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Περίληψη 

Η σύγχρονη εποχή, χαρακτηρίζεται από τη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη, η 

οποία έχει εισβάλει ολοκληρωτικά στη ζωή μας και επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την 

καθημερινότητά μας, τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε αλλά συγχρόνως και 

τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε. Ενώ λοιπόν, οι νέες τεχνολογίες εκπληρώνουν 

καθημερινά την υπόσχεσή τους για βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας, τα tablet 

καλούνται να ακολουθήσουν αυτή τη τροχιά μέσω των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων 

που δύνανται να προσφέρουν.  

Επειδή όμως, η έρευνα στην Ελλάδα για την εκπαιδευτική αξιοποίηση του 

tablet σε εξωσχολικό περιβάλλον βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, εμείς, μέσω της 

παρούσας έρευνας,  θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε τον τρόπο αξιοποίησης 

του tablet από τα παιδιά του δημοτικού στην καθημερινότητα και τον ελεύθερό τους 

χρόνο. Η διερεύνηση αυτή δεν θα πραγματοποιηθεί από την οπτική πλευρά των 

παιδιών, όπως άλλωστε θα περίμενε κάποιος, αλλά από την οπτική πλευρά των 

γονέων και από τον τρόπο που οι ίδιοι βιώνουν την καθημερινότητα των παιδιών 

τους.  Στην έρευνα λοιπόν, συμμετείχαν συνολικά πενήντα τέσσερεις γονείς. 

Μοναδικό κριτήριο επιλογής τους ήταν η φοίτηση των παιδιών τους σε μία από τις 

έξι τάξεις του δημοτικού σχολείο και φυσικά να διαθέτουν tablet. Η διαδικασία της 

έρευνας εκτυλίχθηκε σε δύο διαστήματα. Στο πρώτο διάστημα οι γονείς κλήθηκαν να 

απαντήσουν στις ερωτήσεις της φοιτήτριας, στα πλαίσια της προφορικής ατομικής 

συνέντευξης, ενώ στο δεύτερο διάστημα κλήθηκαν να συμπληρώσουν ατομικά το 

ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε.  

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να προσπαθήσουμε ν’ 

αποσαφηνίσουμε το βαθμό εκπαιδευτικής αξιοποίησης του tablet στο εξωσχολικό 

περιβάλλον, αλλά συγχρόνως να διερευνήσουμε τις αντιλήψεις και τη γενικότερη 

στάση που υιοθετούν οι γονείς ως προς την καθημερινή ενασχόληση των παιδιών 

τους με το tablet και με τη πιθανή εισαγωγή του στο σχολικό περιβάλλον. 

 

 

Λέξεις – Κλειδιά: νέες τεχνολογίες, tablet, εκπαίδευση, σχολική τάξη, δημοτικό 

σχολείο, εκπαιδευτική αξιοποίηση.  
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Abstract 

 Contemporary times, are characterized by the rapid technological 

advancement, which has intruded completely in our lives and affects directly or 

indirectly our everyday routine, the way in which we interact but at the same time the 

way in which we learn. Thus, while new technologies fulfill their promise for the 

improvement of the learning process, tablets need to follow this track through 

educational opportunities that can be offered. 

 However, as research in Greece for the educational development of tablets in 

extracurricular environment is still in premature phase, we will try, through this 

research, to examine the way that elementary school students use tablets in their 

everyday lives. This observation will not be accomplished by the children’ s point of 

view, as it would be expected, but from the parents point of view and by how they 

face their children’s everyday life. In this research fifty four parents participated, and 

the criterion was for their children to attend one of the six primary school grades and 

of course to have a tablet. The research was divided in two parts: firstly the parents 

were asked to answer the researcher’ s questions, during an oral interview, and 

secondly they were asked to complete the questionnaire that was given to them. 

 The aim of the observation is to clarify the educational use o f tablets in the 

extracurricular environment, and also to examine the parents’ perspective towards the 

everyday engagement of their children with tablets and their possible introduction in 

the school environment.   

 

 

 

 

 

 

Keywords: new technologies, tablet, education, classroom, primary school, 

educational approach. 
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Εισαγωγή – Θεωρητικό Πλαίσιο 

 

Οι Νέες Τεχνολογίες Στην Εκπαίδευση 

 

 Η σύγχρονη εποχή θα μπορούσαμε να πούμε ότι χαρακτηρίζεται από τη 

ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη, η οποία έχει εισβάλλει άμεσα ή έμμεσα στην 

καθημερινότητά μας και την επηρεάζει καθοριστικά σε όλο το φάσμα των τομέων 

που τη διέπουν. Οι νέες τεχνολογίες κατέχουν ήδη εξέχουσα θέση τόσο στον τομέα 

της επιστήμης όσο και σε κάθε άλλη παραγωγική δραστηριότητα του ανθρώπου 

(Σουβαλιώτη, 2008),  ενώ συγχρόνως φαίνεται να χαρακτηρίζονται όλο και 

περισσότερο ως ένα σημαντικό  εργαλείο μάθησης για την παραγωγή της κοινωνικής, 

γλωσσικής και της γνωστικής ανάπτυξης των νέων και όχι μόνο (Gimbert & Cristol, 

2004; National Association for the Education of Young Children [NAEYC], 1996). 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι νέες τεχνολογίες να μας επηρεάζουν και να καθορίζουν 

συνειδητά ή ασυνείδητα όχι μόνο τον τρόπο ζωής μας και την ποιότητα της 

καθημερινότητάς μας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε και 

αλληλεπιδρούμε με του άλλους αλλά συγχρόνως και τον τρόπο με τον οποίο 

μαθαίνουμε. 

Η μάθηση και κατ’ επέκταση η γνώση θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

αποτελούν δύο από τις σημαντικότερες διαστάσεις της ανθρώπινης παραγωγικής 

διαδικασίας. Έτσι, λοιπόν, καθώς η εκπαίδευση και κατά συνέπεια το σχολικό 

περιβάλλον αποτελεί τον κατ’ εξοχήν χώρο μάθησης και  μετάδοσης γνώσεων και 

δεξιοτήτων, είναι απόλυτα φυσιολογικό να αποτελεί και τον τομέα που δέχθηκε την 

μεγαλύτερη επιρροή από τα νέα δεδομένα της σύγχρονης εποχής (Σουβαλιώτη, 2008). 

Στα πλαίσια της αναγκαίας προσαρμογής της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις 

απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας, επιτάσσεται η ένταξη των Τ.Π.Ε. σε 

όλους τους τομείς του εκπαιδευτικού συστήματος, με απώτερο σκοπό να 

ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις της μόρφωσης. 

Σύμφωνα με τους Suduc, Bizoi, Gorghiu & Gorghiu (2011) οι εξελίξεις στον 

τομέα των τεχνολογιών παρέχουν ποικίλες και σημαντικές ευκαιρίες για τη βελτίωση 

της διδασκαλίας και της μάθησης, με αποτέλεσμα να προσφέρονται περισσότερα 



 

 
7 

 

πλεονεκτήματα στη διδακτική διαδικασία. Για παράδειγμα, όσον αφορά τη 

διδασκαλία των φυσικών επιστημών οι νέες τεχνολογίες αποτελούν καταλυτική πηγή 

διαδραστικής προσομοίωσης τεστ και πειραμάτων, τα οποία σε άλλη περίπτωση θα 

ήταν πολύ ακριβά ή πολύ επικίνδυνα για να διεξαχθούν στα πλαίσια του σχολικού 

περιβάλλοντος. Επίσης, όπως αναφέρει και η Παπαγιαννοπούλου (2006) το 

εκπαιδευτικό λογισμικό παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης των δυνατοτήτων των 

νέων τεχνολογιών στο μέγιστο βαθμό, τόσο μέσω της δημιουργίας ελκυστικού όσο 

και αποτελεσματικού περιβάλλοντος μάθησης για τους μαθητές.  

Στο πλαίσιο αυτό, η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση έχει αναπτυχθεί 

αισθητά και τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα όχι απλώς στηρίζουν την ένταξή 

τους στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά εν μέρει θα μπορούσαμε να πούμε ότι την 

επιτάσσουν. Σε έρευνα που πραγματοποίησε ο Cheng (2002) αναφέρει ότι χώρες 

όπως οι Η.Π.Α, η Ολλανδία, η Δανία, η Ιαπωνία, η Φιλανδία, η Πορτογαλία και η 

Ισπανία έχουν καταρτιστεί με κατευθυντήρια σχέδια για την ανάπτυξη των Τ.Π.Ε 

στην εκπαίδευση. Πάρα το γεγονός, όμως, ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο η διαδικτυακή 

πρόσβαση των σχολείων και η χρήση των νέων τεχνολογιών στα πλαίσια της 

σχολικής αίθουσας είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη, ωστόσο παρατηρούνται μεγάλες και 

ποικίλες διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.  

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα των Korte και Hüsing (2007), 

διαπιστώθηκε ότι το 96% των ευρωπαϊκών σχολείων έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο 

εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει στις σκανδιναβικές χώρες, την 

Ολλανδία, την Εσθονία και την Μάλτα, χώρες στις οποίες το 90% των σχολείων τους 

διαθέτει διαδικτυακή πρόσβαση. Αναφέρεται, επίσης, ότι κατά το 2006 στην 

Φιλανδία το 77% των σχολείων παρείχε υπολογιστές στην τάξη, το 48% στην 

Ισπανία, το 23% στην Πολωνία και μόλις το 18% στην Ελλάδα.  

 Σχετικά με τη χρήση των υπολογιστών στα πλαίσια της τάξης, οι ίδιοι 

αναφέρουν ότι μεταξύ του 2001 και του 2006 τα ποσοστά αυξήθηκαν σημαντικά. Πιο 

συγκεκριμένα, το 2001 από το 28% των σχολείων που χρησιμοποιούσαν υπολογιστές 

μέσα στην τάξη το 2006 το ποσοστό αυτό αυξήθηκε σημαντικά σε 68%.  

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι η  

τεχνολογία πλέον έχει εισβάλλει ολοκληρωτικά στην καθημερινότητά μας και 
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αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι όχι μόνο της ζωής μας αλλά και της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Παρέχει πληθώρα σημαντικών πλεονεκτημάτων τόσο προς όφελος των 

μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών [ανάπτυξη κριτικής σκέψης, βελτίωση των 

επιδόσεων των μαθητών, ενίσχυση των τεχνολογικών επιδόσεων τόσο των μαθητών 

όσο και των εκπαιδευτικών, παρακίνηση και αύξηση του ενδιαφέροντος των 

μαθητών, αύξηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητή – δασκάλου, μείωση των 

προβλημάτων πειθαρχίας,  μαθητοκεντρική διδασκαλία, πλουραλισμός νέων πηγών 

γνώσης, συνεργατική μάθηση,  διαδραστικότητα, παραστατικότητα κ.α.] (Δοσούλα, 

2015). 

 

*** 

Παραδοσιακά, η χρήση των νέων τεχνολογιών (ΤΠΕ) ήταν διαχωρισμένη από 

την παραδοσιακή μάθηση και τη σχολική αίθουσα, αφού για παράδειγμα η χρήση των 

υπολογιστών διδασκόταν ως ξεχωριστό μάθημα αποκλειστικά και μόνο σε αίθουσα 

πληροφορικής. Παρόλα αυτά, με την πάροδο των χρόνων και την εξέλιξη της 

τεχνολογίας οι μικρότερες συσκευές έκαναν την εμφάνισή τους και πλέον έχουν 

ενταχθεί πλήρως στη σχολική τάξη και γενικότερα στην εκπαιδευτική διαδικασία ως 

ένα επιπρόσθετο εκπαιδευτικό εργαλείο. Και ενώ οι φορητές συσκευές, μέσω της 

εξέλιξης που υφίστανται στο πέρασμα των χρόνων, εκπληρώνουν την υπόσχεσή τους 

για βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας, τα tablet ήρθαν για ν’ ακολουθήσουν αυτή 

την τροχιά μέσω της αυξανόμενης ένταξης τους στο σχολικό περιβάλλον και των 

τριών εκπαιδευτικών βαθμίδων (Henderson & Yeow, 2012;  Mang & Wardley, 2012; 

Chatsick, Mcewen & Zbitnew, 2013).  

 

Οι νέες τεχνολογίες και ρόλος του εκπαιδευτικού 

 

Παρά τα ποικίλα πλεονεκτήματα που μπορούν να προσφέρουν οι νέες 

τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία, η άκριτη αποδοχή τους από την πλευρά 

του εκπαιδευτικού δεν θα πρέπει να υφίσταται. Αντιθέτως, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει 

να είναι ικανός να παρατηρεί και να αξιολογεί τα νέα τεχνολογικά ευρήματα, με 
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απώτερο σκοπό την ανάπτυξη μιας καλύτερης κατανόησης για το που θα μπορούσαν 

να ενταχθούν στην διδακτέα ύλη αλλά και τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να επεκτείνουν τις μαθησιακές εμπειρίες των 

μαθητών. 

 Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2013 από την ευρωπαϊκή κομισιόν 

European Commission (2013) για τη χρήση των Τ. Π. Ε στην εκπαίδευση, 

διαπιστώθηκε ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών από τους μαθητές, κατά τη διάρκεια 

των μαθημάτων, σχετίζεται άμεσα με το επίπεδο εμπιστοσύνης των εκπαιδευτικών ως 

προς τη δεξιότητά τους στις νέες τεχνολογίες. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι οι 

μαθητές παρουσιάζουν την υψηλότερη συχνότητα χρήσης των Τ. Π. Ε στα πλαίσια 

του μαθήματος όταν διδάσκονται από εκπαιδευτικούς που έχουν αυτοπεποίθηση και 

εμπιστοσύνη στις ικανότητες τους όσον αφορά τη χρήση των νέων τεχνολογιών, 

ικανότητα να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο με ασφάλεια και υπευθυνότητα αλλά και 

να έχουν ανεπτυγμένη θετική στάση ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών.  

Στην Ε. Ε κατά μέσο όρο το 20 – 25 % των μαθητών διδάσκονται από 

εκπαιδευτικούς με αυτοπεποίθηση και υποστηρικτική στάση απέναντι στις νέες 

τεχνολογίες και έχουν τον υψηλότερο βαθμό πρόσβασης σε αυτές στο σχολείο. Οι 

διαφορές μεταξύ των χωρών είναι μεγάλες. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση το 30 – 

35% των μαθητών που διδάσκονται από τέτοιους εκπαιδευτικούς βρίσκονται στην 

Εσθονία, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία. 

Αντιστρόφως, το 10% βρίσκεται στην Αυστρία, την Κύπρο, την Ελλάδα, το 

Λουξεμβούργο και το Βέλγιο. Όσον αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το 45% 

των μαθητών διδάσκεται από τέτοιους εκπαιδευτικούς σε χώρες όπως η Δανία, το 

Λουξεμβούργο, η Νορβηγία, η Δανία και η Πορτογαλία, ενώ αντιστρόφως λιγότερο 

από το 10% των μαθητών βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση στην Ελλάδα, τη 

Ρουμανία και την Τουρκία. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού, λοιπόν,  θα λέγαμε ότι αποτελεί καταλυτικό 

παράγοντα τόσο ως προς την αξιολόγηση των νέων τεχνολογιών, όπως 

προαναφέραμε παραπάνω, όσο και ως προς την ενσωμάτωση και τη σωστή χρήση 

αυτών μέσα στην τάξη. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η εκπαιδευτική 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από τα παιδιά εξαρτάται άμεσα από την ικανότητα 

του εκπαιδευτικού να τις ενσωματώνει στα πλαίσια της διδασκαλίας του (Κότσαρη, 
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χχ. Τα Εκπαιδευτικά, τεύχος 109 – 110). Για τον λόγο αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

οι εκπαιδευτικοί να επιμορφώνονται κατάλληλα πάνω στο θέμα των νέων 

τεχνολογιών και στις όποιες αλλαγές αυτές υφίστανται με την πάροδο των χρόνων, 

έτσι ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για την σωστή χρήση τους μέσα στην 

τάξη (Kent & McNergney, 1999). 

Σύμφωνα με ποικίλες έρευνες, που έχουν πραγματοποιηθεί, διαπιστώνεται ότι 

οι απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς την ένταξη και τη χρήση των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση διίστανται. Πιο συγκεκριμένα, ενώ η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

αντιλαμβάνεται τις νέες τεχνολογίες ως ένα χρήσιμο εργαλείο, το οποίο προσφέρει 

πληθώρα πλεονεκτημάτων στη μάθηση στα πλαίσια της σχολικής αίθουσας, 

υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που δυσκολεύονται να διαπιστώσουν τα πλεονεκτήματα, 

τα ιδιαίτερα οφέλη αλλά και τις μεθόδους χρήσης τους στα πλαίσια της σχολικής 

τάξης (Oldfield, 2010) 

Μία σειρά από μελέτες έχουν επιβεβαιώσει αυτές τις αντικρουόμενες 

αντιλήψεις από τους εκπαιδευτικούς [Korte & Hüsing (2007), Balanskat  at al. (2006), 

Becta (2008)]. Για παράδειγμα, σε μία προ – πιλοτική έρευνα «Schoolnet» (EU 

Schoolnet (2010) , που πραγματοποιήθηκε σε έξι διαφορετικές χώρες σχετικά με τη 

χρήση των net books στο σχολικό περιβάλλον, διαπιστώθηκε  ότι η πλειοψηφία των 

δασκάλων συμφώνησε στο γεγονός ότι η χρήση του net book και σε ευρύτερο 

πλαίσιο η χρήση των νέων τεχνολογιών επηρέασε θετικά τη διαδικασία της μάθησης, 

καθώς παρείχε τη δυνατότητα εξατομικευμένης μάθησης και βοήθησε ώστε να 

επεκταθεί η μάθηση πέρα από τα όρια της σχολικής μέρας (Oldfield, 2010). Ωστόσο, 

άλλες έρευνες, όπως αυτή της Empirica, αναφέρουν ότι μία σημαντική μειονότητα 

εκπαιδευτικών δεν βλέπει ιδιαίτερα σημαντικά πλεονεκτήματα για τους μαθητές από 

τις νέες τεχνολογίες, ανεξαρτήτως της πολυπλοκότητας των συστημάτων τους. Πιο 

συγκεκριμένα, μέσω αυτής της έρευνας διαπιστώθηκε ότι το ένα πέμπτο των 

ευρωπαίων εκπαιδευτικών θεωρούν ότι το να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες μέσα 

στη τάξη δεν προσφέρει «σημαντικά μαθησιακά οφέλη για τους μαθητές» (Korte & 

Husing, 2007).  

Τέλος, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ν’ αναφερθεί ότι παρά τις αντικρουόμενες 

απόψεις που βλέπουμε να κυριαρχούν από την πλευρά των εκπαιδευτικών σε όλο το 

φάσμα της Ευρώπης, σε σχέση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στα πλαίσια του 
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σχολικού περιβάλλοντος, οι υποδομές στο εξωτερικό είναι κάτι παραπάνω από 

επαρκείς και δεν υπάρχουν ιδιαίτερες ελλείψεις ως προς τον τεχνολογικό εξοπλισμό 

των σχολείων. Αυτό όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι υφίσταται στην Ελλάδα. Οι 

ελλείψεις ως προς τα τεχνολογικά μέσα και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω 

σε αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, σε αντίστοιχη έρευνα 

που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα από το Πανεπιστήμιο Πατρών (Βεργίδης, 2008), 

να διαπιστωθεί ότι ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

εκπαιδευτικοί ως προς την εκτέλεση του εκπαιδευτικού τους έργου, σχετίζεται εν 

μέρει με τις νέες τεχνολογίες . Η έρευνα διεξήχθη σε 171 εκπαιδευτικούς και η 

συλλογή των στοιχείων έγινε με τη μορφή ερωτηματολογίου μέσω ερωτήσεων 

ανοιχτού και κλειστού τύπου. 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία 

του δείγματος (περίπου το 47%) αναφέρει ότι το βασικότερο πρόβλημα που 

αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί σχετίζεται με τις υποδομές, τον εξοπλισμό και τα 

εκπαιδευτικά μέσα που παρέχονται από το σχολείο.  Πιο συγκριμένα αναφέρονται 

προβλήματα χώρου των σχολικών τάξεων σε σύγκριση με τον αριθμό των μαθητών, 

προβλήματα έλλειψης βιβλιοθήκης, υπολογιστών αλλά και πρόσβασης στο internet.  

