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ΠΧ Ο Ι  ΔΞΤ ΠΝΔ  ΚΙ ΝΗΣ Δ Τ Κ ΔΤ Δ ΜΠΟΡΟ Τ Ν ΝΑ  ΒΟ Η-

Θ ΗΟ Τ Ν Σ ΗΝ Δ ΚΜ ΑΘ Η Η ΣΟ  ΥΟ ΛΔ ΙΟ.  

Σηε Σπγθεθξηκέλε έξεπλα  πξνζπαζνύκε λα αλαθαιύςνπκε ην θαηά πόζν νη 

έμππλεο θηλεηέο ζπζθεπέο ηύπνπ Tablets - Smart Phones κπνξνύλ λα ζπκβάι-

ινπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δηδαζθαιίαο ζηα ζρνιεία, ελώ πξνζθέξνληαη 

αξθεηέο πεγέο γηα ηνπο Δαζθάινπο -  Καζεγεηέο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ 

θαηαλόεζε απηώλ ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ. 

Δηζαγσγή ζηηο Έμππλεο 
Κηλεηέο πζθεπέο 
Οη έμππλεο θηλεηέο ζπζθεπέο ηύπνπ Tablet - Smart 

Phones έρνπλ κπεη πνιύ δπλακηθά πιένλ ζηε δσή 

καο. Σρεδόλ θάζε ζπίηη δηαζέηεη έλα έμππλν θηλεηό 

ηειέθσλν ή έλα Tablet, από ην νπνίν  θαζεκεξηλά 

αληιεί πιεξνθνξίεο είηε γηα δεδνκέλα πξνεξρόκελα 

από δηάθνξεο πεγέο ηνπ internet είηε γηα πιεζώξα 

εθαξκνγώλ θαη παηρληδηώλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηα 

πιαίζηα ηεο ςπραγσγίαο ηνπ.  

Ο όξνο tablet ζύκθσλα κε ηε Wikipedia [1] αλαθέ-

ξεηαη ζηνπο κηθξνύο θνξεηνύο ππνινγηζηέο, νη 

νπνίνη δε δηαζέηνπλ πιεθηξνιόγην θαη πνληίθη, 

αιιά νζόλε αθήο, ελώ ρσξίδνληαη ζε δύν θαηεγν-

ξίεο: 

Α) Τα Tablet PC, δειαδή tablet πνπ δηαζέηνπλ 

θάπνην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα θαη ιεηηνπξγνύλ σο 

κηθξά Laptop. 

Β) Καη ηα Web Tablet, δειαδή tablet γηα απνθιεη-

ζηηθή ρξήζε Internet θαη πνιπκέζσλ. 

Η βαζηθή θαηλνηνκία πνπ εηζήγαγαλ νη έμππλεο 

ζπζθεπέο ήηαλ ε νζόλε αθήο θαη ε εμάιεηςε ησλ 

θαισδίσλ θαη εμσηεξηθώλ εμαξηεκάησλ ηα νπνία 

ήηαλ απαηηνύκελα γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ε πξνγε-

λέζηεξεο ηερλνινγίαο ζπζθεπέο. Δπίζεο ε θνξεηό-

ηεηά ηνπο ηηο αλέδεημε σο έλα εύθνιν εξγαιείν 

δνπιεηάο αιιά θαη δηαζθέδαζεο, αθνύ δελ απαηηεί-

ηε πιένλ λα θάζεηε θάπνηνο ζην «παξαδνζηαθό» 

γξαθείν αιιά ζε νπνηνδήπνηε κέξνο κέζα ζην 

ζπίηη ζην γξαθείν ή ζηελ ύπαηζξν. Οη έμππλεο 

θηλεηέο ζπζθεπέο ήξζαλ γηα λα κείλνπλ θαη λα 

εμειηρηνύλ, ην ζέκα  είλαη αλ εκείο είκαζηε έηνηκνη 

γηα λα ηηο δερηνύκε θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε όιεο 

ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο. 

Δηαρξνληθέο 

Πσιήζεηο 

Έμππλσλ  

Σπζθεπώλ [2] 

Πωλήσεις 
ανά έτος σε 
εκατ. Τεμαχ.  

Android 

(Google) 

Black-

berry 
(RIM) 

IPhone 

(Apple) 
Linux 

Palm/

WebOS 
(Palm/HP) 

Symbi-

an 
(Nokia) 

Windows 
Mobile/

Phone 
(Microsoft) 

Bada 

(Samsung) 
Other 

2007   11.77 3.3 11.76 1.76 77.68 14.7     
2008   23.15 11.42 11.26 2.51 72.93 16.5     
2009 6.8 34.35 24.89 8.13 1.19 80.88 15.03     

2010 67.22 47.45 46.6     111.58 12.38     
2011 219.52 51.54 89.26     93.41 8.77   14.24 

2012-Q1 81.07 9.94 33.12     12.47 2.71 3.84 1.24 
2012-Q2 104.8 7.4 26 3.5   6.8 5.4   0.1 
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Παξαθάησ ζα βξείηε 5 εξσηήζεηο ηηο νπνίεο ζα 

πξέπεη λα απαληήζεηε, πξηλ πξνρσξήζεηε . 

Γξήγνξεο πκβνπιέο 

γηα λα Ξεθηλήζεηε! 

Πξηλ μεθηλήζεηε λα εηζάγεηε έλα 

εμειηγκέλν θνκκάηη ζην κάζεκά ζαο 

ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεί ηηο έμππλεο 

ζπζθεπέο, ζα πξέπεη λα βεβαησζείηε 

όηη έρεηε απαληήζεη επαξθώο ζηα 

παξαθάησ εξσηήκαηα: Α) Τν πξώην 

πνπ πξέπεη λα απαληήζεηε, είλαη ην 

ηη πξνζπαζείηε 

λα επηηύρεηε από 

απηή ζαο ηελ 

ελέξγεηα. Πξέπεη 

λα έρεηε μεθάζα-

ξνπο ζηόρνπο.   

Β) Τν δεύηεξν 

εξώηεκα είλαη 

ζρεηηθό κε ην αλ 

κπνξείηε λα πάξεηε άδεηα από ην 

Γηεπζπληήο ζαο ζην λα επηηξέςεη 

έζησ θαη πξνζσξηλά θαη ζηα πιαίζη-

α ηνπ καζήκαηόο ζαο λα ππάξρνπλ 

αλνηρηέο ζπζθεπέο ζηελ ηάμε.  Όπσο 

γλσξίδεηαη ππάξρεη απαγόξεπζε 

ρξήζεο θηλεηώλ θαη έμππλσλ ζπ-

ζθεπώλ ζηα ζρνιεία. Γ) Τν ηξίην 

εξώηεκα αλαθέξεηαη ζηνλ ηύπν ησλ 

ζπζθεπώλ πνπ έρεη ε πιεηνςεθία 

ησλ  καζεηώλ ζαο, ζε πεξίπησζε 

πνπ ην ζρνιείν ζαο δελ δηαζέηεη  

ζπζθεπέο ηύπνπ Tablet. Δίλαη ζεκα-

ληηθή εξώηεζε, δηόηη ζα ζαο νδεγή-

ζεη ζηε ζσζηή πξνεηνηκαζία. Γ) Η 

ηέηαξηε εξώηεζε αλαθέξεηαη θπξίσο 

ζηνπο καζεηέο ζαο, νη νπνίνη κπν-

ξνύλ λα ζαο πιεξνθνξήζνπλ γηα ηηο 

εθαξκνγέο πνπ ήδε 

ρξεζηκνπνηνύλ, ή βξί-

ζθνπλ ελδηαθέξνπζεο. 

