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Περίληψη

Το κεφάλαιο αυτό επιχειρεί μια σύντομη επισκόπηση της εξέλιξης της μά-
θησης μέσω φορητών συσκευών (mobile learning), καθώς και των κυριοτέ-
ρων εφαρμογών της στην εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. Αναλύονται ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογών 
(α) για την προσβασιμότητα, (β) για την επικοινωνία, (γ) για τις κοινωνικές 
δεξιότητες και (δ) για τις ακαδημαϊκές δεξιότητες. Η πρόσφατη σχετική ελ-
ληνική και διεθνής βιβλιογραφία καταδεικνύει ότι η αξιοποίηση των εφαρ-
μογών αυτών στη διδακτική πράξη μπορεί να επιφέρει πολύ θετικά αποτε-
λέσματα. 

Η Έξέλιξη της Μάθησης μέσω Φορητών Συσκευών

Η μάθηση μέσω φορητών συσκευών (ΜΦΣ) αποτελεί πια αναπόσπαστο 
κομμάτι της ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς αξιοποιεί τις δυνατότητες που 
προσφέρουν οι κινητές και ασύρματες τεχνολογίες και συσκευές, αποδε-
σμεύει τον εκπαιδευόμενο από την υποχρέωση να βρίσκεται σε ένα συγκε-
κριμένο χώρο και μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια, καθώς λαμβάνει 
υπηρεσίες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
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Οι αρχικοί ορισμοί της ΜΦΣ εστίαζαν στις συσκευές αυτές καθ’ αυτές και 
την αξιοποίησή τους στη μάθηση: «Κάθε μορφή μάθησης που πραγματοποι-
είται χωρίς ο εκπαιδευόμενος να είναι σε ένα συγκεκριμένο, προκαθορισμένο 
σημείο. Αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ασύρματες τεχνολογίες, 
όπως Wi-Fi, Bluetooth, LAN και τις παγκόσμιες ασύρματες τεχνολογίες όπως 
GPS, GSM, GPRS, 3G και δορυφορικά συστήματα, φορητά τηλέφωνα, ταμπλέ-
τες» (Vavoula & Karagiannidis, 2005). Οι ορισμοί αυτοί χαρακτηρίζουν την 
πρώτη φάση της ΜΦΣ, κατά την οποία δίνεται έμφαση στην επιλογή της 
κατάλληλης φορητής συσκευής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στο 
εκπαιδευτικό πλαίσιο. Κατά την περίοδο αυτή υλοποιήθηκαν πολλά έργα με 
στόχο την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής χρήσης των φορητών συσκευών 
από τους μαθητές στην τάξη όπως το “Learning2Go”, ενώ παράλληλα διε-
ρευνήθηκαν οι δυνατότητες των συσκευών να λειτουργήσουν ως πλατφόρ-
μες αποθήκευσης πόρων μάθησης (Pachler et al, 2010).

Κατά τη δεύτερη φάση της ΜΦΣ δόθηκε έμφαση στη μάθηση εκτός τά-
ξης (outdoor activities), κατά την οποία οι φορητές συσκευές βρίσκουν 
περισσότερες εφαρμογές σε δραστηριότητες που συμβαίνουν έξω από το 
τυπικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, όπως κατά τη διάρκεια επισκέψεων και 
εκδρομών (Pachler et al, 2010). 

Ο τρέχων ορισμός της Wikipedia, από την άλλη πλευρά, χαρακτηρίζει 
την τρίτη φάση της ΜΦΣ και αναφέρεται σε «Μάθηση σε πολλαπλά πλαίσια, 
μέσω κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, με τη χρησιμοποίηση φορητών συσκευ-
ών, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα σεναρίων ηλεκτρονικής μάθησης, εκπαι-
δευτικής τεχνολογίας και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που εστιάζουν στη μά-
θηση μέσω φορητών συσκευών». 

Η ΜΦΣ έχει αξιοποιηθεί και στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες ή/
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με πολύ θετικά αποτελέσματα (Drigas & 
Kokkalia, 2016; Standen & Brown, 2014). Το παρόν κεφάλαιο επιχειρεί μια 
σύντομη επισκόπηση ενδεικτικών εφαρμογών σε αυτό το πλαίσιο. Καθώς 
ο τομέας της ειδικής αγωγής περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος αναπηριών 
ή/και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, η παρουσίαση κατηγοριοποιεί τις 
εφαρμογές, με βάση την εξέλιξη που περιγράφεται παραπάνω, σε αυτές 
που αφορούν (α) την προσβασιμότητα, (β) την επικοινωνία, (γ) τις κοινωνι-
κές δεξιότητες και (δ) τις ακαδημαϊκές δεξιότητες. 
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Κατηγορίες Έφαρμογών για την Έιδική Αγωγή

Προσβασιμότητα

Ένας βασικός τομέας στον οποίο μπορεί να συμβάλλει η ΜΦΣ είναι η βελτί-
ωση της προσβασιμότητας. Η χρήση φορητών συσκευών μπορεί να υποστη-
ρίξει μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και σε πολλές περιπτώσεις να 
λειτουργήσει ως υποστηρικτική τεχνολογία με στόχο την προσβασιμότητα 
(Nirvi, 2011). Σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία η χρήση ταμπλέτας μπορεί να 
διευκολύνει μαθητές με προβλήματα όρασης στη γραφή και την ανάγνωση 
(Hayhoe, 2012), να υποστηρίξει μαθητές με προβλήματα ακοής τόσο στην 
πρόσβαση στη μάθηση, όσο και στην επικοινωνία με τους ακούοντες συμμα-
θητές τους (Marschark & Spencer, 2010), να αποτελέσει πιο εύχρηστη επιλο-
γή για μαθητές με κινητικά προβλήματα σε σχέση με τη χρήση υπολογιστή 
(Nirvi, 2011), ενώ μπορεί να βοηθήσει παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολία 
στην ανάγνωση μέσω προγραμμάτων υποστήριξης ήχου, παρακολούθησης 
κάθε λέξης και αντιστοίχισης εικόνων με λέξεις (Clarke & Svanaes, 2014). 

Ένα παράδειγμα εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί και διευκολύνει τους 
μαθητές με δυσκολίες στην όραση είναι η εφαρμογή Talking Calculator. Η 
σχεδίασή της βασίστηκε στην αντίστοιχη συσκευή υπολογισμών. Η οθόνη 
διεπαφής διαθέτει μεγάλα και χρωματιστά πλήκτρα, ενώ κατά την πληκτρο-
λόγηση ή στο τέλος των υπολογισμών ακούγεται ο αντίστοιχος ήχος. Μεγά-
λα πλεονεκτήματα, σε σχέση με τις ήδη υπάρχουσες αντίστοιχες συσκευές, 
είναι ότι οι μαθητές έχουν πρόσβαση μέσα από την ίδια φορητή συσκευή 
που θα χρησιμοποιήσουν και σε άλλες λειτουργίες, ενώ προσφέρει τη δυνα-
τότητα παραμετροποίησης ανάλογα με το επίπεδο του χρήστη. 

Έικόνα 1. Οθόνη της εφαρμογής Talking Calculator
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Για μαθητές με κινητικές δυσκολίες με επίπτωση στη γραφή ένα άλλο πα-
ράδειγμα είναι η εφαρμογή Dragon Dictation, η οποία διαθέτει τεχνολογία 
αναγνώρισης φωνής και επιτρέπει τη μετατροπή του προφορικού λόγου σε 
γραπτό. Η εφαρμογή έχει ήδη χρησιμοποιηθεί ερευνητικά και φαίνεται ότι 
τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά (Bouck et al, 2015; Retter et 
al, 2013; Carnahan et al, 2012). 

