώτο παράγοντα που εξηγούσε το 36.9% της συνολικής διακύμανσης είχαν 

υψηλές φορτίσεις (πάνω από .51) 11 ερωτήσεις που δήλωναν την καταλληλότητα του 

M-Learning για τη διδασκαλία-μάθηση. Ο παράγοντας αυτός ονομάστηκε «το Μ-
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Learning είναι κατάλληλο για τη διδασκαλία - μάθηση». Στο δεύτερο παράγοντα που 

εξηγούσε το 6.5% της συνολικής διακύμανσης, υψηλές φορτίσεις (πάνω από .50) είχαν 

6 ερωτήσεις που δήλωναν την επικοινωνία μέσω M-Learning. O παράγοντας αυτός 

ονομάστηκε «το M-Learning είναι κατάλληλο για την επικοινωνία μεταξύ δασκάλου - 

μαθητή και μαθητών μεταξύ τους». Στον τρίτο παράγοντα που εξηγούσε το 5.2% της 

συνολικής διακύμανσης είχαν υψηλές φορτίσεις (πάνω από .34) 7 ερωτήσεις που 

δήλωναν την καταλληλότητα του Μ-Learning για προσωπική χρήση. Ο παράγοντας 

αυτός ονομάστηκε «το Μ-Learning είναι κατάλληλο για προσωπική χρήση». Οι 

ερωτήσεις και οι φορτίσεις τους φαίνονται στον Πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1. Οι φορτίσεις των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου στις κύριες συνιστώσες. 

Περιστροφή κύριων συνιστωσών   

 

Συνιστώσες 

            1                2             3 

10 Οι εφαρμογές M-Learning αποτελούν αποτελεσματικό μαθησιακό 

εργαλείο για αντικείμενα της ειδικότητάς μου. 
.799   

9 Οι εφαρμογές M-Learning διευκολύνουν τη διδασκαλία αντικειμένων 

της ειδικότητάς μου. 
.747   

3 Η διαδικασία της διδασκαλίας θα πρέπει να πραγματοποιείται και με 

τεχνολογίες M-Learning 
.681   

11 Οι τεχνολογίες M-Learning είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για 

ακριβή παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού 
.666   

2 Οι εφαρμογές M-Learning δημιουργούν αποτελεσματικά 

περιβάλλοντα μάθησης-διδασκαλίας 
.630   

6 Οι εφαρμογές M-Learning μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

συμπληρώσουν την παραδοσιακή εκπαίδευση. 
.617   

4 Μπορώ να χρησιμοποιήσω τις εφαρμογές M-Learning ως ένα καλό 

εργαλείο συζήτησης με τους μαθητές μου σε δραστηριότητες μάθησης 
.596   

21 Στο μέλλον θα ήθελα να ενισχύσω τις τάξεις μου με μεθόδους M-

Learning 
.592   

20 Τα συστήματα M-Learning αυξάνουν την ποιότητα των μαθημάτων .586   

23 Οι τεχνολογίες M-Learning μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

συμπλήρωμα σε όλες τις τάξεις και σε όλα τα μαθήματα 
.532   

13 Η χρήση τεχνολογιών M-Learning αυξάνει το κίνητρο των μαθητών .514   

22 H επικοινωνία μεταξύ των μαθητών διευκολύνεται μέσω του M-

Learning 
 .703  

12 Η επικοινωνία δασκάλου μαθητή διευκολύνεται μέσω των εργαλείων 

M-Learning. 
 .679  

26 Οι μαθητές έχουν πιο αποτελεσματική επικοινωνία με τις τεχνολογίες 

M-Learning παρά με τις παραδοσιακές μεθόδους. 
 .677  

19 Υλικό των μαθημάτων μπορεί να αποσταλεί στους μαθητές μέσω  .579  
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πολυμεσικών μηνυμάτων MMS 

8 Θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό περιβάλλον 

μάθησης στέλνοντας τις σημειώσεις του μαθήματός μου μέσω 

εργαλείων M -Learning 

 .545  

17 Οι εφαρμογές M-Learning αποτελούν μια καλή μέθοδο για την 

αλληλεπίδραση, η οποία είναι απαραίτητη στις τάξεις μου. 
 .501  

16 Η επικοινωνία είναι δυνατή σε προγράμματα συζήτησης (chat) μέσω 

των τεχνολογιών M-Learning 
  .746 

15 Οι εφαρμογές M-Learning είναι αξιόπιστες για προσωπική χρήση   .620 

18 Οι εφαρμογές M-Learning είναι βολικές για να μοιραστώ τις 

εξειδικευμένες γνώσεις μου με τους συναδέλφους μου. 
  .596 

25 Οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στις εκπαιδευτικές 

ιστοσελίδες μέσω των τεχνολογιών M-Learning 
  .547 

14 Μπορώ να έχω άμεση πρόσβαση στο υλικό που χρειάζομαι, το οποίο 

σχετίζεται με το αντικείμενό μου, μέσω των τεχνολογιών M-Learning 
  .527 

1 Τα εργαλεία M-Learning καταργούν τον περιορισμό του χρόνου και 

του χώρου. 
  .395 

5 Τα προγράμματα όπως το Messenger και το Skype όταν τα 

χρησιμοποιώ σε M-Learning, παρέχουν την ευκαιρία για συζητήσεις με 

τους συναδέλφους μου στο αντικείμενό μου, χωρίς τον περιορισμό του 

χρόνου και του χώρου. 

  .340 

 

Ακολούθησε η εξέταση της αξιοπιστίας του κάθε παράγοντα με τον υπολογισμό του 

δείκτη α του Cronbach που εξετάζει την εσωτερική συνοχή της κάθε κλίμακας. Στη 

βιβλιογραφία θεωρούνται αποδεκτές κλίμακες με α μεγαλύτερο του .70. Επίσης, για 

μικρές κλίμακες των 10-15 ερωτήσεων θεωρούνται αποδεκτές τιμές μεγαλύτερες από 

.50 (Field, 2005). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα στον πρώτο παράγοντα «το Μ-

Learning είναι κατάλληλο για τη διδασκαλία και μάθηση», η ανάλυση έδειξε ότι η 

κλίμακα έχει υψηλό βαθμό αξιοπιστίας α= .89. Όλα τα στοιχεία συνέβαλαν θετικά στη 

βελτίωση της αξιοπιστίας της κλίμακας.  

 

Αποδεκτό επίπεδο αξιοπιστίας φάνηκε και για τον δεύτερο παράγοντα «το M-Learning 

είναι κατάλληλο για την επικοινωνία μεταξύ δασκάλου μαθητή και μαθητών μεταξύ 

τους», με α= .79. Ο βαθμός της κλίμακας θα μειώνονταν, αν απομακρύνονταν 

οποιοδήποτε από τις έξι ερωτήσεις του παράγοντα.  

 

Τέλος, ο τρίτος παράγοντας « το Μ-Learning είναι κατάλληλο για προσωπική χρήση» 

έδειξε βαθμό αξιοπιστίας α= .63. Στον παράγοντα αυτό, η ερώτηση 5 του 

ερωτηματολογίου εμφανίζει χαμηλό συντελεστή συσχέτισης με τη συνολική κλίμακα 
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και γι’ αυτό θα μπορούσε να εξαιρεθεί, βελτιώνοντας τη τιμή του συντελεστή α σε 

α=.75. Ωστόσο, η τιμή του συντελεστή α κρίνεται επαρκής σύμφωνα με τον Field 

(2005) και αποφασίστηκε η ερώτηση να μην εξαιρεθεί.  

