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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως κεντρικό θέμα τη «Διαδικτυακή 

Δίαιτα». Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για μελέτη, η οποία πραγματοποιείται στα 

πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με τίτλο «Ειδική Αγωγή, 

Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» και η οποία εστιάζεται στη διερεύνηση της χρήσης 

των σύγχρονων ηλεκτρονικών συσκευών, όπως, για παράδειγμα, είναι το κινητό 

τηλέφωνο (smartphone),το tablet, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ή/και το laptop, από 

τα παιδιά που φοιτούν ακόμα στο σχολείο πρωτοβάθμιας δημοτικής εκπαίδευσης, 

τόσο στο σπίτι όσο και/ή στο σχολείο. Το κεντρικό ερώτημα έγκειται στη συμβολή 

της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες. 

Ως εκ τούτου, λοιπόν, τα βασικά ερωτήματα της παρούσας ερευνητικής μελέτης 

σχετίζονται με το πόσο συχνά χρησιμοποιούν αυτές τις συσκευές, πόσες ώρες κατά τη 

διάρκεια μιας ημέρας, για ποιους λόγους, εάν παίζουν παιχνίδια, εάν επικοινωνούν με 

κάποιον ή κάποιους και πολλά άλλα. Επίσης, στόχος ήταν να διερευνηθεί, εάν τα 

παιδιά έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και εάν αυτό γίνεται ανεξέλεγκτα ή/και εάν τις 

στιγμές που ασχολούνται με τις ηλεκτρονικές αυτές συσκευές, βρίσκονται υπό την 

επίβλεψη ή/και έστω την παρουσία κάποιου ενήλικου ατόμου ή/και τον κηδεμόνα 

τους.  

Επιπρόσθετα, η εν λόγω ερευνητική μελέτη πραγματοποιήθηκε σε ένα 

δημοτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή των 149 (148 τελικά) 

μαθητών και των έξι βαθμίδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή παιδιών 

ηλικίας από 6 έως 12 ετών. Η ερευνητική διαδικασία θεμελιώθηκε στη συμπλήρωση 

ενός ερωτηματολογίου, το οποίο δημιουργήθηκε στοχευμένα για αυτόν τον σκοπό. 

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από τους ίδιους τους μαθητές της σχολικής 

μονάδας υπό μελέτη. 
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Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα που προέκυψαν, αποδεικνύουν πως, τελικά, 

όλα τα παιδιά χρησιμοποιούν τις σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές σε διαφορετικό 

βαθμό και συχνότητα, προκαλώντας, τοιουτοτρόπως, ποικίλες συνέπειες. Η εργασία 

ολοκληρώνεται με ορισμένα τελικά συμπεράσματα και προτάσεις για την αξιοποίηση 

των συσκευών αυτών προς όφελος της εκπαιδευτικής και δη μαθησιακής διαδικασίας. 

 

Λέξεις κλειδιά: μαθητές, δημοτικό σχολείο, ηλεκτρονικές συσκευές, τεχνολογία, 

συνέπειες χρήσης ηλεκτρονικών συσκευών τεχνολογίας 
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1. Εισαγωγή 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως κεντρικό θέμα τη «Διαδικτυακή 

Δίαιτα» σε παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για μελέτη, η 

οποία πραγματοποιείται στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με 

τίτλο «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» και η οποία εστιάζεται στη 

διερεύνηση της χρήσης των σύγχρονων ηλεκτρονικών συσκευών, όπως, για 

παράδειγμα, είναι  το κινητό τηλέφωνο (smartphone),το tablet, ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής ή/και το laptop, από τα παιδιά που φοιτούν ακόμα στο σχολείο 

πρωτοβάθμιας δημοτικής εκπαίδευσης, τόσο στο σπίτι όσο και/ή στο σχολείο. Ως εκ 

τούτου, λοιπόν, τα βασικά ερωτήματα της παρούσας ερευνητικής μελέτης σχετίζονται 

με το πόσο συχνά χρησιμοποιούν αυτές τις συσκευές, πόσες ώρες κατά τη διάρκεια 

μιας ημέρας, για ποιους λόγους, εάν παίζουν παιχνίδια, εάν τις χρησιμοποιούν για 

εκπαιδευτικούς λόγους, εάν επικοινωνούν με κάποιον, εάν έχουν δικές τους συσκευές 

ή/και εάν χρησιμοποιούν των γονιών τους, καθώς κι εάν αυτό γίνεται ανεξέλεγκτα 

ή/και εάν τις στιγμές που ασχολούνται με τις ηλεκτρονικές αυτές συσκευές, 

βρίσκονται υπό την επίβλεψη ή/και έστω την παρουσία κάποιου ενήλικου ατόμου 

ή/και τον κηδεμόνα τους. 

Πρόκειται για μία ερευνητική προσπάθεια, η οποία σαν στόχο έχει να 

αναδείξει την κυρίαρχη κατάσταση αναφορικά με τη χρήση της τεχνολογίας από 

παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών, και θεμελιώνεται στην πεποίθηση πως είναι λογικό η 

χρήση τους να έχει αυξηθεί, διότι οι εποχές αλλάζουν, η τεχνολογία εξελίσσεται, και 

σχεδόν όλες οι δραστηριότητες σιγά σιγά πραγματώνονται με την βοήθεια της 

τεχνολογίας. 

Ομοίως, η επιστήμη έχει προοδεύσει και σε ό,τι αφορά τα παιδιά ειδικής 

αγωγής, καθώς έχουν εφευρεθεί καινούριες καινοτόμες συσκευές για καλύτερη 
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αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσκολιών, όπως κινητικών, οπτικών, γνωστικών, 

μαθησιακών και άλλων. 

Καθίσταται σαφές, λοιπόν, πως αυτές οι συσκευές ενέχουν πάρα πολλά θετικά 

αποτελέσματα, διότι βοηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα παιδιά με δυσκολίες. Παρά 

ταύτα, υπάρχουν ακόμη ορισμένα κενά, ερωτήματα και ασάφειες που πρέπει να 

διερευνηθούν, να αξιολογηθούν και να ληφθούν υπόψη, όπως, ενδεικτικά, είναι εάν 

τα παιδιά χρησιμοποιούν αυτές τις συσκευές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, 

αλόγιστα, διότι τότε ελλοχεύει ο κίνδυνος της απομόνωσης αλλά και της αδυναμίας 

απόκτησης των απαραίτητων επικοινωνιακών δεξιοτήτων για την περαιτέρω 

κοινωνικοποίησή τους. 

Σε αυτήν την έρευνα, έγινε η υπόθεση πως παρόλο που η τεχνολογία έχει 

πολλές αρνητικές συνέπειες από τη συνεχή και αλόγιστη χρήση της, μπορεί να έχει 

και πάρα πολλές θετικές επιπτώσεις, οι οποίες ωφελούν τόσο στη μάθηση σε παιδιά 

που αντιμετωπίζουν πάσης φύσεως δυσκολίες, όσο και στην ψυχαγωγία, διότι και 

αυτό είναι απαραίτητο, αν γίνεται με μέτρο και υπό την επίβλεψη κάποιου ενήλικα. 

Από τη μία πλευρά,  τα παιδιά της σύγχρονης εποχής γνωρίζουν πολύ καλά την 

τεχνολογία και είναι ενημερωμένα από σχετικά μικρή ηλικία για τα αρνητικά και τα 

θετικά αυτής, ωστόσο, βέβαια δεν είναι πάντα σε θέση να θέσουν τα σωστά όρια, 

λόγω του νεαρού της ηλικίας τους γι’ αυτό, ορισμένες φορές, χρειάζονται την 

«ενήλικη» παρέμβαση. 

Αναλυτικότερα, θα γίνει μία αναφορά στη θετική επίδραση των νέων 

τεχνολογιών όσον αφορά την μάθηση των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Αρχικά, 

γίνεται η υπόθεση πως αυτές οι τεχνολογίες έχουν προάγει, με το πέρασμα του 

χρόνου, την εκπαίδευση των παιδιών αυτών κατά έναν πολύ μεγάλο βαθμό και έχουν 

οδηγήσει σε μεγάλες αλλαγές, όσον αφορά την μάθησή τους αλλά και την 



8 
 

καθημερινότητά τους. Μέσα από αυτές τις τεχνολογίες, έχει επιτευχθεί να γίνουν 

καλύτερα κατανοητές οι ιδιαιτερότητες των παιδιών αυτών, καθώς και η εύρεση 

καλύτερων τρόπων αντιμετώπισης, οι οποίοι είναι πιο σύγχρονοι, πιο προσιτοί στα 

παιδιά, πιο αποτελεσματικοί και άλλα. 

Επομένως, ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι να διερευνηθεί, εάν τα παιδιά 

ηλικίας 6 έως 12 ετών, αναπτύσσονται σωστά, και εάν, τελικά, οι ηλεκτρονικές 

συσκευές τεχνολογίας διευκολύνουν τη μάθηση ή όχι, αν τα βοηθούν να 

κοινωνικοποιηθούν πιο εύκολα ή όχι και γενικά, εάν συμβάλλουν θετικά ή αρνητικά 

αλλά και σε ποιο βαθμό. Επιπλέον, σημαντική αναφορά θα γίνει και στα θετικά και 

τα αρνητικά των συσκευών τεχνολογίας, αφενός όσον αφορά τη σύγχρονη εποχή και 

τι είναι αυτά που μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά αλλά και τι μπορούν να τους 

στερήσουν. Παράλληλα, θα γίνει μία προσπάθεια ανάδειξης των θετικών συνεπειών 

της χρήσης τους στα παιδιά 6-12 ετών. 

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τη δομή της παρούσας μελέτης, εκτός από το 

παρόν εισαγωγικό σημείωμα, έπεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση των ζητημάτων 

που άπτονται του κεντρικού θέματος υπό εξέταση, η μεθοδολογία, η στατιστική 

ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων, η σύγκριση αλλά και η 

συζήτηση αυτών, ενώ η εργασία ολοκληρώνεται με τον επίλογο για τα τελικά 

συμπεράσματα που θα προκύψουν, προβαίνοντας συνάμα και σε προτάσεις για τη 

διαρκή βελτίωση της εκπαίδευσης των παιδιών με ειδικές ανάγκες. 
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2. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

2.1. Το διαδίκτυο και η σημασία του 

Το «διαδίκτυο» είναι μία σύνθετη λέξη που παράγεται από τις λέξεις 

διασύνδεση δικτύων. Στα αγγλικά, ο όρος Internet γεννήθηκε από τη συνένωση των 

λέξεων International Network που σημαίνουν Διεθνές Δίκτυο 

Υπολογιστών(www.dimpapp.gr). Το διαδίκτυο, λοιπόν, «είναι ένα παγκόσμιο 

σύστημα διασυνδεδεμένων δικτύων υπολογιστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν 

καθιερωμένη ομάδα πρωτοκόλλων, η οποία συχνά αποκαλείται ‘TCP/IP’ (αν και 

αυτή δεν χρησιμοποιείται από όλες τις υπηρεσίες του διαδικτύου), για να εξυπηρετεί 

εκατομμύρια χρήστες καθημερινά σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι διασυνδεδεμένοι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές ανά τον κόσμο ,οι οποίοι βρίσκονται σε ένα κοινό δίκτυο 

επικοινωνίας, ανταλλάσσουν μηνύματα (πακέτα) με την χρήση διαφόρων 

πρωτοκόλλων (τυποποιημένοι κανόνες επικοινωνίας), τα οποία υλοποιούνται σε 

επίπεδο υλικού και λογισμικού. Το κοινό αυτό δίκτυο καλείται Διαδίκτυο» 

(el.wikipedia.org). 

2.2. Εκπαιδευτική Τεχνολογία 

Η τεχνολογία στην εκπαίδευση. ή/και αλλιώς, η εκπαιδευτική τεχνολογία, 

εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα μέσα του 20ου αιώνα στις ΗΠΑ. «Η εκπαιδευτική 

τεχνολογία προέκυψε από την εξέλιξη της εκπαίδευσης και, επομένως, οι πρόδρομοι 

της εκπαίδευσης είναι και πρόδρομοι της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και σχετίζονται 

με τη θεωρία της παιδαγωγικής. Έτσι, από τον  5ο π.Χ. 

αιώνα, οι σοφιστές στην Αθήνα έκαναν συστηματική διδασκαλία σε ομάδες 

βασισμένες στην ρητορική, έπειτα τον 12ο αιώνα, εμφανίζεται η σχολαστική και, τον 

17ο αιώνα, με τον Κομένιο (Comenius) εμφανίζονται η εποπτική και η επαγωγική 

διδασκαλία. Συνεχίζοντας με τους προδρόμους της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, 

https://el.wikipedia.org/wiki/5%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/5%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82
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εμφανίζονται, τον 18ο αιώνα, ο Ρουσό (Rousseau) με την αρχή της εποπτείας, τον 19ο 

αιώνα, η ψυχολογική διδασκαλία του  Πεσταλότσι  (Pestalozzi) και οι παιδαγωγικές 

αρχές του Herbart (Έρβαρτος). Τέλος, στον 20ο αιώνα, με τον Θόρνταϊκ (Thorndike), 

που συσχετίζει το ερέθισμα με την αντίδραση, την προσαρμογή στο παιδί 

της Μοντεσσόρι (Montessori) και την εξατομικευμένη μάθηση των Γουόσμπερν -

 Μπερκ (Washburne-Burk), γίνεται το τελευταίο βήμα προς την εμφάνιση της 

εκπαιδευτικής τεχνολογίας» (https://el.wikipedia.org/wiki/Εκπαιδευτική_τεχνολογία).  

Η εκπαιδευτική τεχνολογία γενικά τοποθετείται στα μέσα της δεκαετίας του 

1960. Ο Skinner ήταν ο πρώτος που το 1954, με τη δημοσίευση του άρθρου του «The 

Science of Learning and the Art of Teaching», εισήγαγε τις διδακτικές μηχανές στην 

εκπαίδευση και αυτές θα έκαναν το περιβάλλον πιο ευνοϊκό για μάθηση. Κάποια 

άλλα προϊόντα εκπαιδευτικής τεχνολογίας, είναι το σχολικό ραδιόφωνο, το οποίο το 

πρότειναν για την διδασκαλία ξένων γλωσσών στο σχολείο, η  εκπαιδευτική 

τηλεόραση καθώς και η βιντεοκάμερα και ο προβολέας διαφανειών, τα οποία 

μπορούσαν να αντικαταστήσουν τον μαυροπίνακα 

(https://el.wikipedia.org/wiki/Εκπαιδευτική_τεχνολογία).  

2.3. Εκπαιδευτική Τεχνολογία: ιστορική ανασκόπηση  

1) Στερεοσκόπιο (περίπου 1838) 

Το στερεοσκόπιο (Εικόνα: 1 και Εικόνα: 2) είναι η πρώτη τεχνολογία που 

χρησιμοποιήθηκε στα σχολεία. Εφευρέθηκε από τον Άγγλο φυσικό Sir Charles 

Wheatstone (1802-1875) και την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν καν οι φωτογραφίες. Με 

το στερεοσκόπιο δημιουργείται στα μάτια η ψευδαίσθηση πως η εικόνα που κοιτούν 

έχει ένα βάθος. Αργότερα, όταν εφευρέθηκε η εικόνα, μπορούσαν μέσω αυτής της 

συσκευής να δουν κάτι τρισδιάστατο που δεν είχαν δει ποτέ ξανά. Βέβαια, για να 

μπορέσει να χρησιμοποιηθεί αυτή η συσκευή στα σχολεία, υπέστη μία παραλλαγή η 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BD_%CE%96%CE%B1%CE%BA_%CE%A1%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%83%CF%8E
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B9%CF%8C%CF%87%CE%B1%CE%BD_%CE%A7%CE%AC%CE%B9%CE%BD%CF%81%CE%B9%CF%87_%CE%A0%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CF%81%CE%B2%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84_%CE%98%CF%8C%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%8A%CE%BA&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%83%CF%83%CF%8C%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AC%CF%81%CE%BB%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%93%CE%BF%CF%85%CF%8C%CF%83%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%81%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA_%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BA&action=edit&redlink=1
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οποία έγινε από τον Μαθηματικό Elliot από το Εδιμβούργο. Η ιδέα αυτή 

μεταφέρθηκε στην παραγωγή από έναν άλλο εφευρέτη Μαθηματικό, τον Sir David 

Brewster (1856), γι’ αυτό και ονομάστηκε ‘Στερεοσκόπιο Brewster’. Στο σχολείο ο/η 

εκπαιδευτικός έδιναν στα παιδιά αυτή την συσκευή και το κάθε ένα παιδί ξεχωριστά 

έβλεπε την εικόνα που απεικόνιζε και μετά τους ζητούνταν να περιγράψουν αυτό που 

είχαν δει. Ακόμα και ο στρατός το χρησιμοποίησε για την εκπαίδευση των 

στρατευμένων. Το στερεοσκόπιο έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα το 

1970 (Brewster, Wheatstone & Wade, 1983).  

 

             

Εικόνα 1: Στερεοσκόπιο                     Εικόνα 2: Στερεοσκόπιο 

 

2) Το ‘Μαγικό Λυχνάρι’, το πρώτο προβολικό μηχάνημα (περίπου 1870-1900) 

Με το ‘μαγικό λυχνάρι’ (Shepard, 1987) (Εικόνα: 3) μπορούσαν να δουν 

διαφάνειες με τη βοήθεια λαμπών κηροζίνης ή παραφίνης, αλλά υπήρχαν και κάποια 

που δούλευαν και με απλά κεριά και την ένταση της προβολής την ρύθμιζαν 

ανεβοκατεβάζοντας το φυτίλι. Στην αρχή, γύρω στα τέλη του 17ου με 18ο αιώνα, αυτά 

τα μηχανήματα τα χρησιμοποιούσαν μόνο οι πλούσιοι και οι ευγενείς, διότι ήταν 

ακριβά ή τα χρησιμοποιούσαν σε μυστικές συγκεντρώσεις, και αλλού. Δεν ήταν 

δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε σχολεία, παρ’ όλο που είχαν αναγνωρίσει την 
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εκπαιδευτική τους σημασία, λόγω του κόστους τους. Το 1872, όμως, ο Αμερικανός 

εφευρέτης Lorenzo J. Marcy (2010) εφηύρε το ίδιο μηχάνημα με πολύ καλύτερο 

ποιοτικά αποτέλεσμα και με πολύ χαμηλότερη τιμή. Το ονόμασε Sciopticon από τις 

ελληνικές λέξεις ‘σκιά’ και ‘όψη’. Ήταν κατασκευασμένο από γυαλί, ξύλο και 

μέταλλο και κάθε επιμέρους ξεχωριστή διαφάνεια ήταν ζωγραφισμένη στο χέρι. Αυτό 

το μηχάνημα μπορούσε να προβάλλει εναλλασσόμενες εικόνες και να έχει ένα 

εντυπωσιακό αποτέλεσμα και λόγω του χαμηλού του κόστους μπορούσε πια να 

χρησιμοποιηθεί στα σχολεία. 