Με απηό ηνλ ηξόπν ζα 

κπνξέζεηε θαιύηεξα λα 

θαηαλνήζεηε ην ηη ηνπο 

ελδηαθέξεη πεξηζζόηε-

ξν θαη κεηέπεηηα λα 

θηλεζείηε αλάινγα ζε 

ζρέζε κε ηηο εξγαζίεο πνπ κπνξεί λα 

ηνπο αλαζέζεηε. Δ) Τέινο ζα πξέπεη 

λα ξσηήζεηε ηνλ εαπηό ζαο αλ είλαη 

δηαηεζεηκέλνο λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα 

θνκκάηη ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ ηνπ 

γηα λα πξνεηνηκαζηεί θαη λα δεκηνπξ-

γήζεη ηηο ζεκεηώζεηο θαη εξγαζίεο. Η 

όιε πξνζπάζεηα πξνθαλώο δε ζα 

είλαη εύθνιε, αιιά λα είζηε ζίγνπξνη 

πσο ζην ηέινο ε εζηθή ηθαλνπνίεζή 

ζαο ζα είλαη κεγάιε. 

Θέλω να ειζάγω ηιρ 

έξςπνερ ζςζκεςέρ ζαν 

ένα κομμάηι ζηο μάθη-

μά μος. Δίναι άπαγε 

ζωζηό,  ή θα δημιοςπ-

γήζω πεπιζζόηεπα 

πποβλήμαηα; 

ΑΠΑΓΟΡΔΤΗ 
ΥΡΗΗ ΚΙΝΗ-

ΣΧΝ & ΗΛΔ-

ΚΣΡΟΝΙΚΧΝ 
ΤΚΔΤΧΝ ΣΑ 

ΥΟΛΔΙΑ! 

Απζηεξέο εληνιέο έδσζε ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο πξνο 

ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιεί-

σλ, πνπ πξνβιέπνπλ πνηλέο 

ηόζν γηα καζεηέο όζν θαη γηα 

εθπαηδεπηηθνύο πνπ έρνπλ 

αλνηθηά ηα θηλεηά ηνπο ηειέ-

θσλα ζηα ζρνιεία.  

Η αθνξκή βεβαίσο πνπ επέ-

βαιιε ηε ιήςε ηνπ κέηξνπ δελ 

είλαη ηόζν ηα παηρλίδηα θαη νη 

ελνριεηηθνί ήρνη, αιιά θαηλό-

κελα πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί 

κε θαηαγξαθή θσηνγξαθηώλ 

θαη βίληεν από καζεηέο θαη 

εθπαηδεπηηθνύο, κε πνιιέο 

θνξέο ηξαγηθά απνηειέζκαηα. 

Κύξηα αηηία είλαη ηα ζπλερηδό-

κελα θξνύζκαηα ζεμνπαιηθήο 

παξελόριεζεο ή αθόκε θαη ε 

θαηαγξαθή εηθόλσλ παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο κέζα ζηα ζρν-

ιεία.  

ηελ απόθαζε, πνπ  θνηλν-

πνηήζεθε ζηηο Δθπαηδεπηηθέο 

Γηεπζύλζεηο ηεο ρώξαο, ππν-

γξακκίδεηαη όηη  νη καζεηέο θαη 

εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα 

έρνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξνπζίαο ηνπο ζην ζρνιείν 

θιεηζηά ηα θηλεηά ηνπο. ε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ζα 

επηζύξνληαη θπξώζεηο όπσο 

ε επίπιεμε θαη απνβνιή γηα 

ηνπο καζεηέο θαη πεηζαξρηθέο 

πνηλέο γηα ηνπο εθπαηδεπηη-

θνύο.  

Οη έμππλεο θηλεηέο ζπζθεπέο  ήξζαλ 

γηα λα κείλνπλ. Απ’ όηη θαίλεηαη ζην 

παξαθάησ γξάθεκα, ηα έμππλα θηλε-

ηά ηειέθσλα ζα έρνπλ ηελ πξσηνθα-

ζεδξία  ζηηο παγθόζκηεο πσιήζεηο 

θαη ην 2013, ελώ ππνιείπνληαη θαηά 

πνιύ νη παξαδνζηαθνί ππνινγηζηέο 

(Desktop PC’s).  Βιέπνληαο ηνλ πα-

ξαθάησ πίλαθα κπνξνύκε λα αληιή-

ζνπκε ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο: 

Α) Οη πσιήζεηο γηα ηηο έμππλεο θηλε-

ηέο ζπζθεπέο ζα απνηειέζνπλ ην 

88,52% ηεο παγθόζκηαο αγνξάο 

ππνινγηζηώλ ελώ κόλνλ ην  11,47% 

ζα είλαη  νη πσιήζεηο ησλ Desktop 

PC’s.  

B) Θα ππάξμνπλ 1.201 εθ. πσιήζεηο 

έμππλσλ θνξεηώλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ 

ελώ, νη πσιήζεηο ησλ Desktop PC’s  

ζα αλέιζεη κόλνλ ζε  155,7 εθ. ηεκά-

ρηα [6]. 

http://eduadvisor.gr/
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Ίζσο ην κεγαιύηεξν εκπόδην γηα ηελ εθκάζε-

ζε ησλ έμππλσλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ δελ είλαη 
ην θόζηνο ή ν ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα 
ζρεδηαζηνύλ θαη λα εθαξκνζηνύλ ηα πξν-
γξάκκαηα δηδαζθαιίαο ζηα ζρνιεία, αιιά ν 
ηξόπνο πνπ νη άλζξσπνη αηζζάλνληαη γηα ηα 
θηλεηά ηειέθσλα ζηελ εθπαίδεπζε. Πνιιέο 
θνξέο απηνί πνπ ραξάζζνπλ ηελ πνιηηηθή γηα 
ηελ εθπαίδεπζε, αλεζπρνύλ γηα ηηο πηζαλέο 
αξλεηηθέο επηπηώζεηο από ηε ρξήζε θηλεηώλ 
ζπζθεπώλ ζηα ζρνιεία. Οη αλεζπρίεο ηνπο 
πεξηιακβάλνπλ ακθηβνιίεο γηα ηε ρξεζηκόηε-
ηα κηαο ζπζθεπήο ζηε κάζεζε ε νπνία έρεη 
κηθξή νζόλε όπσο είλαη απηή ησλ θηλεηώλ, ή 
ην ελδερόκελν απόζπαζεο ηεο πξνζνρήο 
ησλ καζεηώλ από ην κάζεκα ιόγν ησλ ζπ-
ζθεπώλ, ή πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά όπσο 
ε εμαπάηεζε, ή ν θπβεξλν-εθθνβηζκόο, ην 
«sexting», θαη βέβαηα ε αζθάιεηα ησλ καζε-
ηώλ όηαλ είλαη online [4]. 
Δπεηδή όινη απηνί νη θόβνη απνηεινύλ ζπρλά 
ηε βάζε ησλ πεξηνξηζηηθώλ πνιηηηθώλ πνπ 
εκπνδίδνπλ ηε ρξήζε ησλ έμππλσλ θηλεηώλ 
ζπζθεπώλ, είλαη ζεκαληηθό λα εμεηαζηνύλ 
πξνζεθηηθά νη αληηξξήζεηο γηα απηέο ηηο ζπ-
ζθεπέο ζηα ζρνιεία, θαζώο θαη πηζαλέο 
ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο. Οη 
αθόινπζεο αλεζπρίεο θαηαγξάθνληαη μερσξη-
ζηά γηα λα δνζεί κηα θαιύηεξε θαη νκαδνπνη-
εκέλε εηθόλα γηα ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο ρξή-
ζεο ζηε δηδαζθαιία ησλ έμππλσλ θηλεηώλ 
ζπζθεπώλ. 
Α) Μικπέρ Οθόνερ: Θεσξείηε όηη ε δηδαζθα-
ιία κε ζπζθεπέο πνπ δηαζέηνπλ κηθξέο νζό-
λεο, όπσο απηέο πνπ έρνπλ ηα θηλεηά ηειέθσ-
λα, δελ είλαη απνηειεζκαηηθέο - απνδνηηθέο, 
θαζώο ν ρξήζηεο δε βιέπεη όιεο ηηο πιεξν-
θνξίεο άκεζα ζηελ νζόλε ηνπ θαη ζα πξέπεη 
λα πεξηεγεζεί πνιιέο θνξέο κέζα ζε θάζε 
ηζηνζειίδα γηα λα επηηύρεη ην επηζπκεηό απν-
ηέιεζκα. Πνιιέο όκσο έξεπλεο [4] έρνπλ απν-
δείμεη όηη ηα ζεηηθά ηνλ κηθξόηεξσλ ζπζθεπώλ 
είλαη αξθεηά, ίζσο θαη πεξηζζόηεξα θαη αληη-
θξνύνπλ ην επηρείξεκα απηό. 
Β) Απόσπαση τηρ πποσοσήρ των μαθη-
τών: Απηόο ν παξάγνληαο ζεσξείηε ίζσο από 
ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο θαη ζπλήζσο είλαη ν 
ιόγνο πνπ νδεγεί ζηελ απαγόξεπζε όισλ 
απηώλ ησλ ζπζθεπώλ από ηα ζρνιεία. Θεσ-
ξείηε δειαδή όηη νη καζεηέο έρνληαο ελεξγν-
πνηεκέλεο ηηο ηειεθσληθέο έμππλεο ζπζθεπέο 
ηνπο ζηελ ηάμε, απνξξνθνύληαη κε κε ζρεηη-
θά πξάγκαηα θαη έηζη ράλνπλ ηελ νπζία ηνπ 