Έικόνα 2. Παράδειγμα χρήσης της εφαρμογής Dragon Dictation

Για την περίπτωση των μαθησιακών δυσκολιών, οι διαθέσιμες εφαρμο-
γές που έχουν μελετηθεί και που βοηθούν τους μαθητές στην ανάγνωση 
δύσκολων κειμένων εστιάζουν κυρίως στην υπογράμμιση του κειμένου, 
ώστε ο μαθητής να μπορεί να παρακολουθεί κάθε λέξη ξεχωριστά, στην 
επεξήγηση της σημασίας της λέξης, όταν χρειάζεται, και πολλές φορές στην 
ακρόαση της ανάγνωσης ενός κειμένου που έχει φωτογραφήσει το παιδί 
(Gasparini & Culen, 2015). Παράδειγμα τέτοιων εφαρμογών είναι η εφαρμο-
γή Speak-It που δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή να απομονώσει κάποιο 
κομμάτι κειμένου φωτογραφίζοντάς το και να το ακούσει, και η εφαρμο-
γή iAnnotate με δυνατότητες υπογράμμισης του κειμένου, μεγέθυνσης και 
ακρόασής του. 
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Έικόνα 3. Το περιβάλλον της εφαρμογής iAnnotate (αριστερά) 
και της εφαρμογής Speak-It (δεξιά)

Επικοινωνία

Η πιο διαδεδομένη χρήση της ΜΦΣ αφορά τον τομέα της επικοινωνίας, με 
σκοπό να ενισχύσει τα άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στον προφο-
ρικό λόγο. Μία από τις εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί σε αυτό το πλαίσιο 
είναι η Proloquo2Go με την οποία οι χρήστες μπορούν, επιλέγοντας εικό-
νες, έτοιμες φράσεις και πληκτρολόγιο, να δημιουργήσουν αρχικά γραπτό 
κείμενο και στη συνέχεια να το μετατρέψουν σε προφορικό λόγο (text-to-
speech). Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να επιλέξει να ακούσει 
το κείμενο με παιδική φωνή επιφέροντας έτσι ένα πιο ρεαλιστικό αποτέ-
λεσμα. Έρευνες που έχουν αξιοποιήσει την εφαρμογή δίνουν πολύ θετικά 
αποτελέσματα αναφορικά με τη βελτίωση της επικοινωνίας των παιδιών 
αυτών (Krcek, 2015; Alzrayer et al, 2017). 

Έικόνα 4. Το περιβάλλον της εφαρμογής Prologuo2Go
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Παρόμοια εφαρμογή που διευκολύνει την επικοινωνία είναι η εφαρμογή 
Free Speech (Avaz) με την οποία μπορεί ο μαθητής να δημιουργήσει προτά-
σεις επιλέγοντας εικόνες, ενώ μέσα από την εφαρμογή καθοδηγείται ώστε 
να συντάξει σωστά μία πρόταση και να εισάγει τους απαραίτητους όρους 
και στον σωστό χρόνο. Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να 
ακούει την πρόταση κατά τη διάρκεια ή στο τέλος της επεξεργασίας, ενώ 
προσφέρει βιβλιοθήκη με ολοκληρωμένες προτάσεις που αφορούν καθη-
μερινές λειτουργίες. 

Έικόνα 5. Ένα παράδειγμα αξιοποίησης της εφαρμογής Free Speech

Κοινωνικές Δεξιότητες

Την τελευταία δεκαετία υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την αξιοποίη-
ση των φορητών συσκευών στην εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες 
(Sampath et al, 2010; Vlachou & Drigas, 2017), ενώ η έρευνα έχει αναδείξει 
ότι οι συσκευές αυτές προσφέρουν πολλές δυνατότητες στην εκπαίδευση 
των παιδιών που ανήκουν στο αυτιστικό φάσμα (Kagohara, 2013). Μια σει-
ρά εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί αφορούν στην ενίσχυση της κοινω-
νικής συμπεριφοράς, της επικοινωνίας, αλλά και στηβελτίωση δεξιοτήτων 
σε βασικά γνωστικά αντικείμενα (Crespo & Martin, 2018; Τσιόπελα, & Τζιμο-
γιάννης, 2017; Παπάζογλου et al, 2017). 
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Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί σε εφαρμογές που εστιάζουν στην καλ-
λιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών που ανήκουν στο αυτι-
στικό φάσμα, οι οποίες χρησιμοποιούν με επιτυχία ως μέθοδο παρέμβασης 
τις κοινωνικές ιστορίες (Withey, 2017). Οι εφαρμογές αυτές παρουσιάζουν 
κοινωνικές ακολουθίες με σαφείς οδηγίες για την υιοθέτηση κατάλληλων 
κινήσεων του σώματος και κατάλληλων τυποποιημένων φράσεων για κάθε 
περίσταση. Μία εφαρμογή διαθέσιμη για φορητές συσκευές είναι η εφαρ-
μογή Social Story Creator and Library. Περιέχει πλήθος κοινωνικών ιστορι-
ών με εικονογράφηση, ενώ δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να δημιουρ-
γήσει τις δικές του κοινωνικές ιστορίες επιλέγοντας την κατάλληλη εικόνα 
και γράφοντας ή ηχογραφώντας το κατάλληλο κείμενο (Παίζοντας με τους 
φίλους, Περιμένοντας, Χρησιμοποιώντας χρήματα, κλπ.)

Έικόνα 6. Το περιβάλλον της εφαρμογής Social Story Creator and Library

Τα αποτελέσματα από τη χρήση φορητών συσκευών ήταν ιδιαίτερα εν-
θαρρυντικά, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι οι συσκευές αυτού του τύπου 
είναι σπουδαία τεχνολογικά εργαλεία για τα άτομα με αναπτυξιακές ανα-
πηρίες.
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Ακαδημαϊκές δεξιότητες

Το μεγάλο πλεονέκτημα που παρουσιάζουν οι εφαρμογές της ΜΦΣ στην 
Ειδική Αγωγή, ειδικά στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, είναι ότι παρέ-
χουν τη δυνατότητα παρουσίασης του μαθησιακού υλικού μέσα από ποικί-
λα μέσα με τα οποία ο μαθητής μπορεί να αλληλεπιδράσει, ακόμη και όταν 
δεν έχει ενταχθεί μέσα σε ένα τυπικό εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

Μαθητές με δυσκολία στην ανάγνωση ή με δυσλεξία είναι πλέον σε θέση 
να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές προκειμένου να βελτιώσουν τομείς όπως 
τη φωνολογική επίγνωση και την αναγνωστική ευχέρεια. Μαθητές με δυ-
σκολία στα μαθηματικά φαίνεται ότι πετυχαίνουν καλύτερες επιδόσεις μέ-
σα από τη χρήση κατάλληλων εφαρμογών που καλλιεργούν την κατανόηση 
βασικών αριθμητικών εννοιών, ενώ μαθητές που δυσκολεύονται στην κα-
τανόηση του διδακτικού υλικού μπορούν να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές 
εννοιολογικής χαρτογράφησης, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τις βασικές 
έννοιες του αντικειμένου διδασκαλίας και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. 

Ένα παράδειγμα εφαρμογής για την κατανόηση των φωνημάτων των 
ελληνικών λέξεων είναι το Λεξοπαιχνίδι, μια εφαρμογή που απευθύνεται σε 
παιδιά που δυσκολεύονται να κατανοήσουν τα μέρη που αποτελούν την 
κάθε λέξη δηλαδή τα φωνήματα και τις συλλαβές. Η συγκεκριμένη εφαρμο-
γή παρέχει μικρά παιδαγωγικά παιχνίδια που προτείνονται να χρησιμοποι-
ούνται με ή χωρίς την επίβλεψη του γονέα και συνδυάζουν τη διασκέδαση 
με την εξάσκηση συγκεκριμένων γνωστικών λειτουργιών. 