 

Εικόνα 3: Μαγικό λυχνάρι 

3) Επισκοπικός προβολέας (περίπου 1880-1930) 

Μέσα από τον επισκοπικό προβολέα (Εικόνα: 4) μπορούσαν να προβληθούν 

αδιαφανείς εικόνες όπως σελίδες από βιβλία ή μικρά αντικείμενα. Στις αρχές του 20ου 

αιώνα, τα προβολικά χωρίζονταν σε επισκοπικά και τα διασκοπικά: τα μεν 

προέβαλαν εικόνες που αντανακλούσαν το φως, ενώ τα δε εικόνες που τα 

διαπερνούσε το φως, ενώ, αργότερα, δημιουργήθηκαν προβολικά που είχαν τη 

δυνατότητα να προβάλλουν και τα δύο (Michael, 1968). Σήμερα, αυτά έχουν 

αντικατασταθεί από ψηφιακούς οπτικούς παρουσιαστές με USB (Andre, 1954).  
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Εικόνα 4: Επισκοπικός προβολέας 

4) Κινηματογραφικές μηχανές προβολής ταινιών των 16mm    

Στις αναπτυγμένες χώρες ως το 1980, ήταν συχνό φαινόμενο οι μαθητές να 

βλέπουν τέτοιες ταινίες μέσα στην τάξη. Αρχικά, ο καθηγητής έλεγε στους μαθητές 

όλα όσα χρειάζονταν για το μάθημα και εν συνεχεία, χαμήλωνε τα φώτα και έβλεπαν 

ταινίες σχετικές με το μάθημά τους. Οι ταινίες αυτές διαρκούσαν από 10 ως 30 λεπτά 

και μπορούν να διακριθούν σε αυτές που είχαν ήχο και στις βωβές αλλά και σε 

ασπρόμαυρες και έγχρωμες, αντίστοιχα (βλ. εικόνες 5, 6, 7, 8) (Eisloeffel, 2013. 

Wasson, 2009). 
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Εικόνα 5: Καρούλι φιλμ                                    Εικόνα 6: Διάφορα πλάτη ταινιών 

φιλμ        

 

                                 

Εικόνα 7: Κινηματογραφική μηχανή            Εικόνα 8: Κινηματογραφική μηχανή  

προβολής ταινιών 16mm                              προβολής ταινιών 16mm 

5) Η διδακτική-εξεταστική μηχανή (περίπου 1924) 

Αυτή η μηχανή (Εικόνα: 9) έδινε τη δυνατότητα στους μαθητές να απαντούν 

σε κάποιες ερωτήσεις και αν ο μαθητής έδινε παραπάνω σωστές απαντήσεις από 

αυτές, για τις οποίες είχε προγραμματιστεί, τότε το μηχάνημα έδινε στον μαθητή μία 

καραμέλα. Αυτή τη μηχανή την δημιούργησε ο Sidney Leavitt Pressey (1920), διότι 
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δεν ήταν μεγάλος υποστηρικτής των διαλέξεων και πίστευε στην ενεργητική μάθηση. 

Υποστήριζε πως οι εκπαιδευτικοί καλό είναι να μην αναλώνονται στο να παρέχουν 

στα παιδιά γνώσεις θεωρητικές, αλλά στο να στοχεύουν στην ανθρώπινη επαφή και 

στην ουσία της διδασκαλίας η οποία είναι η έμπνευση και η σκέψη (Petrina, 2004). 

Πολλοί, όμως, εκπαιδευτικοί διαφώνησαν και αντέδρασαν, διότι πίστευαν πως κάποια 

στιγμή αυτές οι μηχανές θα τους παραγκωνίσουν, και, έτσι, αυτή η εφεύρεση άρχισε 

σιγά σιγά να εξαφανίζεται, αφού κανείς δεν την χρησιμοποιούσε (Pressey & Kinzer, 

1964).  

 

  

Εικόνα 9: Διδακτική-εξεταστική μηχανή 

6) Εκπαιδευτικό ραδιόφωνο 

Ραδιοφωνικοί σταθμοί εξέπεμπαν διαλέξεις για όσους φοιτητές 

πανεπιστημίων ή μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν μπορούσαν να 

παρευρεθούν στα μαθήματα λόγω απόστασης (Keegan, 1980. Βλέπε, επίσης, Bates, 

2005). Στην Ελλάδα, το ραδιόφωνο εμφανίστηκε την εποχή του Μεταξά και αρχικά, 

χρησιμοποιήθηκε για προπαγανδιστικούς λόγους. Μετά την απελευθέρωση, το 1945, 

άρχισε να χρησιμοποιείται περισσότερο το ραδιόφωνο, διότι πιο πριν δεν ήταν δυνατό 
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αυτό λόγω του μεγάλου κόστους του. Ξεκίνησε η μετάδοση διάφορων εκπαιδευτικών 

εκπομπών στο ΡΙΚ, στο ΕΡΑ 5, και σε άλλα (Casey, 2008). 

 

Εικόνα 10: Σπάνια φωτογραφία του Freud να κάνει επιστημονική διάλεξη στο 

ραδιόφωνο στα πλαίσια μαθημάτων από το ‘Πανεπιστήμιο του Αέρα’(University of 

the Air) στο στούντιο του πανεπιστημίου Tafts στην Βοστώνη. 

7) Το προβολικό για filmstrip (περίπου 1940-1960) 

Στην τεχνολογία των filmstrip (βλ. εικόνα 11) «η ταινία τοποθετούνταν 

μπροστά από τον φακό κάθετα , έτσι ώστε σε ένα φιλμ 25 εκθέσεων μπορούσαν να 

τοποθετηθούν και 50 εικόνες» (https://el.wikipedia.org/wiki/ΑΡΓΩ_ΦΙΛΜ). Αυτού 

του είδους οι ταινίες χρησιμοποιούνταν αρκετά στις πρώτες βαθμίδες της 

εκπαίδευσης σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.  
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Εικόνα 11: Filmstrip 

8) Ο προβολέας διαφανειών-διαφανιοσκόπιο (περίπου 1960) 

Ο Roger Appeldorn (Appeldorn, Hulme-Lowe & Lea, 1995) εφηύρε τον 

προβολέα διαφανειών Α4 (εικόνα 12) και οι ζελατίνες που χρησιμοποιούνταν σε αυτό 

το μηχάνημα ήταν είτε απλές είτε φωτό-αντιγραφικές. Οι απλές ζελατίνες ήταν πιο 

απλές και γι’ αυτό χρησιμοποιούνταν περισσότερο από τους εκπαιδευτικούς, πάνω 

στις οποίες έγραφαν, χρησιμοποιώντας μαρκαδόρους νερού ή οινοπνεύματος για 

ανεξίτηλη γραφή. 

 

 

Εικόνα 12: Διαφανιοσκόπιο 
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9) Οι πρώτοι υπολογιστές (περίπου 1960-1970) 

Οι πρώτοι υπολογιστές ήταν τεράστιοι και πολύ ακριβοί και υπήρχαν μόνο σε 

μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και πανεπιστήμια ή κολλέγια (Myers, 1998). Ο 

πρώτος υπολογιστής (εικόνα 13) ήρθε στην Ελλάδα το 1967, δεχόταν μέχρι 16 

εντολές, και ήταν 120 khZ και 31 bit, αντίστοιχα (πιο αναλυτικά, βλέπε, επίσης, 

McClellan III & Dorn, 2015).  

 

 

Εικόνα 13: Πρώτοι υπολογιστές 

10) Εκπαιδευτική τηλεόραση 

Η εκπαιδευτική τηλεόραση ήταν μία πολύ χρήσιμη συσκευή, αφού τα σχολεία 

μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε χιλιάδες φιλμ, τα οποία το σχολείο, ίσως, να μην 

μπορούσε να αγοράσει λόγω κόστους, οπότε ο εκπαιδευτικός έβλεπε το πρόγραμμα 

της τηλεόρασης και κανόνιζε να κλείσει την αίθουσα, ώστε να δουν οι μαθητές το 

αντίστοιχο πρόγραμμα (Bellotti, et al., 2011). Η χρήση της τηλεόρασης στην Ελλάδα 

άρχισε περίπου το 1960 (εικόνα 14) (Βλέπε, επίσης, Anastassea-Vlachou, et al., 

1996).  
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Εικόνα 14:Η πρώτη τηλεόραση 

11) Το δορυφορικό Channel One News (περίπου 1989) 

Ο Christopher Whittle δημιούργησε το ιδιωτικό συνδρομητικό κανάλι 

εκπαιδευτικής τηλεόρασης (Greenberg & Brand, 1993). Το κάθε σχολείο έπρεπε να 

υπογράψει τριετές συμβόλαιο, στο οποίο οι μαθητές θα παρακολουθούσαν ένα 

12λεπτο δελτίο ειδήσεων, από το οποίο τα 2 λεπτά θα ήταν διαφημίσεις. Με αυτή τη 

συνδρομή, τα σχολεία έπαιρναν δώρο έναν αποκωδικοποιητή με δορυφορικό πιάτο, 

δύο βίντεο, μία τηλεόραση 19 ιντσών για κάθε τάξη μαζί με την απαραίτητη 

καλωδίωση (Hoynes, 1997) (εικόνα 15).  

 

Εικόνα 15: Χιουμοριστικό σκίτσο για το Channel One News 

12) Αυτόματες διορθώσεις τυποποιημένων εξετάσεων Scantrons (περίπου 1972) 

Με αυτό το μηχάνημα (βλ εικόνα 16), οι μαθητές απαντούσαν σε 

συγκεκριμένα σημεία στα απαντητικά φύλλα με μολύβι και μία οπτικό-μηχανική 

συσκευή ανίχνευε τον γραφίτη και διόρθωνε έτσι τα γραπτά. Αυτό γλύτωνε πολύ 
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χρόνο στους εκπαιδευτικούς. Το σύστημα αυτό λέγεται Optical Mark Recognition 

(OMR) (Fetzer & Erdmann, 1986), και ο τρόπος αυτός διόρθωσης πήρε το όνομά της 

από την εταιρεία που δημιούργησε την πρώτη μηχανή αυτού του είδους με εφευρέτη 

τον Michael Sokolski (Sokolski & Poole, 1975). Η συγκεκριμένη εταιρεία μέχρι και 

σήμερα εξυπηρετεί το 98% των σχολείων. 

 

Εικόνα 16: Μηχανή Scantron 

13) Αριθμομηχανή τσέπης (περίπου 1972)   

Η ομάδα που έκανε πραγματικότητα τη σκέψη αυτή για την αριθμομηχανή 

τσέπης (βλ. εικόνα 17), ήταν οι J. Kilby, T. J. Van και J. Merryman (1974). Οι πρώτες 

αριθμομηχανές μπορούσαν να κάνουν πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και 

διαίρεση και είχαν 18 πλήκτρα. Στην αρχή, όπως πολλές από τις εφευρέσεις, δεν 

μπορούσαν να τις χρησιμοποιήσουν στα σχολεία, γιατί ήταν ακριβές, αλλά αργότερα 

δημιουργήθηκαν πολύ οικονομικότερα μοντέλα και έτσι, μπόρεσαν να 

χρησιμοποιήσουν και τα σχολεία και τα πανεπιστήμια (Hamrick, 1996).  
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Εικόνα 17: Η πρώτη αριθμομηχανή τσέπης 

14) Βίντεο-Video Cassette Recording-VCR (περίπου 1972-1985)  

Η πρώτη συσκευή κατασκευάστηκε από την εταιρεία Philips. Οι βιντεοταινίες 

είχαν διάρκεια 30, 45 ή/και 60 λεπτά. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να 

μαγνητοσκοπήσουν οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήθελαν από την 

τηλεόραση και να το δείξουν στους μαθητές, όποτε αυτοί μπορούσαν και όχι μόνο 

όποτε το έδειχνε τηλεόραση, όπως γινόταν παλιότερα (Rosenbloom & Cusumano, 

1987) (εικόνα 18). 

 

Εικόνα 18: VCR 

15) Βιντεοκασέτες τύπου VHS-Japan Victor Company (περίπου 1977)  

Η εταιρεία Victor Japan Company εφευρίσκει τις κασέτες VHS (Video Home 

System), οι οποίες απαιτούσαν πολύ χαμηλότερο κόστος χρήσης και οι εκπαιδευτικοί 
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είχαν την δυνατότητα να γυρίσουν πίσω την κασέτα, αν ήθελαν να δουν κάτι 

συγκεκριμένο σε επανάληψη (Cusumano, Mylonadis & Rosenbloom, 1992).  

16) Πρώτοι δίσκοι λέιζερ (Laserdisck) από Philips και MCA (περίπου 1978) 

Αυτοί οι δίσκοι (εικόνα 19) είχαν εφευρεθεί από το 1958, αλλά κυκλοφόρησε 

την πατέντα ο David Paul Gregg. Αυτοί οι δίσκοι είχαν την ικανότητα να κάνουν 

μόνο αναπαραγωγή ήχου στην αρχή και όχι εγγραφή (Wang, et al., 2011). Στην 

Ελλάδα, σχεδόν ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκαν αυτοί οι δίσκοι για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς, ενώ το τελευταίο μηχάνημα για αναπαραγωγή ήχου από Laserdisc 

κατασκευάστηκε το 2009 από την εταιρεία Pioneer. 

 

Εικόνα 19: Laserdisc 

17) Ο προσωπικός υπολογιστής μπαίνει στην καθημερινότητα (περίπου 1977-1982) 

Τον πρώτο προσωπικό υπολογιστή εφηύρε ο Daniel Bricklin (Bricklin, Lynch 

& Friend, 1998), όταν συνειδητοποίησε σε ένα μάθημα λογιστικής στο μεταπτυχιακό 

του πως χάνεται πολύς χρόνος με τα λογιστικά φύλλα και τους υπολογισμούς, οπότε 

καλό θα ήταν να είχε ο καθένας τον προσωπικό του υπολογιστή και έτσι, 

δημιουργήθηκε το πρόγραμμα VisiCalc (Bricklin & Frankston, 1984). Μετά, σιγά-

σιγά άρχισαν και άλλες εταιρείες να εφευρίσκουν παρόμοια προγράμματα και ο 

προσωπικός υπολογιστής έγινε απαραίτητος.  
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18) Το πρώτο CD (περίπου 1982) 

Τα πρώτα CD ονομάζονταν ψηφιακοί ή συμπαγείς δίσκοι (Compact Disc) 

(Keller, et al., 2003), εφευρέθηκαν από τις εταιρείες Sony και Philips και είχαν 

διάμετρο 12 εκατοστά. Στα σχολεία που είχαν ήδη προμηθευτεί υπολογιστές, οι 

οποίοι είχαν υποδοχή για CD, φάνηκαν πολύ χρήσιμοι, διότι είχαν μικρό κόστος και 

μπορούσαν εύκολα οι εκπαιδευτικοί να αποθηκεύσουν και να μοιράσουν το υλικό 

που επιθυμούσαν (Gandal, Kende & Rob, 2000).  

19) Βιντεοπροβολέας (προτζέκτορας) υγρών κρυστάλλων (περίπου 1987)  

Εφευρέθηκε από τον John A. Van Raalte, το 1968, διότι η προηγούμενη 

τεχνολογία ήταν πολύ ακριβή και δεν είχε αρκετή φωτεινότητα (Raalte, 1989). Λίγο 

αργότερα ο Gene Dolgoff έκανε μία πατέντα πάνω σε αυτή την εφεύρεση, η οποία 

ήταν φθηνότερη και περισσότερο προσιτή από τα σχολεία. Αρχικά, 

χρησιμοποιήθηκαν οι βιντεοπροβολείς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και αργότερα, 

στα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολεία (Faris, 1993). Μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τον διαδραστικό πίνακα για διαδραστικό μάθημα 

μέσα στην τάξη. Τώρα πια, οι προτζέκτορες χρησιμοποιούνται σε εκδηλώσεις, 

συνέδρια, σχολικές αίθουσες, παρουσιάσεις, εκθέσεις και σε πολλές άλλες 

περιστάσεις επίσης (Chen, 2018) (βλ. εικόνα 20). 

 

Εικόνα 20: Βιντεοπροβολέας ή προτζέκτορας 
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Περίπου το 1990, εφευρέθηκε το World Wide Web (www) και ο πρώτος 

φυλλομετρητής (browser) για το διαδίκτυο και τότε δημιουργήθηκε και το πρώτο 

σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (FirstClass) (Hogue & Karger, 2005). Σε αυτή την 

πλατφόρμα, οι καθηγητές αναρτούσαν το διδακτικό τους υλικό και οι μαθητές 

έμπαιναν εκεί και διάβαζαν ό,τι επιθυμούσαν ή/και αναρτούσαν τις εργασίες τους για 

να τις δουν και άλλοι ή/και για να τις διορθώσουν οι καθηγητές (Owston, 1997).  

20) Το πρώτο DVD (περίπου 1995) 

Το δημιούργησαν η Sony και η Philips και έτσι, στην εκπαίδευση 

καταργήθηκαν τα VHS και πήραν την θέση τους τα DVD. Δεν ήταν απαραίτητο να 

υπάρχουν στα σχολεία μηχανήματα αναπαραγωγής, αρκεί να υπήρχαν υπολογιστές, 

όπου μέχρι τότε σχεδόν όλα τα σχολεία είχαν και όλα ήταν πολύ πιο εύκολα. 

Το 1998 δημιουργήθηκε η μηχανή αναζήτησης Google. Η δημιουργία του 

ξεκίνησε, αρχικά, σαν θέμα διδακτορικής διατριβής από τον Larry Page και μαζί με 

τον Sergey Brin δημιούργησαν μία μηχανή αναζήτησης που στην αρχή την ονόμασαν 

PageRank (Page, et al., 1999). Το όνομα Google καταχωρήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 

του 1997 και σαν έδρα της εταιρείας είχε δηλωθεί το γκαράζ μιας κοινής φίλης τους 

(Brin & Page, 1998). Το 2000, δημιουργήθηκε το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και το 

2001 η Wikipedia. Την ιδέα για την Wikipedia επινόησε ο Richard Stallman και 

υλοποίησαν αργότερα οι Jimmy Wales και Larry Sanger (Lih, 2009). Το 2003 

εμφανίστηκαν οι πρώτοι δικτυωμένοι διαδραστικοί πίνακες επίπεδης οθόνης 

(smartboards) (Brigham, 2013). Αργότερα, εφευρέθηκαν τα tablet και τα smartphone, 

καθώς και τα I-pad, και όσα σχολεία επιθυμούν και έχουν την οικονομική 

δυνατότητα, έχουν εξοπλιστεί με αυτά για καλύτερη χρήση, καλύτερη απόδοση των 

μαθητών, άμεση χρήση σε σχέση με έναν φορητό υπολογιστή, και άλλα (Peppers, 

2016. Alsufi, 2014). 



25 
 

2.4. Η εκπαιδευτική τεχνολογία στην ειδική εκπαίδευση 

Από παλιότερα αλλά και περισσότερο τα τελευταία χρόνια έχουν εφευρεθεί 

διάφορες διευκολύνσεις για τα διάφορα είδη ειδικών αναγκών, ούτως ώστε να γίνεται 

η μάθηση και η καθημερινότητα των παιδιών αυτών όσο το δυνατόν ευκολότερη 

(ενδεικτικά, βλέπε τις έρευνες των Edyburn, 2013. Iding, Crosby & Speitel, 2002. 

Hasselbring, 2001. Blackhurst & Edyburn, 2000. Woodward & Rieth, 1997).  

2.4.1. Λογισμικά και εκπαιδευτική τεχνολογία  

Πρώτα από όλα, σε ό,τι αφορά τα διάφορα λογισμικά που έχουν εφευρεθεί, 

επιγραμματικά αυτά είναι (Edyburn, Higgins & Boone, 2005. Lewis, 1993): 

-Το Word ή το λογισμικό πρόβλεψης λέξεων, τα οποία είναι από τα πιο απλά, αλλά 

μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμα στα παιδιά με δυσλεξία, διότι διορθώνουν τα λάθη 

τους, τα οποία δεν θα μπορούσαν ποτέ να τα διορθώσουν από μόνοι τους και οι 

υπόλοιποι μπορούν να διαβάσουν τι έχουν γράψει χωρίς δυσκολία. 

