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Η μάθηση με τη χρήση ψηφιακών φορητών συσκευών (mobile
learning) μπορεί να οριστεί ως η διευκόλυνση και η ενίσχυση της
μαθησιακής διαδικασίας μέσω ψηφιακών φορητών συσκευών ανά
πάσα στιγμή και οπουδήποτε, χωρίς χρονικούς και χωροταξικούς
περιορισμούς (Schuler et al., 2012) ή ως η μάθηση σε πολλαπλά
πλαίσια, μέσω κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, αλλά και
περιεχομένου, χρησιμοποιώντας προσωπικές ηλεκτρονικές
συσκευές (Crompton, 2015).

• Λίγα λόγια για το Mobile learning



Ανάμεσα στα παιδαγωγικά οφέλη του Mobile learning που αποκομίζουν
οι μαθητές, περιλαμβάνονται η ενίσχυση ή βελτίωση (Bano et al., 2018;
Baydas et al., 2018; Chang & Hwang, 2019; Fu & Hwang, 2018; Hwang et
al., 2018) :

• των κινήτρων

• της προόδου

• της επικοινωνίας

• της συνεργασίας

• της κριτικής σκέψης των μαθητών

• Λίγα λόγια για το Mobile learning: Πλεονεκτήματα



• Η έρευνα δείχνει την αυξανόμενη χρήση ψηφιακών φορητών
συσκευών στην Α’θμια και Β’θμια Εκπ/ση (π.χ. Leem & Sung, 2019).

• Η πρόθεση υιοθέτησης της νέας τεχνολογίας και η πραγματική χρήση
της, εξαρτώνται από τις αντιλήψεις για τη χρησιμότητα και την
ευκολία χρήσης (Technology Acceptance Model – TAM. Davis, 1989).

• Σε αυτό το πλαίσιο, οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την
μάθηση με τη χρήση ψηφιακών φορητών συσκευών διερευνήθηκαν
σε διάφορες χώρες και βρέθηκαν θετικές, όπως ενδεικτικά, στο
Βέλγιο (Montrieux et al., 2014), στις ΗΠΑ (Black-Fuller et al., 2016),
στο Κουβέιτ (Al -Furaih & Al-Awidi, 2018), στην Κορέα (Kim & Kim,
2017).

• Στάσεις εκπαιδευτικών



• Tο 1999, η Ertmer κατηγοριοποίησε τα εμπόδια ενσωμάτωσης της
τεχνολογίας στη διδασκαλία ως εμπόδια πρώτης τάξης (εξωτερικά,
όπως έλλειψη πόρων, κατάρτισης και υποστήριξης) και δεύτερης
τάξης (εσωτερικά, όπως στάσεις και πεποιθήσεις, γνώσεις και
δεξιότητες).

• Δεκαέξι χρόνια αργότερα, η Ertmer (2015) ανέφερε ότι ενώ τα
εξωτερικά εμπόδια είχαν μειωθεί, οι εκπαιδευτικές χρήσεις της
τεχνολογίας από τους εκπαιδευτικούς παρέμεναν αμετάβλητες.

• Τα ίδια εμπόδια εμφανίζονται και στη χρήση κινητών τηλεφώνων
στην τάξη.

• Στάσεις εκπαιδευτικών



Οι ερευνητές καταγράφουν σημαντικές ανησυχίες
των εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση κινητών
τηλεφώνων στη διδακτική διαδικασία, όπως οι
διαταραχές στη μαθησιακή διαδικασία η μείωση
της ακαδημαϊκής επίδοσης (όταν οι μαθητές
ασχολούνται με τα κινητά τους μέσα στο μάθημα)
απάτη (cheeting) σεξουαλική παρενόχληση και
κυβερνοεκφοβισμό

(Dietz & Henrich, 2014; Hawi & Samaha, 2016;
Holfeld & Grabe, 2012; Lenhart et al., 2010;
Thomas et al, 2014; Tindell & Bohlander, 2012)

• Στάσεις εκπαιδευτικών: Προκλήσεις



• Στην Ελλάδα, αν και δεν βοηθά το συνεχώς μεταβαλλόμενο
νομοθετικό πλαίσιο, ορισμένοι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν την φορητή
τεχνολογία στην τάξη (Nikolopoulou & Kousloglou, 2020).

• Με περιορισμένα εμπειρικά στοιχεία, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί
(συνολικά) εκφράζουν θετικές αντιλήψεις για την υιοθέτηση της
φορητής τεχνολογίας (Κουσλόγλου & Σύρπη, 2018; Νικολοπούλου
κ.ά., 2021).