καζήκαηνο. Απηό όκσο κε ηειεπηαίεο κειέηεο 
πνπ έρνπλ γίλεη απνξξίπηεηαη. Πην ζπγθεθξηκέ-
λα ε Liz Kolb [7] δηελέξγεζε κηα έξεπλα ην 2011 
ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, ζηελ 
νπνία όπσο αθξηβώο αλαθέξεη: «Οι πεπιζζόηε-
ποι από ηοςρ δαζκάλοςρ, μος είπαν όηι οι μα-
θηηέρ, δεν έσοςν πποβλήμαηα πειθαπσίαρ όηαν 
σπηζιμοποιούν ζηη διδαζκαλία ηοςρ ηα κινηηά 
ηηλέθωνα. Σηην ππαγμαηικόηηηα, πολλοί από 
ηοςρ δαζκάλοςρ ςποζηήπιξαν όηι σπηζιμοποιώ-
νηαρ ζηη διδαζκαλία ηα κινηηά ηηλέθωνα μειώ-
θηκαν ηα πειθαπσικά παπαπηώμαηα ηων μαθη-
ηών ηα οποία είσαν ζσέζη με ηα κινηηά ηηλέθω-
να. Ενώ παπάλληλα με ηην έναπξη ηηρ εκπαι-
δεςηικήρ σπήζηρ ηοςρ ζηην ηάξη, οι δάζκαλοι 
ανέθεπαν όηι ηα πειθαπσικά πποβλήμαηα μειώ-
θηκαν όηαν ξεκίνηζαν να θέηοςν κανόνερ και να 
δημιοςπγούν αζθαλείρ οδηγίερ για ηη σπήζη 
ηων κινηηών ηηλεθώνων. Όλα ηα παπαπάνω 
βοήθηζαν πεπιζζόηεπο από όηι η απαγόπεςζη 
αςηών ηων ζςζκεςών ζηην ηάξη.» 
Δδώ ζα πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ ζπκβαηηθώλ καζεκάησλ ζα πξέ-
πεη νπσζδήπνηε ηα θηλεηά λα παξακέλνπλ 
θιεηζηά θαη κόλνλ θαηά ηε δηάξθεηα καζεκάησλ 
πνπ ε δηδαζθαιία ζηεξίδεηαη ζηα θηλεηά ή ζηηο 
έμππλεο θηλεηέο ζπζθεπέο ηύπνπ Tablet,  λα 
παξακέλνπλ απηέο νη ζπζθεπέο αλνηρηέο ζηελ 
ηάμε ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο. 
Γ) Πποβληματική σςμπεπιυοπά και ασυάλεια 
μαθητών: Έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο ζηνλ 
πεξηνξηζκό ησλ έμππλσλ ζπζθεπώλ ζηα ζρν-
ιεία, είλαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ θαη ε 
αζθάιεηά ηνπο ζην δηαδίθηπν. Πνιιέο θνξέο νη 
καζεηέο ζπκπεξηθέξνληαη αλώξηκα θαη κπνξεί 
λα βιάςνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ή αθόκε θαη 
ηνπο ίδηνπο ηνπο εαπηνύο ηνπο, αλεβάδνληαο 
θάπνηα απξεπή θσηνγξαθία ή βίληεν ζην δηαδί-
θηπν. Δπίζεο έρεη παξαηεξεζεί θαθόβνπια 
άηνκα λα πξνζεγγίδνπλ καζεηέο κέζσ δηαδηθηύ-

νπ θαη λα ηα παξελνρινύλ ζεμνπαιηθά, ή λα 
πξνζπαζνύλ λα ηα εμαπαηήζνπλ. Κάπνηα 
ελδηαθέξνληα ζηαηηζηηθά ηα νπνία πξνέξρν-
ληαη από ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο είλαη ηα 
παξαθάησ: 
1.Τν έλα ηξίην ησλ εθήβσλ ην νπνίν είρε 
καδί ηνπ θηλεηό ηειέθσλν ζην ζρνιείν έρεη 
πξνζπαζήζεη κε απηό λα θάλεη αληηγξαθή, 
ελώ ηα δύν ηξίηα όισλ ησλ εθήβσλ αλαθέ-
ξνπλ όηη έρνπλ δεη θάπνηνλ άιιν ζπκκαζεηή 
ηνπο λα ρξεζηκνπνηεί ην θηλεηό ηνπ γηα λα  
θάλεη αληηγξαθή [8]. 
2. Τν είθνζη έμε ηηο εθαηό ησλ εθήβσλ έρεη 
αλαθέξεη όηη έρεη δερηεί παξελνριεηηθά ή 
εθθνβηζηηθά κελύκαηα ή αθόκε θαη ηειεθσ-
λήκαηα από αγλώζηνπο [9]. 
3. Τέινο, ηέζζεξα ηηο εθαηό ησλ εθήβσλ 
αλέθεξε όηη έρεη ζηείιεη κηα εηθόλα κε ζεμνπ-
αιηθό πεξηερόκελν κέζσ κελύκαηνο θηλεηνύ 
ηειεθώλνπ, ελώ δεθαπέληε ηηο εθαηό αλέθεξε 
όηη έιαβε έλα κήλπκα κε αληίζηνηρν πεξηερό-
κελν [9]. 
Η πξνζπάζεηα πάλησο, ζα πξέπεη λα επηθε-
ληξσζεί ζηελ εθκάζεζε ησλ καζεηώλ ζην 
πώο ζα πξέπεη λα απνθεύγνπλ ηέηνηεο θαηα-
ζηάζεηο θαη απηό δηόηη ε πξόζβαζή ηνπο ζην 
δηαδίθηπν κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη 
εθηόο ηνπ ρώξνπ ηνπ ζρνιείνπ θαη γηα ην 
ιόγν απηό ζα πξέπεη λα έρνπλ εθπαηδεπηεί 
ζσζηά γηα λα θαηαλννύλ ηηο δπζθνιίεο - 
παγίδεο πνπ ζα εκθαληζηνύλ κπξνζηά ηνπο. 
Η εθκάζεζε επνκέλσο ηξόπσλ αληηκεηώπη-
ζεο - απνθπγήο πεξίεξγσλ θαηαζηάζεσλ 
από ηνπο καζεηέο είλαη ην πξσηεύσλ κάζε-
κα πνπ ζα πξέπεη λα δηδαρζνύλ θαη ην λα 
θεξδίζεη θάπνηνο ηελ εκπηζηνζύλε ησλ λέσλ 
γηα λα ηνπο παξέρεη θαζνδήγεζε θαη ζπκ-
βνπιέο είλαη από ηνπο βαζηθνύο ζηόρνπο 