-Το Number Race και το Number Catcher για μεγαλύτερες ηλικίες είναι πολύ 

χρήσιμο για παιδιά με δυσαριθμησία, γιατί περιέχει διάφορες ασκήσεις για εξάσκηση 

των μαθηματικών δυνατοτήτων των παιδιών (Bottge & Hasselbring, 1993). 

-Λογισμικά ζωγραφικής για παιδιά με νοητική υστέρηση, όπως τα ‘Το σπίτι και το 

σχολείο μου’ για βαριά υστέρηση και ‘Ακτίνες’ για ελαφριά υστέρηση.  Το πρώτο 

δείχνει στα παιδιά δραστηριότητες που θα χρειαστούν στην καθημερινότητά τους, 

ώστε να εξοικειωθούν με αυτά και το δεύτερο εξοικειώνει τους μαθητές με τον 

υπολογιστή και δημιουργεί ένα χαρούμενο περιβάλλον με χρώματα, παιχνίδια και 

πολλά άλλα επίσης. 

-Για τα παιδιά με πρόβλημα κώφωσης, υπάρχουν προγράμματα στον υπολογιστή, τα 

οποία μπορούν να εξάγουν σε ήχο αυτά που θα έχουν γράψει τα παιδιά με πρόβλημα 

ακοής, εφόσον δεν μπορούν να μιλήσουν. 
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-Για τα παιδιά με πρόβλημα όρασης, υπάρχει ένα λογισμικό, το οποίο μεταφράζει από 

το ελληνικό αλφάβητο σε γραφή Braille και το αντίστροφο. 

-Speech Viewer III: παρέχει οπτική και ακουστική τροφοδότηση, όταν κάποιος 

καταφέρει να εκφέρει λόγο και αυτό βοηθάει στη βελτίωση της ομιλίας είτε των 

ατόμων με προβλήματα ακοής είτε διαταραχής στην ομιλία για οποιοδήποτε λόγο.  

2.4.2. Βοηθητικές συσκευές για την εκπαιδευτική τεχνολογία 

Υπάρχουν πολλές συσκευές που έχουν δημιουργηθεί, για να διευκολύνουν την 

καθημερινότητα και τη μάθηση των παιδιών με ειδικές ανάγκες, είτε σχετικές με to 

παιχνίδι είτε για διευκόλυνση της κίνησής τους, είτε για επικοινωνία, είτε μέσα στην 

τάξη είτε και στο σπίτι τους ή/και οπουδήποτε αλλού επιθυμούν. Αυτές οι συσκευές, 

όπως θα φανεί και παρακάτω, μπορεί να είναι είτε wearable technology (τεχνολογία, 

την οποία με κάποιον τρόπο το παιδί τη φοράει και έτσι χρησιμοποιείται), technology 

in classroom (τεχνολογία που χρησιμοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο μέσα στην 

τάξη), ή interactive technology (δηλαδή διαδραστική τεχνολογία) (Τσικολάτας, 2011. 

Yankova & Branekova, 2010. Κόμης, 2004). 

Αρχικά, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι η βασικότερη συσκευή (Ράπτης & 

Ράπτης, 2013. Williams, 2005), διότι όχι μόνο περιέχει όλα τα παραπάνω λογισμικά 

που αναφέρθηκαν αλλά και γιατί στα παιδιά με ΔΕΠΥ, για παράδειγμα, είναι ένα 

πολύ καλό μέσο για να ασχοληθούν με κάτι και να μην κινούνται αλλά και 

συγχρόνως να μαθαίνουν και να διασκεδάζουν (Edwards, Blackhurst & Koorland, 

1995). 

Για τα παιδιά με προβλήματα ακοής, υπάρχουν διάφορες συσκευές αυξητικής 

ή εναλλακτικής επικοινωνίας, οι οποίες είτε δυναμώνουν τον ήχο για να ακούν τα 

παιδιά με μειωμένη ακοή, όπως π.χ. τα ακουστικά ή τα κοχλιακά εμφυτεύματα, είτε 

μετατρέπουν την ομιλία σε γραπτό κείμενο για να μπορούν να καταλαβαίνουν τι λέει 
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κάποιος που μιλάει και τα παιδιά δεν είναι σε θέση να τον ακούσουν καθόλου 

(Ταϊλαχίδης, 2014).  

Επιπλέον, ο διαδραστικός πίνακας είναι ένα μέσο που χρησιμοποιείται για τη 

μεγέθυνση αντικειμένων στα παιδιά που έχουν μερική όραση και γενικά είναι πολύ 

χρήσιμος σε πολλές διαταραχές για διαφορετικούς λόγους στην κάθε περίπτωση 

(Ταϊλαχίδης, 2014). 

Ο αναγνώστης οθόνης σε συνδυασμό με τον συνθέτη φωνής, ενημερώνει για 

οτιδήποτε εμφανίζεται στην οθόνη για τα παιδιά με προβλήματα όρασης. Αυτό είναι 

πολύ χρήσιμο, γιατί ο εκπαιδευτικός δεν χρειάζεται να εξηγεί οτιδήποτε δείχνει στα 

παιδιά και να καθυστερεί το μάθημα (Ταϊλαχίδης, 2014). 

Η πινακίδα ή οθόνη Braille μεταφέρει σε γραφή Braille οτιδήποτε μεταφέρει ο 

αναγνώστης οθόνης, οπότε τα παιδιά έχουν την δυνατότητα εκτός από το να ακούν 

ό,τι υπάρχει στην οθόνη, να το έχουν και γραπτώς σε γραφή Braille, την οποία 

μπορούν να διαβάσουν (Ταϊλαχίδης, 2014). 

Η μηχανή οπτικών διαγραμμάτων (Εκτυπωτής Piaf) παράγει ανάγλυφα 

γραφικά και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για τα παιδιά με προβλήματα όρασης, 

διότι δεν έχουν την δυνατότητα να δουν οτιδήποτε οπότε έτσι μπορούν να 

αντιληφθούν το σχήμα και τη μορφή που έχουν διάφορα αντικείμενα, τα οποία τα 

ακούν την καθημερινότητά τους, αλλά δεν έχουν ιδέα πώς μοιάζουν και πολλά άλλα 

επίσης (Ταϊλαχίδης, 2014). 

Η Braille and Speak είναι μία συσκευή (εικόνα 21), η οποία μεταφέρει σε ήχο 

το κάθε γράμμα που πληκτρολογεί κάποιος και αργότερα με τον συνδυασμό κάποιων 

πλήκτρων μπορεί να μεταφέρει σε ήχο ολόκληρο το κείμενο, την λέξη ή τη φράση 

που έχει γράψει ο καθένας. Αυτή η συσκευή διαθέτει 7 πλήκτρα, επεξεργαστή 
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κειμένου (αντιγραφή, επικόλληση, γραφή) και δυνατότητα αποθήκευσης έως 200 

σελίδες Braille κειμένου (Ταϊλαχίδης, 2014). 

  

            Εικόνα 21: Συσκευή Braille and Speak 

Το φωνητικό πρόγραμμα πλοήγησης είναι ένα πρόγραμμα, το οποίο εκτελεί 

εντολές με αναγνώριση φωνής και όχι γραπτώς ή κατόπιν εντολής, και να την 

επιλέξει για να γίνει από μια οθόνη (Ταϊλαχίδης, 2014). 

Οι αμφίδρομοι βομβητές χρησιμοποιούνται σαν κινητά τηλέφωνα για τα 

άτομα με πρόβλημα ακοής και μεταδίδουν μηνύματα με τις δονήσεις αυτές αντί των 

σύντομων ηχητικών μηνυμάτων (Ταϊλαχίδης, 2014). 

Ο μοχλός (joystick) «χρησιμοποιείται για την κίνηση του κέρσορα στην 

οθόνη, όταν ο μαθητής αντιμετωπίζει κινητικές δυσκολίες και αδυνατεί να κρατήσει 

το ποντίκι, καθώς είναι μικρό σε μέγεθος και απαιτεί ικανότητες λεπτής 

κινητικότητας που ίσως ο μαθητής δε διαθέτει. Αποτελείται από ένα μοχλό που 

κινείται προς όλες τις κατευθύνσεις. Γύρω από αυτόν υπάρχουν κουμπιά σε πλαίσιο, 

τα οποία αντιστοιχούν σε λειτουργίες συμβατικού ποντικιού (αριστερό / δεξί κλικ, 

σύρσιμο). Ο μοχλός αυτός έχει τη δυνατότητα να πάρει στο άκρο του διάφορες λαβές 

(π.χ. σφαιρική)» (Κωστάκη, 2015) (εικόνα 22). 
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Εικόνα 22:Μοχλός (Joystick) 

Η ιχνόσφαιρα (trackball) είναι κάτι σαν ανάποδο ποντίκι, όπου ο χειρισμός 

του μπορεί να γίνει είτε με δάκτυλα, είτε με σαγόνι ή με την παλάμη. Είναι σαν το 

στρογγυλό που έχει το ποντίκι στην κάτω μεριά να είναι στην πάνω μεριά και έτσι να 

γίνονται όλες οι κινήσεις που απαιτούνται (Πολυχρονοπούλου, 2012) (εικόνα 23). 

             

            Εικόνα 23: Ιχνόσφαιρα (Trackball) 

Οι φωτεινοί χρωματιστοί διακόπτες (pads) χρησιμοποιούνται για την 

εκμάθηση του αριστερού κλικ και του δεξιού στο ποντίκι (Πολυχρονοπούλου, 2012). 

Η μαγνητική γραφίδα είναι ένα επίπεδο επιτραπέζιο εξάρτημα, το οποίο 

τοποθετείται πάνω από το πληκτρολόγιο και το παιδί μπορεί να γράψει ή να 

ζωγραφίσει ή να σχεδιάσει ό, τι επιθυμεί και συγχρόνως να το βλέπει αυτό στην 

οθόνη του υπολογιστή του (Πολυχρονοπούλου, 2012). 

Οι οθόνες και οι πλακέτες αφής μπορούν να αντικαταστήσουν το ποντίκι, το 

οποίο μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να χρησιμοποιηθεί από πολλά παιδιά λόγω της 

πίεσης που πρέπει να ασκήσουν για να κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια, ενώ στις 
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οθόνες αφής, με μηδαμινή πίεση μπορούν να κάνουν τα πάντα (Πολυχρονοπούλου, 

2012). 

Στις οθόνες Braille (Braille display) το περιεχόμενο της οθόνης μεταφέρεται 

σε γραφή Braille με τη βοήθεια μεταλλικών ή πλαστικών βελονιών, όπως φαίνεται 

στην εικόνα 24 και όταν έχει ολοκληρωθεί η ανάγνωση επιλέγει το παιδί να πάει στην 

επόμενη γραμμή (Ταϊλαχίδης, 2014). 

             

            Εικόνα 24: Braille display 

Οι ηλεκτρονικές συσκευές κατάδειξης «επιτρέπουν τον έλεγχο του κέρσορα 

της οθόνης του Η/Υ χωρίς τη χρήση χεριών. Μία κατηγορία συσκευών βασίζεται σε 

τεχνολογίες υπερήχων ή υπέρυθρων ακτινών και αναγνωρίζουν την κίνηση του 

ματιού, σήματα των νεύρων ή εγκεφαλικά κύματα» (Κωστάκη, 2015) (βλ. εικόνα 25).  

            

          Εικόνα 25: Pointing device 

Τα εναλλακτικά πληκτρολόγια είναι διαφόρων ειδών πληκτρολόγια ανάλογα 

με τη δυσκολία που αντιμετωπίζει ο καθένας (Ταϊλαχίδης, 2014. Simpson, 2013. 

August & Weiss, 1992).  
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Α) Το πρώτο είναι το πληκτρολόγιο Dvorak, στο οποίο τοποθετούνται τα πιο 

χρησιμοποιούμενα πλήκτρα κάτω από τα δάκτυλα που έχουν την περισσότερη χρήση 

ή έχουν περισσότερη δύναμη για να μην δυσκολεύονται να το χρησιμοποιούν.  

Β) Το δεύτερο πληκτρολόγιο είναι το πληκτρολόγιο Chubon, το οποίο είναι 

για τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα δάκτυλο για την πληκτρολόγηση, συνήθως τον 

δείκτη, και τα γράμματα τοποθετούνται στο κέντρο της διάταξης.  

Γ) Υπάρχει το πληκτρολόγιο, στο οποίο τα γράμματα είναι τοποθετημένα με 

αλφαβητική διάταξη για τα άτομα, τα οποία έχουν γνωστικούς περιορισμούς και αυτό 

τους διευκολύνει αρκετά, διότι δεν χρειάζεται να ψάξουν που βρίσκεται το γράμμα, 

το οποίο χρησιμοποιούν, εφόσον γνωρίζουν το αλφάβητο και το ένα γράμμα είναι 

τοποθετημένο μετά το άλλο με αλφαβητική σειρά. 

Δ) Το πληκτρολόγιο Big keys, το οποίο έχει πιο μεγάλα κουμπιά για τα παιδιά 

που δεν διαθέτουν καλή λεπτή κινητικότητα ή ίσως και μειωμένη όραση. 

Ε) Το εννοιολογικό πληκτρολόγιο, το οποίο αντί για γράμματα έχει 

συγκεκριμένες λέξεις και το παιδί έχει συγκεκριμένες απαντήσεις, οπότε δεν 

χρειάζεται τα γράμματα από την στιγμή που δεν έχει την δυνατότητα να τα 

χρησιμοποιήσει κιόλας. 

ΣΤ) Το εκτεταμένο πληκτρολόγιο, στο οποίο υπάρχει μεγαλύτερη απόσταση 

στα πλήκτρα και η επιφάνεια των πλήκτρων είναι μεγαλύτερη για τα παιδία, τα οποία 

έχουν δυσκολία να ελέγξουν την κίνησή τους ή να εστιάσουν κάπου συγκεκριμένα με 

τα δάκτυλά τους, οπότε έτσι αποφεύγονται τα λάθη από την στιγμή που δεν βρίσκεται 

κοντά το ένα με το άλλο, όπως στα κανονικά πληκτρολόγια. 

Ζ) Τα μικρά πληκτρολόγια είναι ιδανικά για τα άτομα, τα οποία αφενός 

διαθέτουν καλή λεπτή κινητικότητα, αλλά έχουν και μικρό εύρος κίνησης, διότι όλα 

τα πλήκτρα είναι κοντά, από την στιγμή που δεν υπάρχει η δυνατότητα για μεγάλη 
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κίνηση, αλλά δεν θα γίνονται λάθη αφού, η λεπτή κινητικότητα θα είναι πολύ καλή 

(Stevens, Blackhurst & Slaton, 1991).  

 

 

Εικόνα 26: Εναλλακτικό πληκτρολόγιο: Εννοιολογικό πληκτρολόγιο, αντί για 

γράμματα έχει εικόνες ή λέξεις και φράσεις. 
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3. Μαθητές με ειδικές ανάγκες και οι επιπτώσεις της χρήσης των νέων 

τεχνολογιών στην εκπαιδευτική τους διαδικασία: μία θεωρητική προσέγγιση 

3.1. Μαθητές με ειδικές ανάγκες  

Η κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών, αποτελεί σε πολλές χώρες, όπως και 

στην Ελλάδα, ένα βασικό εκπαιδευτικό στόχο σε κάθε βαθμίδα του εκπαιδευτικού 

συστήματος τόσο στα ειδικά όσο και στα τυπικά σχολεία. Η εν λόγω πολιτική 

θεμελιώνεται στο γεγονός ότι η κοινωνική ανάπτυξη αποτελεί μία από τις πιο 

σημαντικές παραμέτρους πρόβλεψης για την μελλοντική προσαρμογή των μαθητών 

στην κοινωνία, καθώς και για την ανάπτυξη ή μη προβλημάτων συμπεριφοράς 

(Schaffer, 1996). 

Είναι αλήθεια πως μέχρι και πριν από λίγα χρόνια, τα ειδικά σχολεία παρείχαν 

εκπαίδευση σε παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ήταν σαφώς 

αποκομμένα από τα σχολεία γενικής παιδείας. Εν τούτοις, οι νέες και σχετικά 

πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν από το ελληνικό 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (2008. 2003), διασφαλίζουν την 

σταδιακή συμπερίληψη των παιδιών με ειδικές ανάγκες και ήπια μορφή αναπηρίας 

στα σχολεία τυπικής-γενικής εκπαίδευσης τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη 

δευτεροβάθμια βαθμίδα. 

Έτσι, λοιπόν, βάσει όλων των παραπάνω στοιχείων και έπειτα από την μελέτη 

πολλών επιστημονικών μελετών αναφορικά με την ένταξη των μαθητών με ειδικές 

ανάγκες στο πλαίσιο του τυπικού σχολείου, αποδείχτηκε ότι τελικά η συμπερίληψη 

διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των παιδιών αυτών καθώς 

συμβάλλει στην κοινωνική τους ανάπτυξη. Εξάλλου, ο στόχος της συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης είναι η δημιουργία ενός σχολείου για όλους τους μαθητές με και χωρίς 
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ειδικές ανάγκες, οι οποίοι καλούνται να μάθουν να ζουν με τη διαφορετικότητα 

(Arampatzi, et al., 2011).  

Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, οι μαθητές με ειδικές ανάγκες είναι εκείνοι που 

χρειάζονται ειδική εκπαίδευση και σχετιζόμενες υπηρεσίες προκειμένου να 

αναπτύξουν το πλήρες τους δυναμικό. Στην Ελλάδα σύμφωνα με το νόμο 3699/2008 

(ΦΕΚ 199/Α'/2.10.2008), προβλέπεται η συνεκπαίδευση στο γενικό σχολείο για 

όλους τους μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες. Προβλέπεται, επίσης, η 

συνεκπαίδευση παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με 

παράλληλη στήριξη από ειδικό εκπαιδευτικό. Επιπρόσθετα, ο νόμος 3699/2008 (ΦΕΚ 

199/Α'/2.10.2008) συμπεριλαμβάνει για πρώτη φορά τους μαθητές με ιδιαίτερες 

ικανότητες και ταλέντα και προβλέπει ενέργειες για την εκπαιδευτική τους στήριξη. 

Αναγνωρίζει, επίσης, για πρώτη φορά και τους μαθητές με σύνθετες 

συναισθηματικές, κοινωνικές και γνωστικές δυσκολίες ή παραβατική συμπεριφορά 

λόγω γονικής παραμέλησης ή βίας ως άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο, όλα τα παιδιά με νοητική υστέρηση, είτε τα 

ασκήσιμα, είτε τα εκπαιδεύσιμα, χωρίς διάκριση, μέσα από τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης έχουν το δικαίωμα για ίσες ευκαιρίες 

στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και των κοινωνικών ή/και επαγγελματικών 

δεξιοτήτων ανάλογα με τις δυνατότητές τους για σχολική και κοινωνική ένταξη 

(άρθρο 2)  (Πατσίδου-Ηλιάδου, 2011). 