Σε ανάλογη ερώτηση που τέθηκε στους εκπαιδευτικούς ως προς τις δυσκολίες 

που αντιμετωπίζουν στη διδακτική μεθοδολογία ένα πολύ μικρό ποσοστό 

εκπαιδευτικών αναφέρθηκε στην έλλειψη επιμόρφωσης ως προς τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη (ενσωμάτωση Τ. Π. Ε στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, σχεδιασμός μαθημάτων και υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

με τη χρήση νέων τεχνολογιών). Το μικρό αυτό ποσοστό θα μπορούσαμε να πούμε 

πως αποδεικνύει ότι οι εκπαιδευτικοί είναι ελάχιστα έως καθόλου επιμορφωμένοι 

πάνω στο θέμα των νέων τεχνολογιών, κάτι το οποίο την πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών δεν την προβληματίζει ιδιαίτερα, προφανώς γιατί προτιμούν πιο 

παραδοσιακούς και δασκαλοκεντρικούς τρόπους διεξαγωγής της διδασκαλίας τους. 

Σε αντίστοιχη ερώτηση που αφορούσε τις επιμορφωτικές ανάγκες των δασκάλων 

μόλις το 16 % των απαντήσεων αναφέρει ότι επιθυμεί να βελτιώσει με κάποιο τρόπο 

τις γνώσεις του στις νέες τεχνολογίες, προκειμένου να μπορούν να τις εντάξουν στη 

διδασκαλία τους. Στη συγκεκριμένη ερώτηση οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες 
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απάντησαν ότι προτιμούν να επιμορφωθούν ως προς τη διδακτική των γνωστικών 

αντικειμένων.  

Σε γενικά πλαίσια, αποδεικνύεται ότι η έλλειψη επιμόρφωσης πάνω στις νέες 

τεχνολογίες και η έλλειψη εκπαιδευτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των νέων 

τεχνολογιών, είναι από τη μία πλευρά ένα θέμα  που προβληματίζει αρκετούς 

εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα, από την άλλη όμως δεν φαίνεται να είναι στις άμεσες 

προτεραιότητες και ανάγκες των εκπαιδευτικών, καθώς φαίνεται να 

προβληματίζονται περισσότερο για άλλα θέματα που αφορούν τη διδακτική 

διαδικασία και το γνωστικό περιεχόμενο από μία πιο παραδοσιακή σκοπιά.  

 

 

 Φορητή Μάθηση (m – learning )  
 

 

Ο όρος φορητή μάθηση (m – learning) είναι ένας πολυδιάστατος όρος και για τον 

λόγο αυτό δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός της έννοιας αυτής. Οι περισσότεροι 

ερευνητές – συγγραφείς προσεγγίζουν τη συγκεκριμένη έννοια από διαφορετική οπτική, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει πλουραλισμός απόψεων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι 

Καλογιαννάκης, Παπαδάκης και Ζαράνης (2013) ως φορητή ή κινητή μάθηση (mobile 

learning) ή μάθηση μέσω κινητών-φορητών συσκευών θεωρείται η ικανότητα χρήσης 

κινητών συσκευών προκειμένου να επιτευχθεί πρόσβαση σε εκπαιδευτικές πηγές. Κατά 

τους Roschelle, (2003) και Trifonova and Ronchetti, (2004) με τον όρο κινητή μάθηση 

αναφέρουμε τη διαμοίραση μαθητικού περιεχομένου με κινητές συσκευές όπως έξυπνα 

τηλέφωνα, (smartphones), ή ηλεκτρονικές ατζέντες. Γενικότερα κινητή μάθηση αποτελεί 

κάθε μορφή μάθησης μέσω μικρών αυτόνομων συσκευών που μπορούν να συνοδεύουν τους 

χρήστες παντού και πάντα (Attewell et al., 2004).  

Στη διεθνή βιβλιογραφία ο όρος m – learning (φορητή μάθηση) 

προσδιορίζεται με ποικίλες προσεγγίσεις, μερικές από τις οποίες αναφέρονται 

παρακάτω: 

« Το m - Learning είναι το σημείο τομής των κινητών συσκευών με την 

ηλεκτρονική μάθηση για την δημιουργία μαθησιακών εμπειριών ανεξάρτητα από 

χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς». (Quinn C., 2000)  



 

 
13 

 

 «Η κινητή μάθηση είναι ένα σύνολο υπηρεσιών και διευκολύνσεων που παρέχει 

το εκπαιδευτικό περιεχόμενο στον μαθητή με στόχο την απόκτηση γνώσης, χωρίς να 

βρίσκεται την συγκεκριμένη χρονική στιγμή σε συγκεκριμένο χώρο». (Lehner F. and 

Nosekabel H., 2002) 

«Η μάθηση μέσω κινητών τηλεφώνων είναι οποιαδήποτε εκπαιδευτική παροχή, 

όπου οι μόνες κυρίαρχες τεχνολογίες είναι οι κινητές συσκευές». (Traxler J., at al. 

2005)  

«Ως κινητή μάθηση ορίζεται η απόκτηση οποιασδήποτε γνώσης και δεξιότητας 

μέσω των κινητών συσκευών οπουδήποτε και οποτεδήποτε, η οποία οδηγεί σε 

διαφοροποίηση της συμπεριφοράς και της αντίληψης του χρήστη». (Dye A., at al. 2006)  

«Η κινητή μάθηση είναι η ηλεκτρονική μάθηση που χρησιμοποιεί ασύρματες 

κινητές συσκευές».  (Clark D., 2006) 

 «Υπάρχει κοινή συμφωνία ότι η φορητή μάθηση είναι: κάθε είδους μάθηση που 

λαμβάνει χώρα όταν ο μαθητευόμενος δεν βρίσκεται σε προκαθορισμένο σημείο, 

συγκεκριμένη στιγμή». (Trifonova & Ronchetti, 2003) 

«Φορητή μάθηση είναι η μάθηση που δίνει τη δυνατότητα στους 

εκπαιδευόμενους να έχουν επαφή με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, χωρίς τους 

περιορισμούς να πρέπει να το κάνουν σε ένα στενό, περιοριστικό φυσικό περιβάλλον». 

(Kukulska-Hulme, 2005). 

«Η φορητή μάθηση περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών και διευκολύνσεων 

που παρέχει στον εκπαιδευόμενο το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, με στόχο την απόκτηση 

γνώσης, χωρίς να βρίσκεται σε συγκεκριμένο χώρο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή». 

(Lehner & Nosekabel, 2002).  

«Είναι το είδος μάθησης που καθιέρωσε τη «νομιμότητα» των μετακινούμενων 

εκπαιδευομένων». (Alexander, 2004). 
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Μάθηση μέσω κινητών συσκευών 

 

Η αλματώδης ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και συγκεκριμένα των 

φορητών συσκευών δεν μας άφησαν ανεπηρέαστους. Ήρθαν κι έφεραν επανάσταση 

θα λέγαμε στον τομέα της επικοινωνίας και περιλαμβάνουν τεχνολογίες όπως: κινητά 

τηλέφωνα με σύνδεση στο διαδίκτυο, smart phones (Goh, Kinshuk & Lin, 2003), 

PDAs, iPods και iPhones, net books  και προσφάτως tablet. Οι συσκευές αυτές, όπως 

προαναφέρθηκε,  διαθέτουν την εξής ιδιαιτερότητα: επιτρέπουν στους μαθητές να 

μαθαίνουν οποιαδήποτε στιγμή όπου και αν βρίσκονται (Botzer & Yerushalmy, 

2006), λόγω του μικρού τους μεγέθους και βάρους. Όπως αναφέρει άλλωστε και ο 

Traxler (2010), αν συγκρίνουμε τις παραδοσιακές μορφές τεχνολογίας, όπως για 

παράδειγμα το desktop, με τις σύγχρονες κινητές συσκευές θα διαπιστώσουμε μία 

βασική διαφορά. Οι παραδοσιακές τεχνολογίες περιόριζαν σε σημαντικό βαθμό τον 

τόπο και τον χρόνο εργασίας του ανθρώπου, κάτι το οποίο δεν υφίσταται με τις 

σύγχρονες κινητές συσκευές οι οποίες είναι συνυφασμένες με τον τόπο και τον χρόνο 

ζωής των μαθητών. 

Σε μία συνέντευξη με τον Todd Hoffman (2012), ο ερευνητής Carly Schuler 

ανέφερε ότι οι φορητές συσκευές μπορούν να προσφέρουν πολλά οφέλη. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει: «Το πρώτο πλεονέκτημα είναι ότι αυτές οι συσκευές είναι 

φορητές και επιτρέπουν στον γονέα να ενθαρρύνει το παιδί του για μάθηση οπουδήποτε 

οποιαδήποτε στιγμή. Το δεύτερο πλεονέκτημα είναι ότι λόγω του χαμηλού τους κόστους 

και της πανταχού παρουσίας τους, επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να βοηθήσουν 

παιδιά που είναι γεωγραφικά ή οικονομικά σε μειονεκτική θέση. Το τρίτο πλεονέκτημα 

είναι ότι οι συσκευές αυτές μπορούν να ενθαρρύνουν τις δεξιότητες του 21
ου

 αιώνα, 

όπως η συνεργασία και η επικοινωνία» (Emeeyou, 2012). 

Οι φορητές συσκευές, από την πρώτη στιγμή που έκαναν την εμφάνισή τους 

έγιναν πολύ δημοφιλής για τα πολλαπλά πλεονεκτήματα που προσφέρουν και όπως 

ήταν αναμενόμενο δεν άφησαν ανεπηρέαστη τη σχολική κοινότητα. Ήδη από τις 

αρχές της δεκαετίας του 1980 τα σχολεία, τα κολέγια και τα πανεπιστήμια άρχισαν να 

πειραματίζονται με την τεχνολογία και την μάθηση (Sharples et al., 2010). Δεδομένου 

λοιπόν ότι η υιοθέτηση των φορητών τεχνολογιών στην εκπαίδευση άρχισε με την 

πάροδο του χρόνου να γίνεται πιο διαδεδομένη, η έρευνα σταδιακά άρχισε ν’ 
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αποδεικνύει την αξία της ενσωμάτωσης τέτοιων συσκευών στα πλαίσια της 

διδασκαλίας και την ικανότητά τους να ενισχύσουν, να επεκτείνουν αλλά και να 

εμπλουτίσουν τη διαδικασία της μάθησης με ποικίλους τρόπους (Traxler & Wishart, 

2011). Αυτό είναι κάτι που αποδεικνύεται και από τους Hsieh, Jang, Hwang and Chen 

(2011), σύμφωνα με τους οποίους η φορητή τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να 

υποστηρίξει οποιονδήποτε προβληματισμό των μαθητών βελτιώνοντας έτσι τη 

διαδικασία της μάθησης, ενώ παράλληλα μπορεί να επιφέρει την πρέπουσα 

αντιστοιχία μεταξύ του διδακτικού στυλ του δασκάλου και του στυλ μάθησης των 

μαθητών.  

Ωστόσο, εκτός από τα θετικά στοιχεία που δύναται να προσφέρει η φορητή 

μάθηση, είναι σημαντικό ν’ αναφέρουμε ότι εγείρονται και πολλές ανησυχίες και  

προβληματισμοί ως προς τη χρήση αυτής στα πλαίσια της σχολικής αίθουσας και της 

διδακτικής ώρας. Όπως αναφέρουν οι Σύψας Α. και Τσουμάνης Σ. (8
ο
 Πανελλήνιο 

Συνέδριο Πληροφορικής, χχ) οι προβληματισμοί αυτοί οφείλονται άλλοτε στα 

τεχνικά χαρακτηριστικά των φορητών συσκευών, όπως για παράδειγμα το μέγεθος 

και τη φωτεινότητα της οθόνης, καθώς και σε δυσκολίες σύνδεσης με το διαδίκτυο, 

και άλλοτε στις προκλήσεις που αφορούν τη μάθηση  γενικότερα (Ally & Prieto-

Blázquez, 2014).  

Συνοπτικά, όπως αναφέρουν οι Σύψας Α. και Τσουμάνης Σ. (8
ο
 Πανελλήνιο 

Συνέδριο Πληροφορικής, χχ) η φορητή μάθηση συχνά δημιουργεί συνθήκες 

απόσπασης της προσοχής του μαθητή με συνέπεια τη δυσκολία στη μάθηση, αλλά και 

συνθήκες ελλιπούς αλληλεπίδρασης, επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ του 

εκπαιδευτικού και των μαθητών του. Συνοψίζοντας, συμπεραίνουμε ότι η φορητή 

μάθηση μπορεί να λειτουργήσει ως ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό «εργαλείο» τόσο για 

εκπαιδευτικούς όσο και για μαθητές, με απαραίτητη προϋπόθεση τη σωστή της 

χρήση, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα πιθανά μειονεκτήματα που προκύπτουν κατά 

την εφαρμογή της.  
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Ipads και tablets 

 

Ενώ μέχρι πρόσφατα η έννοια της φορητής συσκευής μας παρέπεμπε στα 

κινητά τηλέφωνα, τα smart phones, τους φορητούς υπολογιστές (laptop), τα PDAs, τα  

iPhones  και τα iPods, τα τελευταία χρόνια στη λίστα αυτή προστέθηκαν και τα 

tablets. Ένα είδος φορητής συσκευής που ήρθε για ν’ αντικαταστήσει όλα τα 

υπόλοιπα. Πρόκειται ουσιαστικά για «πεπιεσμένους» υπολογιστές σχετικά μικρού 

μεγέθους (Δοσούλα, 2015), με τη διαφορά ότι δεν διαθέτει πληκτρολόγιο και ποντίκι 

παρά μόνο μία μεγάλη οθόνη αφής, η οποία ελέγχεται μέσω ορισμένων αγγιγμάτων - 

γλιστρημάτων των δακτύλων (flick, slide, drag & drop, rotate, pinch, spread) (Abdul 

Aziz, Batmaz, Stone & Chung, 2013). 

Στο σημείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι η 

περισσότερη βιβλιογραφία αναφέρεται στο ipad, ένα tablet ουσιαστικά 

κατασκευασμένο από την εταιρεία της Apple και θεωρείται ότι ανήκει σε μια 

κατηγορία ανάμεσα στα smart phones (έξυπνα τηλέφωνα) και τους φορητούς 

υπολογιστές. Από την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του, τον Απρίλιο του 2010 στις 

Η. Π. Α, η Apple εκτιμάται ότι πούλησε πάνω από 300.000 ipads, ενώ μέσα στις 

πρώτες ογδόντα ημέρες πουλήθηκαν τρία εκατομμύρια ipad (handerson & Yeow, 

2012) . H εταιρεία ερευνών Gartner εκτιμά ότι πουλήθηκαν 195 εκατομμύρια 

συσκευές μόνο το 2013  

 Οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους τα tablet είναι τόσο διαδεδομένα σε 

ανθρώπους όλως των ηλικιών αλλά κυρίως σε παιδιά, οφείλονται στα τεχνολογικά 

χαρακτηριστικά τους. Το ελαφρύ τους βάρος, το μικρό τους μέγεθος, οι μεγάλες 

οθόνες πολλαπλής αφής (touch screen), η δυνατότητα εναλλαγής της προβολής της 

ταμπλέτας από κατακόρυφη σε οριζόντια, η έλλειψη πληκτρολογίου και ποντικιού 

(Παπαδάκης, Καλογιαννάκης, Ζαράνης, 2014) αλλά και το λειτουργικό σύστημα 

android που συνήθως διαθέτουν (Δοσούλα, 2015) είναι μερικά από τα 

χαρακτηριστικά που διαθέτουν οι συσκευές αυτές και τις καθιστούν τόσο δημοφιλείς 

στο ευρύ κοινό. Συνδυάζουν, ουσιαστικά, τα χαρακτηριστικά ενός φορητού 

υπολογιστή και ενός κινητού τηλεφώνου, προσφέροντας απεριόριστες δυνατότητες 

στον χρήστη (Δεβετζής, 2014). Για αυτό τον λόγο αυτές οι μικρές συσκευές έχουν 
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επιφέρει επανάσταση στο πεδίο των υπολογιστών και τείνουν να αντικαταστήσουν 

πλήρως τα net books και τα laptops στο πεδίο της εκπαίδευσης. 

Η διαρκής ανάπτυξη της τεχνολογίας, έχει επιφέρει τη διεύρυνση των 

πλεονεκτημάτων των teblets και των ipads, τα οποία αποκτούν νέα μορφή και 

δυνατότητες ικανές να καλύψουν τις ανάγκες ακόμη και του πιο απαιτητικού χρήστη. 

Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό να επισημάνουμε ορισμένα από τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά των tablets και των iPads, όπως αναφέρονται από τον Δεβετζή 

(2014):  

 Διαθέτουν χωρητική οθόνη πολυαφής (έως 10΄΄ ίντσες) με εικονικό 

πληκτρολόγιο QWERΤY, μικρό μέγεθος άρα και εύκολη μεταφορά. Επίσης, 

επιτρέπουν την χρήση συσκευών εισόδου για τον χειρισμό τους π.χ. ψηφιακή 

γραφίδα. 

 Διαθέτουν δικό τους κομψό λειτουργικό σύστημα (Android, iOS, Windows 

Phone), εσωτερική μνήμη (έως 1 GB) και διπύρηνο ή τετραπύρηνο 

επεξεργαστή ARM που επιτρέπει την ταυτόχρονη εκτέλεση εφαρμογών, 

προσφέροντας παράλληλα μεγάλη ευχρηστία και σταθερότητα. 

 Παρέχουν προεγκατεστημένες εφαρμογές όπως κάμερα, βίντεο, ημερολόγιο, 

ρολόι, Gmail, Maps, YouTube, Facebook, Dropbox, Skype κ.α.  

 Παρέχουν πολλές κλασικές λειτουργίες όπως αποστολή - λήψη μηνυμάτων 

και e-mail, εγγραφή και αναγνώριση φωνής, φωνητική αναζήτηση κ.α.  

 Υποστηρίζουν υπηρεσίες όπως Bluetooth, GPS, Sensors, USB, Flash κ.α.  

 Υποστηρίζουν την αναπαραγωγή αρχείων ήχου (.acc, .mp3, .wma, .ogg, .flac, 

.ape κ.α.), βίντεο (.avi, .3gp, .mp4, .acc, .mov,.flv), εικόνων (.jpg, .gif, .png, 

.bmp κ.α.)  

 Υποστηρίζουν την ανάγνωση και επεξεργασία αρχείων Office, pdf, zip, apk 

txt, html, ePub κ.α. 

  Παρέχουν ασύρματη σύνδεση μέσω Wi-Fi ή μέσω 3G (HSPA+) και 4G 

δικτύων (LTE, WiMax) προσφέροντας πολλές δυνατότητες όπως web 

browsing, download εφαρμογών, online chat,videos, games κ.α. 