ελόο έμππλνπ δαζθάινπ-θαζεγεηή! 
Γείηε ην παξαπάλσ βίληεν ην νπνίν είλαη 
ελδεηθηηθό γηα ηε ρξήζε ησλ έμππλσλ θηλε-
ηώλ ζπζθεπώλ ζηα ζρνιεία ησλ Η.Π.Α. ην 
2009! Έλα έμππλν βίληεν πνπ πξαγκαην-
πνηήζεθε από ην Μεηαπηπρηαθό ηκήκα Edu-
cation Media Design & Technology ηνπ Full 
Sail University of Florida. 

Δκπόδηα & πεξηνξηζκνί γηα ηελ εθκάζεζε  

ησλ έμππλσλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ! 

http://eduadvisor.gr/
http://www.youtube.com/watch?v=aXt_de2-HBE
http://www.youtube.com/watch?v=aXt_de2-HBE
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Κινητά τηλέυωνα 

Ίζσο είλαη ή πνηό απιή ζπζθεπή ζε ζρέζε κε όιεο ηηο άιιεο παξαθάησ, αιιά παξακέλεη λα είλαη δεκνθηιήο θαη κε πνιιέο δπλαηόηεηεο. Κά-

πνηνο κπνξεί ζηα πιαίζηα κηαο εξγαζίαο λα ζπλνκηιεί είηε πξνθνξηθά είηε γξαπηά κε πνιιά ηαπηόρξνλα κέιε ηεο νκάδαο, ελώ κπνξεί λα ρξε-

ζηκνπνηήζεη ηελ θάκεξά ηεο γηα λα απνζηείιεη θσηνγξαθίεο κε ηελ πξόνδν ηεο εξγαζίαο πνπ έρεη αλαιάβεη. Οη καζεηέο κπνξνύλ αθόκε λα 

θαηαγξάςνπλ, κέζσ ηεο δπλαηόηεηαο γηα αλαπαξαγσγή βίληεν, ηνπο εαπηνύο ηνπο ή λα πάξνπλ θάπνηα ζπλέληεπμε ή λα θαηαγξάςνπλ θάπνηα 

νκηιία ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηελ επεμεξγαζηνύλ γηα λα δνπλ πηζαλά ηνπο ιάζε. Με απηό ηνλ ηξόπν κπνξνύλ λα βειηησζνύλ αξθεηά. 

Είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα γλσξίδεηαη όινπο ηνπο ηύπνπο ησλ έμππλσλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ 

πνπ ππάξρνπλ ζην εκπόξην. Η πξόζβαζε ζηε δηαδηθηπαθή πιεξνθνξία είλαη κόλνλ ε αξ-

ρή. Οη καζεηέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο ηνπο γηα λα θαηα-

ζθεπάζνπλ δηαδξαζηηθέο παξνπζηάζεηο κε ηε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθώλ κέζσλ ηα νπνία ζα 

ηνπο βνεζήζνπλ λα αλαδείμνπλ ηελ εξγαζία ηνπο. Παξαθάησ αλαιύνπκε ηνπο δηάθνξνπο 

ηύπνπο έμππλσλ ζπζθεπώλ, θαζώο επίζεο θαη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ ηάμε. Να ζπκάζηε πάληα πσο ε ηερλνινγία πξνρσξάεη γξήγνξα 

θαη θαιύηεξα λα βξηζθόκαζηε δίπια ηεο παξά απέλαληί ηεο! 

ΓΝΧΡΙΣΔ ΣΙ ΔΞΤΠΝΔ ΚΙΝΗΣΔ 
ΤΚΔΤΔ 

E-book Readers (ςσκεςέρ για ανάγνωση ηλεκτπονικών βιβλίων) 

Ο βαζηθόο ξόινο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπζθεπώλ είλαη θπζηθά ε αλάγλσζε ειεθηξνληθώλ βηβιίσλ θαη ε απνζήθεπζε κεγάιεο πνζόηεηαο απηώλ, 

κε άκεζε δπλαηόηεηα αλάθηεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηώλ. Πξνζθέξνπλ επηπιένλ, εύθνιε πξόζβαζε ζε κεηαθξαζηέο  θεηκέλνπ θαη 

ιέμεσλ. Δπηπιένλ, έλα κεγάιν πνζνζηό θόζκνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπέο γηα λα δηαβάδεη ηνλ θαζεκεξηλό ηύπν θαη πεξηνδηθά 

ζηελ ειεθηξνληθή ηνπ κνξθή, επνκέλσο απηέο νη ζπζθεπέο βνήζεζαλ αξθεηά ζηελ κείσζε ηύπσζεο κε ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν ησλ εθεκεξί-

δσλ θαη ζηελ εμνηθνλόκεζε ραξηηνύ κε ζεκαληηθή ζεηηθή επίπησζε ζην πεξηβάιινλ. Γλσζηέο εηαηξείεο κε ηέηνηνπ είδνπο ζπζθεπέο ε ίλαη ε Ama-

zon κε ηε ζπζθεπή  Kindle, ε Barnes & Nobles  κε ηε ζπζθεπή Nook θαη ε Kobo κε ηα Kobo eReaders. 

MP3 & Portable Media Players (Κινητέρ σςσκεςέρ αναπαπαγωγήρ πολςμέσων)  

Οη ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπέο, εθηόο ηνπ όηη κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ αθνπζηηθή ςπραγσγία, είλαη θαη πνιύ δπλαηέο ζην λα παξνπζηάδνπλ βίληεν  

δηαιέμεηο από πιεζώξα πεγώλ. Σεκαληηθό εδώ είλαη λα αλαθέξνπκε ην iTunes ηεο Apple, όπνπ θάπνηνο κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη δσξεάλ 

έλα πιήζνο δηαιέμεσλ από θνξπθαία παλεπηζηήκηα ηνπ θόζκνπ ελώ θάπνηνο κπνξεί λα βξεη ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο θαη ζην δηαδηθηπαθό 

ηόπν brainpop.com (ζηελ Αγγιηθή γιώζζα). Δπίζεο νη ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα θαηεβάζνπλ εθαξκνγέο γηα έξεπλα θαη 

εθκάζεζε δηαθόξσλ επηζηεκνληθώλ αληηθεηκέλσλ θαη καζεκάησλ. Όιεο ηνπο δηαζέηνπλ θαη ελζσκαησκέλε θάκεξα ηελ νπνία κπνξνύλ λα ρξε-

ζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο γηα λα θσηνγξαθίζνπλ θαη λα αλεβάζνπλ ζην δηαδίθηπν ελδηαθέξνληα ζέκαηα. 