Έικόνα 7. Παράδειγμα οθόνης της εφαρμογής Λεξοπαιχνίδι



Χαραλαμπος Καραγιαννιδης • Αγγελικη Καραματςουκη // Τεχνολογιες και Πρακτικες 
Εφαρμογες της Μαθηςης Μεςω Φορητων Συςκευων για την Ειδικη Αγωγη

115

Για την καλλιέργεια της αναγνωστικής ευχέρειας, έχει αναπτυχθεί στα 
ελληνικά μια σειρά από εφαρμογές, οι Rocket-Ιστορίες. Οι εφαρμογές περι-
λαμβάνουν ποικιλία μικρών ιστοριών που βοηθούν τα παιδιά να διαβάζουν 
σωστά, γρήγορα και με έκφραση, σύμφωνα με την προσέγγιση των επανα-
λαμβανόμενων αναγνώσεων (repeated readings) και της στρατηγικής της 
ανάγνωσης κατά την ακρόαση (read while listening). Το παιδί καθοδηγείται 
να διαβάσει το κείμενο καθώς το ακούει σε διαφορετικές ταχύτητες ανά-
γνωσης, ενώ σε άλλη δραστηριότητα μπορεί να ηχογραφήσει την απόπειρα 
ανάγνωσής του καταγράφοντας την ταχύτητα με την οποία διαβάζει κάθε 
σελίδα. Το ίδιο το παιδί παρακολουθεί την επίδοσή του και την καταγράφει 
όσες φορές θέλει σε γράφημα, ενώ μπορεί να επιλέγει το επίπεδο ευχέρειας 
στο οποίο θέλει να εργαστεί.

Ως προς τη βελτίωση των γνωστικών δεξιοτήτων, υπάρχουν εφαρμογές 
που εστιάζουν σε γλωσσικές δεξιότητες, μέσα από την αναγνώριση χρωμά-
των, σχημάτων και άλλων κοινών αντικειμένων, ενώ άλλες δίνουν έμφαση 
στην βελτίωση μαθηματικών δεξιοτήτων, όπως στην εκμάθηση της αριθ-
μητικής ακολουθίας και της ποσοτικής σύγκρισης. Παραδείγματα τέτοιων 
εφαρμογών είναι οι εφαρμογές της σειράς Learn with Rufus. 

Έικόνα 8. Η οθόνη αλλαγής χρωματισμού του κειμένου 
κατά την καθοδηγούμενη ανάγνωση (αριστερά) 

και το διάγραμμα επίδοσης (δεξιά)
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Έικόνα 9. Παραδείγματα από το περιβάλλον των εφαρμογών Learn with Rufus

Τέλος, για την καλύτερη κατανόηση ενός κειμένου, αλλά και για τη σχε-
δίαση της οργάνωσης ενός γραπτού κειμένου, ένα παράδειγμα εφαρμογής 
με ιδιαίτερη αποδοχή από τους μαθητές είναι το Inspiration Maps (Winters 
& Cheesman, 2013). Η εφαρμογή παρέχει ποικιλία βοηθητικών θεμάτων 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά και τη δυνατότητα να κατασκευά-
σει κανείς μόνος του έναν εννοιολογικό χάρτη.

Συμπεράσματα

Οι φορητές συσκευές αλλάζουν την καθημερινότητά μας, καθώς επιδρούν 
καταλυτικά στην επικοινωνία, την εργασία, το εμπόριο, την ψυχαγωγία, κλπ. 
Οι αλλαγές αυτές συντελούνται βαθμιαία και επηρεάζονται από την εξέλιξη 
της τεχνολογίας, αλλά κυρίως από την εξέλιξη της κατανόησής μας για τις 
νέες δυνατότητες που προσφέρει κάθε νέο μέσο.

Η αξιοποίηση των φορητών συσκευών στην εκπαίδευση γενικότερα, και 
στην ειδική εκπαίδευση ειδικότερα, ακολουθεί αυτή την εξελικτική πορεία. 
Οι πρώτες εφαρμογές της ΜΦΣ στην ειδική αγωγή αφορούσαν κυρίως αυ-
τόνομες εφαρμογές (apps) για τη διδασκαλία συγκεκριμένων γνωστικών 
αντικειμένων, μέσω «παραδοσιακών» εκπαιδευτικών τεχνικών. Στην πορεία 
αναπτύχθηκαν εφαρμογές, όπως η Proloquo2Go, που δίνουν περισσότερη 
έμφαση στην επικοινωνία. Τα τελευταία χρόνια οι φορητές συσκευές υπο-
στηρίζουν ολοένα και περισσότερες εφαρμογές που βελτιώνουν την πρό-
σβαση και την ανάπτυξη βασικών ακαδημαϊκών δεξιοτήτων. Για παράδειγ-
μα, η εφαρμογή Check Spelling εντοπίζει και διορθώνει τα ορθογραφικά 
λάθη, η εφαρμογή Speak Screen υπογραμμίζει και διαβάζει οποιαδήποτε 
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πρόταση δεν είναι κατανοητή, η εφαρμογή Siri και Google Now μετατρέπει 
την ομιλία σε γραπτό κείμενο, κλπ. Οι εφαρμογές αυτές δίνουν τη δυνα-
τότητα στα άτομα με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν ισότιμα σε όλες τις 
συνεργατικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται εντός ή εκτός του εκπαι-
δευτικού περιβάλλοντος. 

Οι ενδείξεις για το μέλλον της ΜΦΣ στην ειδική εκπαίδευση είναι μάλ-
λον αισιόδοξες. Η εποχή του πανταχού παρόντος υπολογισμού (ubiquitous 
computing) περιλαμβάνει πολλά σενάρια χρήσης όπου η έλλειψη πρόσβα-
σης (π.χ. σε οπτικό περιεχόμενο μέσω οθόνης) οφείλεται στο πλαίσιο χρήσης 
(π.χ. λόγω κίνησης) και όχι στις δεξιότητες του εκπαιδευόμενου. Για τον λόγο 
αυτό, από τεχνική άποψη η αναπηρία έχει εδώ και καιρό επαν-οριστεί ως η 
δυνατότητα του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος να ανταποκριθεί στις ανάγκες 
του εκπαιδευομένου, και όχι ως μια ιδιότητα του εκπαιδευομένου αυτού καθ’ 
αυτού (IMS, 2004). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μπορούμε να αναμένουμε ότι 
όλο και περισσότερες εφαρμογές ΜΦΣ θα έχουν στόχο την ικανοποίηση των 
αναγκών όλων των χρηστών και την υποστήριξη νέων εμπειριών μάθησης.
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Περίληψη