  Υποστηρίζουν την ανάγνωση ηλεκτρονικών βιβλίων και περιοδικών με 

δυνατότητες zoom, αλλαγής φωτεινότητας, γραμματοσειράς κ.α. 
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  Διαθέτουν εξωτερικό αποθηκευτικό χώρο (έως 8 GB) αλλά υποστηρίζουν και 

επεκτάσεις μνήμης μέσω SD ή microSD καρτών μνήμης (έως 32 GB).  

 Παρέχουν την δυνατότητα σύνδεσης ποντικιού ή πληκτρολογίου και 

συγχρονισμού των δεδομένων του χρήστη με υπολογιστή, τηλεόραση κ.α.  

 Διαθέτουν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με μεγάλη διάρκεια και αυτονομία. 

 Παρέχουν προστασία από επιθέσεις κακόβουλου λογισμικού και ιων. 

 Παρουσιάζουν χαμηλό κόστος αγοράς. 

 

 Τα Tablet Στην Εκπαίδευση 

 

 Αναμφίβολα, η ραγδαία εξέλιξη που έχει γνωρίσει ο τομέας της τεχνολογίας 

τα τελευταία χρόνια έχει επηρεάσει άμεσα και το εκπαιδευτικό περιβάλλον 

αλλάζοντας τον τρόπο επικοινωνίας, εργασίας και ψυχαγωγίας των μαθητών. Η 

χρήση του tablet και του ipad στην εκπαιδευτική διαδικασία έρχεται να επιβεβαιώσει 

τα λεγόμενα αυτά, αφού αποτελεί μία πρόσφατη καινοτομία (Δοσούλα, 2015), που 

μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο στη διδασκαλία, τη μάθηση αλλά και γενικότερα 

την έρευνα, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

(Johnson, Adams Becker, Estrada & Freeman, Kampylis, Vuorikari and Punie, 2014). 

 Από ορισμένες απόψεις, οποιαδήποτε έρευνα έχει πραγματοποιηθεί για τον 

ρόλο των tablets στη μάθηση και τη διδασκαλία πρόκειται ουσιαστικά για έρευνες 

που αφορούν τα ipads (UCISA, 2012; Souleles & Pillar, 2014). Ήδη από την πρώτη 

ημέρα εμφάνισής τους τον Απρίλιο του 2010, χρονιά έξαρσης της δημοτικότητας των 

ipads, οι εκπαιδευτικές δυνατότητες του μέσου αυτού συζητήθηκαν πολύ. Η ιδιαίτερη 

δημοτικότητα που γνώρισε το ipad αποδεικνύεται τόσο από τα στατιστικά δεδομένα 

της Gartner, σύμφωνα με τα οποία υπολογίζεται ότι το 2011 το 73,4 % των tablets 

που πουλήθηκαν ήταν ipads της Apple (Gartner, 2011), όσο και από αντίστοιχη 

έρευνα της Emeeyou σύμφωνα με την οποία μέχρι τον Ιανουάριο του 2012, διάστημα 

μικρότερο των δύο χρόνων από την πρώτη εισαγωγή του ipad της Apple, ένας στους 

πέντε Αμερικανούς διέθετε tablet (Emeeyou, 2012).  Από αντίστοιχες έρευνες που 

πραγματοποιήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό ιδιοκτησίας των ταμπλετών από 

μικρά παιδιά μεταβλήθηκε από 8 % το 2011 σε 40 % το 2013 (Common Sense Media, 

2013),  ενώ στις Η. Π. Α το 70 % των παιδιών χρησιμοποιούν τις ταμπλέτες κάποιου 
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μέλους της οικογένειάς τους εκ των οποίων το 57 % το χρησιμοποιεί για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς (NielsenWire, 2012). 

Στο γεγονός αυτό, αναμφίβολα συνέβαλε η πληθώρα χαρακτηριστικών που 

διαθέτει η συγκεκριμένη συσκευή, με τη φορητότητα, την ευκολία χρήσης, τη 

διαισθητικότητα και την πολυμεσικότητα να αποτελούν τους βασικού λόγους. Όπως 

αναφέρεται στην έρευνα της Emeeyou (2012), οι συγκεκριμένες συσκευές μπορούν 

να δημιουργήσουν νέες και συναρπαστικές ευκαιρίες μάθησης για την παιδική ηλικία, 

ενώ ο Beeland (2002) υποστηρίζει ότι μπορούν να συμβάλλουν στη απόκτηση 

γνώσεων μέσω του συνδυασμού της οπτικής, της ακουστικής και της απτικής 

δυνατότητας που προσφέρουν.  

Σύμφωνα με τους Καλογιαννάκης, Παπαδάκης και Ζαράνης (2014), τόσο οι 

εκπαιδευτικοί όσο και οι γονείς στρέφονται όλο και περισσότερο προς τα tablet 

προσδοκώντας να αποκομίσουν τα πιθανά εκπαιδευτικά οφέλη, χωρίς να διαθέτουν 

όμως οποιαδήποτε μορφή αξιολόγησης των δυνητικών οφελών που μπορεί να 

προσφέρουν. Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη να διερευνήσουμε τις επιπτώσεις 

που μπορεί να επιφέρουν αυτά τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά «εργαλεία» τόσο ως 

προς το πλαίσιο της τάξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας ειδικότερα, όσο και ως 

προς τη μάθηση των μικρών παιδιών γενικότερα.  

 

*** 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα πλεονεκτήματα που δύνανται 

προσφέρουν τα tablet στην διαδικασία της μάθησης προέρχονται ως επί το πλείστον 

από τα ελκυστικά χαρακτηριστικά (Alexandre, da Silva, de Lima, Rochadel, & Silva, 

2014) που διαθέτουν οι συγκεκριμένες συσκευές. Μερικά από τα χαρακτηριστικά 

τους αυτά παρατίθενται παρακάτω: 

 Το χαμηλό κόστος σε σύγκριση με τους υπολογιστές (Alexandre, da Silva, de 

Lima, Rochadel, & Silva, 2014). 

 Συνδεσιμότητα με το διαδίκτυο (Georgiev T., 2004). Τόσο οι μαθητές όσο και 

οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σε 

οποιονδήποτε χωροχρόνο.  
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 Η φορητότητά τους προσφέρει τη δυνατότητα για μάθηση χωρίς τοπικούς και 

χρονικούς περιορισμούς (Alexandre, da Silva, de Lima, Rochadel, & Silva, 

2014). Το μικρό τους μέγεθος  και το ελαφρύ τους βάρος προσφέρουν στους 

μαθητές τη δυνατότητα να τις έχουν παντού και πάντα μαζί τους και να 

μελετούν εν κινήσει χωρίς χωροχρονικούς περιορισμούς. 

 Μπαταρίες μεγάλης διάρκειας (Georgiev T., 2004). Προσφέρει στους μαθητές 

τη δυνατότητα να τις χρησιμοποιούν για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς την 

ανάγκη σύνδεσής τους με την τροφοδοσία (Δεβετζής, 2014). 

 Ατομικότητα και ομαδικότητα (Georgiev T., 2004). Οι συσκευές αυτές 

προσαρμόζονται κατάλληλα τόσο στις ανάγκες του μαθητή ατομικά 

(ανεξάρτητη μάθηση – independent learning), όσο και στις ανάγκες μιας 

ομάδας συλλογικά (μαθητής – μαθητή, μαθητής – δάσκαλο). 

 Προωθούν την ανάπτυξη του ψηφιακού αλφαβητισμού (information literacy) 

και υποστηρίζουν την ανεξάρτητη μάθηση (Βάβουλα, Καραγιαννίδης, 2005) 

 Αποθήκευση και επεξεργασία πληροφοριών. Δίνουν στους μαθητές την 

δυνατότητα να χρησιμοποιούν συνεχώς τους εκπαιδευτικούς και 

διαδικτυακούς πόρους. Οι μαθητές μπορούν να συντάξουν το δικό τους υλικό 

μέσω της χρήσης του κατάλληλου λογισμικού (Δοσούλα, 2015), να το 

αποθηκεύσουν ή να το διαμοιραστούν ασύρματα μεταξύ τους αλλά 

συγχρόνως και με τον καθηγητή τους (Δεβετζής, 2014). 

 Ελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών και θεωρείται ευχάριστη ενασχόληση, ενώ 

παράλληλα δημιουργεί ελκυστικό περιβάλλον μάθησης. Ο συνδυασμός εικόνας 

και ήχου (πολυμεσικά περιβάλλοντα) προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών 

και προωθεί τη διαδικασία της μάθησης με έναν πιο παιγνιώδη και 

παραστατικό τρόπο. 

 Διαθέτουν διαισθητικό και διαδραστικό χαρακτήρα, κάτι το οποίο προάγει τη 

μάθηση. 

 Διευκολύνουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες (Βάβουλα, Καραγιαννίδης, 2005). 

Το άνετο μέγεθος και βάρος τους αλλά και η ηχητική υποστήριξη και ευελιξία 

στην παρουσίαση κειμένου και εικόνων που διαθέτουν, διευκολύνει και 

αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για μαθητές με αναπηρίας (Δοσούλα, 2015). 
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Έρευνες σχετικά με την εκπαιδευτική αξιοποίηση του tablet στην 

εκπαίδευση. 

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένη ερευνητική δραστηριότητα στον 

διεθνή χώρο ως προς τη γνωστική περιοχή που αφορά την εφαρμογή των tablet στην 

εκπαίδευση (Μπερδούσης, 2014; Hung, 2012; Hung & Zhang, 2012). Ποικίλες 

μελέτες ανά τον κόσμο μελετούν καθημερινά την αποτελεσματικότητα των συσκευών 

αυτών και αξιολογούν τις προσπάθειες αξιοποίησής τους στη διδακτική διαδικασία 

και τη διαδικασία της μάθησης. Στο κεφάλαιο αυτό λοιπόν, θ’ αναφέρουμε ενδεικτικά 

τις διαπιστώσεις και τ’ αποτελέσματα ορισμένων ερευνών που πραγματοποιήθηκαν 

στο παρελθόν, προκειμένου ν’ αναδείξουμε τη θετική επίδραση που μπορεί να 

προσφέρουν οι συσκευές αυτές στα πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος και στην 

ανάπτυξη της γνωστικής δεξιότητας των μαθητών. 

Μία τέτοια έρευνα πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό σχολείο Toki της 

Τουρκίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012, προκειμένου να διαπιστωθεί η 

απόδοση, η ταχύτητα ανάγνωσης αλλά και ο βαθμός κατανόησης ενός κειμένου σε 

ηλεκτρονική μορφή μέσω tablet και σε έντυπη μορφή. Το δείγμα που συμμετείχε 

στην έρευνα ήταν  είκοσι μαθητές της 5
ης

 δημοτικού, οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο 

ομάδες. Η μία ομάδα κλήθηκε να διαβάσει ένα κείμενο σε έντυπη μορφή, ενώ η άλλη 

ομάδα κλήθηκε να διαβάσει το ίδιο κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή με τη βοήθεια του 

tablet. Η  πρώτη ομάδα που διάβασε το κείμενο σε έντυπη μορφή , κατάφερε να 

διαβάσει 107,43 λέξεις το λεπτό, ενώ η ομάδα που κλήθηκε να διαβάσει το κείμενο 

σε ηλεκτρονική μορφή διάβασε 101,83 λέξεις το λεπτό. Παρόλο που ο μέσος όρος 

των λέξεων που διαβάστηκαν από τους μαθητές της δεύτερη ομάδας ήταν πιο υψηλός 

από αυτόν της πρώτης ομάδας, στατιστικά η διαφορά δεν είναι μεγάλη (t= 0.811, p> 

0.05). Αυτό αποδεικνύει ότι τα tablet είναι αποτελεσματικά εργαλεία για την 

ανάγνωση ηλεκτρονικών κειμένων. Η ποιότητα της οθόνης, η εργονομία των 

υπολογιστών παλάμης αλλά και η εναλλαγή της κάθετης και της οριζόντιας θέσης  

του tablet επηρέασε θετικά την ανάγνωση των μαθητών και τους διευκόλυνε σε 

μεγάλο βαθμό, όπως διαπιστώθηκε. Κάποιοι μαθητές μάλιστα σχολίασαν: «Μου 

άρεσε το tablet πάρα πολύ. Μπόρεσα να μεγεθύνω τα γράμματα στην οθόνη γυρίζοντας 

απλά το tablet. Τα γράμματα στο tablet είναι ευανάγνωστα, ενώ τα γράμματα στα 
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βιβλία είναι μικρά και επίσης τα βιβλία είναι βαρύτερα από το tablet», «Ήταν πολύ 

εύκολο το να χρησιμοποιήσω το tablet. Νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερα απ’ ότι τα 

βιβλία. Μπόρεσα εύκολα να ανοίξω τις σελίδες. Δεν χρειάζεται καν να κουβαλάμε τις 

τσάντες μαζί μας και όλοι ξέρουμε ότι είναι δύσκολο να κουβαλάς την τσάντα σου» 

(Dundar, Akcayir, 2012). 

Σε αντίστοιχη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Project Tomorrow 

(2013) σε 364.240 μαθητές από τεσσάρων έως 18 ετών, διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές 

έχουν ξεκάθαρες απόψεις ως προς την αξία χρήσης των tablet μέσα στην τάξη. 

Θεωρούν ότι το tablet μπορεί να βελτιώσει την προσωπική τους συμμετοχή στο 

σχολείο αλλά και τις σχολικές τους επιδόσεις. Πιο συγκεκριμένα, το 78 % των 

μαθητών αναφέρει ότι μέσω του tablet έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τους βαθμούς 

του, το 69% αναφέρει ότι κρατάει σημειώσεις μέσα στην τάξη, ενώ το 64 % των 

μαθητών αναφέρει ότι έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικά βιβλία μέσω του tablet. Επίσης, 

το 47 % των μαθητών των μεγαλύτερων τάξεων του δημοτικού, το 61 % των 

μαθητών του γυμνασίου και το 59 % των μαθητών του λυκείου αναφέρουν ότι 

χρησιμοποιούν το internet για εκπαιδευτικούς λόγους. 

 Οι μαθητές διαπιστώθηκε ότι ενθουσιάζονται στην ιδέα χρήσης των tablet 

μέσα στην τάξη, αφού μπορεί να τους προσφέρει τις εξής δυνατότητες: το 73 % των 

μαθητών αναφέρει ότι μέσω του tablet θα έχει τη δυνατότητα να αναζητά, κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος, πληροφορίες στο διαδίκτυο, το 69 % αναφέρει ότι θα 

μπορεί να καταγράφει τις διαλέξεις του δασκάλου έτσι ώστε να μπορεί να τις ξανά δει 

αργότερα, το 63% αναφέρει ότι θα μπορεί να λαμβάνει έγκαιρα τις υπενθυμίσεις, τις 

ενημερώσεις και τις προθεσμίες των εργασιών και των διαγωνισμάτων, ενώ τέλος το 

61 % αναφέρει ότι το tablet θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα εργαλείο 

συνεργασίας με τους συμμαθητές όχι μόνο από την τάξη τους αλλά από όλο τον 

κόσμο. Χαρακτηριστικά κάποιοι μαθητές αναφέρουν: «Στο μάθημα των αγγλικών 

χρησιμοποιούμε τα tablet μας και το Google Drive για να γράψουμε μία ιστορία με 

έναν συμμαθητή μας. Μου αρέσει που έχω τη δυνατότητα να δουλεύω την ιστορία και 

στο σχολείο και στο σπίτι ενώ ο συμμαθητής μου μπορεί να δει τις αλλαγές που κάνω 

μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Εξαιτίας αυτού, τελειώσαμε την εργασία μας πολύ πιο 

γρήγορα και το αποτέλεσμα ήταν καλύτερο». (Αγόρι, Grade 8, Βιρτζίνια), «Η 

εκπαίδευση θα πρέπει να συμβαδίσει με την τεχνολογία. Οι δάσκαλοί μας έχουν μείνει 
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τόσο πίσω που δεν καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι αυτό για εμάς. Πρέπει να 

δώσουν στις ιδέες μας μία ευκαιρία». (Κορίτσι, Grade 8, Τέξας), «Πιστεύω ότι σε όλα 

τα σχολεία τα παιδιά θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα tablet τους. Οποιαδήποτε εργασία 

και αν κάνω στο σπίτι και τυχαίνει να κολλήσω σε κάποια ερώτηση, απλά πηγαίνω στο 

tablet μου και το ψάχνω. Αυτό θα έπρεπε να το κάνουμε και στο σχολείο σίγουρα». 

(Κορίτσι, Grade 7, Οχάιο).  

Σε μία πιλοτική έρευνα για τα tablet, που διεξήχθη από τον οργανισμό Acer – 

European Schoolnet (Balanskat, 2013), συμμετείχαν 265 εκπαιδευτικοί από οκτώ 

ευρωπαϊκές χώρες: την Εσθονία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την 

Πορτογαλία, την Ισπανία, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στόχος της 

πιλοτικής έρευνας ήταν να διερευνήσει τη χρήση του tablet στο σχολείο και στο σπίτι 

από τους δασκάλους. Αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί 

(90%) χρησιμοποίησαν το tablet στην τάξη τους, κατά τη διάρκεια του project. 

Περίπου το ήμισυ των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι χρησιμοποίησε το tablet στο 50% 

των μαθημάτων του. Η χρήση της ταμπλέτας πραγματοποιήθηκε σε μία ποικιλία 

θεμάτων, που κυμαίνονται από θέματα που σχετίζονται με τις γλώσσες, τις 

κοινωνικές επιστήμες, τις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά αλλά φυσικά και θέματα 

που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες. Αυτό υποδηλώνει ότι το tablet είναι 

κατάλληλο για χρήση σε μία ευρεία ποικιλία θεμάτων. 

Οι βασικοί λόγοι χρήσης του tablet από τους εκπαιδευτικούς ήταν η 

περιήγηση και η αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, η συλλογή εκπαιδευτικού 

υλικού, η χρήση εκπαιδευτικών εφαρμογών αλλά και η προετοιμασία τους για τα 

μαθήματα. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι η 

διδασκαλία τους με το tablet είχε θετικό αντίκτυπο τόσο στις ψηφιακές τους 

ικανότητες όσο και στις μεθόδους μάθησης που χρησιμοποίησαν κατά τη διάρκεια 

της διδασκαλίας. Ελαφρώς λιγότεροι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι η χρήση του 

tablet έχει αντίκτυπο στη διαδικασία της μάθησης των μαθητών, ενώ λιγότεροι 

εκπαιδευτικοί δε διαμόρφωσαν συγκεκριμένη άποψη ως προς τη χρήση του tablet και 

τον τρόπο αξιολόγησης του έργου των μαθητών αλλά και τον βαθμό συμβολής του 

στη μάθηση και την εξοικονόμηση χρόνου της προετοιμασίας τους. (Balanskat, 2013) 

Μία άλλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό σχολείο Redoupt στο 

Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας, ένα από τα πρώτα σχολεία που υιοθέτησαν το ipad ως 
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εκπαιδευτικό εργαλείο, είχε ως σκοπό την διερεύνηση και την κατανόηση της χρήσης 

του ipad στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Πρόκειται ουσιαστικά για μία μελέτη 

περίπτωσης, τα αποτελέσματα της οποίας προέκυψαν από τρείς συνεντεύξεις που 

πραγματοποιήθηκαν από τους ερευνητές σε τρία βασικά μέλη του προσωπικού του 

σχολείου: στον δάσκαλο τεχνολογίας, σε έναν ανώτερο εκπαιδευτικό (συντονιστή του 

μαθήματος) και σε έναν δάσκαλο. Μέσα από τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων 

διαπιστώθηκε ότι το ipad με τον σχεδιασμό και τα χαρακτηριστικά που διαθέτει, 

καθίσταται ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την εκπαιδευτική διαδικασία. Το μέγεθος, 

η φορητότητα και η έλλειψη περιφερειακών συνδέσεων επιτρέπουν την εύκολη 

μετακίνηση γύρω από το σχολείο και μέσα στην τάξη. Διαπιστώθηκε ότι η συσκευή 

μπορεί να υποστηρίξει την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία και τη συνεργασία 

μεταξύ των μαθητών ή των ομάδων μαθητών που εργάζονται για ένα έργο. Ωστόσο, 

χωρίς το κατάλληλη μαθησιακό περιβάλλον και τη σωστή διαχείριση οι δυνατότητες 

της συσκευής δεν μπορούν να υλοποιηθούν ( Henderson, Yeow, 2012). 