 

Στον Πίνακα 2. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής που 

χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό μέσων όρων και τυπικών αποκλίσεων των 

απαντήσεων των συμμετεχόντων σε πενταβάθμια κλίμακα στις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου. 

 

Πίνακας 2.  Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις σε κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου. 

 

 

Μέσος  

όρος ⃰ 

Τυπική 

απόκλιση Δείγμα 

1 Τα εργαλεία M-Learning καταργούν τον 

περιορισμό του χρόνου και του χώρου. 
3.52 .947 582 

2 Οι εφαρμογές M-Learning δημιουργούν 

αποτελεσματικά περιβάλλοντα μάθησης-

διδασκαλίας 

3.86 .670 582 

3 Η διαδικασία της διδασκαλίας θα πρέπει να 

πραγματοποιείται και με τεχνολογίες M-Learning 
4.02 .680 582 

4 Μπορώ να χρησιμοποιήσω τις εφαρμογές M-

Learning ως ένα καλό εργαλείο συζήτησης με τους 

μαθητές μου σε δραστηριότητες μάθησης 

4.03 .655 582 

5 Τα προγράμματα όπως το Messenger και το Skype 

όταν τα χρησιμοποιώ σε M-Learning, παρέχουν την 

ευκαιρία για συζητήσεις με τους συναδέλφους μου 

στο αντικείμενό μου, χωρίς τον περιορισμό του 

χρόνου και του χώρου. 

3.97 1.849 582 

6 Οι εφαρμογές M-Learning μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να συμπληρώσουν την 

παραδοσιακή εκπαίδευση. 

4.19 .605 582 

8 Θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα 

αποτελεσματικό περιβάλλον μάθησης στέλνοντας 

τις σημειώσεις του μαθήματός μου μέσω εργαλείων 

M -Learning 

3.73 .867 582 

9 Οι εφαρμογές M-Learning διευκολύνουν τη 

διδασκαλία αντικειμένων της ειδικότητάς μου. 
3.92 .707 582 

10 Οι εφαρμογές M-Learning αποτελούν 

αποτελεσματικό μαθησιακό εργαλείο για 

αντικείμενα της ειδικότητάς μου. 

3.87 .699 582 

11 Οι τεχνολογίες M-Learning είναι ένα 3.86 .732 582 
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αποτελεσματικό εργαλείο για ακριβή παρουσίαση 

του εκπαιδευτικού υλικού 

12 Η επικοινωνία δασκάλου μαθητή διευκολύνεται 

μέσω των εργαλείων M-Learning. 
3.46 .851 582 

13 Η χρήση τεχνολογιών M-Learning αυξάνει το 

κίνητρο των μαθητών 
4.03 .724 582 

14 Μπορώ να έχω άμεση πρόσβαση στο υλικό που 

χρειάζομαι, το οποίο σχετίζεται με το αντικείμενό 

μου, μέσω των τεχνολογιών M-Learning 

4.21 .700 582 

15 Οι εφαρμογές M-Learning είναι αξιόπιστες για 

προσωπική χρήση 
3.71 .743 582 

16 Η επικοινωνία είναι δυνατή σε προγράμματα 

συζήτησης (chat) μέσω των τεχνολογιών M-

Learning 

3.88 .723 582 

17 Οι εφαρμογές M-Learning αποτελούν μια καλή 

μέθοδο για την αλληλεπίδραση, η οποία είναι 

απαραίτητη στις τάξεις μου. 

3.68 .816 582 

18 Οι εφαρμογές M-Learning είναι βολικές για να 

μοιραστώ τις εξειδικευμένες γνώσεις μου με τους 

συναδέλφους μου. 

3.82 .691 582 

19 Υλικό των μαθημάτων μπορεί να αποσταλεί 

στους μαθητές μέσω πολυμεσικών μηνυμάτων 

MMS 

3.40 .974 582 

20 Τα συστήματα M-Learning αυξάνουν την 

ποιότητα των μαθημάτων 
3.65 .766 582 

21 Στο μέλλον θα ήθελα να ενισχύσω τις τάξεις μου 

με μεθόδους M-Learning 
3.98 .699 582 

22 H επικοινωνία μεταξύ των μαθητών 

διευκολύνεται μέσω του M-Learning 
3.59 .829 582 

23 Οι τεχνολογίες M-Learning μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως συμπλήρωμα σε όλες τις τάξεις 

και σε όλα τα μαθήματα 

3.92 .825 582 

25 Οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στις 

εκπαιδευτικές ιστοσελίδες μέσω των τεχνολογιών 

M-Learning 

3.96 .669 582 

26 Οι μαθητές έχουν πιο αποτελεσματική 

επικοινωνία με τις τεχνολογίες M-Learning παρά με 

τις παραδοσιακές μεθόδους. 

3.40 .908 582 

    

 ⃰ 1= Διαφωνώ απόλυτα, 2= Διαφωνώ, 3= Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ, 4= Συμφωνώ, 

5= Συμφωνώ απόλυτα 

 



49 

 

Αναφορικά με την τέταρτη ερευνητική υπόθεση (Υπ.4) που αφορούσε στη 

διαφοροποίηση των δύο φύλων για τις αντιλήψεις τους για το M-Learning 

χρησιμοποιήθηκε ανάλυση t-test για ανεξάρτητα δείγματα. Από τα αποτελέσματα 

φάνηκε ότι στον πρώτο παράγοντα « το Μ-Learning είναι κατάλληλο για τη διδασκαλία 

και μάθηση» υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές [t(580)= -3.144, p=.002)] 

μεταξύ αντρών και γυναικών. Πιο συγκεκριμένα βρέθηκε ότι οι γυναίκες είχαν 

θετικότερες απόψεις (Μ.Ο=3.97, Τ.Α .048) από τους άντρες (Μ.Ο = 3.8, Τ.Α=.054). 

Ωστόσο, το μέγεθος των διαφορών όπως φαίνεται από τον δείκτη Eta squared ήταν 

χαμηλό (η2 =. 016). Σύμφωνα με τον Cohen (1988) τιμές από .01 έως .06 θεωρούνται 

χαμηλές, τιμές από .06 έως .14 θεωρούνται μέτριες και τιμές από .014 και πάνω 

θεωρούνται υψηλές. Παρόμοια, στον τρίτο παράγοντα «το Μ–Learning είναι 

κατάλληλο για προσωπική χρήση» εμφανίστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 

[t(580)= -3.06, p=.002)] μεταξύ αντρών (Μ.Ο=3.73, Τ.Α=.58) και γυναικών (Μ.Ο=3.9, 

Τ.Α=.53). Ωστόσο, το μέγεθος των διαφορών ήταν επίσης χαμηλό η2 =. 015. Αντίθετα, 

στον δεύτερο παράγοντα «το M-Learning είναι κατάλληλο για την επικοινωνία μεταξύ 

δασκάλου μαθητή» δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά [t(580)= 1.92, p=.06)] 

μεταξύ των αντρών (Μ.Ο =3.43, Τ.Α= .71) και γυναικών (M.O=3.56, Τ.Α=.57). Τα 

αποτελέσματα φαίνονται στον Πίνακα 3.  

Πίνακας 3. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απόψεων αντρών και γυναικών στις κύριες 

συνιστώσες. 

 ΑΝΤΡΕΣ 

(118) 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

(464) 

 Μ ΤΑ Μ ΤΑ Σύνολο t Sig. 