Η εκπαίδευση επιβάλλεται να εναρμονίζεται με την εξέλιξη της τεχνολο-
γίας, ώστε αφενός να επωφελείται από την παιδαγωγική αξιοποίησή της, 
αφετέρου να κρατά τους πολίτες σε εγρήγορση απέναντι στις τεχνολογικές 
προκλήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο επιλέχτηκε η διερεύνηση της διδακτικής 
αξιοποίησης των drones, μιας τεχνολογίας που γνωρίζει μεγάλη διάδοση τα 
τελευταία χρόνια. Μελετήθηκαν τρόποι ένταξής τους στη μαθησιακή διαδι-
κασία και η συμβολή τους στη διδασκαλία μαθητών του Δημοτικού σχολεί-
ου σε τέσσερα γνωστικά αντικείμενα. Η αποτίμηση των αποτελεσμάτων και 
η κριτική θεώρησή τους καταδεικνύει την ιδιαίτερη δυναμική τους ως προς 
τις δυνατότητες που παρέχουν. Το γεγονός αυτό είναι σημαντικό αν ανα-
λογιστεί κανείς ότι πρόκειται για ένα τεχνολογικό προϊόν χωρίς εμφανείς 
εκπαιδευτικές χρήσεις, καθώς και ότι η σχετική βιβλιογραφία είναι ακόμα 
πενιχρή. Επιπλέον, ο τρόπος μετασχηματισμού των drones σε εκπαιδευτικό 
εργαλείο αναδεικνύει ένα πλαίσιο εκπαιδευτικής αξιοποίησης αντίστοιχων 
προϊόντων τεχνολογιών αιχμής. Υπό αυτό το πρίσμα, προτείνονται κατευ-
θύνσεις για την αξιοποίηση ανάλογων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πρά-
ξη, φιλοδοξώντας να αποτελέσουν έναν χρήσιμο οδηγό για τον σύγχρονο 
εκπαιδευτικό.

Λέξεις-κλειδιά: αναδυόμενες τεχνολογίες, διδασκαλία, drones
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Έισαγωγή 

Τα drones είναι ένα καινούριο τεχνολογικό προϊόν το οποίο έχει εισέλθει 
δυναμικά στην αγορά, εμφανίζοντας διάφορες χρήσεις. Αν και αρχικά αξι-
οποιήθηκαν για την κάλυψη στρατιωτικών αναγκών (Keane & Carr, 2013), 
πλέον βρίσκουν εφαρμογή και σε άλλους τομείς της ανθρώπινης δραστη-
ριότητας (Wong, 2015). Η αξιοποίησή τους στον τομέα της εκπαίδευσης 
βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, αν και έχει προταθεί η ένταξή τους στη δι-
δασκαλία ακόμα και από το Νηπιαγωγείο(Carnahan, Crowley, Hummel, & 
Sheehy, 2016). Η ερευνητική και θεωρητική υποστήριξη της ένταξης της 
συγκεκριμένης τεχνολογίας είναι πενιχρή και τα ερευνητικά δεδομένα λιγο-
στά. Ένα πρώτο μοντέλο εκπαιδευτικής αξιοποίησης είναι τοSOAR, ασφά-
λεια (safety), χειρισμός (operation), ενεργητική μάθηση (active learning) 
και έρευνα (research) (Carnahan et al., 2016), το οποίο, όμως, δεν εμβαθύ-
νει ικανοποιητικά στην αξιοποίηση των dronesστην εκπαιδευτική πράξη. 
Συνεπώς, η διερεύνηση της ένταξής τους στο Δημοτικό σχολείο αποτέλεσε 
μια πολύ ενδιαφέρουσα ερευνητική προοπτική. 

Αρχικά, ορίστηκε ο σκοπός της εργασίας, που ήταν η διερεύνηση της παι-
δαγωγικής αξίας των drones στη διδασκαλία στο Δημοτικό, ο οποίος πλαι-
σιώθηκε από ερευνητικά ερωτήματα (Παπαδάκης, 2017). Αναλυτικότερα, 
τα ερωτήματα είχαν στόχο να κατευθύνουν τη διερεύνηση σχετικά με την 
παιδαγωγική διάσταση των drones, δηλαδή, εξετάστηκε αν θα μπορούσαν 
να ενταχθούν αποτελεσματικά στη διδασκαλία, σε ποια γνωστικά αντικεί-
μενα και σε ποιες διδακτικές έννοιες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν, πού 
θα πετύχαιναν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα και ποια θα ήταν οι 
στάση των μαθητών απέναντί τους. Η εργασία υλοποιήθηκε σε τρία βασικά 
στάδια. Το πρώτο ήταν η βιβλιογραφική διερεύνηση και η δημιουργία θεω-
ρητικού πλαισίου ένταξης. Το δεύτερο ήταν η οργάνωση και o σχεδιασμός 
διδασκαλιών με τη χρήση του drone, αφού αξιοποιήθηκε η εμπειρία από 
τη μελέτη του πρώτου σταδίου. Το τρίτο ήταν η πραγματοποίηση των δι-
δασκαλιών και εν συνεχεία η ερμηνεία των αποτελεσμάτων και η εξαγωγή 
συμπερασμάτων. 

Τα drones χρησιμοποιήθηκαν από μαθητές της Ε΄ τάξης Δημοτικού σε 
τέσσερα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, τη Γλώσσα, τα Μαθηματικά, τη 
Φυσική και τη Γεωγραφία. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν συγκρίθηκαν 
με αυτά άλλης ομάδας που διδάχθηκε τα ίδια αντικείμενα αλλά με συμβα-
τικό τρόπο. Αυτό που προέκυψε ήταν ότι σε καμιά περίπτωση τα drones 
δεν έφεραν χειρότερα μαθησιακά αποτελέσματα. Μάλιστα, υπήρξαν καλύ-
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τερα αποτελέσματα στο γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών, καθώς 
και επίτευξη μονιμότερων γνώσεων στην πλειοψηφία των μαθημάτων. 
Παράλληλα, αναδείχθηκε η θετική και ενθουσιώδης στάση των μαθητών 
απέναντι στην αξιοποίηση των drones. Εν κατακλείδι, καθώς τα αποτελέ-
σματα της πρώτης ερευνητικής προσπάθειας κρίνονται άκρως ενθαρρυντι-
κά, θα μπορούσε να προταθεί μια συγκεκριμένη μεθοδολογία για τη μελέτη 
αντίστοιχων τεχνολογιών στην προσπάθεια ένταξής τους στην εκπαιδευτι-
κή πράξη.