Tablets 

Τν πνην ηζρπξό εξγαιείν από ηηο έμππλεο θηλεηέο ζπζθεπέο είλαη ηα Tablets.  Σρεδόλ ζπλαγσλίδνληαη ηα Laptops δηόηη έρνπλ πνιύ δπλαηνύο 

επεμεξγαζηέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πιεζώξα εθαξκνγώλ, λα ζεξθάξνπλ ζην δηαδίθηπν, λα πξνβάινπλ ηαηλίεο λα  αλαπαξάγνπλ ηα 

θαιύηεξα παηρλίδηα θαη πνιιά άιια,  ζε έλα έμππλν θαη θηιηθό πεξηβάιινλ κε νζόλε αθήο. Πνιύ ελδηαθέξνπζεο ζπζθεπέο κε κεγάιε παγθό-

ζκηα επηηπρία είλαη ην iPad ηεο Apple, ην Kindle Fire ηεο Amazon θαη ην Samsung Galaxy  Tab, ελώ ππάξρνπλ πνιιέο αθόκα εηαηξείεο πνπ 

παξάγνπλ ηέηνηνπ είδνπο πξντόληα. Ο αληαγσληζκόο ζε απηέο ηηο ζπζθεπέο θαη ε κεγάιε δήηεζε, ηηο εθηόμεπζε ηερλνινγηθά, αθνύ θάλνπλ όζα 

έρνπκε αλαθέξεη παξαπάλσ γηα όιεο ηηο ζπζθεπέο, πνπ κόλνλ ηζρπξνί ππνινγηζηέο κπνξνύλ λα επηηύρνπλ.  Τα ηειεπηαία ρξόληα πνιιά ζρν-

ιεία αλά ηνλ θόζκν πηνζέηεζαλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο ηα Tablets, αθνύ πξνζθέξνπλ πνιιέο εθαξκνγέο ζην θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο, ελώ απν-

γείσζε ηελ απόιαπζε ηεο κάζεζεο γηα ηνπο καζεηέο! 

Smart Phone (Έξςπνα Κινητά τηλέυωνα)  

Όζν κεγαιύηεξνο ζε ειηθία είλαη έλαο καζεηήο ηόζν πην πνιύ ζέιεη λα έρεη έλα ηέηνην έμππλν θηλεηό ηειέθσλν. Οπζηαζηηθά απηά κπνξνύλ λα 

θάλνπλ πιένλ όηη θαη έλα Tablet, ελώ παξάιιεια κπνξεί θάπνηνο λα ηειεθσλεί θαη λα ζηέιλεη κελύκαηα. Ο πεξηνξηζκόο εδώ ζε ζρέζε κε ηα 

Tablets είλαη ε κηθξόηεξε νζόλε. Παξάιιεια όκσο, θάπνηνο κπνξεί λα βξεη ηελ πιεζώξα εθαξκνγώλ πνπ ππάξρνπλ θαη ζηα Tablets, όπσο 

«άπεηξα» παηρλίδηα γηα δηαζθέδαζε θαζώο επίζεο βίληεν θαη εθαξκνγέο γηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα. Απ’ όηη θαίλεηαη ην κέιινλ θηλείηαη κεηαμύ 

ησλ Tablets θαη ησλ Smart Phones αλάινγα κε ηε ρξήζε πνπ επηζπκεί θάπνηνο, θαζώο επίζεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. 

http://eduadvisor.gr/
http://brainpop.com
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ΠΗΓΔ ΔΜΠΝΔΤΗ 
ΓΑΚΑΛΧΝ - ΚΑΘΗΓΗΣΧΝ 

 

ΞΔΚΙΝΟΝΣΑ ΣΟΝ 
ΦΗΦΙΑΚΟ ΚΟΜΟ 
ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 
 
Θα μεθηλήζνπκε κε ην Scratched, ην νπνίν 
κπνξείηε λα ην βξείηε ζηε δηεύζπλζε 
www.scratched.media.mit.edu . Από απηό 
ηνλ ηζηνρώξν κπνξείηε λα αληιήζεηε πιε-
ζώξα πιεξνθνξηώλ θαη ππνζηήξημε πάλσ 
ζε ζπγθεθξηκέλεο γιώζζεο πξνγξακκαηη-
ζκνύ. Τν Scratch δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζε 
θάπνηνλ λα δεκηνπξγήζεη κε πνιύ απιά 
εξγαιεία ηα δηθά ηνπ παηρλίδηα θαη θηλνύκε-
λα γξαθηθά θαη λα θαηαλνήζεη κε εύθνιν 
ηξόπν ηηο καζεκαηηθέο πξάμεηο πίζσ απ’ 
όια απηά! Μπνξείηε πνιύ γξήγνξα λα δείηε 
ην εηζαγσγηθό βίληεν γηα λα θαηαλνήζεηε 
πεξηζζόηεξν ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ. 

Φπζηθά ε Google πξνζθέξεη ζηε δηεύζπλ-
ζε: http://www.google.com/enterprise/apps/
education/products.html έλα ζύλνιν εθαξ-
κνγώλ γηα ηελ εθπαίδεπζε. Η βαζηθή ηεο 
θηινζνθία είλαη λα εληζρύζεη ηε ζπλεξγα-
ζία κεηαμύ νκνεηδώλ νκάδσλ θαη λα ηηο 
βνεζήζεη λα εξγαζηνύλ απνκαθξπζκέλα, 
αιιά κε όια ηα νθέιε ηεο επηηόπνπ ζπλεξ-
γαζίαο. Γηα παξάδεηγκα αξρεία κπνξνύλ 
λα νκαδνπνηεζνύλ λα επεμεξγαζηνύλ θαη 
λα κνηξαζηνύλ ζηηγκηαία, ή λα ρξεζηκνπνη-
εζνύλ εηδηθά εκεξνιόγηα γηα ην ζπγρξνλη-
ζκό ησλ καζεηώλ κεηαμύ ηνπο θαη ηελ πα-
ξαθνινύζεζε ηεο πξνόδνπ ηνπ θαζελόο. 
Δπίζεο, πνιύ ζεκαληηθή ππεξεζία είλαη ε 
δεκηνπξγία αληηγξάθσλ αζθαιείαο ζε-
κεηώζεσλ θαη πνιιά άιια. Όιεο απηέο νη 
εθαξκνγέο είλαη εληειώο δσξεάλ γηα ηνπο 
καζεηέο θαη ηνπο δαζθάινπο ηνπο! Σίγνπξα 
θάπνηεο εθαξκνγέο πνπ ζα ζαο βνεζή-

ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ 
ΒΟΗΘΗΟΤΝ ΣΟΤ ΥΡΗΣΔ  
ΔΞΤΠΝΧΝ ΚΙΝΗΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ 

ζνπλ εμαηξεηηθά.  Οη ζπγθεθξηκέλεο εθαξ-
κνγέο ζπληζηώληαη θαη ζηελ νξγάλσζε ησλ 
δηαδηθαζηώλ ησλ ζρνιείσλ, ηδηαίηεξα κη-
θξόηεξσλ κνλάδσλ πνπ δελ έρνπλ πξνκε-
ζεπηεί θάπνην αμηόινγν πιεξνθνξηαθό 
ζύζηεκα.  
 