• Κάποιες μεταβλητές επιδρούν στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ως
προς το mobile learning, όπως η ηλικία, η υποστήριξη, η επιμόρφωση
(Κουσλόγλου & Σύρπη, 2018; Baek et al., 2017; O'Bannon & Thomas,
2014).

• Στάσεις εκπαιδευτικών: Ελλάδα



• Η Υ.Α. 132328/Γ2/07-12-2006, που απαγορεύει ρητά την κατοχή κινητού
τηλεφώνου από μαθητές στα σχολεία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται
μαθητής να φέρει κινητό στην τσάντα του και απενεργοποιημένο.

• Η Υ.Α. 100553/Γ2/04-09-2012, που επιπλέον απαγορεύει και όλες τις παρόμοιες
συσκευές καταγραφής εικόνας και ήχου, όπως κάμερες.

• Νομοθεσία

• Η Εγκύκλιος 137003/Δ1/25-08-2016 του ΥΠΠΕΘ, που διατηρεί την απαγόρευση,
αλλά επιτρέπει τη χρήση φορητών ψηφιακών συσκευών που ανήκουν στα Σχολεία ή
στον εκπαιδευτικό, για διδακτικούς σκοπούς της Α’θμιας Εκπ/σης.

• Η Υ.Α. Φ.25/103373/Δ1/22-06-2018, που επεκτείνει την ισχύ της προηγούμενης
εγκυκλίου στο σύνολο των σχολικών μονάδων, Α’θμιας και Β’θμιας Εκπ/σης



Σύμφωνα με το “UNESCO policy guidelines for mobile learning”
(2013). πρέπει να αποφεύγονται οι γενικές απαγορεύσεις των
φορητών συσκευών. Οι καθολικές απαγορεύσεις, εκτός και αν
εφαρμόζονται για σωστά τεκμηριωμένους λόγους, συνήθως
παρεμποδίζουν τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες και εμποδίζουν την
καινοτομία στη διδασκαλία και τη μάθηση.

“Avoid blanket prohibitions of mobile devices. Universal bans,
unless implemented for well-considered reasons, are blunt
instruments that usually obstruct educational opportunities and
inhibit innovation in teaching and learning.”

• Νομοθεσία



1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ!

Τα πλεονεκτήματα αναφέρονται στην
ένταξη των ψηφιακών φορητών
συσκευών στη μαθησιακή διαδικασία,
ενώ οι προκλήσεις στη χρήση τους από
τους μαθητές στην τάξη.

Μπορούμε θεσμικά ή/και παιδαγωγικά
να καταφέρουμε τα πλεονεκτήματα να
είναι σημαντικότερα από τα
μειονεκτήματα (padlet);



• Διδακτικό πλαίσιο: Πώς           διδάσκουμεΔΕΝ



• Διδακτικό πλαίσιο: ΠΩΣ αξιοποιούμε

Χωρίς 
χρονικούς και 

χωρικούς 
περιορισμούς

Μουσείο

Βιβλιοθήκη

Φύση

Παιδική Χαρά

Άλλο…

Κοινωνική 
αλληλεπίδραση

Επικοινωνία

Συνεργασία



• Διδακτικό πλαίσιο: Ο σκοπός της μόρφωσης

«…Πολύ πιο σημαντικό από αυτό που έχει αποθηκεύσει κανείς στο
μυαλό του είναι να ξέρει πού να κοιτάξει, πώς να ψάξει, πώς να
αναρωτηθεί, πώς να αμφισβητήσει, πώς να προχωρήσει ανεξάρτητα
για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που του παρουσιάζει ο κόσμος.
Είναι σημαντικό το τι αναπτύσσει στην πορεία της αυτο-
εκπαίδευσης και της έρευνάς του, αλλά και αν διερευνά, σε
συνεργασία και αλληλεγγύη με τους άλλους.
Αυτό πρέπει να καλλιεργεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα από το
νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο και αυτό οδηγεί σε ανθρώπους που
είναι πραγματικά μορφωμένοι.»

Noam Chomsky (2015)



• Διδακτικό πλαίσιο: Δεξιότητες μαθητών 21ου αιώνα

Oι βασικές δεξιότητες των μαθητών του 21ου αιώνα (21st Century Skills) είναι κυρίως η
συνεργασία (collaboration),η επικοινωνία (communication), επίλυση σύνθετων προβλημάτων
(complex problem solving), η κριτική σκέψη (critical thinking) και η δημιουργικότητα (creativity)
(Hwang et al., 2018).