Κρίσιμα σημεία στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των drones

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας στη διδακτική πράξη κρίνεται εξαιρετι-
κά σημαντική για την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών (Gardenfors, & 
Johansson, 2014; ΔΕΠΣ-ΑΠΣ, 2003). Η εκπαίδευση προετοιμάζοντας τους 
αυριανούς πολίτες θα πρέπει να μεριμνήσει για την παροχή δεξιοτήτων ορ-
θής αντιμετώπισης της τεχνολογίας, οι οποίες θα είναι χρήσιμες καθ’ όλη 
την ενήλικη ζωή τους. Το συμπληρωματικό Πρόγραμμα Σπουδών για τις 
ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (2011:3) αναφέρει ότι βαθύτερος στό-
χος είναι «οι ΤΠΕ να συμβάλουν με νέα μέσα και νέες πρακτικές στη βελτί-
ωση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος και, τελικά, στη διαμόρφωση ενός 
νέου σχολείου». Αυτό το σημείο εμφανίζει μία αναντιστοιχία με το γενικότε-
ρο αναλυτικό πρόγραμμα, καθώς προτείνονται κατευθύνσεις γύρω από την 
αξιοποίηση μόνο των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Ξεπερνώντας αυτήν την αναντιστοιχία, πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή 
ενός νέου τεχνολογικού προϊόντος (drone) που πιθανώς να δημιουργεί νέες 
προοπτικές στη διδασκαλία. Αυτό γιατί τα drones έχουν κάποια ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, όπως κίνηση στον χώρο, βιντεοσκόπηση ή μετάδοση βί-
ντεο σε πραγματικό χρόνο, στενή σχέση με τη ρομποτική κ.α. Μάλιστα, ένα 
από τα πλεονεκτήματα που εμφανίζει η αξιοποίηση των drones στην εκπαι-
δευτική πράξη είναι η δυνατότητα μεταφοράς της μαθησιακής διαδικασίας 
εκτός σχολικής τάξης ή ακόμα και εκτός σχολικού κτιρίου. Κάτι τέτοιο θεω-
ρείται ότι αυξάνει τα κίνητρα για μάθηση και εμπλουτίζει τα ενδιαφέροντα 
και τις εμπειρίες των μαθητών (Behrendt & Franklin, 2014), ενώ οι εμπειρίες 
που αποκτούνται είναι τόσο ισχυρές που αποτυπώνονται μόνιμα στη μνή-
μη των μαθητών (Falk & Dierking, 1997). Τα drones δίνουν το έναυσμα για 
μάθηση εκτός του καθιερωμένου σχολικού χώρου συνδυάζοντας το μάθη-
μα με πιθανές εκπαιδευτικές επισκέψεις, σημείο που θεωρείται ιδιαιτέρως 
κρίσιμο για την αποτελεσματικότητά τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.
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Η αξιοποίηση των drones στην εκπαιδευτική πράξη απαιτεί αναπροσαρ-
μογή αλλά και αναθεώρηση των Αναλυτικών Διαθεματικών Προγραμμάτων 
Σπουδών (2003). Αν και τα ισχύοντα προγράμματα στοχεύουν στην ολό-
πλευρη ανάπτυξη των μαθητών επικεντρώνοντας, μεταξύ άλλων, σε δεξιό-
τητες, όπως την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, και της συνεργασίας, υπάρ-
χει δυσκολία στην επίτευξη τέτοιων κατευθύνσεων λόγω του όγκου της 
διδακτέας ύλης. H διδασκαλία με drones μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη 
τέτοιων στόχων με προϋπόθεση τη μείωση, ή την καλύτερη κατανομή της 
διδακτέας ύλης ανά τάξη. Αυτό θα δώσει περισσότερο χρόνο για βιωματι-
κές δράσεις στους μαθητές, για ενεργητική μάθηση και εμπράγματες εμπει-
ρίες, οι οποίες θα επιτρέψουν την οικοδόμηση μονιμότερης γνώσης και την 
ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων.

Ο προσανατολισμός και οι επιδιώξεις των ισχυόντων προγραμμάτων 
σπουδών δεν μπορούν να υποστηριχθούν εξαιτίας πρακτικών και υλικοτε-
χνικών ζητημάτων. Συγκεκριμένα, το μέγεθος των τμημάτων διδασκαλίας 
συνήθως φτάνει τους 24 μαθητές στο Δημοτικό. Αυτό έρχεται σε αντίθεση 
με ερευνητές που υποστηρίζουν ότι τα μικρά τμήματα είναι αποδοτικότε-
ρα, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικιακές ομάδες (Mosteller, 1995; Schanzenbach, 
2014). Επομένως, οι πολυπληθείς τάξεις λειτουργούν ανασταλτικά στην 
αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας. Μάλιστα, υπό αυτές τις συνθήκες, η 
αξιοποίηση καινοτόμων διδακτικών πρακτικών, όπως η χρήση των drones, 
πιθανόν, να θεωρηθούν αναποτελεσματικές. Αυτό μπορεί να συμβεί διότι 
τα πολυπληθή τμήματα είναι δύσκαμπτα στη διδασκαλία και δύσκολα ελεγ-
χόμενα. Ακόμα και ο τρόπος εργασίας σε ομάδες με έναν μόνο καθοδηγητή 
θεωρείται εξαιρετικά δύσκολος σε τόσο μεγάλα τμήματα. Συνεπώς, η αξι-
οποίηση των drones στη διδακτική πράξη απαιτεί τη δημιουργία μικρότε-
ρων τμημάτων διδασκαλίας, ιδιαίτερα αν οι μαθητές δεν έχουν εμπειρία 
στον χειρισμό τους.

Η ανάγκη της πιο άμεσης προσαρμογής της εκπαίδευσης στις τεχνολο-
γικές εξελίξεις είναι ένα ζήτημα που έρχεται στο προσκήνιο με την αξιο-
ποίηση των drones στην εκπαιδευτική πράξη. Η επιδίωξη δημιουργίας ψη-
φιακών ιθαγενών (Prensky, 2001a) θα πρέπει να αποτελεί μέριμνα του εκ-
παιδευτικού συστήματος. Η μελέτη της εκπαιδευτικής χρήσεως των drones 
συνεισφέρει σε αυτήν την κατεύθυνση. Παράλληλα, αναδεικνύει την ανά-
γκη μετασχηματισμού του ρόλου του δασκάλου σε φορέα-συντελεστή της 
εκπαιδευτικής αλλαγής. Έτσι, ένα αργό ως προς την εκπαιδευτική αλλαγή 
σύστημα μπορεί να μεταβληθεί στην αιχμή του δόρατος με άξονα την ορ-
θή αξιοποίηση της τεχνολογίας με τη βοήθεια της μελέτης και αξιοποίησης 
των δράσεων των εκπαιδευτικών-ερευνητών.
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Ένταξη των drones στην εκπαιδευτική πράξη

Στάδιο 1ο: Δημιουργία θεωρητικού πλαισίου για την περίπτωση 
των drones

Η ένταξη του drone στην εκπαιδευτική πράξη αποτέλεσε μία συνθέτη δια-
δικασία. Αυτό συνέβη, αφενός, διότι η τεχνολογία του drone δεν εμφανίζει ξε-
κάθαρες εκπαιδευτικές χρήσεις, αφετέρου διότι δεν υπήρχε κατάλληλο ερευ-
νητικό και βιβλιογραφικό υπόβαθρο, ώστε να στηριχτεί η ένταξή του στη 
διδασκαλία. Συνεπώς, κρίθηκε απαραίτητο να διερευνηθεί ο τρόπος ένταξης, 
ο οποίος κινήθηκε σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο, μελετήθηκαν οι σύγχρονες 
παιδαγωγικές θεωρίες, οι οποίες έδωσαν κάποιες ιδέες για τον τρόπο αξιο-
ποίησης αυτής της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Στο δεύτερο αναδείχθηκαν 
πρακτικά θέματα σχετικά με την εισαγωγή των drones στη διδασκαλία. 

Κατά το πρώτο στάδιο, εξετάστηκε αν η αξιοποίηση των drones στη δι-
δασκαλία μπορεί να προσδώσει(και κάτω υπό ποιες συνθήκες) βιωματικό 
χαρακτήρα στη μάθηση και ενεργητικό ρόλο στους μαθητές. Η βιωματική 
και ενεργητική μάθηση είναι εξαιρετικά σημαντικές για την επίτευξη μαθη-
σιακών αποτελεσμάτων, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τους εκφραστές 
του Κονστρουκτιβισμού (Bruner, 1966; Gagne, 1970; Piaget, 1973; Vygotsky, 
1980) αλλά και από νεότερες κονστρουκτιβιστικές απόψεις (Fosnot, 2013; 
Monk & Silman, 2014; Selley, 2013). 

Δεύτερον, εξετάστηκε αν τα drones μπορούν να ενισχύσουν τη συνερ-
γασία των μαθητών και την ομαδική μάθηση. Μέσω της συνεργατικής και 
ομαδικής μάθησης επιτυγχάνεται αποδοτικότερη διδασκαλία, καθώς εμ-
φανίζει πολλά παιδαγωγικά οφέλη (Bandura, 1977; Cummins, 2005; Grover, 
2010; Johnson & Johnson, 1993; Tolmie et al., 2010; Walsh & Sanchez, 2010; 
Ματσαγγούρας, 2000). Το ενδεχόμενο τα drones να καλλιεργούν δεξιότητες 
συνεργατικής μάθησης αποτέλεσε σημείο κομβικής σημασίας για την εισα-
γωγή τους στην εκπαιδευτική πράξη.