Παράγοντας 1 3.8 .5 3.97 .5 3.93 .5 -3.14 .002 

Παράγοντας 2 3.4 .7 3.6 .6 3.54 .6 -1.92 .06 

Παράγοντας 3 3.7 .6 3.9 .5 3.86 .5 -3.06 .002 

 

Η πέμπτη ερευνητική υπόθεση (Υπ.5) αφορούσε στη συσχέτιση μεταξύ των απόψεων 

των εκπαιδευτικών με τα χρόνια υπηρεσίας τους στην εκπαίδευση. Για την περιγραφή 

της δύναμης και της κατεύθυνσης της σχέσης των παραπάνω παραγόντων 

χρησιμοποιήθηκε ανάλυση συσχέτισης Pearson Product-moment Correlations 

Coefficient. Από τα αποτελέσματα φάνηκε αδύναμη αν και στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ του πρώτου παράγοντα του ερωτηματολογίου και της προϋπηρεσίας 
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των συμμετεχόντων (r= -.172, p< .001). Σύμφωνα με τον Cohen (1988) όταν ο δείκτης r 

είναι μεταξύ .10 και .29 η δύναμη της σχέσης θεωρείται χαμηλή. Τόσο ο δεύτερος όσο 

και ο τρίτος παράγοντας του ερωτηματολογίου δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση με τα έτη προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων (r= - .02 p> .05 και r=-.04 

p>.05 αντίστοιχα). 

 

Για τη διερεύνηση της έκτης ερευνητικής υπόθεσης (Υπ.6) που αφορούσε στην 

επίδραση της ειδικότητας των συμμετεχόντων στις απόψεις τους για το M-Learning 

χρησιμοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης One way Anova. Η ανεξάρτητη μεταβλητή 

«ειδικότητες» είχε τέσσερα επίπεδα: δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, εκπαιδευτικοί ειδικής 

αγωγής, ειδικότητες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Από τα αποτελέσματα (βλ. Πίνακα 4) 

φάνηκε ότι δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ειδικοτήτων σε 

κανέναν από τους τρεις παράγοντες του ερωτηματολογίου [F(3,578)=1,39 p=.24, 

F(3,578) =1,39 p=.24, F(3,578)=1,89 p=.12 αντίστοιχα]. 

 

Πίνακας 4. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απόψεων κάθε ειδικότητας στις κύριες 

συνιστώσες. 

 Δάσκαλοι 

(321) 

Νηπιαγωγοί 

(114) 

Ειδικής Αγωγής 

(24) 

Ειδικότητες 

(123) 

 Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ F Sig. 

Παράγοντας 1 3.9 .5 3.9 .5 4.1 .4 3.96 .5 1.39 .25 

Παράγοντας 2 3.5 .6 3.5 .5 3.5 .6 3.6 .6 1.39 .24 

Παράγοντας 3 3.8 .5 3.8 .5 3.9 .3 3.95 .7 1.89 .13 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο  

Συζήτηση  
 

Οι ταχείες εξελίξεις της τεχνολογίας έχουν επηρεάσει σημαντικά και τον χώρο της 

εκπαίδευσης με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια να παρατηρείται η μετάβαση από την 

παραδοσιακή διδασκαλία σε νέα ψηφιακά περιβάλλοντα. Η δια βίου μάθηση είναι 

πλέον απαραίτητη και τα νέα περιβάλλοντα μάθησης θα πρέπει να καταργούν τους 

περιορισμούς του χρόνου και του τόπου. Η αναζήτηση των αντιλήψεων των 
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εκπαιδευτικών για τη νέα μορφή μάθησης μέσω φορητών συσκευών είναι αναγκαία 

έτσι ώστε να προσδιοριστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τους εκπαιδευτικούς για 

την αποδοχή των εφαρμογών M-Learning. 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η καταγραφή των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων σχετικά με την καταλληλότητα του 

Μ-Learning για τη διδασκαλία και μάθηση, για την επικοινωνία μεταξύ δασκάλου - 

μαθητή και μαθητών μεταξύ τους καθώς και για προσωπική χρήση.  Επιμέρους στόχοι 

ήταν η διερεύνηση τυχόν διαφορών των παραπάνω αντιλήψεων αναφορικά με το φύλο, 

την ειδικότητα και τη διδακτική τους εμπειρία.  

 

Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο  των Uzunboylu 

και Ozdamli (2011) το οποίο σταθμίστηκε στα ελληνικά δεδομένα. Το εν λόγω 

ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 26 ερωτήσεις οι οποίες συγκροτούσαν τρεις 

παράγοντες: 1ος Aim-Mobile techologies A-MTF, «το M-Learning είναι ένα κατάλληλο 

εργαλείο για τη διδασκαλία και τη μάθηση» (8 ερωτήσεις), 2ος Appropriateness of 

Branch AB «το M-Learning είναι ένα κατάλληλο εργαλείο για όλους τους 

εκπαιδευτικούς» (9 ερωτήσεις) και 3ος Forms of M-Learning Application and tools 

Adequacy of communication FMA and TSAC «οι εφαρμογές M-Learning είναι 

κατάλληλες για την επικοινωνία δασκάλου –μαθητή» (9 ερωτήσεις). Στην παρούσα 

εργασία το αρχικό ερωτηματολόγιο των 26 ερωτήσεων μεταφράστηκε με την τεχνική 

αντίστροφης μετάφρασης (back translation) στην ελληνική γλώσσα, ελέγχθηκε για την 

εγκυρότητα του περιεχομένου και τη σταθερότητα των απαντήσεων και συμπληρώθηκε 

διαδικτυακά από 582 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαφόρων 

ειδικοτήτων. Κατά την παραγοντική ανάλυση κυρίων συνιστωσών που ακολούθησε, 

δύο από τις 26 ερωτήσεις (οι 7η και 24η) αφαιρέθηκαν επειδή παρουσίαζαν πολύ 

κοντινές φορτίσεις σε διαφορετικούς παράγοντες. Οι υπόλοιπες 24 ερωτήσεις της 

τελικής μορφής του ερωτηματολογίου συγκρότησαν τρεις παράγοντες οι οποίοι 

ονομάστηκαν ως εξής: α) «το Μ-Learning είναι κατάλληλο για τη διδασκαλία και 

μάθηση» που αποτελούνταν από 11 ερωτήσεις με υψηλές φορτίσεις. Οι ερωτήσεις 

αυτές αφορούσαν στη διευκόλυνση της διδασκαλίας, στην ενίσχυση της μάθησης και 

των κινήτρων των μαθητών και στην καταλληλότητα των εφαρμογών του M-Learning 

για τη διδασκαλία , β) «το M-Learning είναι κατάλληλο για την επικοινωνία μεταξύ 

δασκάλου - μαθητή και μαθητών μεταξύ τους» που αποτελούνταν από 6 ερωτήσεις με 
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υψηλές φορτίσεις. Οι ερωτήσεις αφορούσαν στη διευκόλυνση και την 

αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ διδάσκοντα και 

μαθητή και μαθητών μεταξύ τους καθώς και τον καλύτερο διαμοιρασμό του υλικού των 

μαθημάτων μέσω των εργαλείων του M-Learning σε σχέση με τις παραδοσιακές 

μεθόδους διδασκαλίας και γ) «το Μ–Learning είναι κατάλληλο για προσωπική χρήση» 

που περιελάμβανε 7 ερωτήσεις με ικανοποιητικές έως υψηλές φορτίσεις που 

αφορούσαν θέματα σχετικά με την αξιοπιστία της χρήσης, τη δυνατότητα άμεσης 

πρόσβασης σε υλικό και την κατάργηση των χωροχρονικών περιορισμών μέσω 

εργαλείων του M-Learning. 