Σε γενικές γραμμές δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί ο αριθμός των ατόμων με 

αναπηρίες, καθώς δεν είναι όλοι καταγεγραμμένοι. Επιπλέον, δεν είναι εύκολο να 

συγκριθεί ο αριθμός των ατόμων, όπως και το ποσοστό της αναπηρίας τους, καθώς 

κάθε χώρα ορίζει διαφορετικά την αναπηρία και έχει διαφορετική πολιτική ως προς 

τη δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών. Ωστόσο, η πλειοψηφία των μελετών 
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υποστηρίζει ότι η συνύπαρξη μαθητών με και χωρίς ειδικές ανάγκες προωθεί την 

υιοθέτηση μιας θετικής στάσης των δεύτερων απέναντι στην αναπηρία και κατά 

κάποιον τρόπο, την εξάλειψη έντονων ανισοτήτων και διαφορών (ενδεικτικά, βλέπε 

τις έρευνες των Cambra & Silvestre, 2003. Nikolaraizi & Reybekiel, 2001. Shelvin & 

O'Moore, 2000. Roberts & Smith, 1999. Κishi & Meijer, 1994, και άλλες).  

Ως εκ τούτου, λοιπόν, τα τελευταία χρόνια γίνεται μεγάλη συζήτηση γύρω 

από τη συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς αναπηρία. Αυτή η προσπάθεια, γενικά, 

εμφανίζει δυσκολίες στην εφαρμογή, καθώς η πρόσβαση των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες είναι περιορισμένη στην κλασική σχολική τάξη. Στον 

ελλαδικό χώρο, η έρευνα των Ζώνιου-Σιδέρη και Βλάχου (2006) υποστηρίζει ότι οι οι 

απόψεις των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα διίστανται όσον αφορά την  

συνεκπαίδευση. Η μία πλευρά υποστηρίζει ότι η συνεκπαίδευση είναι μέσο για 

βελτίωση της λειτουργίας του σχολείου και για τη μείωση του στιγματισμού και της 

περιθωριοποίησης των μαθητών με αναπηρία, αλλά η άλλη πλευρά δηλώνει ότι η 

συνεκπαίδευση δεν είναι εφικτή για όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές 

δυσκολίες, ενώ ταυτόχρονα δεν συμβάλλει στον εμπλουτισμό του σχολικού 

προγράμματος. 

Οι βασικότερες δυσκολίες των μαθητών κυμαίνονται μεταξύ δυσκολιών στην 

έκφραση λόγου, στην κατανόηση της γλώσσας και την ψυχό-συναισθηματική 

καθυστέρηση, ενώ οι περισσότεροι μαθητές πάσχουν από μία συγκεκριμένη 

μαθησιακή δυσκολία, λόγω ψυχολογικής διαταραχής. Τα παιδιά με δυσκολίες 

διαφοροποιούνται ως προς τον τύπο και τον αριθμό των δυσκολιών που εμφανίζουν, 

και οι τελευταίες διαφοροποιούνται ως προς την αιτία, το βαθμό και την επίδραση 

που έχουν στην εκπαιδευτική πρόοδο του παιδιού. Παρόλο που τα παιδιά με ειδικές 

ανάγκες είναι μία πολύ ετερογενής ομάδα, τα δεδομένα που περιγράφουν τα 
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δημογραφικά τους χαρακτηριστικά είναι ότι οι περισσότεροι μαθητές που δέχονται 

εξειδικευμένες υπηρεσίες είναι αγόρια, οι οποίοι βρίσκονται στο δημοτικό ή στο 

γυμνάσιο και τα περισσότερα παιδιά δεν έχουν κάποια εμφανή δυσκολία –εμφανίζουν 

προβλήματα που είναι μαθησιακά, συναισθηματικά, κοινωνικά ή/και συμπεριφορικά. 

Παρά ταύτα, όπως ήδη σημειώθηκε άνωθεν, τα τελευταία έτη γίνεται μεγάλη 

συζήτηση σχετικά με την προσφορά εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές με ειδικές 

ανάγκες στην τυπική σχολική τάξη, ανεξάρτητα από τη βαρύτητα της αναπηρίας του 

παιδιού. Αυτή η προσέγγιση, που ονομάζεται συνεκπαίδευση, έχει τοποθετήσει όλο 

και περισσότερα παιδιά με ειδικές ανάγκες μέσα στην τυπική τάξη, απαιτώντας έτσι 

από τους δασκάλους να βρουν αποτελεσματικούς, νέους τρόπους για να κάνουν την 

εκπαίδευση για αυτούς τους μαθητές όσο το δυνατόν κατάλληλη. 

Συνεπώς, οι δάσκαλοι ανακάλυψαν ότι οι τεχνολογικές καινοτομίες μπορούν 

να συμβάλλουν στην εξισορρόπηση του επιπέδου των μαθητών με ειδικές ανάγκες 

και στην ενεργοποίησή τους να πετύχουν στα πλαίσια της λειτουργίας της τυπικής 

σχολικής αίθουσας. Η τεχνολογία για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες είναι 

οποιοδήποτε αντικείμενο ή/και εργαλείο ή/και προϊόν του συστήματος που είτε 

αποκτιέται εμπορικά, τροποποιείται ή/και εξατομικεύεται και που χρησιμοποιείται 

για να αυξήσει, να διατηρήσει ή/και να βελτιώσει τις λειτουργικές δυνατότητες των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες (Branch, 2015. Burnett & Merchant, 2013).  

3.2. Μαθητές με ειδικές ανάγκες και η χρήση του Διαδικτύου 

Η χρήση του διαδικτύου από παιδιά και νέους είναι ολοένα και πιο 

αυξανόμενη, με διδακτικό χαρακτήρα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την κοινωνικότητά 

τους, χρησιμοποιώντας διαδικτυακές πηγές. Τα παιδιά σήμερα χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο για να κάνουν τα μαθήματά τους, να παίξουν παιχνίδια και να 

επικοινωνήσουν με τους συνομηλίκους τους. Υπάρχουν πραγματικά πλεονεκτήματα 
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στους νέους ανθρώπους με μαθησιακές δυσκολίες, αυτισμό και άλλες ειδικές ανάγκες 

που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, με απώτερο στόχο την υποστήριξη της μάθησης και 

της κοινωνικής συναναστροφής. Με αυξανόμενη συχνότητα, τα παιδιά και οι νέοι με 

ειδικές ανάγκες βοηθιούνται από το διαδίκτυο μέσω προσαρμοσμένου σχεδιασμού 

και απλοποιημένης γλώσσας, όπως και άμεσα διαθέσιμων μικρού μήκους βίντεο 

(videoclips). Για τα παιδιά με σύνθετες ανάγκες, τα παραπάνω μπορούν να 

προσφέρουν πραγματικές ευκαιρίες για μάθηση (Hasselbring, Goin & Bransford, 

1988).  

Τα παιδιά με αυτισμό και άλλες δυσκολίες επικοινωνίας συχνά βρίσκουν την 

επικοινωνία μέσω διαδικτύου ευκολότερη από την πρόσωπο με πρόσωπο 

επικοινωνία. Μέσω της τεχνολογίας και του διαδικτύου, η αδιάκοπη και εύκολα 

αναγνωρίσιμη χρήση των emoticons αντικαθιστά την ανάγκη για την 

αποκωδικοποίηση της γλώσσας του σώματος των ανθρώπων, των εκφράσεων του 

προσώπου τους και του τόνου της φωνής τους, που μπορεί να δημιουργεί 

προβλήματα σε επίπεδο προσωπικής επικοινωνίας. Με λίγα λόγια, λοιπόν, η 

εκπαίδευση μέσω της χρήσης του διαδικτύου, δημιουργεί ευκαιρίες για μάθηση μέσω 

της επανάληψης, που υποστηρίζει με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά που χρειάζονται 

περισσότερο χρόνο για την εκμάθηση και εμπέδωση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων 

και διευκολύνει τη μάθηση που γίνεται στη σχολική τάξη, κάνοντας δραστηριότητες 

όσες φορές εκείνα χρειάζονται, προκειμένου να εδραιωθεί η μάθηση (Cavanaugh, 

Sessums & Drexler, 2015. Buabeng-Andoh, 2012). 

Εν τούτοις, βέβαια, παράλληλα με τα πολλά πλεονεκτήματα που προσφέρει η 

ενασχόληση με το διαδίκτυο σε παιδιά και νέους, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός 

κινδύνων. Η πρόσβαση στην τεχνολογία, συνοδεύεται από τον κίνδυνο εκφοβισμού 

(cyberbulling), κίνδυνο έκθεσης σε ακατάλληλο περιεχόμενο και διαδικτυακού 
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grooming (προσπάθεια εδραίωσης συναισθηματικής σύνδεσης με ένα παιδί με στόχο 

την απόκτηση εμπιστοσύνης για σεξουαλικούς σκοπούς ή εμπορίας μέσω της 

διαδικτυακής επικοινωνίας). Οι παραπάνω κίνδυνοι αφορούν κάθε παιδί και νέο 

ενήλικα που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, αλλά ο κίνδυνος μπορεί να είναι μεγαλύτερος 

σε νέους ανθρώπους με μαθησιακές δυσκολίες, ως αποτέλεσμα της αυξημένης 

ευθραυστότητας τους, των τάσεών τους προς ιδεοψυχαναγκαστικές συμπεριφορές και 

την κοινωνική αφέλεια. Για παράδειγμα, μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

(που έχουν μαθησιακή δυσκολία ή αναπηρία) είναι 12% πιο πιθανό να έχουν υποστεί 

cyberbulling από τους υπόλοιπους μαθητές (Fink, et al., 2015). 

3.3. Μαθητές με ειδικές ανάγκες και οι νέες τεχνολογίες 

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και συναισθηματικά προβλήματα, 

συχνά, έχουν επίμονα προβλήματα μάθησης και ακατάλληλης συμπεριφοράς στο 

σχολείο, και μπορεί να γίνουν εμφανή μετά την επαφή δασκάλου και μαθητή για 

εβδομάδες ή/και μήνες. Σε αυτούς τους μαθητές, η ακαδημαϊκή και κοινωνική τους 

πρόοδος είναι επηρεασμένη (Hallahan & Kauffmann, 1994), ενώ τα προβλήματά τους 

συχνά επιμένουν, ακόμα και μετά τις προσπάθειες του δασκάλου να καλύψει τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες τους μέσα στο κανονικό σχολικό πρόγραμμα. Ο Lewis R.B. 

υποστηρίζει ότι τα περισσότερα παιδιά με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες περνούν 

τουλάχιστον κάποιο διάστημα της σχολικής ημέρας στην τυπική τάξη, ακόμη κι αν 

κάποιοι μαθητές το βρίσκουν δύσκολο να συμβαδίσουν με τους υπόλοιπους 

συμμαθητές τους και οι δάσκαλοι δυσκολεύονται να ξοδέψουν σημαντικά χρονικά 

διαστήματα για να τους παρέχουν μια εξατομικευμένη προσοχή (Lewis & Doorlag, 

1999).  

Οι τελευταίες μελέτες δείχνουν ότι η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να 

ενισχύσει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων του μαθητή, όταν ο υπολογιστής 
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χρησιμοποιείται για να μεταδώσει καλά σχεδιασμένη και καλά δομημένη εκπαίδευση 

(Kozma,1994). Ο απώτερος στόχος ενός δασκάλου είναι να βοηθήσει τους μαθητές 

του να αναπτύξουν ικανότητες και γνώσεις που θα χρησιμοποιηθούν σε πραγματικές 

συνθήκες. Πολλές εφαρμογές του υπολογιστή, όπως το διαδίκτυο, οι τεχνολογίες 

επικοινωνίας, το υλικό αναφοράς σε CD-ROM και τα εργαλεία παρουσίασης 

πολυμέσων, μπορούν να παρέχουν στους μαθητές ευκαιρίες για να χρησιμοποιήσουν 

τις δεξιότητες τους για να συμμετέχουν σε εργασίες που αφορούν τα προβλήματα του 

πραγματικού κόσμου (Loveless, 1996). 

Επιπρόσθετα, η μάθηση που βασίζεται σε ψηφιακά παιχνίδια αποτελεί μία 

από τις πλέον σύγχρονες κατευθύνσεις που εμφανίζονται στην εκπαιδευτική 

τεχνολογία. Οι επιστήμες της εκπαίδευσης έχουν αναγνωρίσει το παιχνίδι ως το 

κυρίαρχο πλαίσιο μάθησης και κοινωνικοποίησης, ισότιμο ως προς τις διαφορές, που 

παρακινεί τα παιδιά, μέσω συνεχών προκλήσεων και που δεν προάγει την τιμωρία, 

όταν γίνονται λάθη. Δηλαδή, το παιχνίδι εμφανίζει χαρακτηριστικά που αποτελούν 

κύρια ζητούμενα στην ενταξιακή προσέγγιση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

Τα σύγχρονα ψηφιακά παιχνίδια εμφανίζουν και άλλα χαρακτηριστικά, όπως 

είναι η προσομοίωση του πραγματικού κόσμου και η δυνατότητά τους να 

προσελκύουν και να διατηρούν το ενδιαφέρον των παιδιών, μέσα από την 

αλληλεπίδραση με το ψηφιακό παιχνίδι. Συνεπώς, αυτά δοκιμάζονται και 

αναπτύσσονται συνεχώς ώστε να καλύψουν μαθησιακούς στόχους, σε πολλαπλά 

επίπεδα τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, τόσο στην τυπική σχολική αίθουσα όσο και 

στην εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες (Beetham & Sharpe, 2013. Barnes, 

Marateo & Ferris, 2007).  

Πέραν τούτων, και τα βιντεοπαιχνίδια είναι το πιο διαδεδομένο είδος 

ψυχαγωγίας τώρα πια και η χρήση τους έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. 
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Υπάρχουν πολλές παρενέργειες που έχουν δημιουργηθεί από τα βιντεοπαιχνίδια και 

είναι γνωστές και αποδεδειγμένες αλλά εκτός από αυτές υπάρχουν και άλλα θετικά 

και αρνητικά που σχετίζονται με αυτά. Έχει παρατηρηθεί πως τα παιδιά είτε 

βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα, αφού παίξουν ένα παιχνίδι, έχουν έντονη 

επιθετικότητα αν το είδος του παιχνιδιού περιέχει βία, επιθετικότητα, ξυλοδαρμούς, 

όπλα , και άλλα. Όσο πιο πολύ καιρό παίζουν τόσο πιο έντονο είναι το πρόβλημα 

(Anderson, 2004). Παράλληλα αναφέρεται πώς το GLM (Γενικό μοντέλο μάθησης) 

αν εφαρμοστεί με σωστό τρόπο ακόμα και σε ακραίες συμπεριφορές, όπως η 

επιθετικότητα, μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τη μάθηση, όσο περίεργο και αν 

ακούγεται. Για παράδειγμα τα παιχνίδια, ακόμα και αυτά που δεν είναι ό, τι καλύτερο 

για τα παιδιά, αν ενημερωθούν και μάθουν να τα παίζουν με σωστό τρόπο και στον 

σωστό χώρο μαζί με άλλα παιδιά, τότε τα αποτελέσματα μπορεί να είναι τελείως 

διαφορετικά από ό ,τι αν έπαιζαν υπό άλλες συνθήκες (Prot, et al., 2014). Τα 

παιχνίδια που είναι σχετικά με την επιθετικότητα, αλλά έχουν άλλους στόχους, 

μπορούν να έχουν άλλα αποτελέσματα, διότι αν  το παιχνίδι έχει κανόνες, οι οποίοι 

απαιτούν από τους παίκτες να υπάρχει ομαδικότητα και μόνο έτσι να είναι ικανοί να 

πετύχουν την νίκη στην ομάδα ή να φτάσουν στον τελικό στόχο. Έτσι, επιτυγχάνεται 

και ομαδικό πνεύμα, και ο απαραίτητος ανταγωνισμός , με μέτρο πάντα, για να 

κερδίσουν. Επίσης, τα περισσότερα παιχνίδια, ανεξάρτητα από το τι είδους παιχνίδια 

είναι, απαιτούν τη χρήση του ποντικιού και  του πληκτρολογίου, ή κάποιου 

τηλεχειριστηρίου, και άλλα. Αυτές οι κινήσεις των δαχτύλων, του καρπού, διάφορες 

κινητικές δεξιότητες αλλά και των ματιών και άλλες πολλές βελτιώνονται αρκετά με 

τη χρήση των παραπάνω. Βελτιώνεται η οπτική αντίδραση λόγω του ότι υπάρχουν 

πολλά ερεθίσματα στην οθόνη και τα παιδιά πρέπει να είναι συγκεντρωμένα και  να 

μπορούν να δεχτούν όλα αυτά τα ερεθίσματα και να τα επεξεργαστούν συγχρόνως, 
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καθώς και για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του παιχνιδιού την 

στιγμή που πρέπει (Gentile, 2011. Gentile, et al., 2009). 

Tα βιντεοπαιχνίδια σχετίζονται άμεσα με την επιθετικότητα των παιδιών, όχι 

μόνο την ώρα που παίζουν αλλά και στην κοινωνική τους ζωή. Έχουν γίνει πολλές 

έρευνες εξετάζοντας τα πράγματα από διαφορετική οπτική γωνία και όλες κατέληγαν 

στο ίδιο συμπέρασμα, οπότε είναι σίγουροι πως τα συμπεράσματά τους είναι έγκυρα. 

Για παράδειγμα, έκαναν έρευνα σε 130.000 παιδιά σε ανατολικούς και δυτικούς 

πολιτισμούς και κατέληξαν στο συμπέρασμα πως και οι άντρες και οι γυναίκες είχαν 

την ίδια επιθετικότητα από τα βιντεοπαιχνίδια (Anderson, et al., 2010). 

Καθίσταται καλύτερα κατανοητό, επομένως, πως η είσοδος των νέων 

τεχνολογιών της πληροφορικής και των τεχνολογικών εφαρμογών στην εκπαίδευση, 

άλλαξε σημαντικά και ριζικά την εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή τον τρόπο 

διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, συμμετοχής στην μελέτη, στη μάθηση και την 

αξιολόγηση των μαθητών, ενώ ταυτόχρονα δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την 

ένταξη στην πραγματική ζωή. Αυτή η νέα τεχνολογική πραγματικότητα στην 

εκπαίδευση άλλαξε εποικοδομητικά το εκπαιδευτικό περιβάλλον και ευνόησε 

ιδιαίτερα τους μαθητές σε σχολικές τάξεις της ειδικής αγωγής, καθώς η τεχνολογία 

και πιο συγκεκριμένα η τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως και 

γενικότερα τα υποστηρικτικά τεχνολογικά μέσα αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για 

την εκπαιδευτική διαδικασία (Collins & Halverson, 2010). 

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στην 

εκπαιδευτική διεργασία, μέσω της συλλογής και της επεξεργασίας πληροφοριών και 

την άμεση και ενεργή αλληλεπίδραση με τον χρήστη, η οποία ενισχύει την 

μαθησιακή διαδικασία. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και οι διάφορες εφαρμογές του, 

όπως τα ψηφιακά παιχνίδια, εκθέτουν τον μαθητή σε ένα περιβάλλον πλούσιο και 
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πολυποίκιλο σε ερεθίσματα και πληροφορίες, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει τη 

δυνατότητα επανάληψης, όσο χρειάζεται ο μαθητής, έως ότου εμπεδωθεί η εκάστοτε 

γνώση, και επομένως, συνιστά ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια του 

εκπαιδευτή (Cox, 2013). 