Τρίτον, καθορίστηκε ο ρόλος της καινοτομίας των drones στην εκπαι-
δευτική πράξη. Σύμφωνα με τη θεωρία του Cummins (2005) για το εύρος 
πλαισιακής στήριξης και τον βαθμό εμπλοκής στις γνωστικές δραστηριότη-
τες στη σχολική τάξη, είναι σημαντικό να εξετάζεται ο ρόλος των ενεργει-
ών και των βοηθημάτων που εφαρμόζονται στη διδασκαλία. Επίσης, είναι 
εξίσου σημαντική η ενίσχυση του περιβάλλοντος μάθησης με βοηθήματα, 
που μπορεί να είναι και τεχνολογικά μέσα, καθώς αυτά βοηθούν στην επί-
τευξη απαιτητικών δραστηριοτήτων (Kazoullis & Vlachos, 2014). 
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 Τέταρτον, έγινε προσπάθεια εύρεσης τρόπων η τεχνολογία του drone 
να αξιοποιηθεί διαθεματικά ή διεπιστημονικά. Η οργάνωση της διδακτικής 
ύλης κάτω από τις ομπρέλες της διαθεματικότητας και της διεπιστημονικό-
τητας συμβάλλουν στη σφαιρικότερη απόκτηση γνώσεων (Ματσαγγούρας, 
2009).

Πέμπτον, διερευνήθηκε η χρήση των drones από τη σκοπιά της παιγνιώ-
δους μάθησης. Το παιχνίδι έχει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των παι-
διών (Piaget, 1973; Vygotsky, 1980) αλλά και μπορεί να συμβάλλει και στη 
μάθηση (Khine, 2011; Prensky 2001b; Φωκίδης, 2017). Οι δεξιότητες και οι 
γνώσεις που μπορούν να επιτευχθούν με την αξιοποίηση των drones, πιθα-
νόν να προσλάβουν μοναδική αξία αν συνδυαστούν με παιχνίδι ή αν τονι-
στεί ο παιγνιώδης χαρακτήρας που εμφανίζει η εν λόγω τεχνολογία.

Συμπερασματικά, οι παραπάνω σκοπιές με τις οποίες προσεγγίστηκε η 
τεχνολογία τωνdrones έδωσαν καθοριστικές κατευθύνσεις για τη μετατρο-
πή του συγκεκριμένου τεχνολογικού προϊόντος σε παιδαγωγικό μέσο και 
καθόρισε το θεωρητικό πεδίο μέσα στο οποίο εντάχθηκε η παιδαγωγική 
αξιοποίησή τους.

Στάδιο 2ο: Ένταξη των drones σε πρακτικό επίπεδο

Το δεύτερο επίπεδο αφορούσε τη σύνδεση θεωρητικής θεμελίωσης και 
πρακτικής εφαρμογής, δηλαδή τη διδασκαλία. Το πρώτο βήμα για την έντα-
ξη των drones στη διδασκαλία ήταν η επιλογή των γνωστικών αντικειμένων 
και συγκεκριμένων εννοιών/ενοτήτων στα οποία επρόκειτο να αξιοποιη-
θούν. Η επιλογή του γνωστικού αντικειμένου και των εννοιών αποτελεί τη 
βάση για τη δόμηση καινοτόμων διδακτικών πρακτικών.

Έπειτα, εμφανίστηκε ο κύριος προβληματισμός, δηλαδή, με ποιον τρό-
πο θα αξιοποιούνταν τα drones στη διδασκαλία. Σε αυτό το σημείο πραγμα-
τοποιήθηκε προσεκτική μελέτη των χαρακτηριστικών τους. Πιο συγκεκρι-
μένα, διερευνήθηκε ποιες είναι οι δυνατότητες που παρέχουν και πώς αυτές 
θα συμβάλουν στην μάθηση, υπό το πρίσμα των διδακτικών εννοιών που 
επιλέχτηκαν. Τέτοιες δυνατότητες ήταν η δυνατότητα πτήσης, η λήψη βί-
ντεο και φωτογραφιών, η μεταφορά αντικειμένων, κ.α. Μία ακόμη παράμε-
τρος που μελετήθηκε ήταν ο χώρος αξιοποίησης. Καθώς υπάρχουν διάφο-
ρα είδη drones με διαφορετικές δυνατότητες ως προς την πραγματοποίηση 
πτήσεων ήταν κρίσιμη η επιλογή του χώρου. Τα drones που επιλέχτηκαν 
έδιναν τη δυνατότητα πτήσης τόσο στον χώρο της τάξης, όσο και στον χώ-
ρο της σχολικής αυλής. Δεν ήταν δυνατή η πραγματοποίηση πτήσεων σε 
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μεγάλες αποστάσεις. Σε αυτό το σημείο θεωρήθηκε επιβεβλημένη η μελέτη 
θεμάτων ασφαλείας, αλλά και θεμάτων νομικής φύσεως. 

Η ανακάλυψη μιας φόρμουλας αποτελεσματικής χρήσης των drones 
στην εκπαιδευτική πράξη απαιτούσε την εύρεση του κατάλληλου χρόνου 
για την αξιοποίησή τους. Αυτό εξαρτήθηκε άμεσα και από τα τεχνικά τους 
χαρακτηριστικά, όπως την αυτονομία πτήσης τους. Επιπλέον, ο χρόνος αξι-
οποίησης των drones συνδέθηκε και με την επιλογή φάσης ή των φάσεων 
διδασκαλίας στις οποίες θα αξιοποιούνταν. 

Ένας ακόμα προβληματισμός ήταν ποιος θα χειρίζονταν τα drones. Δηλαδή, 
αν θα τα χειρίζονταν ο εκπαιδευτικός, οι μαθητές ή και οι δύο. Εξετάστηκαν και 
οι τρεις περιπτώσεις, ανάλογα με τη δυσκολία χειρισμού της πτήσης. Οι απαιτη-
τικές πτήσεις αποφασίστηκε να εκτελεστούν από τον εκπαιδευτικό. Αντίθετα, 
οι υπόλοιπες πραγματοποιούνταν κυρίως από τους μαθητές, με βοήθεια του 
εκπαιδευτικού σε περίπτωση που κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητο.

Η επιλογή της κοινωνικής οργάνωσης της τάξης ήταν ένα ζήτημα το 
οποίο έπρεπε επίσης να καθοριστεί. Έτσι, αποφασίστηκε οι μαθητές να 
εργαστούν κυρίως ομαδικά. Ωστόσο, υπήρχαν περιστάσεις στις οποίες ερ-
γάστηκαν τόσο ατομικά, όσο και σε επίπεδο ολομέλειας της τάξης. Αυτή η 
επιλογή εξαρτήθηκε από το πλήθος των διαθέσιμων drones, τη δεξιότητα 
των μαθητών στον χειρισμό, αλλά και τον γενικότερο τρόπο εργασίας πάνω 
σε μια συγκεκριμένη διδακτική έννοια.

Τέλος, υπήρξε αξιολόγηση της ένταξης των drones στη διδασκαλία. Η 
μεταγνωστική διαδικασία αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα σημεία της 
ένταξής τους. Κρίθηκε σε ποιο βαθμό οι αποφάσεις που πάρθηκαν ήταν κα-
τάλληλες και ποια σημεία θα έπρεπε να τροποποιηθούν.