 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η περιγραφή των τίτλων των τριών παραγόντων της 

παρούσας έρευνας πλησίαζε αυτή των παραγόντων του αρχικού ξενόγλωσσου 

ερωτηματολογίου (Uzunboylu & Ozdamli, 2011). Ωστόσο υπήρξαν αρκετές 

διαφοροποιήσεις στο περιεχόμενό τους. Παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν κοινές 

ερωτήσεις (5, 3 και 4 στους αντίστοιχους παράγοντες) υπήρξε και σημαντικός αριθμός 

ερωτήσεων που φόρτισαν σε διαφορετικούς παράγοντες στις δύο μορφές του 

ερωτηματολογίου. Οι διαφοροποιήσεις αυτές μπορεί να οφείλονται στο γεγονός ότι το 

ερωτηματολόγιο απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης, 

αλλά και στη διαφορετική αντίληψη/ερμηνεία εννοιών λόγω γλώσσας.   

 

Αναφορικά με τις απόψεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών όπως καταγράφηκαν από τις 

απαντήσεις τους έχουν ως εξής: οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί έχουν στην κατοχή τους 

Smartphone’s ενώ οι μισοί τουλάχιστον από τους συμμετέχοντες διαθέτουν Tablets. 

Στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης χρησιμοποιούν 

τις φορητές συσκευές στην καθημερινότητά τους, ενώ το 1/3 από αυτούς τις 

χρησιμοποιεί μερικές φορές την εβδομάδα στη διδασκαλία στις τάξεις τους και το 1/5 

ακόμα συχνότερα. Οι συσκευές όμως με την περισσότερη χρήση στην τάξη βρέθηκαν 

να είναι τα Laptops και o σταθερός ηλεκτρονικός υπολογιστής οι οποίες δεν 

περιλαμβάνονται στις M-Learning συσκευές. Ακολούθησαν τα Smartphone’s, τα 

Tablets, τα notebooks και τελευταίοι οι προσωπικοί ψηφιακοί οδηγοί (PDAs). 

Αναφορικά με το επίπεδο των γνώσεων τους στις ΤΠΕ οι συμμετέχοντες στην 

πλειοψηφία τους θεωρούν πως είναι από καλό έως πολύ καλό.  
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Σχετικά με την πρώτη ερευνητική υπόθεση (Υπ.1) για τις απόψεις των εκπαιδευτικών 

για την καταλληλότητα του M-Learning για τη διδασκαλία και μάθηση όπως 

περιγράφεται από τις ερωτήσεις του πρώτου παράγοντα, οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν 

ότι οι εφαρμογές M-Learning αποτελούν μια καλή και αποτελεσματική μέθοδο για τη 

διδασκαλία και μάθηση. Τα ευρήματα συμφωνούν με την άποψη προγενέστερων 

ερευνών (Attewell, 2005; Dogan & Akbarov, 2016; Hsieh & Tsai, 2017) ότι οι 

εφαρμογές M-Learning μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συμπληρώσουν την 

παραδοσιακή εκπαίδευση δημιουργώντας αποτελεσματικά περιβάλλοντα μάθησης και 

διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί της παρούσας έρευνας δήλωσαν ότι οι τεχνολογίες M-

Learning διευκολύνουν και ενισχύουν τη διδασκαλία των μαθημάτων τους σε όλες τις 

τάξεις και σε όλα τα μαθήματα. Επιπλέον συμφωνούν ότι η διαδικασία της διδασκαλίας 

θα πρέπει να πραγματοποιείται με τεχνολογίες M-Learning και προτίθενται να τις 

χρησιμοποιήσουν στις τάξεις τους. Οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι η μάθηση μέσω 

φορητών συσκευών παρέχει ένα άνετο περιβάλλον συζήτησης στο μάθημά τους και τα 

¾ αυτών δήλωσαν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις εφαρμογές που διαθέτουν οι 

συσκευές ως ένα καλό εργαλείο συζήτησης με τους μαθητές σε δραστηριότητες 

μάθησης. Συμπληρωματικά, οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι η χρήση των τεχνολογιών 

M-Learning αυξάνει τα κίνητρα των μαθητών για τη διδασκαλία και μάθηση. Η άποψη 

αυτή είναι σύμφωνη με αποτελέσματα προγενέστερων ερευνών των Domingo και 

Gargante (2016) και υποστηρίζεται από το παιδαγωγικό μοντέλο της Koole (2009), 

σύμφωνα με το οποίο η αποδοχή της μάθησης μέσω φορητών συσκευών οφείλεται στα 

ατομικά χαρακτηριστικά των χρηστών όπως είναι οι προϋπάρχουσες γνώσεις τους, η 

γνωστική ικανότητα και τα κίνητρα μάθησης των χρηστών.  

 

Όσο αφορά τη δεύτερη ερευνητική υπόθεση (Υπ.2) στο εάν το M-Learning είναι 

κατάλληλο για την επικοινωνία τόσο μεταξύ δασκάλου μαθητή όσο και μαθητών 

μεταξύ τους, οι συμμετέχοντες φάνηκε να συμφωνούν σχεδόν με την άποψη αυτή. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας συμπίπτουν με την άποψη των Cheon et al. (2012) ότι η 

αλληλεπίδραση και επικοινωνία μέσω των φορητών συσκευών είναι εύκολη μεταξύ 

των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι η επικοινωνία μεταξύ των μαθητών καθώς 

και η επικοινωνία μεταξύ δασκάλου μαθητή διευκολύνεται μέσω των εργαλείων M-

Learning χωρίς όμως να αναιρούν την παραδοσιακή διδασκαλία. Συμπεραίνουμε 

λοιπόν ότι η μάθηση μέσω φορητών συσκευών μπορεί να συμπληρώσει την 

παραδοσιακή διδασκαλία. Ακόμα, οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι θα μπορούσαν να 
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δημιουργήσουν αποτελεσματικά περιβάλλοντα μάθησης, τόσο με σύγχρονη όσο και με 

ασύγχρονη μετάδοση δεδομένων όπως είναι το υλικό των μαθημάτων, μέσω εργαλείων 

M-Learning (πχ. email) αλλά κρατούν ουδέτερη στάση για τα πολυμεσικά μηνύματα. 

Τέλος, από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν με την άποψη ότι 

η ενεργή συμμετοχή και αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών αποτελούν σημαντικούς 

παράγοντες για τη μάθηση. Αυτό το πεδίο περιγράφεται και στον τρίτο κύκλο (Social 

Aspect) του μοντέλου της Koole, σύμφωνα με τον οποίο η επικοινωνία μεταξύ των 

χρηστών είναι απαραίτητη για την απόκτηση της γνώσης μέσα σε μία ομάδα (Koole, 

2009). 