Σε αντίστοιχη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Quebec του Καναδά σε 18 

δημοτικά και γυμνάσια, συμμετείχαν συνολικά 6.057 μαθητές (48,4% κορίτσια και 

51,6% αγόρια) και 302 δάσκαλοι (42.7% γυναίκες και 57.3% άντρες). Ο σκοπός της 

συγκεκριμένης μελέτης ήταν να καταδείξει ότι η εισαγωγή του ipad στην εκπαίδευση 

δεν εγκυμονεί απαραίτητα κινδύνους, αλλά ότι αυτή η τεχνολογική συσκευή μπορεί 

να προσφέρει σημαντικές γνωστικές δυνατότητες και ορισμένες νέες προκλήσεις 

στην εκπαίδευση.  Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι 6.000 περίπου μαθητές 

χρησιμοποιούν καθημερινά ipad, ενώ οι βασικές εφαρμογές που είναι υποχρεωμένοι 

να χρησιμοποιούν στο σχολείο, σύμφωνα με την έρευνα, είναι πρώτα το eTextbooks 

(n = 4.365), έπειτα το iAnnotate (n = 2.047), το Pages (n = 1.667), το Dictionary (n = 

1.576), το Keynote (n = 1.232) κ. α.  

Η χρήση του ipad μέσα στην τάξη εμφανίζει ιδιαίτερη ποικιλομορφία 

σύμφωνα με την έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, 5.072 μαθητές το χρησιμοποιούν για να 

κάνουν τις εργασίες τους με τη βοήθεια του textbook, 2.645 μαθητές το 

χρησιμοποιούν για διαδικτυακή έρευνα, ενώ προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη το γεγονός 

ότι 2.301 μαθητές το χρησιμοποιούν για να παίζουν παιχνίδια μέσα στην τάξη. 

Επίσης 2.264 μαθητές το χρησιμοποιούν για να καταγράφουν σημειώσεις, 1.177 για 

να επικοινωνούν με συμμαθητές τους και άλλους, ενώ περίπου 362 μαθητές το 
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χρησιμοποιούν για διάβασμα. Όσον αφορά τη χρήση του ipad εκτός του σχολείου 

διαπιστώθηκε ότι: 5.980 μαθητές το χρησιμοποιούν για τα κοινωνικά δίκτυα 

(Facebook, iMessage), 5.739 για εργασίες του σχολείου, 5.498 για παιχνίδια, 3.087 

για εικόνες και video, 1.592 για σερφάρισμα στο internet, 1.302 για μουσική και 

μόλις 289 το χρησιμοποιούν ως σημειωματάριο.  

Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα που θεωρούν οι μαθητές ότι τους προσφέρει η 

χρήση του ipad στην τάξη διαπιστώθηκε ότι: 3.223 μαθητές θεωρούν την φορητότητα 

ως σημαντικό πλεονέκτημα, 2.320 μαθητές θεωρούν την πρόσβαση σε πληροφορίες 

ως βασικό πλεονέκτημα, 2.014 μαθητές ανέφεραν την ποιότητα της παρουσίασης ως 

πλεονέκτημα, 1.676 την δημιουργικότητα, 1.402 το κίνητρο που τους δίνει το ipad, 

1.402 την βελτίωση της γνωστικής τους ικανότητας,1.387 τη διευκόλυνση που τους 

προσφέρει στο να κρατάνε σημειώσεις για τις εργασίες τους, 1.160 ανέφεραν την 

καλύτερη οργάνωση των εργασιών που τους προσφέρει κ. α. Αντίστοιχα, οι δάσκαλοι 

από τη δική τους σκοπιά ανέφεραν ως βασικά πλεονεκτήματα του ipad μέσα στην 

τάξη τα εξής: 154 την πρόσβαση σε πληροφορίες, 125 τη φορητότητα, 105 την 

ικανότητα δημιουργίας συνεργασιών ανάμεσα σε αυτούς και τους μαθητές τους ή με 

άλλους δασκάλους, 94 δάσκαλοι ανέφεραν τη δυνατότητα που τους προσφέρει να 

εργάζονται στον δικό τους χώρο, 76 ανέφεραν τη διευκόλυνση οργάνωσης της 

εργασίας, 54 δάσκαλοι ανέφεραν τα υψηλότερα κίνητρα μάθησης που προσφέρει 

στους μαθητές, 45 δάσκαλοι ανέφεραν την βελτίωση της ποιότητας των 

παρουσιάσεών τους και 43 τη βελτίωση της ποιότητα των παρουσιάσεων των 

μαθητών, 39 ανέφεραν την προαγωγή της δημιουργικότητας, 38 δάσκαλοι ανέφεραν 

τη λιγότερη χρήση χαρτιού, ενώ τέλος μόλις 19 δάσκαλοι ανέφεραν τη βελτίωση των 

ικανοτήτων τους στις νέες τεχνολογίες και άλλοι 19 την βελτίωση των ικανοτήτων 

των παιδιών στις νέες τεχνολογίες.  

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, αυτό που διαπιστώθηκε 

ουσιαστικά είναι ότι η χρήση του ipad μέσα στη τάξη μπορεί να προσφέρει 

πολύπλευρες δυνατότητες και πλεονεκτήματα τόσο στους μαθητές όσο και στους 

εκπαιδευτικούς. Τα πλεονεκτήματα αυτά όπως αναφέρθηκαν, τόσο από τους 

εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές, στα πλαίσια της έρευνας είναι τα εξής: τα 

αυξημένα κίνητρα των μαθητών, η μεγαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες, η 

φορητότητα της συσκευής, η ευκολία δημιουργίας σημειώσεων σε έγγραφα PDF, η 
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ευκολία οργάνωσης των εργασιών, η καλύτερη ποιότητα των παρουσιάσεων των 

μαθητών και των εκπαιδευτικών, η δυνατότητα δημιουργίας συνεργασιών ανάμεσα 

στους μαθητές αλλά και ανάμεσα στους μαθητές και τους δασκάλους, η προαγωγή 

της δημιουργικότητας, η ποικιλία των πόρων που χρησιμοποιούνται (εικόνες, βίντεο, 

εφαρμογές κ. α), η δυνατότητα των μαθητών να εργάζονται στον δικό τους χώρο και 

τέλος η βελτίωση των ικανοτήτων των μαθητών και των δασκάλων στις νέες 

τεχνολογίες (Karsenti, Fievez, 2013). 

Όσον αφορά αντίστοιχες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, 

αξίζει να αναφερθούμε σε μία μελέτη περίπτωσης φορητής μάθησης στην 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση των Μπράνου και της Γεωργιάδου (2014), με θέμα «Η 

Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ». Πρόκειται ουσιαστικά, για μία διδακτική 

παρέμβαση 1:1 και 1:2, που διεξήχθη στο 2
ο
 Δημοτικό Σχολείο Πανοράματος της 

Θεσσαλονίκης,  με συνολική διάρκεια τριών εβδομάδων. Η μελέτη εξέτασε τη χρήση 

και την εφαρμογή των ψηφιακών διαδραστικών σχολικών εγχειριδίων του ΥΠΑΙΘ 

μέσω του ipad, σε 14 μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού. Στόχος της έρευνας ήταν η 

καταγραφή και η ερμηνεία των αντιδράσεων των εμπλεκομένων (μαθητών, γονέων 

και δασκάλων) αλλά και η γενικότερη διερεύνηση των επιδράσεων (θετικών ή 

αρνητικών) της συγκεκριμένης καινοτομίας στη σχολική τάξη. 

Η συλλογή των πορισμάτων πραγματοποιήθηκε μέσω της αξιολόγησης των 

συνεντεύξεων και των ερωτηματολογίων των μαθητών, των γονέων και των 

εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, διερευνήθηκε ο βαθμός εμπλοκής τους με τις νέες 

τεχνολογίες, οι γνώσεις τους αναφορικά με τη συσκευή, η στάση τους ως προς τη 

χρήση της συσκευής μέσα στην τάξη, η γνώμη τους για την όλη διαδικασία, η στάση 

τους ως προς τη χρήση του εμπλουτισμένου ψηφιακού βιβλίου αλλά και η 

αξιολόγησή τους σε σχέση με άλλα μέσα διδασκαλίας και κάποιες προτάσεις 

βελτίωσης. Τα αποτελέσματα της έρευνα επιβεβαίωσαν ότι όλοι οι συμμετέχοντες 

είναι θετικά προσκείμενοι στην ένταξη του ipad στη διδακτική διαδικασία, 

εκφράζοντας βέβαια και κάποιες επιφυλάξεις. Η πλειοψηφία των μαθητών ανέφερε 

ότι το ipad συμβάλλει στην επίτευξη μιας αποτελεσματικότερης μάθησης, ενώ η 

συμμετοχή, το ενδιαφέρον, η προσήλωση και τα κίνητρά τους αυξήθηκαν σημαντικά. 

Οι γονείς είναι υπέρ της άποψης ότι το έντυπο βιβλίο δεν αποτελεί τη μοναδική πηγή 

γνώσης αλλά και ότι το σύγχρονο σχολείο οφείλει να προσαρμόζεται στα νέα 
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δεδομένα της εποχής. Την ίδια άποψη με τους γονείς διαθέτουν και οι εκπαιδευτικοί, 

με τη διαφορά ότι αυτοί έχουν κάποιες επιφυλάξεις. Πιο συγκεκριμένα αναφέρουν, 

ότι η συγκεκριμένη συσκευή δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα μαθήματα ενώ 

συγχρόνως εκφράζουν επιφυλάξεις και για τον τρόπο χειρισμού της. Επίσης, 

εκφράζουν ανησυχίες για την εξάρτηση που μπορεί να προκαλέσει η συσκευή στους 

μαθητές αλλά και για την έλλειψη οικονομικών πόρων. Τέλος, επισημαίνουν την 

ανάγκη περαιτέρω επιμόρφωσής τους πάνω στο χειρισμό της συσκευής αυτής. 

 

*** 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 

συνειδητοποιήσουμε ότι η εισαγωγή των iPads στην εκπαιδευτική διαδικασία 

αποτελεί μία πρόσφατη διδακτική παρέμβαση, αφού αριθμεί μόλις πέντε περίπου 

χρόνια από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του τον Απρίλιο του 2010. Ενώ η έρευνα 

ως προς την εισαγωγή των συσκευών αυτών στην εκπαίδευση είναι ακόμη 

περιορισμένη και δεν είναι λίγοι αυτοί που εκφράζουν τις ανησυχίες τους πάνω σε 

αυτό το εγχείρημα, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, στην Αμερική αλλά και την 

Αυστραλία η παρέμβαση αυτή έχει ήδη εφαρμοστεί σε πολλά σχολεία. Στην Ελλάδα, 

όμως, δεν συμβαίνει το ίδιο παρόλο που πλέον είναι φανερό ότι η εισαγωγή των ΤΠΕ 

φαίνεται να απασχολεί άμεσα και την ελληνική εκπαίδευση. 

 Στη συγκεκριμένη έρευνα θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε τον τρόπο 

αξιοποίησης του tablet από τα παιδιά του δημοτικού στην καθημερινότητα και τον 

ελεύθερό τους χρόνο. Η διερεύνηση αυτή δεν θα πραγματοποιηθεί από την πλευρά 

των παιδιών, όπως θα περίμενε κάποιος, αλλά από την οπτική πλευρά των γονέων και 

από τον τρόπο που βιώνουν την καθημερινότητα των παιδιών τους. Πιο 

συγκεκριμένα, θα προσπαθήσουμε ν’ αποσαφηνίσουμε την πιθανή εκπαιδευτική 

αξιοποίησή που μπορεί να προσφέρει το συγκεκριμένο τεχνολογικό εργαλείο στο 

εξωσχολικό περιβάλλον αλλά και τη γενικότερη στάση και τις αντιλήψεις που 

υιοθετούν οι γονείς απέναντι στο τεχνολογικό αυτό εύρημα. 
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Ερευνητικό Μέρος 

 

 Μεθοδολογία Της Έρευνας 

Δείγμα 

 Το δείγμα που επιλέχθηκε για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας ήταν 

πενήντα τέσσερεις (54) γονείς. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γονείς επιλέχθηκαν τυχαία 

χωρίς να διαθέτουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Μοναδικό κριτήριο 

επιλογής τους ήταν η φοίτηση των παιδιών τους σε μία από τις έξι τάξεις του 

δημοτικού σχολείου και φυσικά να διαθέτουν tablet.  

 

Όργανο Συλλογής Δεδομένων 

Τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν στη παρούσα έρευνα, προκειμένου να 

συλλέξουμε τα απαραίτητα δεδομένα, ήταν δύο. Η προφορική συνέντευξη διάρκειας 

περίπου είκοσι λεπτών, κατά την οποία ερωτήθηκαν ατομικά και οι 54 

συμμετέχοντες, αλλά και η ατομική συμπλήρωση ερωτηματολογίου με ερωτήσεις 

κλειστού τύπου (βλέπε παράρτημα). Η κατασκευή των ερωτήσεων που τέθηκαν 

στους γονείς, τόσο κατά τη διάρκεια των προφορικών συνεντεύξεων όσο και κατά τη 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, έγινε με την προϋπόθεση να δίνονται 

στοχευόμενες απαντήσεις από τους ερωτηθέντες, προκειμένου να συλλέξουμε τα 

απαραίτητα δεδομένα.    

 

Διαδικασία  

 Όσον αφορά το περιεχόμενο της έρευνας, όπως έχει ήδη αναφερθεί, διεξήχθη 

σε δύο διαστήματα. Αρχικά, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν στις 

ερωτήσεις της φοιτήτριας – ερευνήτριας στα πλαίσια της προφορικής συνέντευξης 

και έπειτα να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε. Οι ερωτήσεις που 

πλαισίωσαν τόσο την προφορική συνέντευξη όσο και την κατασκευή του 
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ερωτηματολογίου αποτέλεσαν ουσιαστικά τη δίοδο διερεύνησης και έπειτα 

αποσαφήνισης των μεταβλητών που θέλαμε εξ’ αρχής να εξετάσουμε.  

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι μεταβλητές της έρευνας ήταν 

οι εξής: 1) να διερευνήσουμε τον τρόπο χρήσης του tablet στην καθημερινότητα των 

παιδιών του δημοτικού, 2) να αντιληφθούμε τον βαθμό εκπαιδευτικής αξιοποίησης 

που μπορεί να έχει το tablet στο εξωσχολικό περιβάλλον και 3) να διερευνήσουμε την 

ευρύτερη στάση και τις αντιλήψεις που υιοθετούν οι γονείς ως προς τη χρήση του 

tablet από τα παιδιά τους, τα πιθανά οφέλη που μπορεί να τους προσφέρει αλλά και 

τις ενστάσεις – επιφυλάξεις που τους δημιουργεί το νέο αυτό τεχνολογικό εύρημα 

που έχει «εισβάλλει» στη ζωή και την καθημερινότητα των παιδιών τους. 

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να επισημάνουμε για μία ακόμη φορά ότι στόχος 

της παρούσα έρευνας ήταν να διερευνήσει και να προσπαθήσει να αξιολογήσει τις 

παραπάνω μεταβλητές όχι από την πλευρά των παιδιών, όπως άλλωστε μπορεί να 

περίμενε κάποιος, αλλά από την πλευρά των γονέων.  

Τέλος, ο λόγος για τον οποίο επιλέξαμε ως δείγμα τους γονείς και όχι τα 

παιδιά ήταν γιατί μέσω των γονέων είχαμε τη δυνατότητα να διερευνήσουμε και να 

αντιληφθούμε κάποια περαιτέρω δεδομένα και κάποιες διαφορετικές πτυχές, σε 

σύγκριση με αυτές των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, είχαμε τη δυνατότητα να 

αντιληφθούμε αν πράγματι οι σημερινοί γονείς που διαθέτουν tablet στα παιδιά τους 

είναι κατάλληλα  ενημερωμένοι για τις δυνατότητες που μπορεί αυτό να τους 

προσφέρει, επίσης αν και κατά πόσο  γνωρίζουν ότι ένα τέτοιο τεχνολογικό εύρημα 

μπορεί να προσφέρει ποικίλες εκπαιδευτικές δυνατότητες και τέλος, κατά πόσο η 

στάση τους απέναντι στις νέες τεχνολογίες και κατ’ επέκταση στα  tablet επηρεάζει 

τη χρήση από την πλευρά των παιδιών τους.  

 

Αποτελέσματα 

Περιγραφή και ανάλυση των αποτελεσμάτων 

 Όπως έχει ήδη προαναφερθεί στη μεθοδολογία της έρευνας, η παρούσα έρευνα 

διεξήχθη σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν 
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στις ερωτήσεις της φοιτήτριας στα πλαίσια της προφορικής ατομικής συνέντευξης, 

ενώ στο δεύτερο μέρος κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο (βλέπε 

παράρτημα).  

Στα πλαίσια λοιπόν της περιγραφής και ανάλυσης των αποτελεσμάτων αρχικά, 

θα παραθέσουμε και θα αναλύσουμε τα ποιοτικά αποτελέσματα των προφορικών 

συνεντεύξεων των συμμετεχόντων και μετέπειτα θα παρουσιάσουμε και θα 

αναλύσουμε τα ποσοτικά δεδομένα των ερωτηματολογίων. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 

 

Όσον αφορά λοιπόν, την πρώτη ερώτηση που τέθηκε στους ερωτηθέντες 

(ερώτηση: Πόσο καιρό διαθέτετε tablet;) διαφαίνεται, μέσω των απαντήσεων που 

δόθηκαν, ότι υπάρχει ιδιαίτερη ποικιλομορφία ως προς το χρόνο κατοχής του tablet.  

Ο χρόνος αυτός κυμαίνεται από λίγους μήνες μέχρι και πέντε χρόνια. Πιο αναλυτικά, 

τα αποτελέσματα παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 

Πόσο καιρό διαθέτετε tablet; 

 Ερωτηθέντες Ποσοστό 

1 χρόνο 21 39% 

2 χρόνια 16 30% 

3 χρόνια 6 11% 

4 χρόνια 4 7% 

5 χρόνια 4 8% 

Σύνολο 54 100% 

*Οι κατηγορίες στην αριστερή στήλη προκύπτουν από την ανάλυση των απαντήσεων των γονέων. 

(Πίνακας 1) 

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα, διαπιστώνουμε ότι η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων (39%) διαθέτουν μόλις ένα χρόνο tablet, το 30% διαθέτει δύο χρόνια 

tablet, το 11% διαθέτει τρία χρόνια tablet, το 8% διαθέτει τέσσερα χρόνια tablet, το 
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8% διαθέτει πέντε χρόνια το tablet και τέλος, σε ποσοστό 9% οι γονείς ανέφεραν ότι 

διαθέτουν το tablet μόλις λίγους μήνες.  