Οι διδακτικές έννοιες στις οποίες αξιοποιήθηκαν τα drones, 
προεκτάσεις-βελτιώσεις

Αναλύοντας τον τρόπο εργασίας ως προς τον μετασχηματισμό των 
drones σε εκπαιδευτικά εργαλεία, έγινε αναφορά στην επιλογή διδακτικών 
αντικείμενων και διδακτικών εννοιών. Αρχικά, επιλέχτηκε τα drones να αξι-
οποιηθούν στο γλωσσικό μάθημα. Η διδακτική έννοια που επεξεργάστηκαν 
οι μαθητές ήταν η παραγωγή κειμένου, συγκεκριμένα, η περιγραφή ενός 
χώρου. Τα drones συνέβαλαν στην παροχή πρωτότυπων οπτικών ερεθι-
σμάτων λόγω της δυνατότητας βιντεοσκόπησης και λήψης φωτογραφιών 
από διαφορετικές οπτικές γωνίες και μεγάλο ύψος. Με άλλα λόγια, αποτέλε-
σαν την αφετηρία της συγγραφής περιγραφικού κειμένου, προσφέροντας 
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ιδέες στους μαθητές. Οι συγκεκριμένες διδασκαλίες θα μπορούσαν να βελ-
τιωθούν αν αξιοποιούνταν drones με μεγαλύτερες δυνατότητες. Δηλαδή, 
χρήση drones με καλύτερες κάμερες, οι οποίες θα παρείχαν καλύτερης ποι-
ότητας οπτικό υλικό σε συνδυασμό με μεγαλύτερη αυτονομία και ακρίβεια 
πτήσεων. 

Ένα άλλο γνωστικό αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκαν τα drones ήταν 
τα Μαθηματικά. Συγκεκριμένα, οι διδακτικές έννοιες που επεξεργάστηκαν 
οι μαθητές ήταν οι μετρήσεις του μήκους και οι γρήγοροι πολλαπλασιασμοί 
και οι διαιρέσεις με το 10 το 100 και το 1000. Οι μαθητές πραγματοποιού-
σαν ευθύγραμμες πτήσεις με τα drones, έπειτα μετρούσαν τις αποστάσεις 
και μετέτρεπαν τις μετρήσεις στις υποδιαιρέσεις του μέτρου. Επίσης, προ-
σπαθούσαν να πραγματοποιήσουν συγκεκριμένες ευθύγραμμες πτήσεις, 
δοσμένες σε τιμές υποδιαιρέσεων του μέτρου. Η βελτίωση και επέκταση 
των συγκεκριμένων διδασκαλιών θα ήταν εφικτή με την αξιοποίηση drones 
που παρουσιάζουν δυνατότητα πτήσεων σε μεγάλες αποστάσεις με τη χρή-
ση ηλεκτρονικού χάρτη και δορυφόρου. Επιπλέον, οι μαθητές θα μπορού-
σαν να αξιοποιούν τα drones μελετώντας και υπολογίζοντας χιλιομετρικές 
αποστάσεις.

Στο γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής τα drones αξιοποιήθηκαν στη 
διδασκαλία της έννοιας της ταχύτητας και της σχέσης της με τον χρόνο και 
την απόσταση. Οι μαθητές πραγματοποίησαν πειραματικές δραστηριότη-
τες μελετώντας αυτές τις σχέσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έννοια της ταχύ-
τητας στο Δημοτικό προσεγγίζεται απλοϊκά σε επίπεδο αναλογιών απόστα-
σης και χρόνου. Επεκτείνοντας τις διδασκαλίες στο συγκεκριμένο αντικεί-
μενο, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούνdrones με δυνατότητα ρυθμίσε-
ων ακριβείας όσον αφορά την ταχύτητα, συνοδευόμενες με ηλεκτρονικές 
ενδείξεις. Επομένως, με τη χρήση τους οι διδασκαλίες θα μπορούσαν να 
περάσουν από το επίπεδο αναλογιών σε ακριβείς υπολογισμούς.

Στο γνωστικό αντικείμενο της Γεωγραφίας προσεγγίστηκε η έννοια της 
κλίμακας του χάρτη. Τα drones βοήθησαν στην κατανόηση της συγκεκρι-
μένης έννοιας προσφέροντας φωτογραφίες του σχολείου από διαφορετικά 
ύψη, συμβάλλοντας έτσι στην κατανόηση των απεικονίσεων της κάτοψης. 
Επίσης, με διαφορετικές δραστηριότητες, όπως η κατασκευή του «χάρτη» 
της τάξης, οι μαθητές εξασκήθηκαν στις σχέσεις κλίμακας, πραγματικού με-
γέθους ενός αντικειμένου και μεγέθους του στο χάρτη. Η επέκταση αυτού 
του τρόπου εργασίας θα ήταν εφικτή μέσω της χρησιμοποίησηςdrones με 
περισσότερες δυνατότητες, όπως τη δυνατότητα πιο άνετων πτήσεων σε 
μεγαλύτερες αποστάσεις και ύψη, και με την παροχή καλύτερου οπτικού 
υλικού, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν πληρέστερα την έννοια της κλίμα-
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κας. Οι μαθητές δουλεύοντας σε ευρύτερο πεδίο θα μπορούν να κατασκευά-
σουν τον χάρτη της περιοχής του σχολείου τους ή της γειτονιάς τους και να 
προσεγγίσουν με ακόμα αυθεντικότερο τρόπο την συγκεκριμένη έννοια.

Καταληκτικά, παρατηρώντας τις παραπάνω βελτιώσεις-προεκτάσεις 
των διδασκαλιών είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων. Η χρήση βελ-
τιωμένων drones ως προς την αυτονομία και την ακρίβεια πτήσης αλλά και 
τον εξοπλισμό τους (κάμερες, ηλεκτρονικές ενδείξεις, κ.α.) μπορούν να δι-
ευρύνουν τη μάθηση των παραπάνω εννοιών, προσφέροντας βιωματικό-
τερες και αυθεντικότερες εμπειρίες. Στους μαθητές δίνεται η ευκαιρία να 
αξιοποιήσουν ένα νέο τεχνολογικό προϊόν το οποίο αφενός ενισχύει τη μά-
θηση συγκεκριμένων εννοιών, αφετέρου τους μυεί σε καινούριες τεχνολο-
γικές δυνατότητες. Τέλος, τα drones προσφέροντας τη δυνατότητα άμεσης 
οπτικής επαφής του περιβάλλοντος από πρωτόγνωρες θέσεις και ύψη, δη-
μιουργούν νέες εκπαιδευτικές προεκτάσεις με τη διαφορετική προσέγγιση 
διδακτικών εννοιών.

Συμπεράσματα

Η μελέτη με στόχευση την ένταξη των drones στην εκπαιδευτική πράξη 
και η μετατροπή τους σε ένα παιδαγωγικό μέσο, ανέδειξε έναν τρόπο εργα-
σίας που ευνοεί την αξιοποίηση των τεχνολογιών αιχμής στη διδασκαλία. Ο 
προβληματισμός την αποτελεσματικότητα της ένταξη μιας πρώιμης τεχνο-
λογικής καινοτομίας στη διδασκαλία θα μπορούσε να επιλυθεί με βάση τις 
κατευθύνσεις που θα προταθούν στη συνέχεια τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, 
όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Η ένταξη οποιασδήποτε τεχνολογικής καινοτομίας με εκπαιδευτικά ανε-
ξερεύνητες δυνατότητες επιβάλλεται να πλαισιωθεί από το σχήμα θεωρητι-
κών προσεγγίσεων που αναφέρθηκε. Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός/ερευ-
νητής θα πρέπει να πλαισιώσει την εκάστοτε τεχνολογία απαντώντας στις 
ακόλουθες ερωτήσεις:
•	 Μπορεί και κάτω από ποιες προϋποθέσεις να συμβάλει στην ενεργητική 

και βιωματική μάθηση;
•	 Υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής που προωθεί τη συνεργατική μάθηση;
•	 Ο ρόλος που θα ανατεθεί στην τεχνολογική καινοτομία θα ενισχύσει τη 

μάθηση, παρέχοντας στήριξη σε απαιτητικές δραστηριότητες; 
•	 Η χρησιμοποίησή της είναι δυνατόν να αναδείξει τη διεπιστημονικότητα 

ή τη διαθεματικότητα;
•	 Μπορεί η αξιοποίησή της να προωθήσει την παιγνιώδη μάθηση; 
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Επίσης, ο εκπαιδευτικός/ερευνητής θα πρέπει να επιδιώξει:
•	 Τον εντοπισμό και την επιλογή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που θα 

αξιοποιηθούν και θα ενισχύσουν τη διδασκαλία, όπως απορρέουν από 
την τεχνολογική καινοτομία που επιθυμεί να εντάξει.