 

Η τρίτη ερευνητική υπόθεση (Υπ.3) αφορούσε στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για 

την καταλληλότητα του M-Learning για προσωπική χρήση. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι εφαρμογές M-Learning είναι αξιόπιστες για την 

προσωπική τους χρήση. Οι απόψεις τους συμφωνούν με τα ευρήματα προγενέστερων 

ερευνών (Domingo & Gargante, 2016; Lohnari, 2016;Yosof et al., 2011) ότι η μάθηση 

μέσω φορητών συσκευών δημιουργεί ένα πιο ευέλικτο και άτυπο μαθησιακό 

περιβάλλον στο οποίο αφαιρούνται οι χωρικοί και χρονικοί περιορισμοί. Οι 

εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στο υλικό που 

χρειάζονται. Αντίστοιχα οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικές 

ιστοσελίδες μέσω των τεχνολογιών M-Learning. Επίσης οι συμμετέχοντες στην 

πλειοψηφία τους δήλωσαν ότι οι εφαρμογές M-Learning είναι βολικές για να 

διαμοιράσουν τις γνώσεις τους με τους συναδέλφους τους και να επικοινωνήσουν 

άμεσα με αυτούς σε προγράμματα συζήτησης.  

 

Η τέταρτη ερευνητική υπόθεση (Υπ. 4) της εργασίας αφορούσε στην επίδραση του 

παράγοντα «φύλο» στις αντιλήψεις των συμμετεχόντων για το M-Learning. Από τα 

αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης είχαν θετική στάση απέναντι στη χρήση του M-Learning ανεξαρτήτου 

φύλου. Παρόλο που φάνηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά υπέρ των 

γυναικών, η επίδρασή της ήταν μικρή και άρα μη ουσιώδης. Τα ευρήματα αυτά 

συμφωνούν με προγενέστερες έρευνες των Baek et al., (2017) και Cumaoglu (2015) για 

εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αντίθετα αποτελέσματα σχετικά με το 

φύλο αναφέρουν οι Ismail et al., (2013) για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και 

Uzunboylu και Ozdamli, (2011) για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με 
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τους άνδρες εκπαιδευτικούς να δείχνουν δεκτικότεροι στη χρήση φορητών συσκευών 

από ότι οι  γυναίκες. 

 

Η πέμπτη ερευνητική υπόθεση (Υπ.4) αφορούσε στην επίδραση του παράγοντα 

«διδακτική εμπειρία» στις απόψεις των εκπαιδευτικών για το M-Learning. Η παρούσα 

έρευνα έδειξε ότι τα έτη διδακτικής προϋπηρεσίας δεν επηρεάζουν τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών για το M-Learning. Σε αντίθεση με τις απόψεις των Ελλήνων 

εκπαιδευτικών αλλά και σε ασυμφωνία μεταξύ τους είναι τα αποτελέσματα 

προγενέστερων ερευνών. Σε σημαντικό αριθμό ερευνών υποστηρίχθηκε ότι ο 

παράγοντας «διδακτική εμπειρία» επηρεάζει τις απόψεις των εκπαιδευτικών και 

εκπαιδευτικοί με μεγαλύτερη διδακτική εμπειρία φαίνονται πιο επιφυλακτικοί σε σχέση 

με τους συναδέλφους τους με λιγότερη προϋπηρεσία (πχ. Camilleri & Camilleri, 2017; 

Cumaoglu, 2015; Kafyulilo, 2014; O'bannon & Thomas, 2014). Αντίθετα στην έρευνα 

των Baek et al., (2017) οι εκπαιδευτικοί με μεγαλύτερη εμπειρία ήταν πιο δεκτικοί στη 

χρήση των φορητών συσκευών.  

 

Ένας ακόμη παράγοντας που εξετάστηκε στην παρούσα έρευνα ήταν ο παράγοντας 

«ειδικότητα» των εκπαιδευτικών και η επίδρασή του στις απόψεις των συμμετεχόντων 

που αποτέλεσε την 6η ερευνητική υπόθεση. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι δεν 

υπάρχουν διαφορές στις απόψεις των διαφόρων ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών κάτι 

που συμφωνεί με αρκετές προγενέστερες έρευνες (πχ. Sad & Goktas, 2014; Serin, 2012; 

Uzunboylu & Ozdamli, 2011). Αντίθετα, από ανάλογες έρευνες φάνηκε ότι οι 

καθηγητές ξένων γλωσσών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ήταν πιο θετικοί στη χρήση 

των φορητών συσκευών σε σχέση με τους καθηγητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Baek et al., 2017). Επιπρόσθετα, στην έρευνα των Dogan και Akbarov (2016) σε 

δείγμα εκπαιδευτικών μόνο αγγλικής γλώσσας φάνηκε ότι η εν λόγω ειδικότητα 

χρησιμοποιεί τις φορητές συσκευές στη διδασκαλία της και πολλοί από τους 

συμμετέχοντες δήλωσαν πρόθυμοι να τις εντάξουν εφόσον αλλάξει η στάση των 

μαθητών απέναντι σ’ αυτές.  

 

Στο ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας υπήρχε μια ανοιχτή ερώτηση στην οποία οι 

συμμετέχοντες μπορούσαν να αναφέρουν τους προβληματισμούς τους σχετικά με το 

αντικείμενο της έρευνας. Συγκεντρώθηκαν και ομαδοποιήθηκαν σχόλια από τους 

συμμετέχοντες τα οποία αναλύονται στη συνέχεια.  
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Παρόλο τη θετική στάση των ερωτώμενων απέναντι στη χρήση των φορητών 

συσκευών στο σχολείο από τα σχόλια τους φάνηκε πως κάτι τέτοιο δεν είναι απολύτως 

εφαρμόσιμο. Η χρήση τέτοιων συσκευών παρεμποδίζεται από διάφορους παράγοντες. 

Συγκεκριμένα, συμμετέχοντες δήλωσαν: «Στην Πρωτοβάθμια πολλές από τις 

προϋποθέσεις (πχ λογαριασμοί Google, Skype κλπ) για τη χρήση Mobile συσκευών και 

εφαρμογών, απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται από τους μαθητές», «Η νομοθεσία περί 

κατοχής από μαθητές/τριες κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών στο σχολείο 

είναι απαγορευτική για την εφαρμογή του Mobile Learning στο σχολείο», «Οι εν λόγω 

εφαρμογές δεν είναι απαραίτητο ότι βοηθούν αποτελεσματικά τη διδασκαλία, καθώς δεν 

υπάρχει η απαραίτητη γνώση χρήσης από τους μαθητές, δεν έχουν όλοι οι μαθητές 

πρόσβαση στις συγκεκριμένες τεχνολογίες στο σπίτι τους και επιπλέον και πιο σημαντικό 

δε διαθέτουν όλες οι σχολικές μονάδες αντίστοιχη υλικοτεχνική υποδομή», «Χωρίς 

πρόσβαση στο διαδίκτυο μου είναι αδύνατον να χρησιμοποιήσω τις ΤΠΕ που γνωρίζω». 

Κύριος παράγοντας θεωρείται η απαγορευτική νομοθεσία περί κατοχής τηλεφώνων και 

ηλεκτρονικών συσκευών στο σχολείο. Πιο συγκεκριμένα η Υ.Α. 132328/Γ2/07-12-

2006 απαγορεύει ρητά την κατοχή κινητού τηλεφώνου από μαθητές εντός του σχολικού 

χώρου, ενώ η Υ.Α 100553/Γ2/04-09-2012 απαγορεύει όλες τις συσκευές που διαθέτουν 

σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου (Υπουργείο Παιδείας & 

Θρησκευμάτων Πολιτισμού & Αθλητισμού, 2012). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται 

στο μαθητή να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του καθ΄όλη τη 

διάρκεια της παραμονής του στο σχολείο. Η νεότερη εγκύκλιος 137003/Δ1/25-08-2016 

διατηρεί τις παραπάνω απαγορεύσεις αλλά επιτρέπει τη χρήση φορητών συσκευών που 

διαθέτει το σχολείο για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας τηρώντας τους 

κανόνες ασφαλείας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των 

εκπαιδευτικών (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 2016).  