 
 
Όπσο όινη γλσξίδνπκε, ηα θνηλσληθά κέζα 
δηθηύσζεο βξίζθνληαη απηή ηε ζηηγκή ζην 
απόγεην ηνπο. Όινη γλσξίδνπλ ην facebook 
θαη θπξίσο όινη νη καζεηέο! Τν 
www.edmodo.com είλαη θαη απηό έλα θνη-
λσληθό δίθηπν, κε ηε δηαθνξά όκσο όηη 
αλαθέξεηαη ζε γνλείο, καζεηέο θαη δαζθά-
ινπο. Γώζηε ζηνπο καζεηέο ζαο έλα γλώξη-
κν πεξηβάιινλ γηα λα επηθνηλσλήζνπλ καδί 
ζαο, ελώ κε ηα ζύγρξνλα εξγαιεία πνπ 
πξνζθέξεη ζα βνεζήζνπλ εζάο θαη ηνπο 
καζεηέο ζαο λα ζπλεξγαζηείηε ζηηο δηάθν-
ξεο εξγαζίεο πνπ κπνξεί λα ηνπο έρεηε 
αλαζέζεη. Δπηπιένλ, κπνξείηε λα ηνπο δη-
δάζθεηε κέζα από δηάθνξα quiz, πνπ κπν-
ξείηε λα θηηάμεηε εζείο, ελώ επίζεο έρεηε ηε 
δπλαηόηεηα λα ηνπο επηβξαβεύεηε κε δηά-
θνξα ςεθηαθά «κεηάιιηα» γηα λα ηνπο θά-
λεηε λα ληώζνπλ όκνξθα.  

Γνθηκάζηε ηε mobile εθαξκνγή, ελώ κπν-
ξείηε λα δείηε ηα εηζαγσγηθά βίληεν πνπ 
πξνζθέξνπλ ζην site κε αλάιπζε ησλ ππε-
ξεζηώλ. 

ΠΗΓΔ ΠΟΤ ΘΑ ΒΟΗΘΗΟΤΝ 
ΣΗΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ Α 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

www.themobilenative.org 
Γάζθαινη θαη bloggers κνηξάδνληαη πιηθό 
θαη πεγέο από ηελ ηάμε θαη όρη κόλνλ θαη 
βνεζνύλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα αλαπηύ-
μνπλ πεξηζζόηεξνπο ηξόπνπο γηα ηελ εθ-
κάζεζε ησλ έμππλσλ ζπζθεπώλ ζην κά-

ζεκά ηνπο. Έλαο δηαδηθηπαθόο ρώξνο γε-
κάηνο πεγέο θαη πεξηερόκελν γηα ηηο 
έμππλεο ζπζθεπέο. 
 
 
 

UNESCO’S WORKING PAPER ON MO-
BILE LEARNING 
h t t p : / / u n e s d o c . u n e s c o . o r g /
images/0021/002160/216083E.pdf 
Μηα νινθιεξσκέλε έξεπλα ε νπνία ζπδε-
ηάεη ηξόπνπο πινπνίεζεο θαη πξνθιήζεηο 
γηα ην κέιινλ. 

http://newlearninginstitute.org/blog 
Τν ζπγθεθξηκέλν blog αλαθέξεηαη θπξίσο 
ζηνπο λένπο ηξόπνπο εθκάζεζεο. Δίλαη έλα 
πνιύ αμηόινγν blog κε αξθεηό πεξηερόκελν. 

http://iamlearn.org/projects 
Σε απηό ην site ζα βξείηε πνιιά παξαδείγ-
καηα θαη πξσηνβνπιίεο πνπ δηελεξγνύληαη 
απηή ηε ζηηγκή παγθνζκίσο γηα ηελ εθαξ-
κνγή έμππλσλ ηερλνινγηώλ ζε πξαγκαηηθέο 
αίζνπζεο ζρνιίσλ θαη όρη κόλνλ. Γείηε ηελ 
θαηεγνξία Projects γηα λα πάξεηε κηα αί-
ζζεζε. 
 
 
 
 
h t t p : / / w w w . c e n t e r d i g i t a l e d . c o m /
classtech/12-Keys-Education-Apps.html 
Τν ζπγθεθξηκέλν άξζξν ζα ζαο βνεζήζεη 
λα αμηνινγήζεηε ζσζηά, πνηεο εθαξκνγέο 
ζα πξέπεη λα εηζάγεηαη ζηελ ηάμε. Τη ζα 
πξέπεη λα πξνζέμεηε θαη ηη λα απνθύγεηε. 

http://www.scratched.media.mit.edu
http://www.google.com/enterprise/apps/education/products.html
http://www.google.com/enterprise/apps/education/products.html
http://www.edmodo.com
http://eduadvisor.gr/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AQgCXEoTap4%23!
http://www.themobilenative.org
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002160/216083E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002160/216083E.pdf
http://newlearninginstitute.org/blog
http://iamlearn.org/projects
http://www.centerdigitaled.com/classtech/12-Keys-Education-Apps.html
http://www.centerdigitaled.com/classtech/12-Keys-Education-Apps.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AQgCXEoTap4#!
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PUPPET PALS HD 
https://itunes.apple.com/us/app/puppet-
pals/id342076546?mt=8 

Μηα έμππλε εθαξκν-
γή ε νπνία δίλεη ηε 
δπλαηόηεηα ζε κηθξά 
παηδηά αληί λα θάζν-
ληαη θαη λα παξαθν-
ινπζνύλ παζεηηθά 

ηειεόξαζε, λα θηηάμνπλ ηα ίδηα, ην δηθό 
ηνπο εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα. Η εθαξκν-
γή ε ζπγθεθξηκέλε δηαηίζεηαη θαη δσξεάλ 
δίλνληάο ζαο ηε δπλαηόηεηα λα ηε δνθηκά-
ζεηε, πξηλ ηελ αγνξάζεηε. 
 
ΟΙ ΙΣΟΡΙΕ ΣΟΤ ΞΕΦΣΕΡΗ 
http://www.siem.gr/ios/gr/index.html 

Έμππλεο εθαξκνγέο γηα 
γξήγνξε εθκάζεζε δηαθό-
ξσλ εθπαηδεπηηθώλ αληη-

θεηκέλσλ από παηδηώλ 2 εηώλ θαη επάλσ. 
Μπνξείηε λα θαηεβάζεηε ηηο εθαξκνγέο θαη 
ζε δσξεάλ έθδνζε γηα λα ηηο δνθηκάζεηε 
αξρηθά. 
 
I-NIGMA 
ht tp : / /www. i -n igma .com/Down load i -
nigmaReader.html 

 
 

Σε απηή ηε δηεύζπλζε ζα βξείηε πιεξνθν-
ξίεο γηα λα κπνξέζεηε λα δηδάμεηε ηνπο 
καζεηέο ζαο ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο 
ζα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο 
θσδηθνύο «Quick Response» θαη «Data 
Matrix» bar codes, θαζώο επίζεο θαη λα 
δεκηνπξγήζνπλ αληίζηνηρνπο θσδηθνύο 
δπλακηθά κέζα από απηό ην site. Πνιύ γξή-
γνξε επεμήγεζε ζαο δίλεη ην video πνπ 
επηζπλάπηεηαη ζε απηή ηελ παξνπζίαζε. 
 
NEARPOD 
http://www.nearpod.com 

Η ζπγθεθξηκέλε 
εθαξκνγή ζαο βνε-
ζάεη λα δεκηνπξγή-

ζεηε παξνπζηάζεηο νη νπνίεο κπνξνύλ λα 
ηξέρνπλ ηαπηόρξνλα ζε όια ηα iPads πνπ 

ππάξρνπλ κέζα ζε κηα ηάμε. Γίλεη επίζεο 
ηε δπλαηόηεηα λα ππάξρεη δπλακηθή απά-
ληεζε από ηνπο καζεηέο ζε όζα αλαθέξν-
ληαη ζηελ παξνπζίαζε ζαο, ελώ παξάιιε-
ια πξνζθέξεη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ηελ 
απόδνζή ηνπο. Γείηε ην βίληεν γηα πεξηζ-
ζόηεξεο πιεξνθνξίεο. 
 