 

*** 

Στα πλαίσια της δεύτερης ερώτησης που θέσαμε στους ερωτηθέντες, θέλαμε 

να διερευνήσουμε τους λόγους για τους οποίους αγόρασαν το tablet. Διαπιστώνεται 

ότι γενικά υπάρχει μία ποικιλομορφία ως προς τους λόγους αγοράς του tablet, οι 

οποίοι διαχωρίζονται σε οκτώ βασικές κατηγορίες: 

Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι οι απαντήσεις ορισμένων ερωτηθέντων δεν 

αντιστοιχούν αποκλειστικά και μόνο σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, καθώς 

ορισμένοι γονείς όπως διαπιστώθηκε αγόρασαν το tablet  για παραπάνω από έναν 

λόγους. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν ορισμένοι: 

«Το αγοράσαμε για να ψάχνουμε πληροφορίες πάνω στις εργασίες των παιδιών αλλά 

και για να παίζουν και κανένα παιχνίδι». 

«Το αγοράσαμε για να κάνουν κάποιες εργασίες για το σχολείο αρχικά αλλά και για ν’ 

ασχολούνται με διάφορα προγράμματα που τους αρέσουν, παιχνίδια, ταινίες κ. λ. π.». 

«Ο λόγος που το αγοράσαμε ήταν για να μας βοηθήσει σε κάποιες ασκήσεις του 

σχολείου και για να παίζει κάποια παιχνίδια.» 

Τα ακριβή αποτελέσματα παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 
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Για ποιο λόγο αγοράσατε το tablet; 

 Γονείς 

Για λόγος ψυχαγωγίας και διασκέδασης του παιδιού – 

παιχνίδι. 

 

22 

 

Κοινωνική επιρροή 

 
13 

Για να λειτουργεί ως χρήσιμο εργαλείο στις ασκήσεις του 

σχολείου – για εκπαιδευτικούς λόγους. 

 

9 

Για προσωπική χρήση των γονέων. 

 
8 

Δώρο από συγγενείς ή φίλους. 

 
7 

Δώρο από τους γονείς για λόγους επιβράβευσης του 

παιδιού. 

 

2 

Φθηνό υποκατάστατο του υπολογιστή 

 
2 

*Οι κατηγορίες στην αριστερή στήλη προκύπτουν από την ανάλυση των απαντήσεων των γονέων. 

(Πίνακας 2) 

Αναλύοντας τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα, παρατηρείται ότι οι 

περισσότεροι γονείς (22) ανέφερε ως  βασικότερο λόγο αγοράς του tablet την 

ψυχαγωγία και τη διασκέδαση των παιδιών τους. Αποδεικνύεται λοιπόν, ότι οι γονείς 

θεωρούν το tablet ως παιχνίδι αλλά συγχρόνως και ως ένα καλό μέσο ψυχαγωγίας και 

διασκέδασης για τα παιδιά τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η ψυχαγωγία να αποτελεί 

και την πιο δημοφιλή αιτία αγοράς του tablet από τους γονείς. 

«Το αγοράσαμε αποκλειστικά για λόγους ψυχαγωγίας των παιδιών. Μέσω του tablet 

έχουν τη δυνατότητα να παίζουν παιχνίδια της αρεσκείας τους, να ακούνε μουσική και 

να βλέπουν ταινίες» / «Το αγοράσαμε κυρίως για να παίζει παιχνίδια» / «Αρχικά το 

αγοράσαμε σκεπτόμενοι ότι θα είναι ένα καλό μέσο ψυχαγωγίας των παιδιών» / «Ο 
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λόγος για τον οποίο αγοράσαμε το tablet αρχικά ήταν καθαρά ψυχαγωγικός. Για να 

παίζει παιχνίδια, να βλέπει παιδικά, τέτοιου είδους πράγματα». 

Όπως διαπιστώνεται, ένας ακόμη βασικός παράγοντας αγοράς του tablet από 

τους γονείς είναι η κοινωνική επιρροή (13 ερωτηθέντες) που δέχονται τα παιδιά τους 

καθημερινά από τον περίγυρο. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της ανάλυσης των 

απαντήσεων που έδωσαν οι γονείς στα πλαίσια της συγκεκριμένης ερώτησης, 

διαπιστώνεται ότι τα παιδιά επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα τόσο από τους φίλους όσο 

και από τους συμμαθητές τους που διαθέτουν tablet, με αποτέλεσμα να ζητούν 

επίμονα από τους γονείς τους την αγορά του, γιατί νοιώθουν μειονεκτικά σε σχέση με 

τον κοινωνικό περίγυρο που διαθέτει. Διαφαίνεται, ότι η  ικανοποίηση που βιώνει ένα 

παιδί από τη χρήση της ταμπλέτας είναι κάτι το οποίο διαχέεται εύκολα και στα 

υπόλοιπα παιδιά του περίγυρου. Αυτό διαπιστώνεται και από τις παρακάτω 

ενδεικτικές απαντήσεις που δόθηκαν: 

 «Το αγοράσαμε αναγκαστικά γιατί ζήλευαν υπερβολικά τους φίλους τους που είχαν 

tablet» /  «Το ζητούσε επίμονα γιατί έβλεπε άλλους φίλους και συμμαθητές να έχουν, 

παρότι είναι σε μικρή ηλικία, το ήθελε πολύ και της λέγαμε συνεχώς να κάνει υπομονή 

όταν θα είναι η ώρα να το αποκτήσεις θα το αποκτήσεις.  Και κάπου με τη συζήτηση 

πριν από τα Χριστούγεννα καταλήξαμε τελικά να το παραγγείλουμε και αποφασίσαμε με 

τον άντρα μου να της το δώσουμε και της είπαμε ότι στο δίνουμε γιατί το ζήτησες αλλά 

έκανες υπομονή, δεν επέμενες, δεν πίεζες, δεν έκλαψες ποτέ, το δέχτηκες αυτό που 

είπαμε» / «Το αγοράσαμε γιατί έβλεπε όλη την παρέα να έχει tablet, ο βασικός λόγος 

ήταν αυτός, στην πορεία αποδείχτηκε ότι είναι λίγο χρήσιμο» / «Το έβλεπαν από τα 

άλλα παιδιά, γιατί πλέον όλα τα παιδιά έχουν tablet, και ήθελαν οπωσδήποτε να 

αποκτήσουν και αυτά ένα. Έτσι, αποφασίσαμε να τους αγοράσουμε και εμείς ένα». 

Όσον αφορά τη χρησιμότητα του tablet για εκπαιδευτικούς λόγους, 

διαφαίνεται από την ανάλυση των δεδομένων ότι αποτελεί τον τρίτο βασικότερο λόγο 

αγοράς του tablet από τους γονείς (9 απαντήσεις). Αυτό αποδεικνύει, ότι μικρός 

αριθμός γονέων θεωρεί το tablet ως ένα καλό εκπαιδευτικό εργαλείο στο σπίτι. 

Ενδεικτικά δίνονται ορισμένες απαντήσεις:  

«Ο λόγος που αγοράσαμε το tablet ήταν για να βρίσκουν τα παιδιά πληροφορίες για τις  

εργασίες τους στο σχολείο»  /  «Το αγόρασα επειδή φιλοξενείται στη γιαγιά τις ώρες που 
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εγώ δουλεύω και πολλές φορές τους ζητάνε εργασίες από το σχολείο που πρέπει να βρει 

πληροφορίες από το internet και η γιαγιά δεν έχει υπολογιστή, έπρεπε να έχει ένα 

εργαλείο για να δουλεύει για το σχολείο της» / «Το αγοράσαμε για ενασχόληση του 

παιδιού με τις εργασίες που τους βάζει ο δάσκαλος για το σπίτι, για παιχνίδι το 

χρησιμοποιεί ελάχιστα» / «Ο λόγος που αγοράσαμε tablet ήταν για να βρίσκει το παιδί 

πληροφορίες για εργασίες στο σχολείο, αλλά συγχρόνως να μπαίνουμε και εμείς για να 

βρίσκουμε πληροφορίες ή διάφορά πράγματα για τις ασκήσεις των παιδιών στο σχολείο, 

ώστε να μπορούμε να τα βοηθάμε». 

Ο μικρός αριθμός των απαντήσεων που δόθηκαν από την πλευρά των γονέων, 

αποδεικνύει ότι οι γονείς δεν γνωρίζουν, δεν έχουν ενημερωθεί ή δεν έχουν έρθει σε 

επαφή με τη χρησιμότητα και τις εν δυνάμει εκπαιδευτικές δυνατότητες που μπορεί 

να προσφέρει το tablet ακόμη και στο εξωσχολικό περιβάλλον. 

Ο αμέσως επόμενος λόγος αγοράς του tablet, σύμφωνα με τις απαντήσεις 

οκτώ (8) συμμετεχόντων, αποτελεί η προσωπική χρήση των γονέων. Το γεγονός 

αυτό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αποδεικνύει πως η 

ενασχόληση των γονέων με τις νέες τεχνολογίες και στην προκειμένη περίπτωση με 

τα tablet, μπορεί να επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα την ενασχόληση των παιδιών με αυτά 

τα τεχνολογικά ευρήματα. Η πρόσβαση στη τεχνολογία προφανώς είναι και ένας από 

τους πιο ευνοϊκούς παράγοντες για την ίδια τη χρήση του tablet. Ενδεικτικά, 

παρατίθενται παρακάτω κάποιες απαντήσεις που δοθήκαν από τους γονείς:   

«Δεν το αγοράσαμε για το παιδί, δεν ήταν  κάτι που ζήτησε το παιδί, το πήραμε για εμάς 

και από εκεί και πέρα το χρησιμοποίησαν και τα παιδιά» / «Αρχικά ο λόγος που το 

αγοράσαμε ήταν η ενασχόληση του συζύγου με το tablet και  όχι για τα παιδιά. Από ένα 

σημείο και έπειτα άρχισαν να το χρησιμοποιούν και αυτά» / «Για προσωπική χρήση το 

αγόρασα, γιατί το χρειαζόμουν εγώ αλλά μαζί μ’ εμένα το χρησιμοποιεί πλέον και το 

παιδί και πιο πολύ από εμένα» / «Το αγοράσαμε για εμάς αρχικά, αλλά μετά το έμαθαν 

και τα παιδιά και άρχισαν να το χρησιμοποιούν και αυτά» / «Αρχικά για δικούς μου 

επαγγελματικούς λόγους το αγοράσαμε αλλά μετά άρχισε να θεωρείται απαραίτητο για 

το σπίτι». 

 Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα, παρατηρείται ότι επτά (7) ερωτηθέντες 

ανέφεραν ότι διαθέτουν tablet λόγω κάποιου δώρου από φίλους ή συγγενείς. Πιο 
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συγκεκριμένα, αναλύοντας τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους συμμετέχοντες 

διαπιστώθηκε, ότι οι συγκεκριμένοι γονείς δεν επιθυμούσαν ή τουλάχιστον δεν 

αποτελούσε άμεση προτεραιότητά τους η αγορά του tablet ούτε για αυτούς αλλά ούτε 

και για τα παιδιά τους. Αυτό διαφαίνεται και από τις παρακάτω ενδεικτικές 

απαντήσεις:  

«Ήταν δώρο, εγώ ήμουν αρνητική γενικά αλλά της το πήρε η νονά της» / «Μας το 

έφεραν δώρο κάποιοι συγγενείς. Εμείς δεν σκοπεύαμε να αγοράσουμε tablet, απλώς 

έτυχε» / «Δεν ήταν πρόθεσή μας να το αγοράσουμε το tablet, μας το έφεραν δώρο, 

οπότε θέλοντας και μη πλέον έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των 

παιδιών». 

Στη συνέχεια, από τον παραπάνω πίνακα διαφαίνεται ότι μία ακόμη αιτία 

αγοράς του tablet αποτελεί το δώρο από τους ίδιους τους γονείς για λόγους 

επιβράβευσης του παιδιού. Ο συγκεκριμένος λόγος αγοράς του tablet αναφέρθηκε 

μόλις από δύο γονείς, οι οποίοι θεωρούν το tablet ως ένα καλό μέσο επιβράβευσης 

των παιδιών τους για μία πράξη τους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν: 

«Ουσιαστικά το κάναμε δώρο στην κόρη μας, καθαρά έτσι για επιβράβευση για κάτι 

που έκανε» / «Για εμάς ήταν σίγουρα μία επιβράβευση του παιδιού για τους βαθμούς 

της. Ξέραμε εκ των προτέρων ότι οι βαθμοί της θα είναι άριστοι, είχαμε κάνει κουβέντα 

με τη δασκάλα, οπότε θέλαμε να της το δώσουμε πριν τους βαθμούς για να μην το 

συνδέσει με αυτούς». 

Τέλος, δύο μόλις γονείς αναφέρουν ότι ο βασικός λόγος που αγόρασαν το tablet ήταν 

ότι αποτελεί ένα φθηνό υποκατάστατο του υπολογιστή.  

«Ο λόγος που το αγοράσαμε ήταν γιατί είναι η εύκολη οικονομική λύση, καθώς στο 

σπίτι δεν υπάρχει υπολογιστής» / «Το αγοράσαμε γιατί πολλές φορές χρειαζόμασταν 

διάφορα πράγματα και επειδή δεν έχουμε υπολογιστή είπαμε ας πάρουμε καλύτερα ένα 

tablet που είναι και πιο εύκολο να το χειριζόμαστε». 

 

*** 
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Στα πλαίσια της τρίτης ερώτησης θέλαμε να διερευνήσουμε αν το tablet 

χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς λόγους στο σπίτι και τον τρόπο με τον οποίο 

επιτυγχάνεται η πιθανή εκπαιδευτική αξιοποίηση. Η ακριβής ερώτηση που τέθηκε 

στους ερωτηθέντες ήταν η εξής: Χρησιμοποιείτε το tablet σας για εκπαιδευτικούς 

λόγους; Με ποιόν τρόπο; Τα αποτελέσματα παρατίθενται αναλυτικά στο παρακάτω 

διάγραμμα: 

 

Διάγραμμα 1 

 

 Από το παραπάνω διάγραμμα διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι το 65% των 

ερωτηθέντων  αναφέρει ότι τα παιδιά τους χρησιμοποιούν το tablet για 

εκπαιδευτικούς λόγους, το 31% αναφέρει ότι τα παιδιά τους δεν το χρησιμοποιούν για 

εκπαιδευτικούς λόγους, ενώ μόλις το 4% αναφέρει ότι τα παιδιά προτιμούν να 

χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή για εκπαιδευτικούς λόγους.  

 Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το 65% των γονέων, οι οποίοι απάντησαν ότι 

τα παιδιά τους χρησιμοποιούν το tablet για εκπαιδευτικούς λόγους, είναι σημαντικό 

να αναφέρουμε ότι μέσω της ανάλυσης των απαντήσεών τους διαπιστώθηκε ότι ο 

τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται αυτή η εκπαιδευτική αξιοποίηση του tablet, 

διαφαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
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*Οι κατηγορίες στην αριστερή στήλη προκύπτουν από την ανάλυση των απαντήσεων των γονέων. 

(Πίνακας 3) 

Όσον αφορά λοιπόν τον τρόπο εκπαιδευτικής αξιοποίησης του tablet, οι γονείς 

απάντησαν σε ποσοστό 48.5% ότι τα παιδιά τους το χρησιμοποιούν για τα μαθήματα 

και τις εργασίες του σχολείου. Το αρκετά υψηλό ποσοστό αποδεικνύει ότι το tablet 

μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά και βοηθητικά ως ένα επιπρόσθετο 

εκπαιδευτικό εργαλείο αναζήτησης πληροφοριών και μελέτης ακόμη και στο σπίτι. 

Χαρακτηριστικά κάποιοι γονείς αναφέρουν: 

«Ναι, το χρησιμοποιούμε για εκπαιδευτικούς λόγους. Για παράδειγμα ο γιός μου το 

χρησιμοποιεί συχνά όταν ψάχνει πληροφορίες για εργασίες που τους βάζει ο δάσκαλος» 

/ «Φυσικά το χρησιμοποιούμε για εκπαιδευτικούς λόγους. Το tablet ουσιαστικά 

λειτουργεί σαν ένα εργαλείο για το σχολείο της, ιδίως όταν είναι στη γιαγιά είναι το 

παράθυρο στις πληροφορίες, η βιβλιοθήκη της» / «Βέβαια το χρησιμοποιούν τα παιδιά 

Με ποιόν τρόπο αξιοποιείτε εκπαιδευτικά το tablet;  

 Γονείς Ποσοστό (%) 

Το χρησιμοποιούν τα παιδιά 

για τα μαθήματα και τις 

εργασίες τους στο σχολείο. 

 

17 48.5 % 

Έχουν εγκαταστήσει 

εκπαιδευτικές εφαρμογές και 

εκπαιδευτικά παιχνίδια στο 

tablet. 

 

11 31.5 % 

Το χρησιμοποιούν οι γονείς, 

προκειμένου να βοηθήσουν τα 

παιδιά τους στα μαθήματα και 

τις εργασίες τους. 

 

7 

 
20 % 

Σύνολο 35 100 
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για εκπαιδευτικούς λόγους. Αναζητούν πληροφορίες για εργασίες του σχολείου, κάποιες 

φορές ψάχνουν επιπρόσθετες ασκήσεις για το σχολείο και γενικά διαβάζουν διάφορα 

πράγματα σχετικά με τα μαθήματά τους» / «Ναι βέβαια, το χρησιμοποιεί η κόρη μου για 

εκπαιδευτικούς λόγους. Πολλές φορές στο σχολείο τους ζητάνε να αναζητήσουν 

πληροφορίες για κάποιες εργασίες και μπαίνει στο internet και ψάχνει». 

Εξίσου υψηλό ποσοστό διαθέτουν και οι εκπαιδευτικές εφαρμογές και τα 

εκπαιδευτικά παιχνίδια. Οι γονείς αναφέρουν σε ποσοστό 31.5 % ότι έχουν 

εγκαταστήσει στο tablet τους εκπαιδευτικές εφαρμογές και εκπαιδευτικά παιχνίδια, τα 

οποία λειτουργούν ως ένα επιπρόσθετο εργαλείο εξάσκησης και επανάληψης της ήδη 

υπάρχουσας γνώσης. 

«Ναι, το χρησιμοποιούμε για εκπαιδευτικούς λόγους. Έχουμε εγκαταστήσει 

εκπαιδευτικές εφαρμογές και ασχολείται με αυτές. Από όταν ήταν νηπιαγωγείο είχαμε 

εγκαταστήσει εφαρμογές που ήταν για την ηλικία της» / «Ναι το χρησιμοποιούμε το 

tablet για εκπαιδευτικούς λόγους. Υπάρχουν προγράμματα μέσα που αν μπεις μπορεί να 

βοηθήσουν το παιδί σου με έναν πιο παιγνιώδη αλλά παράλληλα εκπαιδευτικό τρόπο, 

φυσικά αυτό προϋποθέτει το να είναι και ο γονιός από πάνω» / «Ναι, φυσικά το 

χρησιμοποιούμε με πιο εκπαιδευτικό τρόπο. Ειδικά ο μεγάλος μου γιός για τα αγγλικά 

του ουσιαστικά διαβάζει από το tablet, αυτό τον βοηθάει πολύ, όταν γράφει test για 

παράδειγμα έχει το test και βλέπουμε τις ερωτήσεις» / «Ναι, φυσικά το χρησιμοποιούμε. 

Όταν δυσκολεύεται για παράδειγμα σε λέξεις στα αγγλικά δεν έχουμε λεξικό έχουμε 

πλέον tablet, γράφει στα ελληνικά και τα μεταφράζει αυτό μετά στα αγγλικά όλα. Αυτό 

τον διευκολύνει πολύ στην εκμάθηση των αγγλικών και της προφοράς». 