• Η «συνεργασία» αναφέρεται στην ανταλλαγή γνώσεων και την κοινή δουλειά με
συνομηλίκους για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μαθησιακών εργασιών (Bandura,
1997).



• Διδακτικό πλαίσιο: Δεξιότητες μαθητών 21ου αιώνα

• Η «επικοινωνία» αναφέρεται στις
δεξιότητες που απαιτούνται για τη
συνεργασία με ανθρώπους (Swetmon,
1998), συμπεριλαμβανομένης της
αυτοπεποίθησης, της ικανότητας
παρουσίασης χωρίς άγχος και της
ικανότητας ελέγχου των συναισθημάτων.

• Η «επίλυση προβλημάτων»
αναφέρεται στην επίτευξη των στόχων
μέσω της εύρεσης τρόπων για να
ξεπεραστούν τα εμπόδια (Lazakidou
and Retalis, 2010).



• Διδακτικό πλαίσιο: Δεξιότητες μαθητών 21ου αιώνα

• Oι δεξιότητες «κριτικής σκέψης»
αναφέρονται στις βασικές γνωστικές
στρατηγικές που είναι θεμελιώδεις για τη
βελτίωση της λήψης αποφάσεων, της
ορθής κρίσης και του αυτοστοχασμού
των μαθητών (Pintrich et al., 1991).

• Επιπλέον, είναι μια ουσιώδης ικανότητα
για την απόκτηση πόρων μάθησης,
συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης
της αξιολόγησης και της εφαρμογή
πολλαπλών πηγών για την επίλυση
προβλημάτων (Yang et al., 2013).



• Διδακτικό πλαίσιο: Δεξιότητες μαθητών 21ου αιώνα

• H «δημιουργικότητα» είναι η διαδικασία κατά την οποία οι μαθητές παράγουν τις δικές
τους ιδέες ή λύσεις (Zeng et al., 2011).
Αυτό έχει γίνει μια ουσιαστική ικανότητα στην πρόσφατη εποχή της ηλεκτρονικής
μάθησης (Lin et al., 2013a) και θεωρείται ως ζωτική ικανότητα για μελλοντική εργασία.



2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ!

Γράψτε στο padlet
ΠΟΥ, ΠΩΣ και ΓΙΑΤΙ
θα μπορούσαν να
αξιοποιηθούν
tablets και κινητά
για μάθηση…



Στη διάθεσή σας 
για ερωτήσεις…

Ενώ. 
Ετοιμάζεστε…

• Λίγα λόγια για το Mobile learning

• Στάσεις εκπαιδευτικών

• Νομοθεσία

• Διδακτικό πλαίσιο

• Εφαρμογές
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• Εφαρμογές: 1. QR-code



• Εφαρμογές: 1. QR-code: Παράδειγμα εμφάνισης προσομοίωσης
MOBILE LEARNING: 
20… Νανοσενάρια Φυσικής
https://www.researchgate.net/publication/359348891_M
OBILE_LEARNING_20_Nanosenaria_Physikes

https://www.researchgate.net/publication/359348891_MOBILE_LEARNING_20_Nanosenaria_Physikes


• Εφαρμογές: 1. QR-code: Παράδειγμα εμφάνισης βίντεο, κειμένου, sms

ΙΔΕΕΣ για μια πιο αποδοτική
ΣΥΓΧΡΟΝΗ εξ αποστάσεως εκπαίδευση
(εγχειρίδιο ταχύρρυθμης επιμόρφωσης Τ4Ε
https://eclass.t4e.sch.gr/modules/document/file.php/SG5506/T4E_D1_Sync
hronousTIPS_v1.0.pdf

sms

Κείμενο

https://eclass.t4e.sch.gr/modules/document/file.php/SG5506/T4E_D1_SynchronousTIPS_v1.0.pdf


• Εφαρμογές: 1. QR-code: Πώς δημιουργούμε ένα QR-code

• Επισκεπτόμαστε έναν qr-generator, π.χ. https://www.the-qrcode-generator.com/

• Επιλέγουμε ΤΙ θέλουμε να μετατρέψουμε σε qr-code (σύνδεσμο, κείμενο, πλήρη
επαφή τηλεφώνου, τηλεφωνικό νούμερο, sms)

• Πληκτρολογούμε το αντίστοιχο κείμενο

• Έχει δημιουργηθεί το qr-code, που μπορούμε να το αποθηκεύσουμε ή να το
αντιγράψουμε (ως εικόνα) και να το τοποθετήσουμε σε ένα έγγραφο ή να το
εκτυπώσουμε και να το επισυνάψουμε σε σελίδα ενός βιβλίου

https://www.the-qrcode-generator.com/


• Εφαρμογές: 1. QR-code (Περιβάλλον - Πολιτισμός)

• ΚΟΖΑΝΗ: ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΥΡΙ ΞΑΝΑΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ

• Simply Scan to Understand Your Environment!