MOTION MATH 
http://motionmathgames.com 

Έμππλα παηρλίδηα πνπ 
βνεζνύλ  ηε βειηίσζε 
ηεο καζεκαηηθήο ζθέ-
ςεο ησλ παηδηώλ ζαο. 
Θα ρξεηαζηεί λα είζηε 
δίπια ζην παηδί ζαο 

ιόγν ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο Αγγιηθήο 
γιώζζαο. Γείηε ην βίληεν γηα λα πάξεηε κηα 
πξώηε ηδέα. 
 
DROPBOX 
http://www.dropbox.com  
Έλα εξγαιείν απνζήθεπζεο αξρείσλ ζε 

απνκαθξπζκέλν ππν-
ινγηζηή ζηα πξόηππα 
ηεο Cloud ηερλνινγί-

αο.  Πιένλ νηηδήπνηε δεκηνπξγείηε, ην απν-
ζεθεύεηε ζην ζπγθεθξηκέλν θάθειό ζαο θαη 
κπνξείηε πνιύ εύθνια λα ην κνηξαζηείηε κε 
ηξίηνπο κε ιίγα κόλνλ θιηθ. Η δσξεάλ 
έθδνζε ζαο πξνζθέξεη 2 GB απνζεθεπηηθό 
ρώξν, ελώ όζν κνηξάδεζηε ηα αξρεία ζαο 
κε θαηλνύξγηνπο αλζξώπνπο, ηόζν απηόο ν 
ρώξνο κεγαιώλεη. Μηα ζνβαξή εθαξκνγή 
πνπ ζα ζαο βνεζήζεη αξθεηά. 
 
GREEK DICTIONARY 
http://ithinkdiff.net/iphone-applications/

greek-dictionary/ 
Έλα θιαζηθό αιιά 
θαη έμππλν ιεμηθό, ην 
νπνίν ζαο δίλεη επη-

πιένλ ηε δπλαηόηεηα λα παίμεηε παηρλίδηα 
κε ηηο ιέμεηο θαη λα πινπηίζεηε κε απηό ηνλ 
ηξόπν ην ιεμηιόγηό ζαο. Η δσξεάλ εθαξκν-
γή ζαο πξνζθέξεη έλα κεγάιν όγθν ιέμεσλ, 
ελώ αλ είζηε αξθεηά απαηηεηηθνί ε πιήξεο 
έθδνζε ζα ζαο ηθαλνπνηήζεη απόιπηα. 
Σίγνπξα έλα έμππλν εξγαιείν γηα εζάο θαη 
ηνπο καζεηέο ζαο.  

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ &  

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ & 

ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 

https://itunes.apple.com/us/app/puppet-pals/id342076546?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/puppet-pals/id342076546?mt=8
http://www.siem.gr/ios/gr/index.html
http://www.i-nigma.com/Downloadi-nigmaReader.html
http://www.i-nigma.com/Downloadi-nigmaReader.html
http://www.nearpod.com
http://motionmathgames.com
http://www.dropbox.com
http://ithinkdiff.net/iphone-applications/greek-dictionary/
http://ithinkdiff.net/iphone-applications/greek-dictionary/
http://eduadvisor.gr/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BDop0sqOR2E
http://vimeo.com/36142977
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5UDWKpq9Xoo
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BDop0sqOR2E
http://vimeo.com/36142977
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EVERNOTE 
http://evernote.com 

Οη καζεηέο κπν-
ξνύλ λα θξαηνύλ 
ζεκεηώζεηο θαη λα 

καδεύνπλ πεγέο γηα ηα project ηνπο, ελώ 
είλαη πνιύ εύθνιν λα ηα κνηξάδνληαη κεηα-
μύ ηνπο ή κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TWITTER 
http://twitter.com 
Τν twitter είλαη έλα από ηα κεγαιύηεξα θαη 

πνην γλσζηά θνηλσληθά δίθηπα, 
ην νπνίν δηαηίζεηαη ζε όιεο ηηο 
έμππλεο ζπζθεπέο. Πνιύ ζα 

πνπλ όηη ην επίπεδν ησλ ζπδεηήζεσλ όκσο 
είλαη αξθεηά ρακειό πνιιέο θνξέο από 
πνιινύο από ηνπο ρξήζηεο ηνπ, όκσο ζα 
πξέπεη λα ηνπ αλαγλσξίζνπκε ηελ άκεζε 
θαη εύθνιε πιεξνθόξεζε πνπ πξνζθέξεη 
θαη ηε δπλαηόηεηα λα κνηξάδεηε εύθνια 
εηθόλεο, βίληεν θαη γεληθόηεξα ηηο θαζεκεξη-
λέο ζθέςεηο καο. Σηελ εθπαίδεπζε κπνξεί 
λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηνπο καζεηέο γηα 
λα ελεκεξώλνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο γηα 
αμηόινγα επηζηεκνληθά θείκελα πνπ κπνξεί 
λα έρνπλ βξεη, ην πώο πεξλνύλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ελόο ηαμηδηνύ ηνπο, ή λα δεκν-
ζηεύνπλ ηηο έξεπλέο ηνπο θαη ηηο εξγαζίεο 
ηνπο. Φπζηθά νη θαζεγεηέο κπνξνύλ λα 
ελεκεξώλνπλ ζηηγκηαία όινπο ηνπο καζεηέο 
ηνπο γηα πιεζώξα ζεκάησλ, όπσο ππελζύ-
κηζε εμεηάζεσλ, παξάδνζε εξγαζηώλ, 
αιιαγή ύιεο θαη πνιιά αθόκε. 

GOOGLE EARTH 
http://www.google.com/earth/index.html 

Μηα από ηηο 
πνιιέο εθαξκν-
γέο ηεο Google 

πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πνιύ εύθν-

ια γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο. Βάιηε 
ηνπο καζεηέο ζαο λα κάζνπλ εύθνια, ηνπν-
ζεζίεο, πόιεηο θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο 
δίλνληάο ηνπο ηε δπλαηόηεηα λα εθηππώ-
ζνπλ ζηηο εξγαζίεο ηνπο ηα αμηνζέαηα από 
ςειά. Δπίζεο, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα 
δνπλ ηελ επηθάλεηα ηνπ θεγγαξηνύ ή ηνπ 
Άξε ή αθόκε θαη ηνλ έλαζηξν νπξαλό κε 
κεγάιε αλάιπζε γηα ην θάζε ηη! 
 
SOCRATIVE 
http://socrative.com 

Μηα αθόκε εθπιεθηη-
θή εθαξκνγή γηα 
ηνπο θαζεγεηέο, νη 
νπνίνη ζέινπλ λα 
δνπλ θαηά πόζν νη 

καζεηέο ηνπο έρνπλ αθνκνηώζεη όιεο ηηο 
πιεξνθνξίεο από ην κάζεκα. Η ζπγθεθξη-
κέλε εθαξκνγή δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζε 
πξαγκαηηθό ρξόλν λα πξαγκαηνπνηήζεη ν 
θαζεγεηήο test γλώζεσλ γηα ηνπο καζεηέο 
ηνπ. Οη εξσηήζεηο δύλνληαη από ηνλ θαζε-
γεηή ζηνπο καζεηέο θαη κέζσ ησλ έμππλσλ 
θηλεηώλ ζπζθεπώλ ηνπο (smart phones, 
tablets, iPod touch) απαληνύλ ζηηο εξσηή-

ζεηο. Ταπηόρξνλα ν θαζεγεηήο κπνξεί λα 
δεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ θάζε καζεηή ζε 
θάζε εξώηεζε. Δίλαη κηα παλέμππλε εθαξ-
κνγή ελώ ηαπηόρξνλα είλαη θαη πνιύ απιή 
ζηε ρξήζε ηεο. Γνθηκάζηε ηε είλαη δσξεάλ! 
 