Επιπροσθέτως, ότι σε ποσοστό (20%) φαίνεται ότι ακόμη και οι ίδιοι οι γονείς 

χρησιμοποιούν το tablet για εκπαιδευτική χρήση. Πιο συγκεκριμένα, όπως 

αναφέρουν, το χρησιμοποιούν προκειμένου να βοηθήσουν με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο τα παιδιά τους στα μαθήματα αλλά και τις εργασίες που τους αναθέτει ο 

δάσκαλος για το σπίτι. Χαρακτηριστικά αναφέρουν: 

«Εγώ το χρησιμοποιώ περισσότερο για εκπαιδευτικούς λόγους. Ψάχνω πολλά πράγματα 

η αλήθεια είναι, το χρησιμοποιώ για παράδειγμα σαν λεξικό όταν θέλω να καταλάβω 

κάτι και να βοηθήσω το παιδί μου για το σχολείο. Για τέτοιου είδους πράγματα το 

χρησιμοποιώ περισσότερο» / «Ναι, το χρησιμοποιούμε. Εγώ δηλαδή το χρησιμοποιώ 
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πιο πολύ γι’ αυτό το λόγο, μπαίνω και αναζητώ πληροφορίες για τις εργασίες των 

παιδιών». 

 

*** 

Όσοι διαθέτουν εκπαιδευτικές εφαρμογές: 

 

Στην προσπάθειά μας λοιπόν, να διερευνήσουμε και να καταγράψουμε τα είδη 

των εκπαιδευτικών εφαρμογών που χρησιμοποιούνται περισσότερο, θέσαμε στους 

συγκεκριμένους έντεκα γονείς, που ανέφεραν ότι διαθέτουν εκπαιδευτικές εφαρμογές 

(βλέπε πίνακα στη σελίδα 38) την εξής ερώτηση: Τι είδους εκπαιδευτικές εφαρμογές 

έχετε εγκαταστήσει στο tablet σας; Μπορείτε να τις αναφέρετε έστω και περιγραφικά; 

Διαπιστώσαμε ότι οι εκπαιδευτικές εφαρμογές και τα εκπαιδευτικά παιχνίδια που 

επιλέγουν να εγκαταστήσουν στο tablet τους αναφέρονται σε ποικίλα γνωστικά 

αντικείμενα. Στο σημείο αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφέρουμε ότι αρκετοί 

ερωτηθέντες έχουν αναφέρει εφαρμογές που ανήκουν σε παραπάνω από ένα από τα 

παρακάτω γνωστικά αντικείμενα. Έτσι, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 

Τι είδους εκπαιδευτικές εφαρμογές έχετε εγκαταστήσει στο tablet σας; 

 Γονείς 

Μαθηματικά 

 
11 

Ξένες γλώσσες 

 
10 

Γλώσσα 

 
7 

Εκπαιδευτικά παιχνίδια 

(εγκυκλοπαιδικών γνώσεων, μνήμης, 

παρατηρητικότητας, σταυρόλεξο) 

 

7 

Ζωγραφική – σχέδιο 

 
2 
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*Οι κατηγορίες στην αριστερή στήλη προκύπτουν από την ανάλυση των απαντήσεων των γονέων. 

(Πίνακας 4) 

Όπως προκύπτει και από τον παραπάνω πίνακα, οι εφαρμογές που σχετίζονται 

με τα μαθηματικά συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό ερωτηθέντων (12), και 

φαίνεται να είναι οι πιο δημοφιλείς εφαρμογές, στη συνέχεια ακολουθούν οι 

εφαρμογές των ξένων γλωσσών με συνολικό αριθμό ερωτηθέντων 10, έπειτα 

ακολουθούν οι εφαρμογές που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο της γλώσσας 

με συνολικό αριθμό ερωτηθέντων 7, μετέπειτα οι εφαρμογές που αφορούν τη 

ζωγραφική και τα ηλεκτρονικά βιβλία με αριθμό ερωτηθέντων 2 (αντίστοιχα στην 

κάθε κατηγορία), ενώ τέλος οι εφαρμογές που σχετίζονται με τη μουσική και τη 

φυσική φαίνεται να είναι οι λιγότερο δημοφιλείς εφαρμογές με συνολικό αριθμό 

ατόμων 2. Παρακάτω, αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες απαντήσεις γονέων, μέσω 

των οποίων διαφαίνεται η ποικιλία των γνωστικών αντικειμένων που διαθέτουν οι 

εκπαιδευτικές εφαρμογές: 

« Έχουμε εφαρμογές για τη γλώσσα, τα μαθηματικά, τη φυσική, αλλά και κάποια 

εκπαιδευτικά παιχνίδια παρατηρητικότητας». 

«Έχουμε κάποιες εφαρμογές σχετικές με τη γλώσσα, τα μαθηματικά και με τα αγγλικά. 

Επίσης, κατεβάσαμε και κάποια ηλεκτρονικά βιβλία που έχουν σχέση με τα αγγλικά και 

τα γαλλικά των παιδιών. Τα χρησιμοποιούν κυρίως για ν’ ακούνε την  προφορά». 

«Έχουμε εφαρμογές αγγλικών και μαθηματικών. Στις εφαρμογές των μαθηματικών 

πρέπει να κάνει προσθέσεις και αφαιρέσεις πιο γρήγορα και να διαλέγει τα σωστά 

αποτελέσματα». 

Έχουμε εγκαταστήσει μία εφαρμογή τύπου κρεμάλας για να μάθει να μην κάνει 

ορθογραφικά λάθη και μία μαθηματική εφαρμογή όπου εξασκείται ουσιαστικά στην 

πρόσθεση, την αφαίρεση, τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση». 

Ηλεκτρονικά βιβλία 

 
2 

Φυσική 1 

Μουσική 1 
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«Ναι, έχουμε εγκαταστήσει κάποια ηλεκτρονικά βιβλία επειδή ο μεγάλος μου γιός έχει 

μαθησιακές δυσκολίες». 

«Έχουμε εγκαταστήσει κάποια παιχνίδια μνήμης, εφαρμογές για τη γλώσσα που την 

βοηθούν να μην κάνει ορθογραφικά λάθη και εφαρμογές για τα μαθηματικά, όπου 

πρέπει ουσιαστικά να κάνει τις πράξεις που της ζητάει κάθε φορά. Με αυτό τον τρόπο 

εξασκείται περισσότερο πάνω στα μαθηματικά που την δυσκολεύουν». 

Επίσης, στους ίδιους γονείς (που ανέφεραν ότι έχουν εκπαιδευτικές 

εφαρμογές) θέσαμε την εξής επιπλέον ερώτηση: Ποιος επιλέγει τις εφαρμογές που θα 

εγκατασταθούν στο tablet σας; Εσείς, τα παιδιά σας ή κάποιος άλλος; Η συγκεκριμένη 

ερώτηση τέθηκε προκειμένου να αντιληφθούμε εάν οι γονείς προσφέρουν τη 

δυνατότητα ελεύθερης κρίσης και επιλογής στα παιδιά τους ή αν λειτουργούν πιο 

επιφυλακτικά και προστατευτικά απέναντί τους. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

από τις απαντήσεις που δόθηκαν διαφαίνονται στο παρακάτω γράφημα: 

 

Διάγραμμα 2 

 

        

54.6% 
36.4% 

            

9% 
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 Παρατηρούμε λοιπόν, ότι οι γονείς σε ποσοστό 54.6% είναι αυτοί οι οποίοι 

επιλέγουν τις εκπαιδευτικές εφαρμογές που θα εγκατασταθούν στο tablet. Μέσω των 

απαντήσεων που έδωσαν οι γονείς, διαφαίνεται ότι θέλουν να έχουν τον πλήρη 

έλεγχο σε τέτοιου είδους διαδικασίες, ενώ συγχρόνως εμφανίζονται ιδιαίτερα 

επιφυλακτικοί απέναντι στο internet και τους κινδύνους που εγκυμονεί.  

«Φυσικά εμείς οι γονείς επιλέγουμε τις εκπαιδευτικές εφαρμογές. Δεν θα άφηνα σε 

καμία περίπτωση τα παιδιά να μπούνε στο internet και να κατεβάσουν μόνα τους ό, τι 

θέλουν» / «Πάντοτε εμείς οι γονείς επιλέγουμε και κατεβάζουμε τις εφαρμογές που 

κρίνουμε απαραίτητες για τις ανάγκες του παιδιού μας» / «Πάντα εγώ τις κατεβάζω τις 

εφαρμογές. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να άφηνα τον γιό μου στην ηλικία που είναι 

να μπει στο  play store και να κατεβάσει εφαρμογές. Προς το παρόν τουλάχιστον». 

Άλλη άποψη φαίνεται να έχει το 36.4% των γονέων, οι οποίοι ανέφεραν ότι τα 

παιδιά τους είναι αυτά τα οποία εγκαθιστούν τις εκπαιδευτικές εφαρμογές στο tablet. 

Μέσω των απαντήσεων που δόθηκαν, διαφαίνεται ότι οι συγκεκριμένοι γονείς είτε 

προσφέρουν τη δυνατότητα ελεύθερης κρίσης και επιλογής στα παιδιά τους, είτε οι 

ίδιοι δεν γνωρίζουν τον τρόπο εγκατάστασης των εφαρμογών. 

«Συνήθως το ίδιο το παιδί τις κατεβάζει και τις περισσότερες φορές το έχει δει από 

κάπου αλλού, έπειτα το ελέγχω κι εγώ» / «Το παιδί τις κατεβάζει, εγώ αν σου πω ότι 

δεν ξέρω να κατεβάζω εφαρμογές». 

 Τέλος, σε ποσοστό μόλις 9% αναφέρθηκε ότι τις εφαρμογές που έχουν 

εγκατεστημένες στο tablet τους τις έχει επιλέξει κάποιος άλλος. Στη μία και μοναδική 

απάντηση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη περίπτωση αναφέρεται ότι αυτός που 

επέλεξε τις εφαρμογές είναι ο εκπαιδευτικός. Γενικά, παρατηρείται ότι υπάρχει μία 

ευρύτερη δυνατότητα διεύρυνσης της αξιοποίησης των tablets στο σπίτι για 

εκπαιδευτικούς λόγους μέσω της καθοδήγησης του δασκάλου. Η απάντηση 

παρατίθεται παρακάτω: 

« Η δασκάλα των αγγλικών επέλεξε τις εφαρμογές που έχουμε εγκατεστημένες στο 

tablet. Επειδή είναι εκπαιδευτικός την εμπιστευόμαστε, προφανώς γνωρίζει παραπάνω 

πράγματα απ’ ότι εμείς οι γονείς». 
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Επιπροσθέτως, σε αυτούς τους έντεκα γονείς, που ανέφεραν ότι έχουν 

εγκατεστημένες εκπαιδευτικές εφαρμογές στο tablet, θέσαμε και ακόμη μία ερώτηση 

προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν και κατά πόσο είναι ενημερωμένοι ως προς την 

καταλληλότητα των εκπαιδευτικών εφαρμογών που έχουν εγκαταστήσει στο tablet 

τους, αλλά συγχρόνως και τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνουν την ενημέρωσή τους. 

Πιο συγκεκριμένα, η ερώτηση που διατυπώθηκε ήταν η εξής: Ενημερώνεστε για τις 

εφαρμογές που είναι κατάλληλες για τις ανάγκες και την ηλικία του παιδιού σας; Αν ναι, 

με ποιόν τρόπο ενημερώνεστε; 

*Οι κατηγορίες στην αριστερή στήλη προκύπτουν από την ανάλυση των απαντήσεων των γονέων. 

(Πίνακας 5) 

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα, διαπιστώνουμε ότι επτά γονείς 

ανέφεραν ότι ενημερώνονται για το ποιες εφαρμογές είναι κατάλληλες για την  ηλικία 

και τις ανάγκες των παιδιών τους, ενώ τέσσερεις γονείς ανέφεραν ότι δεν 

ενημερώνονται για το αν οι εφαρμογές είναι κατάλληλες για τις ανάγκες και την 

ηλικία των παιδιών τους. 

 Όσον αφορά τους γονείς που ενημερώνονται για τις εφαρμογές που 

εγκαθιστούν, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο τρόπος ενημέρωσης τους πάνω στο 

θέμα ποικίλει. Πιο συγκεκριμένα, διαχωρίζεται σε τρείς βασικές κατηγορίες, οι οποίες 

προκύπτουν από τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα: 

 

 

Ενημερώνεστε για τις εφαρμογές που είναι κατάλληλες για την ηλικία και 

τις ανάγκες του παιδιού σας; 

 Γονείς 

Ναι, ενημερώνομαι 7 

Όχι, δεν ενημερώνομαι 4 

Σύνολο 11 
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*Οι κατηγορίες στην αριστερή στήλη προκύπτουν από την ανάλυση των απαντήσεων των γονέων. 

(Πίνακας 6) 

 Διαπιστώνουμε λοιπόν, ότι τρείς γονείς ανέφεραν ότι ενημερώνονται μέσω 

του διαδικτύου («Ενημερωνόμαστε από το διαδίκτυο. Διαβάζουμε σχόλια για την κάθε 

εφαρμογή που υπάρχει και κρίνουμε αν είναι κατάλληλη για το παιδί» /  

«Ενημερώνομαι ναι, γιατί ψάχνω κάτι πριν το δείξω στο παιδί, δηλαδή μπαίνω στο 

internet και βλέπω αν είναι όντως για την ηλικία του ή αν θα καλύψει τις ανάγκες 

μάθησής του και αναλόγως το χρησιμοποιεί» / «Εννοείται ότι ενημερωνόμαστε, νομίζω 

είναι βασική προϋπόθεση η ενημέρωση. Πάντοτε πριν εγκαταστήσουμε μία εφαρμογή 

βλέπουμε την περιγραφή της εφαρμογής, τα σχόλια και τις κριτικές που ενδεχομένως 

υπάρχουν»), ενώ άλλοι τρείς γονείς ανέφεραν ότι ενημερώνονται μέσω των 

εκπαιδευτικών («Ενημερώνομαι βέβαια. Μάλιστα επειδή ο γιός μου έχει μαθησιακές 

δυσκολίες, συγκεκριμένα έχει δυσλεξία, ενημερώνομαι από μία γνωστή μου παιδαγωγό 

για τις εφαρμογές που θα επιλέξω γι αυτόν» /  «Ναι, εννοείται ότι ενημερώνομαι μέσω 

ειδικού για τις εφαρμογές που είναι κατάλληλες για το παιδί μου»  / «Επειδή είμαι 

εκπαιδευτικός το έχω ψάξει λιγάκι το θέμα, έχω μιλήσει με δασκάλες και ξέρω πάνω 

κάτω τι είδους εφαρμογές πρέπει να χρησιμοποιώ για τα παιδιά μου, έτσι ώστε να 

καλύπτουν τις γνωστικές τους ανάγκες και την ηλικία τους»). Τέλος μόλις ένας γονέας 

ανέφερε ότι ενημερώνεται μέσω του περίγυρου και των γνωστών του («Είναι 

προϋπόθεση η ενημέρωση, κυρίως ενημερωνόμαστε από τον περίγυρο, από άλλους 

γονείς που χρησιμοποιούν κάποιες»), ,  

Με ποιον τρόπο ενημερώνεστε για τις εφαρμογές που είναι κατάλληλες 

για τις ανάγκες και την ηλικία του παιδιού σας; 

 Γονείς 

Ενημερώνομαι από το internet. 

 
3 

Ενημερώνομαι μέσω εκπαιδευτικών. 

 
3 

Ενημερώνομαι από τον περίγυρο - από 

άλλους γονείς. 

 

1 

Σύνολο 7 
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Όσοι  γονείς δεν ενημερώνονται για την καταλληλότητα των 

εφαρμογών: 

 

 Στον πίνακα της σελίδας 44, παρατηρείται ότι τέσσερεις γονείς, που έχουν 

εγκατεστημένες εκπαιδευτικές εφαρμογές, ανέφεραν ότι δεν ενημερώνονται για την 

καταλληλότητα των εφαρμογών που επιλέγουν να εγκαταστήσουν στο tablet τους. 

Πιο συγκεκριμένα, διερευνώντας τις απαντήσεις που δόθηκαν στη συγκεκριμένη 

περίπτωση συνειδητοποιούμε το εξής: είτε οι γονείς αυτοί δεν έχουν ενημερωθεί ποτέ 

αλλά ούτε και επιδίωξαν ποτέ την ενημέρωσή τους πάνω στο θέμα, γιατί θεωρούν ότι 

δεν χρειάζεται («Όχι δεν έχουμε ενημερωθεί και ούτε ρώτησα, γενικά δεν επιδίωξα να 

ενημερωθώ από κάπου» / «Όχι γενικά δεν ενημερώνομαι. Δεν ξέρω, νομίζω ότι τώρα 

προς το παρόν δεν χρειάζομαι κάποια ενημέρωση ως προς το συγκεκριμένο θέμα»), 

είτε δεν επιζητούν μία περαιτέρω ενημέρωση διότι θεωρούν τις γνώσεις του παιδιού 

τους επαρκείς ως προς το θέμα της επιλογής των κατάλληλων εκπαιδευτικών 

εφαρμογών («Όχι δεν ενημερώνομαι για το ποιες εφαρμογές είναι κατάλληλες για το 

παιδί μου, δεν θα ήθελα κάποια περαιτέρω ενημέρωση από τη στιγμή που το παιδί τα 

καταφέρνει από μόνο του»), είτε δεν έχουν ενημερωθεί μέχρι στιγμής, αλλά θα ήθελαν 

να το κάνουν μελλοντικά («Όχι δεν έχω ενημερωθεί για το ποιες εφαρμογές είναι 

κατάλληλες για το παιδί μου, φυσικά όμως θα ήθελα μελλοντικά να ενημερωθώ πάνω 

σε αυτό το θέμα με κάποιον τρόπο»).  

 

*** 

Παρατηρώντας για μία ακόμη φορά το διάγραμμα που βρίσκεται στη σελίδα 

37, διαπιστώνουμε ότι εκτός από το σημαντικό ποσοστό των γονέων που απάντησαν 

ότι τα παιδιά τους αξιοποιούν το tablet εκπαιδευτικά, σε αντιδιαστολή υπάρχει και το 

εξίσου σημαντικό ποσοστό των γονέων, περίπου 31%, οι οποίοι ανέφεραν ότι τα 

παιδιά τους δεν χρησιμοποιούν το tablet για εκπαιδευτικούς λόγους. Αφού λοιπόν, 

παραπάνω αναλύσαμε τα δεδομένα των γονέων , των οποίων τα παιδιά αξιοποιούν 

εκπαιδευτικά το tablet τους, τώρα θα πρέπει να αναλύσουμε τα αποτελέσματα – 

δεδομένα των γονέων, τα παιδιά των οποίων δεν αξιοποιούν εκπαιδευτικά το tablet 

τους. Σε μία βαθύτερη ανάλυση των απαντήσεων αυτών, διαπιστώνεται ότι οι 

συγκεκριμένοι γονείς είτε ενστερνίζονται την άποψη ότι το tablet λειτουργεί μόνο ως 
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παιχνίδι και ως ένα μέσο ψυχαγωγίας και διασκέδασης του παιδιού, είτε δεν 

γνωρίζουν την πιθανή εκπαιδευτική αξιοποίηση και τα πιθανά οφέλη που δύναται να 

προσφέρει. Χαρακτηριστικά ορισμένοι γονείς αναφέρουν: 

«Όχι για εκπαιδευτικούς λόγους δεν το χρησιμοποιούμε. Το  tablet πιστεύω ότι είναι 

καθαρά για διασκέδαση, για ψυχαγωγία, για να δούνε κάποια ταινία, να παίξουν ένα 

παιχνίδι. Με τέτοια πράγματα ασχολούνται συνήθως όταν χρησιμοποιούν το tablet, σε 

καμία περίπτωση δεν διαβάζουν από αυτό». 