• The Big Wild QR codes

• Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η πόλη αφηγείται τις
μικρές της ιστορίες

• QR codes in museums

• QR Code Exhibition – What is the future of QR Codes?

• QR Code Paintings

https://greenagenda.gr/%CE%BA%CE%BF%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AF-%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9/
https://medium.com/@temboo/simply-scan-to-understand-your-environment-aeeb8c06bbbc
https://osocio.org/message/the-big-wild-qr-codes/
https://www.culture.gov.gr/el/service/SitePages/view.aspx?iiD=3995
https://uqr.me/qr-codes-in-museums/
http://www.creativeguerrillamarketing.com/mobile-marketing-2/qr-code-exhibition-what-is-the-future-of-qr-codes/
https://www.trevorjonesart.com/work_collection/qr-code-paintings/


• Εφαρμογές: 1. QR-code (Σχολικές πρωτοβουλίες)

• 2ο ΓΕΛ Ξάνθης: Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων

• 1ο Γυμνάσιο Βόλου: QR CODE στην είσοδο

• 2ο Γυμνάσιο Χανίων: Σημεία των Χανίων με… QR code

• 1ο Γυμνάσιο Πύργου: Δημιουργία QR-Codes

• Νηπιαγωγείο Λίμνης: Παιχνίδι ανακύκλωσης με QR codes

• Καλές πρακτικές. QR codes στη διδασκαλία

https://blogs.sch.gr/2lykxant/enimerosi/programmata-mathimaton/orologio-programma-mathimaton-3/
http://1gym-volou.mag.sch.gr/portal/index.php/gr/palia-istoselida/118-sxolio/1128-qr-code-stin-eisodo
https://www.kriti24.gr/otan-i-technologia-synanta-tin-istoria-simeia-ton-chanion-me-qr-code-video/
https://blogs.sch.gr/1gympyrg/erasmus-4/qr-codes/#prettyPhoto
https://openedtech.ellak.gr/robotics2020/pechnidi-anakiklosis-me-qr-codes-nipiagogio-limnis/
https://docplayer.gr/143321230-Kales-praktikes-qr-codes-sti-didaskalia-axiopoiisis-ton-seminario-kesea-tpe-triti-12-martioy-2019-lemesos-diamanto-georgioy-ekpaideytikos.html


• Εφαρμογές: 2. Επαυξημένη πραγματικότητα με βιβλία εμπορίου

• Για να έχουμε επαύξηση, θα πρέπει:

• Να έχουμε προμηθευτεί το βιβλίο

• Να έχουμε εγκαταστήσει στο κινητό μας τη (δωρεάν πάντα) συνοδευτική εφαρμογή.

Ακολουθούν παραδείγματα, ζωντανά, μέσω του κινητού τηλεφώνου του εισηγητή, όπου έχουν
εγκατασταθεί ήδη οι σχετικές εφαρμογές…



• Εφαρμογές: 3. Εμπλουτισμός βιβλίων με πολυμεσικό υλικό

Tο ARTutor είναι μια πλατφόρμα επαυξημένης πραγματικότητας που αποτελείται από μια
σελίδα διαχείρισης και μια εφαρμογή για κινητές συσκευές. Η εφαρμογή χρησιμοποιείται για
την πρόσβαση στα βιβλία επαυξημένης πραγματικότητας που δημιουργήθηκαν στη σελίδα
διαχείρισης.