 

Όπως αναφέρουν οι Pachler et al., (2012) η στάση αυτή, παγκοσμίως τα σχολεία να μην 

επιτρέπουν τη χρήση των κινητών τηλεφώνων, θα αλλάξει πολύ γρήγορα. Η έλλειψη 

υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων, τα τεχνολογικά προβλήματα που προκύπτουν 

και η αδυναμία σύνδεσης στο διαδίκτυο αποτελούν επίσης ανασταλτικούς παράγοντες 

στην αποδοχή του M-Learning από τους εκπαιδευτικούς. Όλες οι παραπάνω ανησυχίες 

αναφέρονται και σε αντίστοιχες έρευνες (Shohel & Power, 2010; Song & Wen, 2018; 

Wan & Howard, 2009). 
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Πολλοί εκπαιδευτικοί θεωρούν το M-Learning κατάλληλο για τη διδασκαλία αφού οι 

σημερινοί μαθητές ανταποκρίνονται καλύτερα σε αυτού του είδους τις μεθόδους 

διδασκαλίας, θεωρώντας ότι είναι πιο οικείες και άπτονται των ενδιαφερόντων τους 

πολύ περισσότερο από τις παραδοσιακές μεθόδους. Ωστόσο υπήρξαν εκπαιδευτικοί που 

σχολίασαν ότι τέτοιες συσκευές δε θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να 

αντικαταστήσουν τον δάσκαλο μέσα στην τάξη. Συγκεκριμένα σχόλια συμμετεχόντων 

αναφέρουν «Η χρήση νέων τεχνολογιών δεν εξασφαλίζει απαραίτητα τη δημιουργία 

καλού κλίματος στη σχολική αίθουσα ούτε λειτουργεί ως "μαγικό ραβδί" που πιθανόν θα 

λύσει όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς στην καθημερινότητά τους», 

«Οι νέες τεχνολογίες δεν αντικαθιστούν τον δάσκαλο, ούτε μπορούν να ακυρώσουν τη 

σημασία της δια ζώσης επικοινωνίας του με τον μαθητή». Επίσης αναφέρουν ότι οι 

χρήση των φορητών συσκευών θα πρέπει να γίνεται με μέτρο και όπου απαιτείται 

πραγματική ανάγκη. Άποψη που συμφωνεί με τα αποτελέσματα της έρευνας των 

Walczak & Taylor (2018) στην οποία αναφέρεται ότι ο συνδυασμός του M-Learning με 

την παραδοσιακή διδασκαλία μπορεί να επιφέρει σημαντική βελτίωση στα μαθησιακά 

αποτελέσματα. Ένας συμμετέχων σχολιάζει: «Ας μην ξεχνάμε ότι ο βιωματικός τρόπος 

αποτελεί το καλύτερο μέσο στην εκμάθηση νέων αντικειμένων». Οι παραπάνω απόψεις 

συμφωνούν με τις έρευνες αφενός των Bidin και Ziden (2013) και αφετέρου των Hsieh 

και Tsai (2017) οι οποίοι υπογραμμίζουν ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση 

των εκπαιδευτικών για τη χρήση των φορητών συσκευών είναι οι προσδοκίες τους και 

τα παιδαγωγικά οφέλη που προκύπτουν. 

 

Ένας ακόμα βασικός παράγοντας για τη χρήση των φορητών συσκευών που 

αναφέρθηκε από τους εκπαιδευτικούς αφορούσε το ζήτημα της ασφάλειας και 

αξιοπιστίας. Συγκεκριμένα σχόλια συμμετεχόντων αναφέρουν ότι «Θα συμφωνούσα με 

την εν λόγω μέθοδο αλλά για μένα τίθεται ένα βασικό ζήτημα ασφάλειας και διασφάλιση 

της αξιοπιστίας της όποιας επικοινωνίας μέσω των φορητών συσκευών είτε μεταξύ 

εκπαιδευτικών και μαθητών, είτε μεταξύ μαθητών», «Όσον αφορά την γνώση που 

μπορούσες να βρεις στο internet, τα εργαλεία Web 2 την έχουν υποβαθμίσει πολύ. Πλέον 

είναι πολύ δύσκολα να βρεις την ποιότητα και την ορθότητα στην πληροφορία». 

Αντίστοιχη έρευνα των Aubusson et al., (2009) σημειώνει ότι ζητήματα που αφορούν 

στη διασφάλιση και στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, στη γονική συγκατάθεση για 

τη χρήση των φορητών συσκευών και στο Cyber Bulling θα πρέπει να εξεταστούν.  
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Στην παρούσα έρευνα κάποιοι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι η μάθηση μέσω φορητών 

συσκευών δεν είναι κατάλληλη για το νηπιαγωγείο αλλά για τις μεγαλύτερες τάξεις του 

δημοτικού σχολείου. Ανέφεραν ότι οι μαθητές αυτής της ηλικίας δεν είναι έτοιμοι να 

τις χρησιμοποιήσουν καθώς δεν γνωρίζουμε με ποιον τρόπο επιδρούν στη 

συναισθηματική τους ανάπτυξη. Προτείνουν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της 

ενημέρωσης, της επικοινωνίας και της συνεργασίας των γονέων με το σχολείο. 

Συγκεκριμένα σχόλια συμμετεχόντων αναφέρουν «Εγώ, πχ, παρόλο που συμφωνώ ως 

προς τη χρηστικότητα των εργαλείων M-Learning, δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω στις 

μικρές τάξεις (νομίζω ότι θα μπερδέψουν περισσότερο τα παιδιά παρά θα τα 

διευκολύνουν )», «Θεωρώ ότι το M-Learning είναι κατάλληλο περισσότερο για μαθητές 

Γυμνασίου και πάνω», «Στο Νηπιαγωγείο οι φορητές συσκευές δεν είναι διαδεδομένες. 

Διάφοροι παράγοντες όπως η αδυναμία των μαθητών να γράψουν και να διαβάσουν, οι 

ενδοιασμοί των γονέων, η αδυναμία των νηπιαγωγών να σχεδιάσουν κατάλληλες 

δραστηριότητες με αυτές αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες».  

 

Ένα ακόμα ζήτημα το οποίο αναφέρουν οι συμμετέχοντες είναι το θέμα της 

επιμόρφωσης. Πολλοί από αυτούς προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τις φορητές 

συσκευές στην τάξη τους αλλά επισημαίνουν πως θα ήθελαν περαιτέρω επιμόρφωση 

πάνω στις συσκευές και στα ανάλογα λογισμικά. Η κατάρτιση και η επιμόρφωση τους 

για τη χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών κρίνεται απαραίτητη έτσι ώστε η 

μετάδοση των γνώσεων και δεξιοτήτων στους μαθητές να είναι πιο αποτελεσματική 

(West, 2013). Ανάλογες απόψεις καταγράφηκαν και στην έρευνα των Ismail et al., 

(2013) όπου οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν απροετοίμαστοι για τη χρήση τέτοιων 

συσκευών. Επίσης, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ως σημαντική προϋπόθεση 

αναφέρεται και σε πληθώρα άλλων ερευνών (π.χ. Μπερδούσης, 2014; Μπράνου & 

Γεωργιάδου, 2014; Baydas & Yilmaz, 2018; Meishar-Tal & Ronen, 2016).  