THE CHEMICAL TOUCH 
http://bit.ly/UgOTgz 
Δμεξεπλήζηε ηηο ηδηόηεηεο ησλ ζηνηρείσλ θαη 

ησλ πξόηππσλ ακηλνμέσλ κε 
ην πάηεκα ελόο θνπκπηνύ. 
Δθηόο από ηελ αηνκηθή κάδα, 
κπνξείηε λα δείηε ηηο ηδηόηεηεο 
όπσο ε ππθλόηεηα, ην ζεκείν 
ηήμεσο, ην ζεκείν δέζεσο, ηελ 

αηνκηθή αθηίλα, θαη πνιιά άιια. Έρνληαο 
εμαληιήζεη ηηο εκθαληδόκελεο πιεξνθνξίεο, 
θάληε θιηθ ζην θνπκπί δηαδίθηπν γηα λα 
δείηε ηε ζειίδα ηεο Wikipedia γηα ην επηιεγ-
κέλν ζηνηρείν ή ακηλνμέν. Σίγνπξα κηα ρξή-
ζηκε εθαξκνγή γηα απηνύο πνπ ελδηαθέξν-
ληαη γηα ηε ρεκεία. 

Σε απηό ην ζεκείν νινθιεξώλεηαη ε έξεπλά 
καο. Δπρόκαζηε λα ζαο βνεζήζακε αξθεηά 
θαη λα ζαο δώζακε αξθεηέο ηδέεο πξνο 
πινπνίεζε! Καιή ζπλέρεηα... 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ  

& ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ 

ΓΤΜΝΑΙΑ & ΛΤΚΕΙΑ 

http://evernote.com
http://twitter.com
http://www.google.com/earth/index.html
http://socrative.com/
http://bit.ly/UgOTgz
http://eduadvisor.gr/
http://evernote.com/video/
http://www.google.com/earth/index.html
http://socrative.com/
http://evernote.com/video/
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1. http://el.wikipedia.org/wiki/Tablet  
 
2. a) Gartner Says Worldwide Smartphone Sales Reached Its Lowest Growth Rate With 3.7 Per Cent Increase in 

Fourth Quarter of 2008. Gartner.com.  
 
2. b) Gartner Says Worldwide Mobile Phone Sales to End Users Grew 8 Per Cent in Fourth Quarter 2009; Market 

Remained Flat in 2009. Gartner.com.  

2. c) Gartner Says Worldwide Mobile Device Sales to End Users Reached 1.6 Billion Units in 2010; Smartphone 
Sales Grew 72 Percent in 2010. Gartner.com.  

2. d) Gartner Says Worldwide Sales of Mobile Phones Declined 2 Percent in First Quarter of 2012; Previous Year-
over-Year Decline Occurred in Second Quarter of 2009. Gartner.com.  

2. e) Worldwide market share for smartphones. finance.yahoo.com.  
 
3. http://edutopia.org 
 
4. http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002160/216083E.pdf  
 
5. http://images.erepublic.com/documents/CDE12+YB+Draft.pdf 
 
6. http://www.statista.com/ 
 
7. Cell Phones in the Classroom: A Practical Guide for Educators, Liz Kolb 
 
8. http://web.pewinternet.org/~/media/files/reports/2010/

pip_social_media_and_young_adults_report_final_with_toplines.pdf 
 
9. http://pewinternet.org/Reports/2010/  Lenhart, A., Purcell, K., Smith, A., & Zickuhr, K. (2010). Social media & mo-

bile Internet use among teens and young adults. Pew Internet & American Life Project.  
 
10. http://www.pewinternet.org 
 
11. http://www.cyberpsychology.eu/view.php?cisloclanku=2010112501 
 
12. http://www.youtube.com/watch?v=aXt_de2-HBE  Cell Phones in the Classroom : Learning Tools for the 21st 

Century 
 
 
 
 
 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

http://el.wikipedia.org/wiki/Tablet
http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=910112
http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=910112
http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1306513
http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1306513
http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1543014
http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1543014
http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=2017015
http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=2017015
http://finance.yahoo.com/news/worldwide-market-share-smartphones-220747882--finance.html
http://edutopia.org
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002160/216083E.pdf
http://images.erepublic.com/documents/CDE12+YB+Draft.pdf
http://www.statista.com/
http://web.pewinternet.org/~/media/files/reports/2010/pip_social_media_and_young_adults_report_final_with_toplines.pdf
http://web.pewinternet.org/~/media/files/reports/2010/pip_social_media_and_young_adults_report_final_with_toplines.pdf
http://pewinternet.org/Reports/2010/Social-Media-and-Young-Adults.aspx
http://www.pewinternet.org
http://www.cyberpsychology.eu/view.php?cisloclanku=2010112501
http://www.youtube.com/watch?v=aXt_de2-HBE
http://eduadvisor.gr/
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Η θξίζηκε πεξίνδνο πνπ δηαλύνπκε πξέπεη λα καο σζεί λα γηλόκαζηε αθόκα θαιύηεξνη. 
Δκείο ηνπιάρηζηνλ ζην www.eduadvisor.gr απηό ζέινπκε, απηή είλαη ε θηινζνθία καο θαη 
ηελ θάλακε πξάμε κε πνιιέο έξεπλεο θαη πνηνηηθό πεξηερόκελν. 
 
Τν λέν site ηνπ eduadvisor.gr είλαη επίζεο γεγνλόο! Όζνη καο μέξνπλ, κπνξνύλ λα κπνπλ 
ζηελ αλαλεσκέλε ηζηνζειίδα καο, www.eduadvisor.gr λα αλαηξέμνπλ ζε όιεο ηηο γλσ-
ζηέο ππεξεζίεο καο αιιά θαη λα γλσξίζνπλ ηηο θαηλνύξγηεο.  
 
Όζνη δελ καο γλσξίδνπλ, ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα πεξηεγεζνύλ κέζα ζε έλα κνληέξλν 
layout θαη λα αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο πάλσ ζε δηάθνξα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα θαη όρη 
κόλν. Να ζπκάζηε όηη καο ελδηαθέξεη κόλνλ ε πνηνηηθή γλώζε. 
 
Σαο επραξηζηνύκε πνιύ πνπ θαηεβάζαηε ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα θαη ειπίδνπκε θαη ε-
ζείο λα γίλεηε θνηλσλνί ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, ελώ ζα ραξνύκε πνιύ λα απαληήζνπκε ζε 
νπνηαδήπνηε επηζήκαλζή ζαο ζε ζρέζε κε ην πεξηερόκελν.  
 
Γηα λα ιακβάλεηε όιεο ηηο έξεπλέο καο θαζώο επίζεο θαη ηα ηειεπηαία εθπαηδεπηηθά λέα, 
ζαο πξνηείλνπκε λα εγγξαθείηε ζην δσξεάλ newsletter καο. 

Χορηγός  

Επικοινωνίας 

web: www.eduadvisor.gr  |  e-mail: info@eduadvisor.gr  |  Fax. 211 1197093 

Βοηθήςτε το eduadvisor.gr να μεγαλώςει. Σοποθετήςτε ζνα φιλικό link ςτην ιςτοςελίδα ςασ ή προτείνετε 
μασ ςε κάποιο φίλο ςασ! 

 

Σο περιεχόμενο αυτήσ τησ ζρευνασ μπορεί να διανεμηθεί δωρεάν όπωσ ακριβώσ είναι αυτοφςιο  χωρίσ να  
αφαιρεθοφν λογότυπα ή άλλα δεδομζνα! 
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