Βέβαια, εξαιτίας της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, ο ρόλος του δασκάλου τροποποιείται (Ertmer, et al., 2012. Ertmer, 2005) 

σε αυτόν του «διαμεσολαβητή» μεταξύ των μαθητών και της νέας τεχνολογίας των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και των εφαρμογών τους ως πηγή πληροφοριών και 

γνώσεων. Η ανθρώπινη παρουσία του εκπαιδευτή λειτουργεί ως «λιπαντικό» μεταξύ 

των τριβών και των δυσκολιών που δημιουργούνται ανάμεσα στους μαθητές και στην 

τεχνολογία, και ως κίνητρο για τους μαθητές που έχουν ανάγκη έναν έπαινο όταν 

προσπαθούν και τα καταφέρνουν, ή μία ενθάρρυνση στη συνέχιση των προσπαθειών  

τους όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες, αποτυγχάνουν ή αισθάνονται κουρασμένοι ή 

απογοητευμένοι (Frost, 2015. Jinlei, Ying & Baohui, 2012). Στα πλαίσια αυτά, 

δημιουργήθηκαν και χρησιμοποιούνται διαφορετικές εφαρμογές και προγράμματα, 

ανάλογα με τις ιδιαίτερες μαθησιακές δυσκολίες και ανάγκες του κάθε μαθητή. Για 

παράδειγμα, για τους δυσλεκτικούς μαθητές που εμφανίζουν δυσκολία στην 

συγκέντρωση στην οθόνη, δημιουργήθηκαν τα αλληλεπιδραστικά βίντεο, τα 

ηλεκτρονικά βιβλία με αφήγηση, οι νοητικοί χάρτες, οι ηλεκτρονικές παρουσιάσεις 

και εικόνες, ενώ για τους μαθητές με αυτισμό, αναπτύχθηκαν περισσότερο οι 

εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας, που τους βοηθάνε να βελτιώσουν την 

επικοινωνία τους την κοινωνικοποίηση τους μέσω ενός ασφαλούς, σαφώς ορισμένου 

περιβάλλοντος.  
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3.4. Εμπόδια στην αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας από μαθητές με 

ειδικές ανάγκες 

Αναμφισβήτητα, επομένως, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

από τα άτομα με διαφορετικές δυσκολίες και παρέχουν δυνατότητες εκπαίδευσης των 

μαθητών με ειδικές ανάγκες παράλληλα με τους συνομηλίκους τους χωρίς ειδικές 

ανάγκες. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά εμπόδια που δυσκολεύουν την ευρεία χρήση 

αυτών των εφαρμογών και συσκευών, ειδικά η ανεπαρκής εκπαίδευση των δασκάλων 

και το κόστος. 

Η έλλειψη κατάλληλης τεχνολογικής εκπαίδευσης στην παροχή υπηρεσιών 

από τους παιδαγωγούς είναι το πιο συχνά αναφερόμενο ως εμπόδιο στην χρήση της 

τεχνολογίας στην τάξη (Colburn, 2000). Για παράδειγμα, οι τεχνολογίες 

επικοινωνίας, όπως τα e-mail και το διαδίκτυο, αντιπροσωπεύουν μία σχετικά 

χαμηλού κόστους, αλλά δυνατή μορφή εκπαιδευτικής τεχνολογίας, που θα μπορούσε 

να χρησιμοποιείται περισσότερο σε συνθήκες διδασκαλίας για όλους τους μαθητές, 

με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες (Jerald & Orlofsky, 1999). 

Η έλλειψη επαρκούς εκπαίδευσης των παιδαγωγών έχει μία εξαιρετικά ισχυρή 

επίδραση στους μαθητές με ειδικές ανάγκες, γιατί η τεχνολογία συχνά είναι ένα 

κριτικό στοιχείο στον προγραμματισμό και την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού 

προγράμματος για αυτούς τους μαθητές. Επιπλέον, η χρήση της τεχνολογίας σε 

εργασίες πολυμέσων, για παράδειγμα, μπορεί να δώσει κίνητρο στους μαθητές με 

δυσκολίες. Αλλά οι δάσκαλοι της σχολικής αίθουσας πρέπει να έχουν βαθιά 

κατανόηση του τι προσπαθούν να επιτύχουν και πώς η τεχνολογία μπορεί να τους 

βοηθήσει σε αυτούς τους σκοπούς (White & Frederiksen, 1998). Έτσι, για να 

καλυφθούν οι ανάγκες των μαθητών με δυσκολίες εντός των τυπικών τάξεων, όλοι οι 

δάσκαλοι, και αυτοί των κλασικών τάξεων και αυτoί σε ειδικά εκπαιδευτικά 
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προγράμματα, χρειάζονται κατάρτιση στο πώς η τεχνολογία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και στις τεχνικές δεξιότητες για να πετύχουν ένα τέτοιο πλάνο 

δράσης, όπως ήδη σημειώθηκε παραπάνω. 

Εξίσου σημαντική κρίνεται και η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην 

εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη μάθηση, 

καθώς αυτή οργανώνεται μέσω των εμπειριών του κάθε διδάσκοντα, οι οποίες 

ασκούν κατευθυντήρια ή δυναμική επίδραση στις αποκρίσεις αυτών, προς όλα τα 

αντικείμενα και τις καταστάσεις, με τις οποίες αυτές σχετίζονται και συχνά 

καθορίζουν τον τρόπο που οι δάσκαλοι αντιμετωπίζουν τις νέες τεχνολογίες, χωρίς να 

έχουν ενημερωθεί ορθά και πλήρως ή/και να έχει υπάρξει επιμόρφωση σχετικά με το 

περιεχόμενο και τη χρήση τους (Bailey, 1992). 

Η αρνητική αυτή στάση διαμορφώνεται ακόμη από την χαμηλής ποιότητας 

εκπαιδευτικού λογισμικού και την ανεπαρκή γνώση όσον αφορά στις δυνατότητες 

που οι νέες τεχνολογίες μπορούν να προσφέρουν στους μαθητές της γενικής, αλλά 

ιδιαίτερα της ειδικής αγωγής. Καθοριστική είναι επιπλέον η άρνηση στην ένταξη σε 

μία ταχέως εξελισσόμενη κοινωνία, όπου η εξέλιξη ταυτίζεται με την τεχνολογική 

εξέλιξη, εισάγοντας νέες έννοιες, σε πεδία ετερογενή, όπως γλωσσολογικά (νέες 

λέξεις) και κοινωνικά. Γεγονός είναι ότι η ενσωμάτωση των τεχνολογιών των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία καταπολεμά τον εχθρό της 

μάθησης, που είναι η αδιαφορία, αφού η χρήση ευρέως χρησιμοποιούμενων 

τεχνολογικών μέσων και εφαρμογών αυξάνει την προσοχή των μαθητών, εξάπτει την 

δημιουργική φαντασία και ανανεώνει, τελικά, την εκπαιδευτική προσέγγιση του 

εκπαιδευτικού (Ting, 2015. Tondeur, et al., 2015. Teo, 2011).  

Το κόστος της τεχνολογίας που χρειάζεται για να βοηθήσει τους μαθητές με 

ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν στην κανονική τάξη, ειδικά τα συστήματα 
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υπολογιστών για μαθητές με πιο βαριές αναπηρίες, είναι επίσης μία σοβαρή σκέψη 

για όλα τα σχολεία. Αυτά τα συστήματα συχνά πρέπει να είναι προσαρμοσμένα σε 

κάθε μαθητή και μπορεί να είναι πολύ ακριβά, κοστίζοντας δεκάδες χιλιάδες ευρώ. 

Επομένως, οι διευθυντές των σχολείων, οι δάσκαλοι, οι γονείς και άλλοι που 

εμπλέκονται στον σχεδιασμό του εξατομικευμένου για κάθε μαθητή εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα πρέπει να σκεφτούν και να εστιάσουν σε κατάλληλες τεχνολογίες που θα 

είναι απαραίτητες για να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή, ώστε να 

είναι λειτουργικοί τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο (Hasselbring, & Glaser, 2000). 

3.5. Οι νέες τεχνολογίες και οι εκπαιδευτικοί στόχοι 

Σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς στόχους που σχετίζονται με την εφαρμογή 

των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, αυτοί διαφέρουν ως προς το πεδίο 

εφαρμογής, το επίπεδο και την πολυπλοκότητα, ενώ συνάμα αφορούν σε διαφορετικά 

ιεραρχικά επίπεδα της σκέψης και της γνωστικής επεξεργασίας. Όταν ένας 

εκπαιδευτικός προβαίνει στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων διδασκαλίας μάθησης και 

εμπειριών, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, οφείλει να προγραμματίσει ρητά για το 

είδος της γνωστικής επεξεργασίας που στοχεύει να ενισχύσει (Τσιτλακίδου & 

Μανούσου, 2013. Τσιβάς, 2011).  

Σύμφωνα με την ταξινόμηση των εκπαιδευτικών στόχων που αναπτύχθηκε 

από τον Benjamin Bloom (1968), αυτοί ορίστηκαν α) η μνήμη, δηλαδή η ικανότητα 

του μαθητή να μπορεί να ανακαλέσει στην μνήμη του πρότερα αποκτημένες 

πληροφορίες, β) η κατανόηση, δηλαδή η δυνατότητα από την πλευρά των μαθητών 

για να ερμηνεύουν, να εξηγούν, να συνοψίζουν, να συναγάγουν ακόμα και να 

παραφράζουν τις ιδέες και τις αντιλήψεις που προωθούνται μέσα από τη διδασκαλία 

κάθε φορά, γ) η εφαρμογή, η οποία αναφέρεται στη φάση εκείνη που ο μαθητής 

δύναται να χρησιμοποιήσει την νέα γνώση σε μία άλλη παρόμοια κατάσταση, δ) η 
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ανάλυση, δηλαδή η δυνατότητα για σύγκριση, οργάνωση, αποδόμηση αλλά και 

διάκριση των συστατικών μερών της εκάστοτε νέας γνώσης και τέλος, ε) η 

αξιολόγηση, δηλαδή εάν ο μαθητής μπορεί να εφαρμόσει ικανοποιητικά και στην 

πράξη όλα όσα έμαθε μέσα στην σχολική αίθουσα (Wastiau, et al., 2013). 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η επιλογή της τεχνολογίας και του τρόπου με τον 

οποίο εφαρμόζεται, θα πρέπει πάντοτε να καθοδηγείται από τη φύση και το επίπεδο 

του στόχου μάθησης, έτσι ώστε να τονώσει και να ενισχύσει. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά 

τους ευρύτερους διδακτικούς στόχους μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, αυτοί 

συνοψίζονται στην καλύτερη δυνατή παρουσίαση ενός τμήματος από τη διδακτέα 

ύλη, στην καλύτερη παρουσίαση-επίδειξη μιας ιδέας, ενός φαινομένου ή μιας 

θεωρίας, στην εφαρμογή στην πράξη της γνώσης και της ικανότητας των μαθητών, 

στην προετοιμασία μιας πρώιμης μορφής επαγγελματικής ανάπτυξης, στην 

συνεργασία με άλλους δασκάλους στο σχολείο ή σε άλλα σχολεία της χώρας ή σε 

σχολεία άλλων κρατών, ή με άλλους επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στον ίδιο 

τομέα, στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση της μάθησης των μαθητών 

και άλλοι πολλοί, καθώς οι δυνατότητες που προσφέρονται μέσα από τη χρήση 

διαφορετικών τεχνολογιών είναι αμέριστες και ως εκ τούτου, παρέχεται η ευκαιρία 

για την προώθηση διαφόρων στόχων μάθησης και διδασκαλίας (Cavanaugh, Sessums 

& Drexler, 2015). 

Η τεχνολογία μπορεί να είναι ο καταλύτης και το μέσο υιοθέτησης 

περισσότερο ενεργητικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων. Επομένως, λοιπόν, δεν είναι 

τυχαίο το γεγονός πως η τεχνολογία κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στις 

σύγχρονες κοινωνίες, εφόσον έχει αποδειχτεί πως εφαρμόζει ποικιλοτρόπως στον 

εκπαιδευτικό τομέα, περιλαμβάνει όλων των ειδών τις προσεγγίσεις, όπως ήδη 

σημειώθηκαν, της τεχνολογικής, της θεωρητικής, της παιδαγωγικής και της 



47 
 

μεθοδολογικής, ενώ συνάμα αποτελεί μία εξαίρετη διδακτική επιλογή, η οποία δίνει 

πληθώρα δυνατοτήτων τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές, καθώς 

ανταποκρίνεται σε πολλές μαθησιακές απαιτήσεις (Γκιόσος & Κουτσούμπα, 2003).  

 Συνοψίζοντας όλα τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη της χρήσης των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση, καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα πως τελικά μέσα σε ένα κατάλληλο 

παιδαγωγικό, μεθοδολογικό και τεχνολογικό πλαίσιο, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να 

συμβάλλουν στην υποστήριξη και ενίσχυση της μάθησης, στην ποιοτική αναβάθμιση 

του εκπαιδευτικού αποτελέσματος και πάνω από όλα στη δημιουργία ενός σύγχρονου 

μαθησιακού περιβάλλοντος. 

Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, τα σύγχρονα παιδιά αποτελούν τη γενιά της 

«ψηφιακής εποχής» (Rideout, Foehr & Roberts, 2010), καθώς μεγαλώνουν και 

αναπτύσσονται σε μία κοινωνία που αλλάζει ταχέως, ως αποτέλεσμα της εισροής 

νέων, βασιζόμενων στον υπολογιστή τεχνολογιών που παρέχουν πιο διαπεραστικές 

και γρήγορες παγκοσμίως συνδέσεις με το εμπόριο, την επικοινωνία και τον 

πολιτισμό. Οι δραματικές αλλαγές της τελευταίας δεκαετίας έχουν δημιουργήσει την 

ανάγκη να εκπαιδευτούν κατάλληλα οι μαθητές με τρόπο τέτοιο, ώστε να μπορέσουν 

να ανταγωνιστούν σε ένα εργασιακό περιβάλλον αυξανόμενα σύνθετο τεχνολογικά. 

Η ενσωμάτωση των τεχνολογιών βασισμένων σε υπολογιστή στη σχολική αίθουσα 

γίνεται αποδεκτή από πολλούς, για τους τυπικά λειτουργικούς μαθητές. Αλλά –

δυστυχώς- λιγότεροι αναγνωρίζουν τον τεράστιο αριθμό πλεονεκτημάτων που 

μπορούν οι τεχνολογίες βασισμένες στους υπολογιστές να παρέχουν στους μαθητές 

με δυσκολίες.  
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4. Μεθοδολογία 

4.1. Σχεδιασμός και Διαδικασία Έρευνας 

Η έρευνα αυτή διεξήχθη σε ένα δημοτικό σχολείο στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε, ήταν η διανομή των 

ερωτηματολογίων από τον ίδιο των ερευνητή σε όλους τους μαθητές του σχολείου, 

έπειτα από την πλήρη έγγραφη ενημέρωση και συγκατάθεση των γονέων τους.  

Αναλυτικότερα ως προς τη διαδικασία, αρχικά αναζητήθηκε η πρωτοβάθμια 

σχολική μονάδα με τυχαίο τρόπο από την αντίστοιχη κεντρική ιστοσελίδα της 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης. Εν συνεχεία, ο ερευνητής 

επικοινώνησε με τον διευθυντή του σχολείου μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

αποστέλλοντας ένα ενημερωτικό σημείωμα, το οποίο του γνωστοποιούσε όλες τις 

σχετικές λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή της έρευνας, τον σκοπό της και τον σεβασμό 

των αρχών του κώδικα ερευνητικής ηθικής και δεοντολογίας. 

Αφού ελήφθη η έγκριση από τον διευθυντή, και συγκεντρώθηκαν όλες οι 

συγκαταθέσεις των γονέων των παιδιών, και με την πολύτιμη βοήθεια του διευθυντή 

και των λοιπών εκπαιδευτικών της σχολικής αυτής μονάδας, μέσα σε τρεις μέρες είχε 

ολοκληρωθεί η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από όλα τα παιδιά που έλαβαν 

μέρος στην ερευνητική διαδικασία.  

Όσον αφορά την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων (Javeau, 1996) από τα  

παιδιά, είναι φυσικό να υπήρχαν κάποιες δυσκολίες, οι οποίες παρατηρήθηκαν σε 

παιδιά μικρότερων τάξεων. Αυτό συνέβη, επειδή, όπως, άλλωστε αποδεικνύεται 

παρακάτω, ήταν πολύ δύσκολο να υπολογίσουν τα παιδιά της Α΄ και της Β΄ τάξεις 

του δημοτικού τον χρόνο που αφιερώνουν ημερησίως σε παιχνίδι και διάβασμα, 

οπότε αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να υπολογιστούν μόνο κατά προσέγγιση. Το 

θετικό είναι πως στις υπόλοιπες ερωτήσεις δεν υπήρχαν δυσκολίες, 
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Αμέσως μετά από τη συνολική συμπλήρωση όλων των ερωτηματολογίων, 

έγινε μία διάκριση σε αγόρια και κορίτσια ανά τμήμα και περάστηκαν όλες τις 

απαντήσεις των παιδιών σε ένα excel, όπου κατατάχθηκαν ανά τάξη και ανά φύλο. 

Ακολούθησε η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων αυτών, όπως πραγματώνεται 

σε επόμενη ενότητα.  

4.2. Δείγμα 

Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε, αποτελούταν από 149 (148 τελικά) μαθητών 

και των έξι βαθμίδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή παιδιών ηλικίας από 6 

έως 12 ετών.  

Τα 148 ερωτηματολόγια συμπλήρωσαν 76 κορίτσια και 72 αγόρια. Στην 

πρώτη τάξη του δημοτικού συμμετείχαν 31 (20,9%) μαθητές, στη δευτέρα τάξη 19 

(12,8%), στην τρίτη τάξη 32 (21,65), στην τετάρτη τάξη 19 (12,8%) μαθητές, στην 

πέμπτη τάξη 20 (13,5%) μαθητές, ενώ στην έκτη τάξη 27 (18,2%) μαθητές.  

4.3. Εργαλεία έρευνας 

Σε ό,τι αφορά το ερωτηματολόγιο (Javeau, 1996), ως το βασικότερο εργαλείο 

έρευνας, αποτελείτο από ερωτήσεις κλειστού τύπου (βλέπε, Παράρτημα), αφενός για 

τη διευκόλυνση της ποσοτικοποίησης των αποτελεσμάτων και αφετέρου για να μην 

αποτρέψει τους συμμετέχοντες να το απαντήσουν.  