 

6.1 Οφέλη της έρευνας 

 

Η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών έχει επιβάλλει αλλαγές στις διδακτικές μεθόδους των 

εκπαιδευτικών. Οι απόψεις και οι αντιλήψεις τους κατέχουν κυρίαρχη θέση στη 

μαθησιακή διαδικασία. Η διερεύνηση αυτών αναφορικά με τις καινοτομίες που 

εισάγονται στην εκπαίδευση είναι πολύτιμες. Η παρούσα εργασία αφορούσε στην 
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καταγραφή και αξιολόγηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης για το M-Learning στον ελληνικό χώρο. Το δείγμα επιλέχθηκε τυχαία από 

το σύνολο των σχολείων της ελληνικής επικράτειας. Για το λόγο αυτό θεωρείται 

αντιπροσωπευτικό και τα ευρήματα της έρευνας μπορούν να θεωρηθούν γενικεύσιμα. 

Τα αποτελέσματα και συμπεράσματα που προέκυψαν ενδεχομένως να συμβάλλουν 

στον καλύτερο σχεδιασμό και στην αποτελεσματικότερη χρήση του M-Learning στην 

εκπαίδευση. Τα αρμόδια πανεπιστημιακά όργανα θα πρέπει να εντάξουν τα συστήματα 

Μ-Learning στα προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και 

ταυτόχρονα οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να φροντίσουν να συμπεριληφθεί το 

κεφάλαιο M-Learning στο περιεχόμενο της επιμόρφωσης των εν ενεργεία 

εκπαιδευτικών στο Β΄ επίπεδο των Τ.Π.Ε.  

 

Η έρευνα αυτή ενισχύει την ελληνική βιβλιογραφία καθώς μπορεί να αποτελέσει 

έναυσμα για τη διεξαγωγή ανάλογων ερευνών με σκοπό να διερευνηθούν περαιτέρω οι 

παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών. Επίσης, 

μπορεί να δοθούν λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά 

την εφαρμογή του M-Learning στην εκπαιδευτική διαδικασία (πχ υλικοτεχνική 

υποδομή, ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών κά).  

 

6.2 Περιορισμοί /Αδυναμίες  

 

Τα παραπάνω συμπεράσματα αφορούσαν συγκεκριμένο δείγμα (582) εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εξετάστηκε κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της 

έρευνας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες προέρχονταν από 

τον κλάδο ΠΕ70 και ΠΕ60 ενώ το ποσοστό των διαφόρων ειδικοτήτων ήταν μικρότερο. 

Τέλος, ο γυναικείος αριθμός συμμετεχόντων ήταν μεγαλύτερος από τον αντρικό 

πληθυσμό.  

 

6.3 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 

Στην παρούσα έρευνα καταγράφτηκαν οι αντιλήψεις των διαφόρων ειδικοτήτων των 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το Μ-Learning. Η χρήση της 

τεχνολογίας και ιδιαίτερα των φορητών συσκευών κερδίζει ολοένα και περισσότερο 

έδαφος στην εκπαίδευση. Θα μπορούσε σε επόμενες έρευνες να εξεταστεί η ικανότητα 
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των εκπαιδευτικών να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές M-Learning κατά τη διδασκαλία 

τους. Περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να διεξαχθεί για τις αντιλήψεις των μαθητών 

απέναντι στη μάθηση μέσω φορητών συσκευών καθώς και  για την καταλληλότητα των 

εφαρμογών Μ-Learning. Ενδιαφέρον θα παρουσίαζε επίσης η σύγκριση των 

αντιλήψεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με των εκπαιδευτικών από 

τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στην παρούσα έρευνα συμμετείχε ένα ικανοποιητικό 

δείγμα των εν ενεργεία εκπαιδευτικών. Σε μελλοντικές έρευνες χρήσιμο θα ήταν ο 

αριθμός του δείγματος να είναι μεγαλύτερος και συγκριτικά με διαφορετικούς τύπους 

σχολείων. 

 

Συμπεράσματα  

 

Οι εφαρμογές M-Learning μπορούν να προσφέρουν νέες μορφές επικοινωνίας και 

συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών που δεν ήταν εφικτές μέχρι 

τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός ότι σήμερα γίνεται ολοένα και μεγαλύτερος λόγος σε 

επιστημονικά συνέδρια για τη χρήση των φορητών συσκευών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία υποδεικνύει ότι η νέα αυτή μορφή μάθησης κερδίζει το ενδιαφέρον της 

επιστημονικής κοινότητας. Παράλληλα παρατηρείται μια συνεχής ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών εφαρμογών με τη χρήση των φορητών συσκευών. Επομένως είναι πολύ 

σημαντικό να διεξαχθούν έρευνες που αφορούν στις αντιλήψεις και στη στάση των 

εκπαιδευτικών στο κομμάτι της εισαγωγής και αξιοποίησης του M-Learning στη 

διαδικασία της διδασκαλίας. Γνωρίζοντας τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και τους 

παράγοντες που συμβάλλουν στην αποδοχή τέτοιων συστημάτων θα βοηθήσει στην 

ενσωμάτωση των φορητών συσκευών στη διαδικασία μάθησης. 

 

Η πρωτοτυπία της έρευνας συνίσταται στο γεγονός ότι σταθμίστηκε για τον ελληνικό 

πληθυσμό, ένα ερωτηματολόγιο απόψεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

για το M-Learning και καταγράφηκαν οι απόψεις σημαντικού αριθμού εν ενεργεία 

διδασκόντων. Η εργασία αυτή έχει αποκαλύψει ότι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης θεωρούν τις εφαρμογές M-Learning ως ένα κατάλληλο εργαλείο για τη 

διδασκαλία και μάθηση. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν 

ότι η μάθηση μέσω των φορητών συσκευών ενισχύει την αλληλεπίδραση των μαθητών 

και την επικοινωνία μεταξύ δασκάλου – μαθητή. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί έδειξαν να 

αποδέχονται τις εφαρμογές M-Learning ως ένα κατάλληλο εργαλείο για προσωπική 
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χρήση. Οι παραπάνω αντιλήψεις των εκπαιδευτικών φάνηκε να μην επηρεάζονται από 

τους παράγοντες φύλο, έτη διδακτικής εμπειρίας και ειδικότητα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας 

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το 

Mobile Learning. 

1. Χρησιμοποιώ φορητές συσκευές (Tablets, Smartphone’s κ.ά.) στην 

καθημερινότητά μου. 

ΠΟΤΕ 

ΣΠΑΝΙΑ 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΣΥΧΝΑ 

ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ 

2. Χρησιμοποιώ φορητές συσκευές (Tablets, Smartphones κ.ά.) στη διδασκαλία στις 

τάξεις μου. 

ΠΟΤΕ 

ΣΧΕΔΟΝ ΠΟΤΕ 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΣΥΧΝΑ 

ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ 

3. Αναφέρετε ποιες συσκευές χρησιμοποιείτε στη διδασκαλία στις τάξεις σας. 

Tablets 

Smartphones 

PDAs 

Notebooks 

Laptops 

Σταθερό προσωπικό Η/Υ 

ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

4. Έχω στην κατοχή μου Smartphone. 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

5. Έχω στην κατοχή μου Tablet. 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

6. Σημειώστε ποιο θεωρείτε ότι είναι το επίπεδο σας στη χρήση των ΤΠΕ. 