•	 Τη διερεύνηση νομικών και θεμάτων ασφαλείας που ενδεχομένως προ-
κύπτουν από την τεχνολογική καινοτομία.

•	 Την επιλογή του γνωστικού αντικειμένου και έννοιας/ών που θα διδάξει 
με τη βοήθεια της τεχνολογικής καινοτομίας που επέλεξε.

•	 Την επιλογή του χώρου εργασίας (σχολική τάξη, εργαστήριο, κ.ο.κ.).
•	 Την επιλογή της φάσης/εων της διδασκαλίας όπου θα αξιοποιηθεί η επι-

λεγμένη τεχνολογική καινοτομία.
•	 Την εκτίμηση του χρόνου της αξιοποίησης.
•	 Την επιλογή των ατόμων που θα συμμετάσχουν στη διδασκαλία (εκπαι-

δευτικός, μαθητές, κάποιο εξειδικευμένο προσωπικό).
•	 Την επιλογή της κοινωνικής οργάνωσης της τάξης κατά τη διεξαγωγή 

της διδασκαλίας (ομάδες, ατομικά, ολομέλεια).
•	 Την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της τεχνολογικής καινοτομίας 

που εφαρμόστηκε.
Όπως έγινε κατανοητό, οι προτεινόμενες κατευθύνσεις κινούνται σε δυο 

επίπεδα, το θεωρητικό και το πρακτικό. Και τα δύο θεωρούνται εξίσου σημα-
ντικά για την εισαγωγή μίας ανεξερεύνητης παιδαγωγικά τεχνολογικής καινο-
τομίας στο σχολείο. Αυτό συμβαίνει διότι ένας θεωρητικός στοχασμός πρέπει 
να καταλήγει σε έναν πρακτικό σχεδιασμό. Η παραπάνω πρόταση συνοψί-
ζεται στο σχήμα των δύο πολυγώνων που δημιουργήθηκε από τον κριτικό 
αναστοχασμό που πραγματοποιήθηκε στην παρούσα εργασία (Εικόνα 1). 

Για την ένταξη μιας ανεξερεύνητης τεχνολογικής καινοτομίας απαιτεί-
ται διερεύνηση των παραμέτρων που εμπλέκονται από το εσωτερικό πο-
λύγωνο στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, ο πυρήνας των πολυγώνων είναι η 
ιδέα ένταξης της νέας τεχνολογίας, η οποία πρώτα θα μελετηθεί με βάση το 
θεωρητικό πολύγωνο και έπειτα θα κινηθεί προς το εξωτερικό πολύγωνο 
που αποτελεί τον πρακτικό σχεδιασμό. Η ύπαρξη των πολυγώνων το ένα 
μέσα στο άλλο καταδεικνύει την άμεση σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, 
αλλά και την ανάγκη, αρχικά, της θεωρητικής διερεύνησης και, στη συνέ-
χεια, της πρακτικής εφαρμογής. Η ύπαρξη του σχήματος των πολυγώνων 
δίνει πάντα τη δυνατότητα για επιπλέον εισαγωγή γωνιών που ενδέχεται να 
προκύψουν από επιπλέον ερευνητικά αποτελέσματα. Συνεπώς, η αξιοποίη-
ση αυτού του σχήματος μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στην 
εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης σχετικά με την καταλληλόλητα των νέων 
τεχνολογικών προϊόντων που εμφανίζονται.



Δημητριος Παπαδακης • Εμμανουηλ Φωκιδης // Διδαςκαλια με Drones: 
Χαραζοντας Μονοπατια ςτην Εκπαιδευτικη Αξιοποιηςη των Τεχνολογιων Αιχμης

129

Έικόνα 1. Το σχήμα των δύο πολυγώνων ένταξης τεχνολογικής καινοτομίας 
στη διδασκαλία

Τέλος, η ένταξη τεχνολογιών αιχμής στην εκπαιδευτική πράξη απαιτεί 
την αναδιαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών αλλά και την αλλαγή 
του τρόπου αντιμετώπισης της τεχνολογίας από την πλευρά της εκπαίδευ-
σης, καθώς δεν αποτελεί απλώς ένα επιπλέον εκπαιδευτικό εργαλείο, αλλά 
έναν παράγοντα κοινωνικής εξέλιξης, συνυφασμένο με την καθημερινό-
τητα του σύγχρονου ανθρώπου. Αλλαγές, όπως η επανεξέταση του όγκου 
της διδακτέας ύλης και η δημιουργία αποδοτικότερων διδακτικών τάξεων 
σε θέματα υποδομών αλλά και συγκρότησης/κατανομής του μαθησιακού 
πληθυσμού, θα πρέπει να θεωρηθούν δεδομένες. Παράλληλα, ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού επιβάλλεται να επανεξεταστεί και να του δοθεί ένα πιο ευέ-
λικτο πλαίσιο που θα τον καταστήσει φορέα και συντελεστή της εκπαιδευ-
τικής αλλαγής, μέσω της εισαγωγής νέων ιδεών και ανεξερεύνητων τεχνο-
λογικών καινοτομιών στη διδασκαλία. Το μέλλον της εκπαίδευσης πρέπει 
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να χαράσσεται με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών, παρακάμπτοντας το 
αργό γραφειοκρατικό σύστημα, που συχνά οι προτάσεις του ξεπερνιούνται 
από τις τεχνολογικές εξελίξεις.
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Περίληψη

Το άρθρο σκοπεύει να κάνει μία παρουσίαση των βασικών αποτελεσμά-
των του 1ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Διδακτικών σεναρίων με τη χρήση 
Επαυξημένης Πραγματικότητας που διοργανώθηκε από την ερευνητική 
ομάδα Media Pedagogy Research Group. Στο πρώτο τμήμα του άρθρου 
παρουσιάζεται το πλαίσιο στο οποίο εντάχθηκε ο διαγωνισμός αλλά και 
οι ενέργειες της ερευνητικής ομάδας για την υποστήριξη της δράσης. Στη 
συνέχεια, δίνεται μια σύνοψη των δημογραφικών στοιχείων των συμμετε-
χόντων εκπαιδευτικών, των γνωστικών αντικειμένων στα οποία εντάχθηκε 
η τεχνολογία αλλά και τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν. Στην 
τελευταία ενότητα του άρθρου παρουσιάζονται τα τρία βέλτιστα σενάρια 
που διακρίθηκαν από την επιτροπή αξιολόγησης και τα οποία παρουσιά-
στηκαν στην 3η επιστημονική ημερίδα του ΠΤΔΕ, Πανεπιστημίου Αιγαίου 
με τίτλο «Διδασκαλία και μάθηση μέσω φορητών συσκευών: Συνέπειες και 
προκλήσεις για την εκπαίδευση». 
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