«Όχι δεν το χρησιμοποιούμε για εκπαιδευτικούς λόγους. Το tablet λειτουργεί 

περισσότερο σαν ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι στο σπίτι». 

«Για  εκπαιδευτικούς λόγος όχι δεν το χρησιμοποιούμε, δεν γνωρίζω και αν υπάρχουν 

εκπαιδευτικοί λόγοι για τέτοια ηλικία, μόνο για παιχνίδια το χρησιμοποιεί δηλαδή 

καθαρά για λόγους ψυχαγωγίας». 

 Στο διάγραμμα – πίτα της σελίδας 37, παρατηρούμε επίσης ότι ένα πολύ μικρό 

ποσοστό γονέων, μόλις 4%, ανέφεραν ότι για εκπαιδευτικούς λόγους τα παιδιά τους 

χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, ότι οι συγκεκριμένοι γονείς θεωρούν ότι ο υπολογιστής 

μπορεί να λειτουργήσει περισσότερο εκπαιδευτικά απ’ ότι το tablet, το οποίο 

αποτελεί ουσιαστικά ένα μέσο ψυχαγωγίας και διασκέδασης. Παρακάτω 

παρατίθενται οι απόψεις των γονέων αυτών: 

«Όχι δεν χρησιμοποιούν το tablet για εκπαιδευτικούς λόγους, γιατί χρησιμοποιούν τον 

υπολογιστή περισσότερο γι’ αυτό το λόγο. Το tablet είναι περισσότερο ένα ηλεκτρονικό 

παιχνίδι μέσα στο σπίτι». 

«Όχι, δεν το χρησιμοποιούν το tablet γι’ αυτό το λόγο. για εκπαιδευτικό λόγο 

χρησιμοποιούν ουσιαστικά τον υπολογιστή». 

Όχι, αν χρειαστεί κάτι για το σχολείο της υπάρχει στο σπίτι και laptop, με το οποίο 

μπορεί ν’ ανατρέξει ή να ψάξει οτιδήποτε και αν χρειαστεί. Από εκεί και πέρα το tablet 

αυτή τη στιγμή λειτουργεί καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους δεν το συνδέουμε με την 

επιμόρφωση. Δεν το συνδέουμε δηλαδή με το ότι πρέπει  ν’ ανοίξει το tablet για να 

μάθει κάτι, δεν θέλουμε να το συνδέσει με κάτι τέτοιο. Εγώ προσωπικά θέλω να το 

συνδέει με τις ώρες χαλάρωσης. 
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 Η επόμενη ερώτηση,  που αφορούσε όλους τους συμμετέχοντες αυτή τη φορά, 

είχε ως απώτερο σκοπό τη διερεύνηση των απόψεων και των αντιλήψεων των γονέων 

ως προς το αν οι εκπαιδευτικές εφαρμογές μπορούν να βοηθήσουν το παιδί τους να 

αποκτήσει κάποιες περαιτέρω γνώσεις και δεξιότητες. Στη συγκεκριμένη ερώτηση, οι 

γονείς οι οποίοι διαθέτουν εκπαιδευτικές εφαρμογές κλήθηκαν να απαντήσουν 

βιωματικά, ενώ οι γονείς οι οποίοι ανέφεραν ότι δεν διαθέτουν εκπαιδευτικές 

εφαρμογές κλήθηκαν να απαντήσουν με βάση τις ιδιαίτερες απόψεις και αντιλήψεις 

που διαθέτουν. Η ακριβής ερώτηση που τέθηκε στους γονείς ήταν η εξής: Θεωρείτε 

ότι η ενασχόληση με εκπαιδευτικές εφαρμογές μπορούν να βοηθήσουν το παιδί να 

αποκτήσει κάποιες περαιτέρω γνώσεις και δεξιότητες;  

 

*Οι κατηγορίες στην αριστερή στήλη προκύπτουν από την ανάλυση των απαντήσεων των γονέων. 

(Πίνακας 7) 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, η συντριπτική πλειοψηφία των 

γονέων με ποσοστό 83.3%, πιστεύει ότι η ενασχόληση του παιδιού με εκπαιδευτικές 

εφαρμογές μπορεί να του προσφέρει κάποιες περαιτέρω γνώσεις και δεξιότητες, το 

9.3% των γονέων δεν πιστεύει ότι οι εκπαιδευτικές εφαρμογές μπορούν να 

προσφέρουν περαιτέρω γνώσεις και δεξιότητες στο παιδί, ενώ τέλος μόλις το 7.4% 

των γονέων δεν έχει ιδιαίτερη άποψη πάνω στο θέμα των εκπαιδευτικών εφαρμογών. 

Παρότι μόνο 11 γονείς ανέφεραν ότι έχουν εγκαταστήσει εκπαιδευτικές 

εφαρμογές στο tablet, όπως άλλωστε προαναφέρθηκε, στη συγκεκριμένη περίπτωση 

Θεωρείτε ότι η ενασχόληση με εκπαιδευτικές εφαρμογές μπορούν να βοηθήσουν το 

παιδί να αποκτήσει κάποιες περαιτέρω γνώσεις και δεξιότητες; 

 Γονείς Ποσοστό 

Ναι, πιστεύω ότι μπορεί να 

βοηθήσει 
45 83.3% 

Όχι, δε νομίζω ότι μπορεί 

να βοηθήσει 
5 9.3% 

Δεν έχω άποψη πάνω στο 

θέμα 
4 7.4% 

Σύνολο 54 100% 
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διαφαίνεται ότι το γενικό σύνολο των γονέων πιστεύει πως οι εκπαιδευτικές μπορούν 

να βοηθήσουν με κάποιον τρόπο το παιδί τους να αποκτήσει κάποιες περαιτέρω 

γνώσεις και δεξιότητες. 

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης έρευνας, στην προσπάθειά μας να 

διερευνήσουμε σε ένα βαθύτερο επίπεδο τους τρόπους με τους οποίους οι 

εκπαιδευτικές εφαρμογές μπορούν να βοηθήσουν ως προς το γνωστικό επίπεδο των 

παιδιών, θέσαμε στους 45 γονείς (που πιστεύουν ότι οι εκπαιδευτικές εφαρμογές 

μπορούν να προσφέρουν περαιτέρω γνώσεις και δεξιότητες) την εξής ερώτηση: Τι 

είδους γνώσεις και δεξιότητες μπορούν να προσφέρουν οι εκπαιδευτικές εφαρμογές; Σε 

γενικά πλαίσια, αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι υπάρχει πλουραλισμός απόψεων ως 

προς τους τρόπους με τους οποίους βοηθούν οι εκπαιδευτικές εφαρμογές και αυτό 

διαφαίνεται και στον παρακάτω πίνακα. 

 

Τι είδους γνώσεις και δεξιότητες μπορούν να προσφέρουν οι εκπαιδευτικές 

εφαρμογές; 

 Γονείς 

Προσφέρουν εγκυκλοπαιδικές γνώσεις και 

απεριόριστες πληροφορίες σε σύντομο χρονικό 

διάστημα 

21 

Λειτουργούν συμπληρωματικά ως μέσο 

επανάληψης και εξάσκησης της ήδη 

υπάρχουσας σχολικής γνώσης, μέσω της 

πρακτικής εφαρμογής. 

11 

Προάγουν  τη μάθηση μέσω του συνδυασμού 

εικόνας και ήχου και του παιγνιώδους 

περιβάλλοντος που διαθέτουν 

7 

Αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα και την 

αντίληψη  
3 

Καλύπτουν όλη τη «γκάμα» γνώσεων και 

δεξιοτήτων 
2 
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*Οι κατηγορίες στην αριστερή στήλη προκύπτουν από την ανάλυση των απαντήσεων των γονέων. 

(Πίνακας 8) 

Παρατηρείται ότι 21 γονείς αναφέρουν ότι οι εγκυκλοπαιδικές γνώσεις αλλά 

και οι πληροφορίες γενικότερου τύπου είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που 

προσφέρουν οι εκπαιδευτικές εφαρμογές στα παιδιά τους σε σύντομο χρονικό 

διάστημα. Οι απόψεις που διατυπώνουν ορισμένοι γονείς στη συγκεκριμένη 

περίπτωση μας δείχνουν ότι πολύ συχνά οι γονείς συνδέουν τη μάθηση των παιδιών 

τους με τις γνώσεις και τις πληροφορίες που προσφέρει το διαδίκτυο γενικότερα. 

«Ναι πιστεύω ότι μπορούν να βοηθηθούν τα παιδιά οι εκπαιδευτικές εφαρμογές, καθώς 

μπορούν μέσω αυτών να αποκτήσουν περισσότερες εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Επίσης, 

μέσω του διαδικτύου μπορείς να μάθεις άπλετα πράγματα, να βρεις πολλές πληροφορίες 

για θέματα που σε ενδιαφέρουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα».  

«Ναι φυσικά το πιστεύω ότι μπορούν να τους βοηθήσουν, καταρχήν μπορεί να μάθει 

πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να μην τους μαθαίνουν στο σχολείο. Να αποκτήσει 

περισσότερο εγκυκλοπαιδικές γνώσεις πάνω σε διάφορα θέματα και όχι μόνο σε αυτά 

που αφορούν το σχολείο αλλά γενικότερα εξωσχολικές γνώσεις». 

«Θεωρώ ότι βοηθούν αρκετά, είναι σαν ένα είδος εγκυκλοπαίδειας θα έλεγα, παλιά 

ανοίγαμε την εγκυκλοπαίδεια τώρα ανοίγουμε το tablet». 

Στη συνέχεια παρατηρούμε ότι 11 γονείς, οι οποίοι είχαν προαναφέρει ότι 

διαθέτουν εκπαιδευτικές εφαρμογές, ανέφεραν ότι οι εκπαιδευτικές εφαρμογές 

μπορούν να βελτιώσουν το γνωστικό αντικείμενο των σχολικών μαθημάτων των 

παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, ανέφεραν ότι οι εφαρμογές αυτές λειτουργούν ως ένα 

συμπληρωματικό εργαλείο εξάσκησης και επανάληψης της ήδη υπάρχουσας 

σχολικής γνώσης των παιδιών, μέσω της πρακτικής εφαρμογής που προσφέρουν. 

Ορισμένοι αναφέρουν:  

«Βέβαια, οι εφαρμογές πιστεύω ότι μπορούν να βοηθήσουν ένα παιδί. Εμείς έχουμε 

εκπαιδευτικές εφαρμογές και βλέπω ότι τον έχουν βοηθήσει τον γιό μου στα μαθήματα 

του σχολείου.  Για παράδειγμα στα μαθηματικά που δυσκολεύεται, εγκαταστήσαμε 

Εξάσκηση στις νέες τεχνολογίες 1 

Σύνολο 45 
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εφαρμογές μαθηματικών και βλέπω ότι η ενασχόλησή του με αυτές τον έχουν βοηθήσει 

σημαντικά».  

«Ναι πιστεύω ότι βοηθούν. Τα παιδιά μπορούν, μέσω των εφαρμογών αυτών, να 

κάνουν επαναλήψεις σε κάτι που ήδη έμαθαν στο σχολείο για παράδειγμα». 

«Ναι πιστεύω μπορούν να τους βοηθήσουν. Ουσιαστικά τους δίνει περαιτέρω βοήθεια 

μέσω της επανάληψης που γίνεται περισσότερο, επίσης βοηθάει στο να κατανοήσουν 

κάτι καλύτερα και να εξασκηθούν περισσότερο σε αυτό». 

«Ναι φυσικά και βοηθούν. Για παράδειγμα, εμείς έχουμε εφαρμογές στα μαθηματικά 

που δυσκολεύεται ο γιός μου. Με τις εφαρμογές αυτές λύνει κάποια προβλήματα και 

διάφορες ασκήσεις επιπλέον και εκτός βιβλίου, έτσι κάνει και επανάληψη ουσιαστικά». 

«Μπορεί να βοηθήσουν οι εκπαιδευτικές εφαρμογές, αλλά δεν ξεκινάς από εκεί τη 

γνώση, γιατί οι εφαρμογές λειτουργούν πιο πολύ βοηθητικά και συμπληρωματικά. Δεν 

ξεκινάς από εκεί τη νέα γνώση. Όταν θα μάθει κάτι καινούργιο θα το μάθει πιο 

παραδοσιακά. Το tablet και οι εφαρμογές λειτουργούν ως ένα μέσο επανάληψης και 

εξάσκησης». 

Επιπροσθέτως, επτά γονείς ανέφεραν ότι οι εκπαιδευτικές εφαρμογές μπορούν 

να βοηθήσουν το παιδί να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες μέσω του συνδυασμού 

εικόνας και ήχου αλλά και του παιγνιώδους και παράλληλα ευχάριστου 

περιβάλλοντος που διαθέτουν. Ορισμένοι ανέφεραν: 

«Ναι το πιστεύω μπορούν να βοηθηθούν από τις εφαρμογές. Επειδή πλέον τα παιδιά 

αφιερώνουν άπλετο χρόνο σε ηλεκτρονικά μέσα, έλκονται περισσότερο στο να 

μαθαίνουν από τέτοιου είδους περιβάλλοντα. Τους αρέσει που οι εφαρμογές έχουν τη 

μορφή παιχνιδιού, είναι πιο ευχάριστο γι’ αυτούς. Με αυτό τον τρόπο μαθαίνουν πιο 

εύκολα και πάνω απ’ όλα πιο ευχάριστα οτιδήποτε και αν θέλουν να μάθουν». 

«Βοηθούν στην απόκτηση γνώσεων κυρίως μέσω του συνδυασμού εικόνας και ήχου 

που προσφέρουν οι εφαρμογές πιστεύω, σαφώς η διαδικασία της μάθησης γίνεται πιο 

εύκολη και πιο ενδιαφέρουσα για τα παιδιά, παρά με τον παραδοσιακό τρόπο». 

Στη συνέχεια, παρατηρούμε ότι τρείς γονείς ανέφεραν ότι η ενασχόληση των 

παιδιών με εκπαιδευτικές εφαρμογές μπορούν να τους βοηθήσουν στην  ανάπτυξη 

της κριτικής ικανότητας και της αντίληψής τους. Χαρακτηριστικά αναφέρουν: 
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«Μέσω των εφαρμογών πιστεύω ότι το παιδί μαθαίνει κάτι επιπλέον, αλλά συγχρόνως 

αναπτύσσει περισσότερο το μυαλό και την κρίση του, αποκτά μεγαλύτερη αντίληψη και 

γενικά εμένα μου αρέσει είμαι υπέρ της ηλεκτρονικής μάθησης». 

«Νομίζω ότι γενικά τα παιδιά μέσω των εφαρμογών μπορούν να μάθουν πιο εύκολα 

οποιαδήποτε γνώση, είτε αυτή σχετίζεται με τα μαθηματικά είτε με τη γλώσσα κ. λ .π. Σε 

αυτό όμως που πιστεύω ότι βοηθούν κυρίως είναι η επεξεργασία των πληροφοριών και 

των γνώσεων που προσφέρει η εκάστοτε εφαρμογή, ανάλογα με το γνωστικό 

αντικείμενο που έχεις επιλέξει. Όλο  αυτό επιτυγχάνεται μέσα από ηλεκτρονικά 

λογισμικά, γιατί είναι τέτοια η μορφή τους που βοηθούν τα παιδιά ν’ αναπτύξουν την 

κριτική τους ικανότητα». 

 Επιπροσθέτως, όπως διαπιστώνεται από τον παραπάνω πίνακα μόλις δύο 

γονείς ανέφεραν ότι οι εκπαιδευτικές εφαρμογές μπορούν να προσφέρουν ποικίλες 

γνώσεις και δεξιότητες, τέτοιες ώστε να καλύψουν όλη τη «γκάμα» απαιτήσεων των 

χρηστών. 

«Οι εφαρμογές μπορούν να προσφέρουν πολλές γνώσεις και δεξιότητες. Αυτό ποικίλλει 

ανάλογα με την εφαρμογή που θα επιλέξει ο καθένας να κατεβάσει και τη δεξιότητα 

στην οποία θα αναφέρεται. Πλέον υπάρχουν εφαρμογές για τα πάντα, οπότε ανάλογα με 

τις γνωστικές σου ανάγκες επιλέγεις».  

«Οτιδήποτε μπορούν να προσφέρουν νομίζω, υπάρχουν εφαρμογές που μπορούν να 

καλύψουν όλη τη «γκάμα» δεξιοτήτων και γνώσεων που μπορεί να επιθυμεί ή να έχει 

ανάγκη το παιδί να αποκτήσει. Από την αλφαβήτα για ένα παιδί προσχολικής ηλικίας 

μέχρι εφαρμοσμένα μαθηματικά για ένα μεγαλύτερο παιδί λυκείου ας πούμε. Εξαρτάται 

από την εφαρμογή και από την ηλικία το είδος της γνώσης και της δεξιότητας που 

μπορεί να του προσφέρει μία εκπαιδευτική εφαρμογή».  

 Τέλος, μόλις ένας γονέας ανέφερε ότι οι εκπαιδευτικές εφαρμογές 

προσφέρουν στο παιδί γνώσεις πάνω στις νέες τεχνολογίες. 

«Περισσότερο νομίζω σε αυτό που τους βοηθάν είναι να εξασκούνται με την 

τεχνολογία, είναι περισσότερο ο χειρισμός του tablet». 

*** 
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Η επόμενη ερώτηση που τέθηκε στους συμμετέχοντες γονείς, στα πλαίσια της 

προφορικής συνέντευξης, αφορούσε την περιγραφή ενός περιστατικού που τους 

εξέπληξε θετικά ως προς τη χρήση του tablet από το παιδί τους. Η ακριβής ερώτηση 

που τέθηκε στους γονείς ήταν η εξής: Μπορείτε να περιγράψετε ένα περιστατικό που 

σας έκανε να εκπλαγείτε θετικά ως προς τη χρήση του tablet από το παιδί; Και στη 

συγκεκριμένη ερώτηση παρουσιάζεται ιδιαίτερη ποικιλομορφία στις απαντήσεις των 

ερωτηθέντων, η οποία παρουσιάζεται λεπτομερώς στον παρακάτω πίνακα.  

 

Μπορείτε να περιγράψετε ένα περιστατικό που σας έκανε να εκπλαγείτε θετικά ως 

προς τη χρήση του tablet από το παιδί 

 Γονείς Ποσοστό γονέων (%) 

Με εκπλήσσει η ευκολία με 

την οποία χειρίζεται το 

tablet  

24 44.5% 

Με εκπλήσσει το γεγονός ότι 

μέσω του tablet αποκτούν 

περαιτέρω γνώσεις 

παιδαγωγικού χαρακτήρα  

15 27.8% 

Δε με εκπλήσσει τίποτα 13 24% 

Δεν εκπλήσσομαι εύκολα 

γιατί από μικρή ηλικία το 

παιδί μου είχε σχέση με νέες 

τεχνολογίες 

2 3.7% 

Σύνολο 54 100% 

*Οι κατηγορίες στην αριστερή στήλη προκύπτουν από την ανάλυση των απαντήσεων των γονέων. 