ΠΟΛΥ ΚΑΚΟ 
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ΚΑΚΟ 

ΜΕΤΡΙΟ 

ΚΑΛΟ 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ 

 

Κύριες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου σε πενταβάθμια κλίμακα Likert 

(διαφωνώ απόλυτα, διαφωνώ, ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ 

απόλυτα) 

1. Τα εργαλεία M-Learning  καταργούν τον περιορισμό του χρόνου και του χώρου. 

2. Οι εφαρμογές M-Learning  δημιουργούν αποτελεσματικά περιβάλλοντα μάθησης – 

διδασκαλίας 

3. Η διαδικασία της διδασκαλίας θα πρέπει να πραγματοποιείται και με τεχνολογίες M-

Learning.  

4.  Μπορώ να χρησιμοποιήσω τις εφαρμογές M-Learning  ως ένα καλό εργαλείο 

συζήτησης με τους μαθητές μου σε δραστηριότητες μάθησης. 

5. Τα προγράμματα όπως  το messenger και το skype όταν τα χρησιμοποιώ σε  M-

Learning  παρέχουν την ευκαιρία για συζητήσεις  με τους συναδέλφους μου, στο  

αντικείμενο μου χωρίς τον περιορισμό του χρόνου και του χώρου. 

6. Οι εφαρμογές μάθησης M-Learning  μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

συμπληρώσουν την παραδοσιακή εκπαίδευση. 

7. Οι δραστηριότητες  μάθησης μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω των εφαρμογών M-

Learning  στην ηλεκτρονική μάθηση 

8. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό περιβάλλον μάθησης στέλνοντας 

τις σημειώσεις του μαθήματος μου μέσω εργαλείων M-Learning  όπως το email. 

9. Οι εφαρμογές M-Learning  διευκολύνουν τη διδασκαλία αντικειμένων της ειδικότητάς 

μου. 

10. Οι εφαρμογές  M-Learning  αποτελούν αποτελεσματικό μαθησιακό εργαλείο για το 

αντικείμενο της ειδικότητάς μου.  

11. Οι τεχνολογίες M-Learning  είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο στην ακριβή 

παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού. 

12. Η επικοινωνία δασκάλου-μαθητή διευκολύνεται μέσω των εργαλείων M-Learning   

13. Η χρήση τεχνολογιών M-Learning  αυξάνει το κίνητρο των μαθητών. 

14. Μπορώ να έχω άμεση πρόσβαση στο υλικό που χρειάζομαι το οποίο σχετίζεται με το 

αντικείμενό μου μέσω των τεχνολογιών M-Learning  . 
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15. Οι εφαρμογές M-Learning  είναι αξιόπιστες για προσωπική χρήση. 

16. Η επικοινωνία είναι δυνατή σε προγράμματα συζήτησης (chat)μέσω των τεχνολογιών 

M-Learning  .   

17. Οι εφαρμογές M-Learning  αποτελούν μια καλή μέθοδο για την αλληλεπίδραση, η 

οποία είναι απαραίτητη στις τάξεις μου.  

18. Οι εφαρμογές M-Learning  είναι βολικές για να μοιραστώ τις εξειδικευμένες γνώσεις 

μου με τους συναδέλφους μου. 

19. Υλικό των μαθημάτων μπορεί να αποσταλεί στους μαθητές μέσω πολυμεσικών 

μηνυμάτων MMS. 

20. Τα συστήματα M-Learning  αυξάνουν την ποιότητα των μαθημάτων. 

21. Στο μέλλον θα ήθελα να ενισχύσω τις τάξεις μου με μεθόδους M-Learning   

22. Η επικοινωνία μεταξύ των μαθητών διευκολύνεται μέσω M-Learning   

23. Οι τεχνολογίες M-Learning  μπορούν να χρησιμοποιηθεί ως συμπλήρωμα σε όλες τις 

τάξεις και σε όλα τα μαθήματα 

24. Οι εφαρμογές M-Learning  παρέχουν ένα άνετο περιβάλλον για  συζητήσεις στο 

μάθημα της ειδικότητά μου. 

25. Οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση  στις εκπαιδευτικές ιστοσελίδες μέσω των 

τεχνολογιών M-Learning   

26. Οι μαθητές έχουν πιο αποτελεσματική επικοινωνία με τις τεχνολογίες M-Learning  

παρά με τις παραδοσιακές μεθόδους. 

 

Ατομικά στοιχεία 

ΦΥΛΟ 

Άρρεν 

Θήλυ 

Ηλικία 

(Παρακαλώ συμπληρώστε την ηλικία σας) 

 

Χρόνια Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 

(Παρακαλώ συμπληρώστε τα χρόνια υπηρεσίας σας) 

 

Βαθμίδα Εκπαίδευσης 

Παρακαλώ σημειώστε τη βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία εργάζεστε. 

Νηπιαγωγείο 
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Δημοτικό 

Τόπος εργασίας  

Παρακαλώ σημειώστε την περιοχή στην οποία εργάζεστε. 

Αγροτική περιοχή (<2.000 κατ.) 

Ημιαστική (2.000-10.000 κατ.) 

Αστική περιοχή (>10.000 κατ.) 

Ειδικότητα 

Παρακαλώ σημειώστε τον κλάδο ειδικότητά σας. 

Δασκάλων ΠΕ 70 

Δασκάλων Ειδικής Αγωγής ΠΕ 71 

Νηπιαγωγών ΠΕ60 

Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής ΠΕ 61 

Πληροφορικών ΠΕ19 

Μουσικών ΠΕ16 

Φυσικής Αγωγής ΠΕ11 

Εικαστικών ΠΕ08 

Γαλλικών ΠΕ05 

Γερμανικών ΠΕ07 

Αγγλικών ΠΕ 06 

Θεατρικής Αγωγής ΠΕ32 
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Εκπαιδευτικές εφαρμογές  
Οι παρακάτω εκπαιδευτικές εφαρμογές αποστέλλονταν στους συμμετέχοντες με την 

ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου. 

Δημοτικό 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.intelearn.propaideia Η προπαίδεια 

είναι παιχνίδι (για δασκάλους) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.mylexeis 10 στην Ορθογραφία (για 

ειδική αγωγή) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mestal.programmingforkids  

προγραμματισμός (για πληροφορικούς) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.anddev.android.solfa_lite Learn sight 

read music notes ¼ (για μουσικούς) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dailybits.foodjournal ημερολόγιο 

διατροφής (για γυμναστές) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socratica.mobile.paintings Famous 

paintings (για εικαστικών) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.metalanguage.frenchfree Μάθετε 

Γαλλική (για γαλλικών) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bravolang.german Μάθετε 

Γερμανικά (για γερμανικών) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.cambridge.englishgrammar.egiu 

English Grammar in Use (για αγγλικών) 

Νηπιαγωγείο 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lite.nhpio Το νηπιαγωγείο lite (για 

προσχολική αγωγή) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tovalitsaki.tovalitsakiAB Το 

βαλιτσάκι της γνώσης (για προσχολική και ειδική αγωγή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.intelearn.propaideia
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.mylexeis
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mestal.programmingforkids
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.anddev.android.solfa_lite
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dailybits.foodjournal
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socratica.mobile.paintings
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.metalanguage.frenchfree
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bravolang.german
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.cambridge.englishgrammar.egiu
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lite.nhpio
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tovalitsaki.tovalitsakiAB
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ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ  

 

«Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6, παρ. 3 

του Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής 

εργασίας και δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι 

προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται 

στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον.» 

 

Υπογραφή: 
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