Επιπροσθέτως, θεμελιώδες ερευνητικό εργαλείο αποτέλεσε φυσικά και η 

επισκόπηση της διαθέσιμης επιστημονικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, η οποία 

συνέβαλε στην κάλυψη όλων των περαιτέρω εναπομεινάντων ερευνητικών κενών 

(Bryman, 2015).  
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4.4. Ανάλυση αποτελεσμάτων  

Όσον αφορά τα αγόρια, στην Α΄ Δημοτικού ήταν 10 αυτά που απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο και δεν υπήρχε κάποιο αγόρι, το οποίο να μην είχε έστω μία δική 

του συσκευή τεχνολογίας. Μόνο 2 από τα 10 δεν χρησιμοποιούσαν και τις συσκευές  

των γονιών τους. Όλα τα αγόρια παίζουν παιχνίδια σε αυτές τις συσκευές και όλα 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, κυρίως για να παίξουν παιχνίδια ή για να ακούσουν 

μουσική. 8 στα 10 αγόρια επικοινωνούν με κάποιον με αυτές τις συσκευές κυρίως με 

κλήση ήχου ή βιντεοκλήση. 7 στα 10  χρησιμοποιούν αυτές τις συσκευές για άλλες 

χρήσεις όπως για φωτογραφίες και βίντεο. 6 στα 10 αγόρια, όταν χρησιμοποιούν 

αυτές τις συσκευές  είναι μόνα τους, ενώ 4 στα 10 είναι ή με την μητέρα τους ή με 

τον πατέρα τους. 3 στα 10 έχουν υπολογιστή στο δωμάτιό τους και τον 

χρησιμοποιούν κυρίως για παιχνίδια και για να βλέπουν βίντεο και 3 στα 10 επίσης, 

απάντησαν πως τους ελέγχει κάποιος όταν χρησιμοποιούν αυτές τις συσκευές. 2 στα 

10 απάντησαν πως δεν τους ελέγχει κάποιος. Τα υπόλοιπα αγόρια δεν απάντησαν 

κάτι σε αυτή την ερώτηση αλλά πρέπει να σημειωθεί πως είναι Α Δημοτικού, οπότε 

ήταν λίγο δύσκολο να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις με ακρίβεια και μέσα στην 

μία διδακτική ώρα που είχα στην διάθεσή μου. Γι’ αυτό και σε αυτή την ηλικία και 

στα αγόρια και στα κορίτσια οι ερωτήσεις που απαιτούν υπολογισμό ώρας 

διαβάσματος μέσα στην μέρα ή το πόσες ώρες χρησιμοποιούν τις συσκευές 

τεχνολογίας ίσως δεν θα είναι απόλυτα έγκυρες. Αυτό το συμπέρανα από τις 

απαντήσεις των παιδιών, οι οποίες είναι λίγο άκαιρες αλλά, δυστυχώς, δεν μπορούσε 

να διεξαχθεί αλλιώς το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο. Ένα θετικό που προέκυψε 

από αυτή την έρευνα είναι πως 5 στα 10 αγόρια και 8 στα 10 αντίστοιχα είπαν πως 

τους βοηθάει κάποιος στα μαθήματά τους και ελέγχει κάποιος αν έκαναν όλα όσα 

είχαν να προετοιμάσουν για το σχολείο. 
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Τα κορίτσια της Α Δημοτικού που συμμετείχαν στην συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου είναι 21. Από αυτά μόνο 3 δεν είχαν καμία δική τους συσκευή 

τεχνολογίας .Όλα τα υπόλοιπα είχαν ή κινητό ή τάμπλετ ή υπολογιστή ή playstation. 

Όλα τα κορίτσια χρησιμοποιούσαν και τις συσκευές των γονιών τους είτε για να 

παίζουν παιχνίδια είτε για να ακούσουν μουσική. Μόνο ένα κορίτσι από τα 21 δεν 

παίζει παιχνίδια σε αυτές τις συσκευές. Τα παιχνίδια τα οποία παίζουν τα κορίτσια 

είναι παρόμοια, δηλαδή είχαν σχέση με κούκλες, μαγειρική, ζωγραφική και μόνο δύο 

από αυτά παίζουν παιχνίδια σχετικά με αυτοκίνητα και ένα από αυτά παίζει ένα 

παιχνίδι που έχει σχέση με βία, κλοπές , παρανομίες κτλ (St Andreas). Δεν υπάρχει 

κάποιο κορίτσι το οποίο δεν χρησιμοποιεί το διαδίκτυο είτε για να παίξει παιχνίδια , 

είτε για να δει ταινίες , σειρές ή να ακούσει μουσική. Μόνο 2 κορίτσια από τα 21 δεν 

επικοινωνούν με κάποιον με αυτές  τις συσκευές και τα περισσότερα χρησιμοποιούν 

κλήσεις ήχου ή βιντεοκλήσεις ή μηνύματα. Μόνο ένα κορίτσι δεν χρησιμοποιεί τις 

συσκευές αυτές για να βγάλει φωτογραφίες ή βίντεο. Ευτυχώς μόνο 5 από τα 21 δεν 

τα επιβλέπει κανείς όταν χρησιμοποιούν αυτές τις συσκευές και μόνο 2 δεν 

ελέγχονται από κανέναν αν έκαναν τα μαθήματά τους.  Περίπου τα μισά κορίτσια τα 

βοηθάνε σε αυτά που έχουν να κάνουν στο σπίτι. 

Τα αγόρια της Β΄ Δημοτικού που συμμετείχαν στο ερωτηματολόγιο είναι 9  

και μόνο 1 από αυτά δεν έχει δική του συσκευή τεχνολογίας. Όλα τα παιδιά έχουν 

κινητό και τάμπλετ και τα περισσότερα έχουν playstation και xbox ή wii. Κάτι που 

δεν συναντούσαμε σε τόσο μεγάλο βαθμό στην Α΄ Δημοτικού. Μόνο ένα αγόρι δεν 

χρησιμοποιεί τις συσκευές της οικογένειάς του. Όλα τα αγόρια παίζουν παιχνίδια τα 

οποία ,τα περισσότερα , είναι σχετικά με αυτοκίνητα. Μόνο ένα αγόρι δεν 

χρησιμοποιεί το διαδίκτυο και όλα όσα το χρησιμοποιούν είναι είτε για να ακούσουν 

μουσική ή για να δουν βίντεο ή για να παίξουν παιχνίδια. 5 αγόρια επικοινωνούν είτε 
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με συγγενείς είτε με φίλους  με αυτές τις συσκευές και 4 δεν επικοινωνούν. Μόνο 

ένας μαθητής έχει υπολογιστή στο δωμάτιό του και τα υπόλοιπα είτε δεν έχουν 

καθόλου είτε έχουν κάπου μέσα στο σπίτι αλλά όχι στο δωμάτιό τους , και τον 

χρησιμοποιούν για να παίζουν παιχνίδια, ή για να ακούν μουσική και μόνο ένα αγόρι 

τον χρησιμοποιεί για να παίζει , να γράφει και να μαθαίνει! Δυστυχώς μόνο σε 3 

αγόρια από αυτά ελέγχει κάποιος μεγαλύτερος τι κάνουν όταν χρησιμοποιούν αυτές 

τις συσκευές και τα υπόλοιπα είναι ανεξέλεγκτα και ελεύθερα να κάνουν ό ,τι θέλουν. 

Μόνο τα μισά βοηθάει κάποιος να κάνουν τα μαθήματά τους και όλα τα ελέγχει 

κάποιος αν έχουν κάνει όλα τα μαθήματα που έχουν. 

Τα κορίτσια της Β΄ Δημοτικού που συμμετείχαν ήταν 11. Είχαν όλα δικό τους 

κινητό ή τάμπλετ ή υπολογιστή ή playstation εκτός από 2.4 κορίτσια από τα 11 δεν 

χρησιμοποιούν τις συσκευές τεχνολογίας των γονιών τους  και μόνο 3 από αυτά δεν 

παίζουν παιχνίδια σε αυτές .Όλα τα κορίτσια παίζουν κανονικά παιχνίδια της ηλικίας 

τους όπως κούκλες, μαγειρική και άλλα. Μόνο 3 δεν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και 

αυτά που το χρησιμοποιούν είναι για ταινίες, τραγούδια και παιχνίδια. Σχεδόν τα μισά 

κορίτσια επικοινωνούν με συγγενείς και φίλους μέσω αυτών των συσκευών και τα 

άλλα μισά δεν επικοινωνούν καθόλου.3 κορίτσια από τα 11 είναι μόνα τους όταν 

χρησιμοποιούν αυτές τις συσκευές. 6 από τα 11 δεν έχουν υπολογιστή στο δωμάτιό 

τους και αυτά που έχουν ακούνε μουσική, βλέπουν βίντεο, ακούνε τραγούδια, μιλάνε 

με τις φίλες τους και μόνο ένα κορίτσι τον χρησιμοποιεί για να γράψει, να ακούσει 

και να μάθει. Ευτυχώς, μόνο 3 κορίτσια δεν ελέγχονται από κανέναν για το τι κάνουν 

σε αυτές τις συσκευές. Σχεδόν τα μισά κορίτσια τα βοηθάει κάποιος στα μαθήματά 

τους και μόνο ένα κορίτσι δεν το ελέγχει κανείς αν έχει κάνει όλα του τα μαθήματα ή 

όχι. 
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Τα αγόρια της Γ΄ Δημοτικού που συμμετείχαν είναι 22. Μόνο ένα αγόρι δεν 

έχει καμία συσκευή και όλα τα υπόλοιπα έχουν είτε τάμπλετ, είτε υπολογιστή είτε 

playstation ή wii. Όλα τα αγόρια χρησιμοποιούν τις συσκευές των γονιών τους , εκτός 

από 1, και όλα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο εκτός από 1. Τα παιχνίδια όμως σε αυτή 

την ηλικία αρχίζουν και διαφέρουν. Έχουν να κάνουν με βία, πολέμους, αγώνες 

αυτοκινήτων , ή είναι παιχνίδια τα οποία παίζονται online και υπάρχει και συνομιλία 

με τους συμπαίκτες τους. Μόνο 1 αγόρι από όλα αυτά έπαιζε ένα παιχνίδι που είχε 

σχέση με την γεωγραφία. Εκτός από 2 αγόρια , όλα τα υπόλοιπα χρησιμοποιούσαν το 

διαδίκτυο. Και άρχισαν να χρησιμοποιούν σε αυτή την ηλικία , μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, ή βλέπουν ταινίες, μπαίνουν στο google για να ψάξουν πληροφορίες για 

διάφορα πράγματα που τους αφορούν. Τα περισσότερα αγόρια χρησιμοποιούν  τις 

συσκευές αυτές για επικοινωνία με συγγενείς, κυρίως με βιντεοκλήση, κλήση ήχου 

και μηνύματα. Τις συσκευές αυτές τις χρησιμοποιούν τα αγόρια σε αυτή την ηλικία 

και για να βγάζουν φωτογραφίες και βίντεο αλλά και για να μιλάνε με τους φίλους 

τους στα διαδικτυακά παιχνίδια αλλά και για να αγοράζουν παιχνίδια από το 

διαδίκτυο, όπως ανέφερε ένα αγόρι. Σε αυτή την τάξη παρατήρησα πως μόνο 4 από 

αυτά τα αγόρια ελέγχει κάποιος για να δει τι κάνουν και πώς χρησιμοποιούν αυτές τις 

συσκευές. Όλα τα άλλα είναι ελεύθερα να κάνουν ό, τι θέλουν. Νομίζω πως από αυτή 

την ηλικία και μετά μπορούμε να αρχίσουμε να εμπιστευόμαστε τα παιδιά όσον 

αφορά τον υπολογισμό του χρόνου διαβάσματος ημερησίως ή του χρόνου που 

ασχολούνται με αυτές τις συσκευές. Τα αγόρια αυτής της τάξης υποστήριξαν πως 

διαβάζουν μέσο όρο 1,5 ώρα την ημέρα. Σχεδόν τα μισά αγόρια τα βοηθάει κάποιος 

με τα μαθήματά τους ενώ τα άλλα μισά τα κάνουν μόνα τους. Επίσης μόνο ένα αγόρι 

από τα 22 δεν τον ελέγχει κανείς αν έχει ολοκληρώσει το διάβασμά του. 
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Τα κορίτσια της Γ΄ Δημοτικού που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο είναι 

10. Όλα έχουν τάμπλετ, κινητό ή υπολογιστή, ένα κορίτσι έχει playstation και ένα 

κορίτσι δεν έχει τίποτα. Όλα τα κορίτσια χρησιμοποιούν τις συσκευές των γονιών 

τους εκτός από 1 και όλα παίζουν παιχνίδια εκτός από 1. Στα  κορίτσια δεν 

παρατηρήθηκε κάποια διαφορά στην επιλογή παιχνιδιών, όπως στα αγόρια. 

Παραμένουν σχεδόν τα ίδια δηλαδή είναι σχετικά με κούκλες, ζωγραφική, μαγειρική 

κτλ. Όλα τα κορίτσια χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, εκτός από 1, και όλα το 

χρησιμοποιούν για να δουν και να ακούσουν βίντεο και κάποια ξεκινούν να 

χρησιμοποιούν και μέσα κοινωνικής δικτύωσης , κάτι που δεν είχε παρατηρηθεί σε 

μικρότερες τάξεις. Τα κορίτσια χρησιμοποιούν αυτές τις συσκευές για να 

επικοινωνούν με συγγενείς εκτός από 2. Ευτυχώς, μόνο 2 είναι μόνα τους όταν 

χρησιμοποιούν αυτές τις συσκευές και μόνο δύο έχουν υπολογιστή στο δωμάτιό τους. 

Τα υπόλοιπα ή δεν έχουν καθόλου υπολογιστή ή τον έχουν σε άλλο μέρος του 

σπιτιού και βλέπουν κυρίως ταινίες ή βίντεο. Ασχολούνται με όλες αυτές τις 

συσκευές 2,5 – 3 ώρες την ημέρα, 4 κορίτσια δεν τα ελέγχει κανείς τι κάνουν. 2 ώρες 

την ημέρα μέσο όρο ασχολούνται με τα μαθήματά τους, 9 στα 10 κορίτσια τα βοηθάει 

κάποιος με τα μαθήματά τους, και όλα τα κορίτσια τα ελέγχουν αν έχουν κάνει όλες 

τους τις εργασίες για την επόμενη μέρα. 

Τα αγόρια που συμμετείχαν από την Δ΄ Δημοτικού είναι 10. Μόνο ένα παιδί 

δεν είχε καμία συσκευή τεχνολογίας, ενώ όλα τα υπόλοιπα είχαν τουλάχιστον κινητό 

και τάμπλετ και playstation και wii ή xbox. Μόνο δύο αγόρια δεν χρησιμοποιούσαν 

και τις συσκευές της οικογένειάς τους, όλα έπαιζαν παιχνίδια κυρίως σχετικά με το 

ποδόσφαιρο, με αυτοκίνητα, online κτλ. Μόνο ένα αγόρι δεν μπαίνει στο διαδίκτυο 

καθόλου ενώ τα υπόλοιπα βλέπουν βίντεο ή χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. 3 από τα 10 αγόρια δεν επικοινωνούν με κάποιον με αυτές τις συσκευές 
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και τα υπόλοιπα είτε επικοινωνούν με βιντεοκλήση ή κλήση ήχου και ένα αγόρι 

επικοινωνεί με φίλους του την ώρα που παίζει παιχνίδια online. 4 από τα 10 αγόρια 

είναι μόνα τους όταν χρησιμοποιούν αυτές τις συσκευές , 5 στα 10 δεν είναι μόνα 

τους και 1 στα 10 είπε πως ναι μεν είναι μόνος του αλλά αν δει κάτι περίεργο το λέει 

και το δείχνει στους γονείς του. Αυτό είναι πολύ καλό γιατί σημαίνει πως οι γονείς 

έχουν ασχοληθεί και έχουν εξηγήσει στο παιδί τι πρέπει να κάνει και πώς να 

χρησιμοποιεί σωστά το διαδίκτυο και τις συσκευές τεχνολογίας. Τα μισά αγόρια 

έχουν υπολογιστή στο δωμάτιό τους και τα άλλα μισά δεν έχουν. Τα αγόρια 

ασχολούνται μέσο όρο 2 με 3 ώρες την ημέρα με τις συσκευές τεχνολογίας και 

διαβάζουν μέσο όρο 2 ώρες την ημέρα. Τα περισσότερα αγόρια ελέγχονται για το τι 

κάνουν όταν χρησιμοποιούν αυτές τις συσκευές. Μόνο 3 στα 10 αγόρια τα βοηθάει 

κάποιος με τα μαθήματά τους και ευτυχώς 10 στα 10 αγόρια ελέγχονται για το αν 

έκαναν όλα τους τα μαθήματα. 

Τα κορίτσια της Δ΄ Δημοτικού που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο είναι 9 

και μόνο ένα από αυτά δεν έχει καμία συσκευή τεχνολογίας που να είναι εντελώς 

δική της. Επίσης, όλα τα κορίτσια χρησιμοποιούν και τις συσκευές των γονιών τους 

εκτός από ένα. Όλα τα κορίτσια χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και μπαίνουν σε σελίδες 

με παιχνίδια όπως κούκλες, μαγειρική, και άλλα. Μόνο ένα κορίτσι δεν χρησιμοποιεί 

το διαδίκτυο και  όλα τα υπόλοιπα το χρησιμοποιούν είτε για να βλέπουν ταινίες, είτε 

βίντεο στο youtube. Σχεδόν τα μισά κορίτσια επικοινωνούσαν με αυτές τις συσκευές 

και κυρίως με τις φίλες τους αλλά και με συγγενείς. Ο τρόπος επικοινωνίας ήταν πιο 

πολύ με κλήσεις ήχου, βιντεοκλήσεις και μηνύματα και ο μέσος όρος του χρόνου 

επικοινωνίας είναι τα 15 λεπτά. Υπάρχει και ένα κορίτσι, το οποίο έκανε κάτι 

πρωτότυπο , έψαχνε διάφορες φωτογραφίες και πληροφορίες για πράγματα που την 

ενδιέφεραν και έψαχνε και φωτογραφίες για φαγητά. Ευτυχώς, μόνο 2 κορίτσια είναι 
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μόνα τους, όταν χρησιμοποιούν αυτές τις συσκευές και μόνο 2 έχουν υπολογιστή στο 

δωμάτιό τους. Γύρω στις 2 ώρες ασχολούνται με όλα τα παραπάνω, την ημέρα και 

επίσης 2 ώρες διαβάζουν την ημέρα μέσο όρο. 6 κορίτσια είπαν πως κάνουν μεν 

μόνες τους τα μαθήματά τους, αλλά αν χρειαστούν βοήθεια για κάτι φωνάζουν τους 

γονείς τους και ευτυχώς, όλα τα κορίτσια ελέγχονται για το αν έκαναν όλα όσα είχαν 

για την επόμενη μέρα. 

Τα αγόρια που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο από την Ε΄ Δημοτικού είναι 

10. Όλα έχουν συσκευές τεχνολογίας δικές τους, είτε κινητό, είτε τάμπλετ , είτε 

playstation και υπολογιστή. Μόνο δύο δεν χρησιμοποιούν και των γονιών τους και 

όλα παίζουν παιχνίδια. Όλα τα αγόρια παίζουν παρόμοια παιχνίδια τα οποία είτε 

έχουν να κάνουν με ποδόσφαιρο είτε με δολοφόνους και βία και κάποια είναι πιο 

αθώα παιχνίδια σαν αυτά που έπαιζαν οι μικρότερες ηλικίες. Μόνο ένα αγόρι δεν 

μπαίνει στο διαδίκτυο και όλα τα υπόλοιπα μπαίνουν στο youtube ή σε μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και μόνο ένα χρησιμοποιεί και το google earth. Τα μισά 

αγόρια επικοινωνούν με συγγενείς μόνο με αυτές τις συσκευές ενώ τα υπόλοιπα δεν 

επικοινωνούν καθόλου. 3 στα 10 αγόρια βγάζουν φωτογραφίες και βίντεο με τις 

συσκευές αυτές και ένα στέλνει μηνύματα στο viber στην μητέρα του. Ευτυχώς, μόνο 

ένα αγόρι είναι μόνο του όταν χρησιμοποιεί αυτές τις συσκευές και μόνο ένα έχει 

υπολογιστή στο δωμάτιό του. Τα περισσότερα αγόρια χρησιμοποιούν αυτές τις 

συσκευές περίπου 1,5 με 2 ώρες την ημέρα και ευτυχώς, 9 στα 10 αγόρια τα ελέγχει 

κάποιος, όταν ασχολούνται με αυτές τις συσκευές και ένα από αυτά λέει 

χαρακτηριστικά πως τον ελέγχει η μαμά του γιατί δεν τον αφήνει να παίζει πολεμικά 

παιχνίδια. Μέσο όρο διαβάζουν 2 ώρες την ημέρα και 8 στα 10 αγόρια, αν 

χρειαστούν βοήθεια, φωνάζουν τους γονείς τους ή τους βοηθάει κάποιος έτσι κι 
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αλλιώς. Όλα τα αγόρια τα ελέγχει κάποιος, αν έκαναν όλα τους τα μαθήματα για την 

επόμενη μέρα. 