ARcore

http://artutor.ihu.gr/el/

https://developers.google.com/ar/devices
http://artutor.ihu.gr/el/


• Εφαρμογές: 4. Screen mirroring

• Μπορούμε να προβάλλουμε την οθόνη του κινητού/tablet μας στον H/Y μας ή σε laptop της
αίθουσας, που είναι συνδεδεμένος με προβολικό μηχάνημα

• Απαιτείται εγκατάσταση σχετικού λογισμικού στο κινητό/tablet μας

• Απαιτείται συνήθως, το κινητό/tablet μας και το laptop να είναι συνδεδεμένα στο ίδιο
δίκτυο WiFi (μπορεί το laptop είναι συνδεδεμένο με καλώδιο, αλλά πάντα στο ίδιο δίκτυο)

https://play.google.com/store/apps/details?id=i
nfo.dvkr.screenstream

Υπάρχει η εναλλακτική δυνατότητα καλωδιακής διασύνδεσης
(αντάπτορας HDMI – mini usb (ή usb type C), που όμως δεν
λειτουργεί σε κάποια κινητά/tabletw

https://play.google.com/store/apps/details?id=info.dvkr.screenstream


• Εφαρμογές: 5. Υπολογιστικά εργαλεία (Phyphox)

• Τα κινητά/tablets είναι εξοπλισμένα με
ενσωματωμένους αισθητήρες για
πρακτικούς λόγους (αυτόματη
περιστροφή και φωτεινότητα οθόνης,
GPS κλπ)

• Το phyphox εκμεταλλεύεται αυτούς τους
αισθητήρες, ώστε το κινητό να
καταγράφει μετρήσεις σε διάφορα
πειράματα φυσικής

• Η ακρίβεια των μετρήσεων εξαρτάται
τόσο από την ποιότητα του κινητού, όσο
και από τις εργαστηριακές συνθήκες και
ανθρώπινα σφάλματα

https://phyphox.org/

https://phyphox.org/


• Εφαρμογές: 5. Υπολογιστικά εργαλεία (Photo Math)

Παράδειγμα: Σκανάρει μία
εξίσωση και την επιλύει,
παράγει την γραφική
παράσταση κλπ. Επίσης,
παρουσιάζει όλα τα
βήματα που
ακολουθήθηκαν

Δυνατότητες:
• Αριθμητική
• Κλάσματα
• Δεκαδικοί αριθμοί
• Γραμμικές εξισώσεις
• Σύστημα εξισώσεων
• Διάφορες λειτουργίες 

όπως αλγόριθμοι

https://photomath.com/e
n/

https://photomath.com/en/


• Εφαρμογές: 6. Edpuzzle

• Δημιουργούμε έναν λογαριασμό

• Προσθέτουμε υλικό (π.χ. ένα link από Video) στο “content”

• Περικόπτουμε το βίντεο, ώστε να κρατήσουμε μόνο το απόσπασμα που μας
ενδιαφέρει

• Προσθέτουμε ερωτήσεις κλειστού ή ανοικτού τύπου στα σημεία του βίντειο που
επιθυμούμε και…

• Δημιουργούμε μία τάξη (π.χ. Γ’ Γυμνασίου και προσκαλούμε σε αυτήν μαθητές ή
τους στέλνουμε το Link ή, πιο απλά, τους δίνουμε τον κωδικό της τάξης.

• Οι μαθητές μπαίνουν ασύγχρονα στην τάξη και τρέχουν το βίντεο, απαντώντας
στις ερωτήσεις.

• Ο εκπαιδευτικός βλέπει τα αποτελέσματα



• Εφαρμογές: 6. Edpuzzle



• Εφαρμογές: Μπορούμε;

- Τα λογισμικά έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες, τι να πρωτομάθουμε;

- Είναι χιλιάδες, δεν τα γνωρίζουμε. Πώς θα τα βρούμε;

- Δεν διαθέτουμε αρκετό χρόνο για την σωστή εκμάθησή τους.

- Δεν μπορούμε να είμαστε ταυτόχρονα, για παράδειγμα, φιλόλογοι και καθηγητές
πληροφορικής.

Τα λογισμικά για ψηφιακές
φορητές συσκευές είναι
απλά στη διαχείρισή τους,
ενώ κάθε κατηγορία
λογισμικών έχει παρόμοιες
λειτουργίες.



• Εφαρμογές: Μπορούμε!

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Ζ Ο Μ Α Σ Τ Ε !Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Ζ Ο Μ Α Σ Τ Ε !

Ομάδα: «Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση»
https://www.facebook.com/
groups/837504746729916

Ομάδα: «Mobile learning in 
Education»

https://www.facebook.com/
groups/962427964205808

Ομάδα: «Inqury-Based 
Learning»

https://www.facebook.com/
groups/408769890609521

https://www.facebook.com/groups/837504746729916
https://www.facebook.com/groups/962427964205808
https://www.facebook.com/groups/408769890609521
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