Τα κορίτσια που συμμετείχαν στην συμπλήρωση του ερωτηματολογίου στην 

Ε΄ Δημοτικού είναι επίσης 10 όπως και τα αγόρια. 2 στα 10 κορίτσια δεν είχαν 

κάποια δική τους συσκευή τεχνολογίας, αλλά όλα χρησιμοποιούσαν των γονιών τους 

εκτός από 1 το οποίο είχε δικό του playstation.  Όλα τα κορίτσια παίζουν παιχνίδια τα 

οποία έχουν να κάνουν με κούκλες , με το να διαμορφώνουν την ζωή κάποιου μέσα 

σε ένα εικονικό σπίτι (Sims), κτλ. Μόνο ένα κορίτσι δεν χρησιμοποιεί το διαδίκτυο 

και 4 στα 10 δεν επικοινωνεί με κάποιον. Κάποιες παραπάνω δραστηριότητες που 

κάνουν τα κορίτσια σε αυτήν την τάξη είναι να κάνουν τις εργασίες τους και να 

κατεβάζουν παιχνίδια. Ευτυχώς, μόνο ένα κορίτσι είναι μόνο του όταν χρησιμοποιεί 

αυτές τις συσκευές και μόνο ένα έχει υπολογιστή στο δωμάτιό του. Μέσο όρο 

διαβάζουν 2 ώρες την ημέρα και άλλο τόσο χρησιμοποιούν αυτές τις συσκευές. 4 στα 

10 κορίτσια τα βοηθάει κάποιος όταν διαβάζουν και όλα τα ελέγχει κάποιος αν 

έκαναν όλα τους τα μαθήματα για την επόμενη μέρα! 

Τα αγόρια που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο από την ΣΤ΄ Δημοτικού 

είναι 12. Όλα έχουν κινητό και τάμπλετ ή playstation ή xbox. Μόνο δύο δεν 

χρησιμοποιούν τις συσκευές των γονιών τους και μόνο δύο δεν παίζουν παιχνίδια ενώ 

όλα τα αγόρια χρησιμοποιούν το διαδίκτυο είτε για να μπουν στο youtube, είτε για να 

μπουν στο Wikipedia, κ.α. Μόνο δύο δεν επικοινωνούν με κάποιον και μόνο δύο, 

ευτυχώς, ήταν μόνα τους όταν χρησιμοποιούσαν αυτές τις συσκευές. 4 στα 12 αγόρια 

έχουν υπολογιστή στο δωμάτιό τους στον οποίο παίζουν παιχνίδια και μιλάνε στο 

skype με τους φίλους τους συγχρόνως αλλά και βλέπουν βίντεο κτλ. Όλα τα αγόρια 

ασχολούνται μέσο όρο 2,5 με 3 ώρες την ημέρα με αυτές τις συσκευές. Ευτυχώς, όλα 

τα αγόρια εκτός από 1 τα ελέγχουν τι κάνουν και αν δεν τα ελέγχουν τα παιδιά είπαν 



58 
 

πως λένε από μόνα τους στους γονείς τους τι κάνουν. Τα αγόρια σε αυτή την ηλικία 

είπαν πως διαβάζουν περίπου 2,5 ώρες την ημέρα και πως μόνο έναν τον βοηθάει 

κάποιος στο διάβασμα και άλλον έναν τον βοηθάνε μόνο όταν χρειάζεται κάποια 

εξήγηση. Επίσης 4 στα 12 αγόρια δεν τα έλεγχε κανείς αν έκαναν τα μαθήματά τους. 

Τα κορίτσια της ΣΤ΄ Δημοτικού που συμμετείχαν στο ερωτηματολόγιο είναι 

15. Μόνο ένα κορίτσι δεν είχε καμία συσκευή τεχνολογίας και μόνο δύο δεν 

χρησιμοποιούσαν τις συσκευές της οικογένειάς τους. 4 στα 15 κορίτσια δεν παίζουν 

παιχνίδια σε αυτές τις συσκευές αλλά τις χρησιμοποιούν για άλλους λόγους. Τα 

παιχνίδια που παίζουν τα κορίτσια αυτής της ηλικίας είναι παρόμοια με τις 

προηγούμενες τάξεις αλλά έχουν προστεθεί περισσότερα παιχνίδια γνώσεων, όπως το 

geometry dash ή τo τροχός των λέξεων, σωστό ή λάθος, κτλ. Μόνο δύο κορίτσια δεν 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και αυτά που το χρησιμοποιούν μπαίνουν στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης είτε τα προσωπικά τους είτε των γονιών τους, στο youtube, 

βλέπουν σειρές ή ψάχνουν πληροφορίες στο Wikipedia. 3 στα 15 κορίτσια δεν 

επικοινωνούν με κάποιον μέσω αυτών των συσκευών. Ευτυχώς, μόνο 3 στα 15 

κορίτσια είναι μόνα τους, όταν χρησιμοποιούν αυτές τις συσκευές και λίγα λιγότερα 

από τα μισά κορίτσια έχουν υπολογιστή στο δωμάτιό τους. Τα κορίτσια απάντησαν 

πως ασχολούνται μέσο όρο 2,5 ώρες περίπου με αυτές τις συσκευές κάθε μέρα εκτός 

από ένα κορίτσι που είπε πως ασχολείται μόνο τα σαββατοκύριακα και άλλο ένα που 

είπε πως έχει και άλλες δραστηριότητες για αυτό και δεν ασχολείται πολύ. Την ίδια 

διάρκεια υποστήριξαν πως έχει και το ημερήσιο διάβασμά τους. Μόνο ένα κορίτσι το 

βοηθάνε στο διάβασμα και 5 στα 15 κορίτσια δεν τα ελέγχει κανείς αν έκανε τα 

μαθήματά του για την επόμενη μέρα. 

Γενικά, αυτό που προέκυψε από την έρευνα, είναι πως όσο μεγάλωνε η ηλικία 

των παιδιών, τόσο άλλαζε και το είδος των παιχνιδιών που επέλεγαν να παίξουν. Αν 
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και κάποια από αυτά έπαιζαν από πολύ μικρή ηλικία ακατάλληλα παιχνίδια που 

περιείχαν βία, παρανομίες, ανταγωνισμό, κ.α.  Επιπλέον, σχεδόν σε όλες τις 

περιπτώσεις τα παιδιά ασχολούνταν σχεδόν την ίδια ώρα ημερησίως με τα μαθήματά 

τους, όπως και με τις συσκευές τεχνολογίας, αλλά και το γεγονός ότι στην 

πλειοψηφία των παιδιών είτε ήταν αγόρια είτε κορίτσια, κάποιος από τους δύο γονείς, 

αν όχι και οι δύο, πάντα έλεγχαν τα παιδιά τους, αν είχαν διαβάσει ό, τι έπρεπε για 

την επόμενη μέρα. Ελάχιστες ήταν οι περιπτώσεις, όπου τα παιδιά ήταν ελεύθερα να 

κάνουν ό, τι ήθελαν σε αυτές τις συσκευές. Δεν υπήρχε κανένα παιδί, αγόρι ή κορίτσι 

που να μην χρησιμοποιούσε καμία συσκευή τεχνολογίας, διότι ακόμα και αν δεν 

είχαν δικό τους θα έπαιρναν των γονιών τους. Βέβαια, κάτι πολύ αρνητικό που 

προέκυψε από τα ερωτηματολόγια ήταν πως υπήρχαν αρκετά παιδιά, και μάλιστα και 

από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, που έχουν δικό τους υπολογιστή μέσα στο 

δωμάτιό τους και πολλά από αυτά τα παιδιά τον χρησιμοποιούν χωρίς την επίβλεψη 

κάποιου γονέα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αλόγιστη χρήση των συσκευών 

τεχνολογίας και να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα παιδιά. 
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4.5. Στατιστική ανάλυση έρευνας 

Ο αριθμός των ατόμων στην οικογένεια αφορούσε σε μονογονεϊκές 

οικογένειες (γονέας και παιδί) σε 5 μαθητές, σε πολύτεκνες οικογένειες (>= μέλη) σε 

31 (21%) μαθητές, ενώ η πλειονότητα των μαθητών ανήκαν σε 3-μελείς ή 4-μελείς 

οικογένειες (112 μαθητές ή 75.7%).  

Πίνακας 1. Αριθμός ατόμων της οικογένειας κάθε μαθητή 

Αρ. ατόμων οικογένειας Συχνότητα Ποσοστό % 

Αθροιστικό ποσοστό 

% 

V

a

l

i

d 

2 5 3,4 3,4 

3 21 14,2 17,6 

4 91 61,5 79,1 

5 25 16,9 95,9 

6 5 3,4 99,3 

7 1 7 100,0 

Σύνολο  148 100,0  

 

Οι μαθητές που δεν είχαν άλλα αδέρφια ή άλλα μέλη της οικογένειας να ζούνε 

μαζί τους στο σπίτι, ήταν 20 (13,5%). Η σύσταση των οικογενειών των υπόλοιπων 

μαθητών μπορεί να περιλάμβανε ένα ή περισσότερα αδέρφια (105 μαθητές ή 71,4%) 

ή άλλα μέλη της ευρύτερης οικογένειας, όπως παππού, γιαγιά ή κάποιο θείο (16 

μαθητές ή 10,8%). Τέλος, οι μαθητές που περιέγραψαν φίλο ή συγκάτοικο της μαμάς 

στο σπίτι, συμπεριελήφθησαν σε ξεχωριστή κατηγορία, στις μονογονεϊκές 

οικογένειες (6 μαθητές ή 4,1%). 

Οι μαθητές που έχουν πρόσβαση σε κινητό ή τάμπλετ (φορητή ηλεκτρονική 

συσκευή) ήταν 49 ή 33,1%, αυτοί που απάντησαν ότι έχουν πρόσβαση σε 
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υπολογιστή, παιχνιδομηχανή (τύπου playstation, xbox, wii), δηλαδή σε μία σταθερή 

ηλεκτρονική συσκευή και σε φορητή όπως, κινητό ή τάμπλετ ήταν 82 (55,4%) ενώ 17 

μαθητές ή 11,5% απάντησαν ότι δεν έχουν οι ίδιοι πρόσβαση σε συσκευή 

τεχνολογίας. Αυτή η υποομάδα των μαθητών που δεν έχουν δικιά τους συσκευή 

τεχνολογίας απάντησαν ότι έχουν συσκευές τεχνολογίας στην οικογένεια, τις οποίες 

μπορούν και χρησιμοποιούν. 

Πίνακας 2. Δυνατότητα πρόσβασης σε συσκευή τεχνολογίας 

Συσκευή τεχνολογίας Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό 

 Tablet/ κινητό 49 33,1 33,1 

Η/Υ, παιχνιδομηχανή +/-  82 55,4 88,5 

Δεν έχω πρόσβαση 17 11,5 100,0 

Σύνολο 148 100,0  

 

Στην ερώτηση εάν χρησιμοποιούνε τις συσκευές της οικογένειας οι 128 

μαθητές (86,5%) απάντησαν ναι, ενώ 20 μαθητές (13,5%) απάντησαν όχι. 

Ακόμα, στην ερώτηση εάν χρησιμοποιούνε τις συσκευές της οικογένειας 

προκειμένου να παίξουν ηλεκτρονικά παιχνίδια απάντησαν θετικά οι 135 μαθητές 

(91,2%) και αρνητικά οι 13 (8,8%). 

 

Στην ερώτηση εάν μπαίνουν στο ίντερνετ οι 134 μαθητές (90,5%) έδωσαν 

θετική απάντηση, ενώ 14 μαθητές (9,5%) αρνητική.(βλ παραρτημα) 

 

Στην ερώτηση σε ποιες σελίδες μπαίνετε πιο πολύ, οι 29 μαθητές (19,6%) 

έδωσαν ως απάντηση διάφορες ιστοσελίδες παιχνιδιών, οι 38 μαθητές (25,7%) 

δήλωσαν ότι επισκέπτονται πιο συχνά ιστοσελίδες για να παρακολουθήσουν κάποια 
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ταινία, κάποιο κινούμενο σχέδιο ή κάποιο βίντεο, το 38,5% (57 μαθητές) απάντησαν 

ότι επισκέπτονται πιο συχνά διάφορες σελίδες για να ακούσουν μουσική, ενώ οι 24 

μαθητές (16,2%) δεν απάντησαν (βλ παραρτημα). Σε γενικές γραμμές από τους 

μαθητές που δήλωσαν ότι βλέπουν πιο συχνά βίντεο, τα μικρότερα παιδιά 

υποστήριξαν ότι παρακολουθούν κινούμενα σχέδια και ταινίες, ενώ τα μεγαλύτερα 

βίντεο μικρότερου μήκους. 

Παλαιότερα, είχε φανερωθεί  πως το 78% των παιδιών ηλικίας 5-12  ετών 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο (https://www.focusbari.gr/). Αυτό σημαίνει πως 

αυξάνεται η χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά αυτής της ηλικίας, όσο περνάνε τα 

χρόνια. Πρέπει, όμως, να εξεταστεί και για το ποιους λόγους χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο, διότι μπορεί να έχει αυξηθεί η χρήση του για εκπαιδευτικούς λόγους ή για 

ψυχαγωγικούς. 

 

Στην ερώτηση εάν χρησιμοποιούν αυτές τις ηλεκτρονικές συσκευές 

προκειμένου να επικοινωνήσουν, οι 107 μαθητές (72,3%) δήλωσαν ναι, ενώ 41 

μαθητές (27,7,%) είπαν όχι. Στη συνέχεια, ερωτώμενοι με ποιον επικοινωνείτε, 

απάντησαν 17 μαθητές (11,5%) με τους γονείς τους (μαμά ή μπαμπά ή και τους δύο), 

20 μαθητές (13,5%) δήλωσαν με άλλα συγγενικά πρόσωπα (αδέρφια, ξαδέρφια, 

θείους, νονούς), 41 μαθητές (27,7%) υποστήριξαν ότι μιλάνε με φίλους και 

συμμαθητές από το σχολείο, ενώ η πλειονότητα (69 μαθητές ή 46,6%) δεν απάντησαν 

ή απάντησαν ότι δεν επικοινωνούν με κανένα(βλ παραρτημα). 

 

Στην ερώτηση «πόση ώρα επικοινωνείτε?» οι 38 μαθητές (25,7%) απάντησαν 

«από μερικά λεπτά έως μισή ώρα», ενώ οι 18 (12,2) «παραπάνω από 30 λεπτά». Οι 

92 μαθητές (62,2%) δεν ήξεραν ακριβώς ή δεν απάντησαν. 
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77 μαθητές (52%) απάντησαν με κλήση ή βιντεοκλήση στην ερώτηση «πώς 

επικοινωνείτε» ενώ μόλις 26 μαθητές (17,6%) με μηνύματα, μέσω εφαρμογών όπως 

το messenger ή το viber και το skype ή μέσω κάποιας διαδικτυακής πλατφόρμας 

παιχνιδιού. 45 μαθητές (30,4%) δεν ήξεραν ή δεν απάντησαν. 

Στην ερώτηση εάν χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές συσκευές για να κάνουν 

κάτι άλλο πλέον αυτών που ήδη είχαν δηλώσει, 85 μαθητές (57,4%) απάντησαν 

θετικά ενώ 63 μαθητές (42,6%) αρνητικά. Οι 50 μαθητές (33,8%) είπαν ότι 

χρησιμοποιούν τις συσκευές αυτές για να τραβήξουν ή να δούνε φωτογραφίες, σέλφι, 

βίντεο και ταινίες, 14 μαθητές (9,5%) ότι τις χρησιμοποιούν για να ακούσουν 

μουσική, 15 μαθητές (10,1%) για άλλους λόγους, όπως αναζήτηση πληροφοριών για 

εργασίες, ή των πεδίων ενδιαφερόντων τους ή για χρήση κοινωνικών δικτύων όπως 

Facebook και Instagram, ενώ 69 μαθητές (46,6%) δήλωσαν άγνοια ή δεν απάντησαν 

καθόλου(βλ παραρτημα). 

 

Στην ερώτηση εάν ο μαθητής είναι μόνος του στο δωμάτιο όταν χρησιμοποιεί 

τις ηλεκτρονικές συσκευές, οι 44 μαθητές (29,7%) δήλωσαν ότι ναι, είναι μόνοι τους, 

ενώ 99 μαθητές (66,9%) απάντησαν ότι όχι, δεν είναι μόνοι τους. 4 μαθητές (2,7%) 

απάντησαν ότι μερικές φορές είναι μόνοι τους, ενώ ένας μαθητής δεν απάντησε 

καθόλου. 

Το 2013, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 41% των παιδιών σέρφαρε στο διαδίκτυο 

όταν βρισκόταν στο δωμάτιό του, χωρίς επίβλεψη. Το ποσοστό έχει μειωθεί από τότε 

αρκετά. 
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Συμπληρωματικά ερωτήθηκαν με ποιον είναι μαζί όταν χρησιμοποιούν αυτές 

τις συσκευές και 61 μαθητές (41,2%) απάντησαν μαζί με τους γονείς τους (μαμά ή 

μπαμπάς ή και οι δύο), 28 μαθητές (18,9%) απάντησαν μαζί με τα αδέρφια τους, 1 

μαθητής (0,7%) απάντησε μαζί με τον παππού του, ενώ 58 μαθητές (39,2%) δεν 

ήξεραν ή δεν απάντησαν καθόλου(βλ παραρτημα). 

 

 

Στην ερώτηση εάν υπάρχει υπολογιστής στο δωμάτιό τους, 46 μαθητές 

(31,1%) απάντησαν θετικά ενώ 100 μαθητές (67,6%) απάντησαν αρνητικά, ενώ δύο 

μαθητές (1,4%) δεν απάντησαν καθόλου. 

Οι 52 μαθητές (35,1%) απάντησαν ότι ασχολούνται με τις ηλεκτρονικές 

συσκευές έως μία ώρα καθημερινά, οι 34 μαθητές (23%) έως 2 ώρες καθημερινά, ενώ 

32 μαθητές (21,6%) παραπάνω από 2 ώρες κάθε μέρα. Οι 30 μαθητές (20,3%) δεν 

απάντησαν ή δήλωσαν ότι δεν ξέρουν ακριβώς πόση ώρα ξοδεύουν σε ηλεκτρονικές 

συσκευές καθημερινά. Στο παρόν δείγμα μαθητών υπήρχαν μαθητές που δήλωσαν ότι 

χρησιμοποιούν τον υπολογιστή 1-2 ώρες μόνο τα σαββατοκύριακα, ενώ 9 μαθητές 

δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές συσκευές 4 ώρες καθημερινά, 4 μαθητές 

περίπου 6 ώρες καθημερινά, ενώ 3 μαθητές υποστήριξαν 9-10 ώρες χρήσης κάθε 

μέρα(βλ παραρτημα). 

 

Στην ερώτηση εάν υπάρχει έλεγχος κατά την ασχολία με αυτές τις συσκευές 

75 μαθητές (50,7%) απάντησαν θετικά, ενώ 73 μαθητές (49,3%) απάντησαν 

αρνητικά. 

Στην ερώτηση «πόσες ώρες διαβάζετε την ημέρα?» οι 54 μαθητές (36,5%) 

απάντησαν έως 1 ώρα, οι 44 μαθητές (29,7%) απάντησαν έως 2 ώρες, οι 26 μαθητές 
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απάντησαν >2 ώρες, ενώ 24 μαθητές (16,2%) δεν ήξεραν ακριβώς ή δεν απάντησαν 

καθόλου. Στο δείγμα αυτό των μαθητών, 8 μαθητές δήλωσαν ότι διαβάζουν περίπου 4 

ώρες την ημέρα, ενώ μόλις δύο μαθητές δήλωσαν ότι διαβάζουν 7 ώρες την ημέρα. 

Όλοι οι μαθητές των πρώτων δύο τάξεων του δημοτικού υποστήριξαν ότι διαβάζουν 

μέχρι 1 ώρα καθημερινά ή και καθόλου( βλ παραρτημα). 

 

Στην ερώτηση εάν έχουν κάποια βοήθεια όταν κάνουν τα μαθήματά τους οι 

76 μαθητές (51,4%) απάντησαν θετικά, είτε ότι διαβάζουν μαζί με κάποιο άτομο της 

οικογένειας είτε ότι γενικά διαβάζουν μόνοι, αλλά στην περίπτωση που χρειαστούν 

βοήθεια προστρέχουν στους γονείς τους. Οι 55 μαθητές (37,2%) απάντησαν αρνητικά 

ενώ 17 μαθητές (11,5%)δεν απάντησαν καθόλου. 

Όταν ρωτήθηκαν εάν κάποιος ελέγχει ένα έχουν κάνει τα μαθήματά τους, 131 

μαθητές (88,5%) απάντησε θετικά, ενώ μόλις 12 μαθητές (8,1%) απάντησε αρνητικά. 

5 μαθητές (3,4%) δεν απάντησαν καθόλου. 

Σε παρόμοια έρευνα, όπου ερωτήθηκαν γονείς τι πιστεύουν ότι κάνουν τα 

παιδιά τους στο διαδίκτυο, αν τα βοηθάει ή όχι κτλ, το 33% των ανδρών πίστευε πως 

βελτιώνει τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών ενώ το 44% των αντρών πίστευε 

πως δεν τις βελτιώνει και το 18% των γυναικών πιστεύει πως τις βελτιώνει και το 

58% πως δεν τις βελτιώνει. Αυτά τα συμπεράσματα προέκυψαν από μία έρευνα που 

έγινε σε γονείς για το ποιες πιστεύουν πως είναι οι επιπτώσεις της τεχνολογίας στα 

παιδιά τους, από προσωπική παρατήρηση δηλαδή. 

 

 

 

 



66 
 

5. Συζήτηση 

Έπειτα και από την ολοκλήρωση της εν λόγω ερευνητικής προσπάθειας, 

φαίνεται να επιβεβαιώνεται η άποψη του Τόμας Έντισον, του πατέρα της ηλεκτρικής 

ενέργειας και εφευρέτη του κινηματογράφου, καθώς ήταν ο πρώτος, ο οποίος 

προέβλεψε πως η εφεύρεσή του, δηλαδή η κινηματογραφική ταινία προορίζεται για 

να φέρει την επανάσταση στο παγκόσμιο εκπαιδευτικό σύστημα και δήλωνε σίγουρος 

πως σε μερικά χρόνια θα αντικαθιστούσε σε μεγάλο βαθμό, αν όχι εξ ολοκλήρου, τη 

χρήση των σχολικών βιβλίων (Collins & Halverson, 2010). Βέβαια, από εκείνη την 

εποχή μέχρι και σήμερα, η τεχνολογία έχει προοδεύσει πάρα πολύ κι έτσι, υφίστανται 

διαθέσιμα μία σειρά από τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ), 

όπως άλλωστε είναι το εκπαιδευτικό λογισμικό, οι υπολογιστές, οι φορητοί 

υπολογιστές, η εκπαιδευτική τηλεόραση, η επικοινωνία μέσω δορυφόρου, τα βίντεο, 

η καλωδιακή τηλεόραση, το διαδραστικό ραδιόφωνο και πάρα πολλά άλλα, τα οποία 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την εκπαίδευση για πάρα πολλούς λόγους, όπως 

είναι, άλλωστε, η κάλυψη των ειδικών αναγκών των μαθητών. 

Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα της έρευνας συμφωνούν με τα 

ευρήματα της βιβλιογραφικής και αρθρογραφικής ανασκόπησης, σύμφωνα με τα 

οποία υποστηρίζεται ότι κάτω από τις σωστές συνθήκες, οι νέες τεχνολογίες μπορούν 

να έχουν μνημειώδεις επιπτώσεις στην επέκταση των ευκαιριών μάθησης σε 

ευρύτερους πληθυσμούς, πέρα από τα όρια των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και για όλη 

τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Επίσης, φαίνεται πως οι νέες τεχνολογίες μπορούν 

να βελτιώσουν τη διαδικασία της εκμάθησης και της διδασκαλίας, να ενισχύσουν τα 

υψηλότερα επίπεδα της γνωστικής λειτουργίας, και να διευκολύνουν τη θεσμική 

διαχείριση. 
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 Με λίγα λόγια, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως αφενός η χρήση και η 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών θα πρέπει να γίνεται τόσο για τα παιδιά με ειδικές 

ανάγκες όσο και από όλους τους μαθητές, αρκεί να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις 

που ισχύουν σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ, αφετέρου, θα πρέπει σαφώς να ικανοποιεί 

απόλυτα τις ανάγκες των μαθητών. 

 

6. Προτάσεις μελλοντικής έρευνας 

Υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να ερευνηθούν πάνω σε αυτό το θέμα έτσι 

ώστε να μπορέσουμε να πούμε πως το θέμα έχει ερευνηθεί πλήρως και το πιθανότερο 

είναι πως ποτέ δεν θα μπορέσουμε να το πούμε αυτό με σιγουριά διότι η επιστήμη 

εξελίσσεται και συνέχεια εφευρίσκονται καινούρια πράγματα οπότε πάντα θα πρέπει 

να ψάχνουμε για τις καλύτερες δυνατές λύσεις. 

Σίγουρα θα πρέπει να προσαρμόζεται η επιστήμη στις ανάγκες των παιδιών 

για μάθηση και το αντίστροφο. Ειδικά στα παιδιά με ειδικές ανάγκες η τεχνολογία θα 

μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ. Θα έπρεπε με την συγκατάθεση των γονιών ,να 

γίνονται έρευνες στα σχολεία ή και στα σπίτια των παιδιών. Να καταγράφεται όλο 

τον χρόνο η καθημερινότητα των παιδιών και οι ανάγκες τους ανάλογα την 

ιδιαιτερότητα που έχουν και να δημιουργηθούν εφαρμογές, προγράμματα, παιχνίδια 

τα οποία θα τα βοηθούν να βελτιώσουν τις ικανότητες στις οποίες υστερούν. 

Εννοείται πως πολλές τέτοιου είδους εφαρμογές και συσκευές υπάρχουν ήδη 

αλλά αφού η επιστήμη εξελίσσεται πρέπει να εξελιχθούν και αυτές για να 

συμβαδίζουν. Επίσης οι ειδικές ανάγκες εξελίσσονται ,οι ιδιαιτερότητες ποικίλλουν 

ανά άτομο γι’ αυτό και πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να βελτιωθούν αυτές οι 

συσκευές και να βρεθεί ένας τρόπος να γίνουν μοναδικές για την ιδιαιτερότητα κάθε 
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παιδιού, να μπορούν να εξατομικεύονται για κάθε περίπτωση και έτσι θα μπορούμε 

να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. 

Αν, λοιπόν, παρακολουθούνται τα παιδιά σε καθημερινή βάση και έχουν 

κάποιον φροντιστή ή εκπαιδευτικό ή οι γονείς μετά από εκπαίδευση και μπορούν να 

καταγράφουν την καθημερινότητα των παιδιών σημειώνοντας τα πιο σημαντικά για 

αυτά έτσι ώστε να μπορέσουν να καταγράψουν λεπτομερώς τις κινήσεις τους, τις 

δυσκολίες τους σε όλους τους τομείς, να εντοπίσουν τις αδυναμίες τους και να 

μπορέσουν να αφομοιώσουν την τεχνολογία ώστε να έρθει στα μέτρα τους.  

Φυσικά για να γίνει αυτό πρέπει να γίνουν πολλές έρευνες, να συζητηθεί αυτό 

το θέμα προσεκτικά από ειδικούς, να σχεδιαστεί, να οργανωθεί, να χρηματοδοτηθεί 

,να  υλοποιηθεί και αφού γίνουν όλα αυτά ,να εφαρμοστεί στα παιδιά και ανάλογα με 

τα αποτελέσματα που θα προκύψουν να οδηγηθούν σε συμπεράσματα έτσι ώστε να 

δούμε εν τέλει αν αυτό είχε κάποιο αποτέλεσμα, θετικό ή αρνητικό, αν υπήρχαν 

επιπλοκές , αν υπήρχε κάτι που δεν έφερε το αποτέλεσμα που περίμεναν και τι πρέπει 

να αλλάξει για να βελτιωθεί αυτό. Αν η συσκευή αυτή θα ήταν σχετική με μάθηση, 

και όχι μόνο με κινητικές δεξιότητες ή κάτι άλλο, τότε σίγουρα θα έπαιρνε πολύ 

περισσότερο χρόνο στους ερευνητές να ελέγξουν αν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα 

ανάλογα με την περίπτωση, αν υπήρχε . 

Επίσης πρέπει οι εκπαιδευτικοί να λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση 

στην σχολή ή αν έχουν τελειώσει τις σπουδές τους, να κάνουν σεμινάρια, έτσι ώστε 

να έχουν τις κατάλληλες γνώσεις για να προωθήσουν την μάθηση μέσω της 

τεχνολογίας και στα παιδιά γενικής αλλά και στης ειδικής αγωγής. Διότι ακόμα και 

αν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συσκευές και τα κατάλληλα προγράμματα αν δεν 

υπάρχουν οι ειδικοί να τα προωθήσουν και να τα υποστηρίξουν τότε δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σωστά και επαρκώς.  
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Πρέπει δηλαδή η εκπαίδευση και η τεχνολογία να συμβαδίζουν για το καλό 

των μαθητών. Έτσι, οι μαθητές θα μάθουν να χρησιμοποιούν σωστά τις συσκευές 

τεχνολογίας, με μέτρο και με τρόπο που θα τα βοηθάει να εξελιχθούν και να 

αποκτήσουν περισσότερες και καλύτερες γνώσεις. 

 

 

7. Επίλογος 

Τελικά, η αλήθεια είναι πως το ερώτημα δεν θα έπρεπε να εστιάζει στην 

επίδραση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, η οποία, όπως, άλλωστε, αναλύθηκε στις 

παραπάνω ενότητες αποδεικνύεται καθόλα αποτελεσματική σε ό,τι αφορά τη μάθηση. 

Ωστόσο, το κεντρικό πραγματικό ερώτημα έγκειται στον τρόπο με τον οποίο είναι 

δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ολιστικά η δυναμική των νέων τεχνολογιών της 

πληροφορίας και της επικοινωνίας, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν όλες οι προκλήσεις 

του 21ου αιώνα, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τον εκπαιδευτικό τομέα.  

Σήμερα, οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες για τη διάδοση 

της γνώσης, την αποτελεσματική μάθηση και την παροχή αποτελεσματικών 

υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ωστόσο, αν οι εκπαιδευτικές πολιτικές και στρατηγικές δεν 

είναι ορθά δομημένες και εάν δεν υφίστανται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για τη 

χρήση των τεχνολογιών αυτών και ταυτόχρονα, δεν πληρούνται τα απαιτούμενα 

κριτήρια, τότε είναι βέβαιο πως ένα τέτοιου είδους πρόγραμμα εκπαίδευσης, δεν θα 

μπορέσει να υλοποιηθεί. 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην λησμονιέται η σημασία των τεχνολογιών 

για την εκπαίδευση, καθώς μόνο έτσι μπορεί κανείς να δει ουσιαστικά και με 

σαφήνεια τη διάκριση μεταξύ μέσων και σκοπών, μεταξύ των εργαλείων και των 

στόχων, σε ό,τι αφορά την σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στις νέες τεχνολογίες 
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και τους μαθητές, αντίστοιχα. Επιπλέον, είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η τελική 

επιτυχία των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, θα έχει πραγματοποιηθεί εξ 

ολοκλήρου, όταν τα παιδιά πάψουν απλώς να θαυμάζουν τις εντυπωσιακές 

εμφανίσεις και εφαρμογές τους και αποφασίσουν να τις εκμεταλλευτούν σε 

συνδυασμό με το μυαλό και τα συναισθήματά τους.  

Στην παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε μία βιβλιογραφική έρευνα, η οποία 

σαν στόχο είχε να διερευνήσει, πρώτα από όλα, εάν οι νέες τεχνολογίες έχουν θετική 

επίδραση στην μάθηση και σε ποιον βαθμό εν τέλει μπορεί να συνυπάρξει με την 

συμβατική παραδοσιακή διδασκαλία, αποδίδοντας την καλύτερη και μέγιστη δυνατή 

μαθησιακή αποτελεσματικότητα. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα συμπεράσματα που διεξήχθησαν, πράγματι, οι 

τεχνολογίες προσφέρουν νέες δυνατότητες στη διδασκαλία και στην μάθηση και 

δίνουν τη δυνατότητα εμπλουτισμού των μεθόδων διδασκαλίας με εναλλακτικούς, 

πρωτότυπους και ελκυστικούς τρόπους για τον μαθητή. Ακόμα, παρέχουν νέους 

τρόπους μετάδοσης και εμπέδωσης των γνώσεων και υποστηρίζουν δυναμικά τις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες μέσα από ένα πλούσιο εκπαιδευτικό περιβάλλον για 

και προς όλους.  

Οι σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι σαν στόχο έχουν την ουσιαστική και ενεργό 

δράση και συμμετοχή όλων των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία και στην 

κατάκτηση των νέων γνώσεων. Ως εκ τούτου, λοιπόν, οι νέες τεχνολογίες 

προσφέρουν δραστηριότητες για αλληλοεπίδραση, διαδραστικότητα, ενεργοποίηση, 

αυτονομία, ευελιξία και καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Παρ’ όλα αυτά, είναι πολύ σημαντικό, ώστε η πολιτεία να μεριμνήσει για την 

κατάλληλη διαμόρφωση της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων, εφόσον αυτό 
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είναι ένα από τα προαπαιτούμενα και πλέον βασικά κριτήρια για την ενσωμάτωση 

των νέων τεχνολογιών. 

Εν κατακλείδι, οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση αποτελούν ένα μείζονος 

σημασίας βήμα στην μετάβαση για τη δημιουργία του σχολείου της νέας εποχής, ως 

μία σειρά από σύγχρονα ελκυστικά εκπαιδευτικά εργαλεία, τα οποία δύναται να 

συμβάλλουν στη βελτίωση του αποτελέσματος της μάθησης και της διδασκαλίας, 

επίσης. Το σχολείο σταδιακά μετασχηματίζεται σε ένα περιβάλλον διερεύνησης και 

οικοδόμησης της γνώσης, εντός του οποίου όλοι οι μαθητές ανεξαρτήτων ειδικών 

αναγκών και συναφών δυσκολιών, λαμβάνουν τον κεντρικό ρόλο, καθώς έρχονται σε 

άμεση επαφή με το εκπαιδευτικό υλικό, ενώ οι εκπαιδευτικοί καλούνται να 

αναλάβουν έναν πιο συμβουλευτικό και καθοδηγητικό ρόλο, στοχεύοντας να 

εισαγάγουν και να εντάξουν ομαλά τους μαθητές στα νέα περιβάλλοντα μάθησης. 

Σε κάθε περίπτωση, είναι βέβαιο πως τα παραπάνω πορίσματα, μπορούν να 

αποτελέσουν την αφορμή για περαιτέρω μελέτη και ανάλυση του εν λόγω θέματος 

και να αποτελέσουν πεδίο ενδιαφέροντος μελλοντικών ερευνητικών προσεγγίσεων 

που θα εστιάσουν περισσότερο στην σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στην 

μαθησιακή αποτελεσματικότητα και της σύγχρονης τεχνολογίας στην εκπαίδευση. 
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Παράρτημα 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 

ΤΑΞΗ: 

1. ΠΟΣΑ ΑΤΟΜΑ ΕΙΣΤΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ; 

…………………………………………………………………………………………

……………….... 

2. ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΙΝΗΤΟ, TABLET, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, IPAD, 

PLAYSTATION, XBOX, WII; 

ΝΑΙ ΟΧΙ   

ΑΝ ΝΑΙ ΤΙ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟ ΟΛΑ 

ΑΥΤΑ;…………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

3.ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕΝΕΤΕ ΜΑΖΙ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ 

ΠΑΡΑΠΑΝΩ; 

 

NAI        OXI  

ΑΝ ΝΑΙ ΠΟΙΟΣ/ΠΟΙΟΙ:......................................................................... 

4. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ; 

 

NAI         OXI     
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5. ΠΑΙΖΕΤΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ; 

 

ΝΑΙ         ΟΧΙ      

 

6. ΑΝ ΝΑΙ ΠΟΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΙΖΕΤΕ; 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

7. ΜΠΑΙΝΕΤΕ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ; 

 

ΝΑΙ     ΟΧΙ  

 

8. ΑΝ ΝΑΙ ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΠΑΙΝΕΤΕ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ; 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

 

9. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ, ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΕΣ 

ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ; 

 

ΝΑΙ    ΟΧΙ  

 

10. ΑΝ ΝΑΙ ,ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΚΑΙ ΠΟΣΗ ΩΡΑ; 

.............................................................................................................. 
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11.ΠΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ; 

 

ΜΕ ΚΛΗΣΗ ΗΧΟΥ:  

ΒΙΝΤΕΟ ΚΛΗΣΗ:     

ΜΗΝΥΜΑΤΑ(SMS):  

ΑΛΛΟ:  ................................................................................................... 

 

12. ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ; 

 

ΝΑΙ   ΟΧΙ   

 

13. ΑΝ ΝΑΙ, ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ; 

 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

 

14. ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΕΙΣΤΕ 

ΜΟΝΟΣ/Η ΣΑΣ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ; 

 

ΝΑΙ      ΟΧΙ   

 

15. ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΜΟΝΟΣ/Η ΣΑΣ, ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ; 
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16. ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΣΑΣ; 

 

ΝΑΙ      ΟΧΙ   

 

17. ΑΝ ΝΑΙ, ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟΝ, ΠΩΣ ΤΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ; 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

18. ΠΟΣΕΣ ΩΡΕΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ 

ΠΑΡΑΠΑΝΩ; 

............................................................................................................... 

 

19. ΕΛΕΓΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ. ΟΤΑΝ ΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ ΜΕ ΑΥΤΕΣ 

ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ  Ή ΕΙΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ/Η ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ; 

 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

 

20. ΠΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ; 

............................................................................................................... 

 

21. ΣΑΣ ΒΟΗΘΑΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ή ΤΑ ΚΑΝΕΤΕ 

ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ; 

 

............................................................................................................... 
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............................................................................................................... 

 

22. ΕΛΕΓΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ, ΑΝ ΚΑΝΑΤΕ  ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΑΣ  Ή 

ΟΧΙ; 

 

ΝΑΙ   ΟΧΙ   

 

23. ΑΝ ΝΑΙ, ΠΟΙΟΣ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΑΣ; 

............................................................................................................... 

 

Σας ευχαριστώ πολύ. 
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