(Πίνακας 9)  

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, σε ποσοστό 44.5% οι γονείς ανέφεραν ότι 

εκπλήσσονται από τη ευκολία στον τρόπο χειρισμού του tablet από τα παιδιά τους. Σε 

γενικά πλαίσια οι γονείς αναφέρουν ότι εκπλήσσονται στην ευκολία που 
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παρουσιάζουν τα παιδιά τους, παρά την μικρή τους ηλικία, στον τρόπο με τον οποίο 

χειρίζονται το tablet (π. χ κατέβασμα και χρήση εφαρμογών), ξεπερνώντας πολλές 

φορές ακόμη και τους ίδιους. Παραδείγματος χάριν, ορισμένοι γονείς αναφέρουν: 

«Με εκπλήσσει ότι η νέα γενιά γενικότερα από πολύ μικρή ηλικία πλέον, από το 

δημοτικό για να μην πω από το νηπιαγωγείο το χειρίζονται πολύ εύκολα, ξέρουν να 

κατεβάζουν εφαρμογές, να τις αντιγράφουν. Όλα αυτά τα κάνουν πιο γρήγορα και πολύ 

πιο εύκολα απ’ ότι εμείς οι ενήλικες». 

«Με εκπλήσσει το γεγονός ότι παρόλο που είναι τόσο μικρός ξέρει πιο πολλά από αυτά που 

ξέρω εγώ όσον αφορά τη χρήση του tablet. Μπαίνει στο internet, βρίσκει εφαρμογές, 

τις κατεβάζει μόνος του, κάπου εκεί εντάξει σοκάρομαι η αλήθεια είναι». 

«Μ’ αρέσει που εγώ που έχω ας πούμε κάποια σχέση με υπολογιστές πιστεύω ότι τα 

παιδιά μου είναι πλήρως ανώτερα σε σχέση μ’ εμένα. Αυτό δηλαδή μ’ εκπλήσσει 

συνέχεια, το πόσα πράγματα ξέρουν, πόσα μαθαίνουν, το πόσο εύκολα στη χρήση τους 

είναι όλα και η ενασχόληση με το tablet από μικρή ηλικία δημιουργεί άλλη ευχέρεια 

εννοείται στο παιδί μετέπειτα». 

 Σε ποσοστό 27.8%, οι γονείς αναφέρουν ότι τους εκπλήσσει το γεγονός ότι τα 

παιδιά μέσω του tablet έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν κάποιες περαιτέρω γνώσεις. 

Στις απαντήσεις που δόθηκαν φαίνεται ότι οι γονείς ενστερνίζονται την άποψη ότι οι 

εκπαιδευτικές εφαρμογές δρουν καταλυτικά σε αυτό. 

« Με εκπλήσσει που με τις εφαρμογές που έχουμε στο tablet μαθαίνει προσθέσεις, 

λέξεις, γράμματα, τώρα πια αρχίζει και διαβάζει. Όλες αυτές οι παιδαγωγικές 

δυνατότητες που προσφέρει το tablet  μ’ εκπλήσσουν». 

«Ναι θυμάμαι, κατέβασε μία εφαρμογή στο tablet, η οποία είχε σχέση με τη φυσική και 

την αστρονομία, μέσω της οποίας μπορούσες να βλέπεις και να διαβάζεις πράγματα για 

όλους τους πλανήτες. Έμαθε πολλά πράγματα από αυτό και εμένα με εξέπληξε 

ευχάριστα». 

Το 27% των γονέων ανέφερε ότι δεν υπάρχει τίποτα που να τους εκπλήσσει 

θετικά ως προς τη χρήση του tablet από το παιδί τους, ενώ τέλος μόλις το 3.7% των 

γονέων ανέφερε ότι δεν εκπλήσσεται από τίποτα πλέον, διότι έχουν συνηθίσει τη 
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χρήση των νέων τεχνολογιών από τα παιδιά τους από όταν βρίσκονταν ήδη σε πολύ 

μικρή ηλικία.  

«Όχι δεν με εκπλήσσει κάτι ιδιαίτερα, γιατί είχε σχέση με τον υπολογιστή από πολύ 

μικρή 3.5 – 4 ετών. Είχε εξοικειωθεί από μικρή πάρα πολύ οπότε το  tablet μετά της 

ήταν απλά πιο εύκολο επειδή όλα γίνονται με το δάχτυλο και πιο γρήγορα ας πούμε. Δεν 

αντιμετώπισε καμία δυσκολία». 

«Επειδή η κόρη μου ασχολείται με το tablet από πολύ μικρή ηλικία και κάνουν και 

πληροφορική στο σχολείο, ξαφνικά αντιλαμβάνεσαι ότι έχει μπει ήδη σε στυλ excel,  

αντιλαμβάνεσαι ότι το παιδί ξέρει να μπει στο Wikipedia για παράδειγμα και να κάνει 

αντιγραφή και επικόλληση σ’ ένα έγγραφο word, μιλάμε τώρα για 9 χρονών όποτε όλα 

αυτά επειδή έτσι και αλλιώς τα ζούμε καθημερινά κάπου δεν εκπλήσσεσαι και πολύ 

εύκολα». 

*** 

 Στα πλαίσια της επόμενης ερώτησης και σε αντίθεση με την προηγούμενη, οι 

γονείς - ερωτηθέντες κλήθηκαν να μας περιγράψουν κάτι το οποίο τους έχει 

προβληματίσει ως προς τη χρήση του tablet από το παιδί τους και συγχρόνως τον 

τρόπο με τον οποίο το αντιμετώπισαν. Η ακριβής ερώτηση στην οποία κλήθηκαν να 

απαντήσουν οι γονείς ήταν η εξής: Υπάρχει κάτι που να σας προβλημάτισε ως προς τη 

χρήση του tablet από το παιδί; Πώς το αντιμετωπίσατε; Από την ανάλυση των 

απαντήσεων των γονέων προκύπτουν τα εξής αποτελέσματα: 

 

Υπάρχει κάτι που να σας προβλημάτισε ως προς τη χρήση του tablet από 

το παιδί; 

 Γονείς Ποσοστό γονέων (%) 

Ο χρόνος χρήσης και η 

γενικότερη προσκόλληση  
20 37% 

Δε με προβληματίζει κάτι 16 29.6% 

Το χαοτικό περιεχόμενο 

του διαδικτύου 
12 22.2% 
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Τα παιχνίδια βίας 2 3.7% 

Το γεγονός ότι το 

χειρίζονται καλύτερα και 

από εμάς τους ενήλικες 

1 1.9% 

Προτιμούν το tablet παρά 

το παιχνίδι με φίλους 
2 3.7% 

Η στάση του σώματος 

και η βλάβες των ματιών 
1 1.9% 

Σύνολο 54 100% 

*Οι κατηγορίες στην αριστερή στήλη προκύπτουν από την ανάλυση των απαντήσεων των γονέων. 

(Πίνακας 10) 

 Αναλύοντας τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι πολλά είναι αυτά που 

προβληματίζουν τους γονείς ως προς τη χρήση του tablet από τα παιδιά. Πιο 

συγκεκριμένα, το 37% των γονέων ανέφερε ότι τους προβληματίζει ο πολύς χρόνος 

που αφιερώνουν τα παιδιά στη χρήσης του tablet αλλά συγχρόνως και η 

προσκόλληση που τους προκαλεί (Ο χρόνος με προβληματίζει πάρα πολύ. Αν δεν το 

πάρω εγώ από τα χέρια του μπορεί να μην το αφήσει καθόλου όλη μέρα / Με 

προβληματίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι ασχολούνται πάρα πολλές ώρες με αυτό, με 

αυτό διαβάζουν, με αυτό τρώνε, με αυτό κοιμούνται. Είναι απίστευτα κολλημένοι με 

αυτό / Στο χρόνο έχουμε μεγάλο θέμα. Και μάλιστα καμιά φορά τον βλέπω πιο νευρικό 

όταν πάω να του το πάρω. Αυτό με προβληματίζει ιδιαίτερα ότι γίνεται πιο νευρικός /  

Ο χρόνος με προβληματίζει περισσότερο. Για παράδειγμα μία φορά ήταν στο δωμάτιο 

της κλεισμένη και ενώ μου είχε πει θα παίξει για λίγο με το tablet, πίστευα ότι κάποια 

στιγμή το άφησε και διάβαζε, όταν όμως πήγα μετά από μιάμιση ώρα συνειδητοποίησα 

ότι ήταν μιάμιση ώρα στο tablet), στη συνέχεια σε αρκετά μεγάλο ποσοστό (29.6%) 

παρατηρούμε ότι υπάρχουν και οι γονείς οι οποίοι δεν προβληματίζονται ιδιαίτερα 

από κάτι, επιπλέον σε ποσοστό 22.2% φαίνεται οι γονείς να προβληματίζονται 

ιδιαίτερα από το χαοτικό περιεχόμενο του διαδικτύου (Με προβληματίζουν διάφορες 

διαφημίσεις σε διάφορες εφαρμογές και το περιεχόμενο γενικά του διαδικτύου που δεν 

μπορείς να το ελέγξεις, ακόμη και στο YouTube που μπορεί να μπει το παιδί να δει 

κάποια παιδικά προγράμματα, δίπλα από αυτό μπορείς να βρεις ένα άλλο περιεχόμενο 

που το θεωρώ εγώ ακατάλληλο για τα παιδιά), σε ποσοστό 3.7% οι γονείς 
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προβληματίζονται από τα παιχνίδια βίας με τα οποία ασχολούνται τα παιδιά τους (Ναι 

με προβληματίζουν πολλές φορές κάτι παιχνίδια έτσι άγρια με μπουνιές και βία που 

παίζει), ενώ στο ίδιο ποσοστό οι γονείς προβληματίζονται για το γεγονός ότι τα 

παιδιά τους πλέον προτιμούν το παιχνίδι μέσω tablet παρά με φίλους 

(Προβληματίζομαι πάρα πολύ η αλήθεια είναι, παρατηρώ πλέον ότι όταν ο γιός μου 

κατεβαίνει να παίξει με τα άλλα παιδιά της γειτονιάς αντί να πάρουν μία μπάλα να 

παίξουν ποδόσφαιρο, κυνηγητό ή κάτι άλλο τέλος πάντων, όλα τα παιδιά, μαζί και ο 

γιός μου, παίρνουν το tablet τους και παίζουν με αυτό. Δηλαδή αντί να παίξουν κάτι 

άλλο αφού ουσιαστικά βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο προτιμούν να παίξουν με το 

tablet. Αυτό είναι πολύ δυσάρεστο και θα έπρεπε να μας προβληματίζει όλους), επίσης 

σε ποσοστό 1.9% οι γονείς αναφέρουν ότι τους προβληματίζει το γεγονός ότι τα 

παιδιά χειρίζονται καλύτερα το tablet παρά την μικρή τους ηλικία (Με προβληματίζει 

το γεγονός ότι το γνωρίζουν καλύτερα και από εμάς, τα μαθαίνουν πάρα πολύ εύκολα 

όλα εγώ δεν μπορώ να τα μάθω πρέπει να κάτσω ώρα να το σκεφτώ ενώ αυτά έχει 

τύχει για να καταλάβεις να πω στο γιό μου «βάλε στο κινητό του μπαμπά να δω τις 

φωτογραφίες»), ενώ τέλος στο ίδιο ποσοστό (1.9%) οι γονείς προβληματίζονται για τη 

στάση του σώματος αλλά και τις βλάβες που μπορεί να προκαλέσει στα μάτια η 

πολύωρη έκθεση σε αυτό ( Ανησυχώ για την κάκιστη στάση σώματος που έχει όταν 

χρησιμοποιεί το tablet, επίσης δεν είναι λίγες οι φορές που μετά από αρκετή ώρα 

μπροστά στην οθόνη μου παραπονέθηκε ότι πονάνε τα μάτια του). 

 Όπως προκύπτει από τον πίνακα στη σελίδα 58, 38 γονείς ανέφεραν ότι 

προβληματίζονται για ποικίλα θέματα όταν τα παιδιά τους χειρίζονται το tablet. Στα 

πλαίσια λοιπόν της συγκεκριμένης ερώτησης, η οποία τέθηκε μόνο στους 

συγκεκριμένους γονείς, θέλαμε να διερευνήσουμε τους τρόπους με τους οποίους οι 

συγκεκριμένοι γονείς αντιμετωπίζουν τους προβληματισμούς που τους γεννώνται ως 

προς τη χρήση του tablet από τα παιδιά τους. Τα δεδομένα που προέκυψαν από τις 

απαντήσεις τους παρατίθενται παρακάτω.  
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Πώς αντιμετωπίζετε τους προβληματισμούς σας; 

 Γονείς Ποσοστό γονέων (%) 

Θέτω χρονικά όρια 8 21.05% 

Περισσότερος έλεγχος 8 21.05% 

Προσπαθώ να περιορίσω τη 

χρήσης του / Απαγορεύω τη 

χρήσης του 

7 18.4% 

Με τσακωμούς 6 15.8% 

Συζητάω με το παιδί 5 13.2% 

Τους προτρέπω να βγουν έξω με 

φίλους 
4 10.5% 

Σύνολο 38 100% 

*Οι κατηγορίες στην αριστερή στήλη προκύπτουν από την ανάλυση των απαντήσεων των γονέων. 

(Πίνακας 11) 

 Σύμφωνα λοιπόν με τα δεδομένα του πίνακα, παρατηρούμε ότι σε ποσοστό 

21.05% οι γονείς εφαρμόζουν τόσο χρονικά όρια («Πλέον προσπαθώ να βάζω πάντα 

κάποιο χρονικό όριο από την αρχή που θα ξεκινήσει μέχρι την ώρα που θα τελειώσει, 

δηλαδή μια ώρα το πολύ γιατί δεν θέλω να ασχολείται παραπάνω») όσο και 

περισσότερο έλεγχο στα παιδιά τους («Γενικά προσπαθώ να παρακολουθώ τι ακριβώς 

βλέπει, με τι ασχολείται όταν το έχει στα χέρια του και γενικότερα προσπαθώ να τον 

ελέγχω όσο πιο στενά μπορώ. Ξέρω ότι από τη στιγμή που θα το πάρει στα χέρια του θα 

πρέπει να είμαι κι εγώ σε εγρήγορση») προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους 

προβληματισμούς που τους απασχολούν και αναφέραμε διεξοδικά παραπάνω. Στη 

συνέχεια, σε ποσοστό 18.4% παρατηρούμε ότι οι γονείς περιορίζουν ή απαγορεύουν 

τη χρήσης του tablet («Πλέον δεν υπάρχει άλλη λύση, το παίρνω και το κρύβω και 

πολύ απλά απαγορεύω τη χρήσης του»), σε ποσοστό 15.8% οδηγούνται σε τσακωμό με 

τα παιδιά τους («Ξεκινάμε πρώτα με χαμηλούς τόνους, σε παρακαλώ κλειστό για 

τουλάχιστον 10 φορές αλλά μετά έχουμε θέματα, τσακωνόμαστε συνεχώς για το 

tablet»), σε ποσοστό 13.2% προτιμούν να συζητήσουν με το παιδί τους για αυτά που 

τους προβληματίζουν («Όλο αυτό το αντιμετωπίζουμε ψύχραιμα πάντα και μέσω 

συζήτησης, βέβαια αυτό ποικίλει ανάλογα και με το παιδί πάντα, τη συγκεκριμένη την 

έχω εμπιστοσύνη γιατί ξέρω τι κάνει και μέχρι που βαδίζει, ξέρω και τον χαρακτήρα 
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της δεν έχει περιέργεια για πράγματα άλλα, αυτό δεν ξέρω αν ισχύει για άλλα παιδιά 

αλλά η δική μου ξέρω μέχρι που κινείται»), ενώ τέλος σε ποσοστό μόλις 10.5% 

προτρέπουν τα παιδιά τους να βγουν έξω με φίλους παρά να ασχοληθούν με το tablet 

(«Το αντιμετωπίζω προσπαθώντας  να τους βάλω να κάνουν κάτι άλλο για να 

ξεκολλήσουν από αυτό, για παράδειγμα τώρα που ανοίγει ο καιρός τους προτρέπω να 

βγουν έξω να παίξουν ποδόσφαιρο ή κάτι άλλο τέλος πάντων»).  

 

*** 

 Στα πλαίσια της επόμενης ερώτησης και στην προσπάθειά μας να 

διερευνήσουμε πότε ακριβώς χρησιμοποιούν τα παιδιά το tablet τους, θέσαμε στους 

γονείς την εξής ερώτηση: Συνήθως πότε χρησιμοποιεί το tablet το παιδί σας; 

Αναλύοντας τις απαντήσεις των γονέων στη συγκεκριμένη ερώτηση προέκυψαν τα 

στοιχεία του παρακάτω πίνακα. 

 

*Οι κατηγορίες στην αριστερή στήλη προκύπτουν από την ανάλυση των απαντήσεων των γονέων. 

(Πίνακας 12) 

 Σε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό (31.5%) οι γονείς απάντησαν ότι τα παιδιά τους 

χρησιμοποιούν το tablet συνήθως τα Σαββατοκύριακα και σε περιόδους διακοπών, σε 

Συνήθως πότε χρησιμοποιεί το tablet το παιδί σας; 

 Γονείς Ποσοστό (%) 

Στις διακοπές και τα Σαββατοκύριακα 17 31.5% 

Τα απογεύματα μετά το διάβασμα και τις 

δραστηριότητες 
10 18.5% 

Καθημερινά 8 14.8% 

Μόλις γυρίσει από το σχολείο 6 11% 

Όταν έχει εργασίες 5 9.3% 

Στον ελεύθερο χρόνο 3 5.6% 

Το βράδυ πριν τον ύπνο 3 5.6% 

Δεν έχουμε συγκεκριμένο ωράριο 2 3.7% 

Σύνολο 54 100% 
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ποσοστό 18.5% ανέφεραν ότι συνήθως το χρησιμοποιούν καθημερινά τα απογεύματα 

μετά το διάβασμα και μετά τις εξωσχολικές τους δραστηριότητες, σε ποσοστό 14.8% 

ανέφεραν ότι το χρησιμοποιούν καθημερινά χωρίς κάποια πιο συγκεκριμένη 

διευκρίνιση, το 11% των γονέων ανέφερε ότι τα παιδιά τους χρησιμοποιούν το tablet 

αμέσως μόλις γυρίσουν από το σχολείο, το 9.3% ανέφερε ότι συνηθίζουν να το 

χρησιμοποιούν μόνο όταν έχουν σχολικές εργασίες, το 5.6% ανέφερε ότι το 

χρησιμοποιούν στα πλαίσια  του ελεύθερού τους χρόνου αλλά συγχρόνως το ίδιο 

ποσοστό ανέφερε ότι το χρησιμοποιούν το βράδυ πριν τον ύπνο για χαλάρωση, ενώ 

τέλος μόλις το 3.7% των γονέων ανέφερε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο ωράριο ως 

προς τη χρήση του tablet από τα παιδιά. 

*** 

 Στα πλαίσια της επόμενης ερώτησης, επιδιώξαμε να διερευνήσουμε το 

συνολικό χρόνο τον οποίο αφιερώνουν τα παιδιά στην ενασχόλησή τους με το tablet. 

Η ακριβής λοιπόν ερώτηση που τέθηκε στους ερωτηθέντες ήταν η εξής: Πόσο χρόνο 

αφιερώνει συνολικά το παιδί σας στην ενασχόλησή του με το tablet; Βέβαια, είναι 

σημαντικό να αναφερθεί ότι μέσω της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε με όλους 

τους συμμετέχοντες γονείς, διαπιστώθηκε ότι στη συγκεκριμένη ερώτηση ορισμένοι 

από αυτούς φάνηκε να θέλουν να αποκρύψουν από μία «ξένη» τον πραγματικό χρόνο 

χρήσης του tablet από τα παιδιά τους, προκειμένου να προβάλλουν μία επιθυμητή 

οικογενειακή εικόνα που πολλές φορές μπορεί να μην ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα. Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις απαντήσεις των γονέων 

παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. 

Πόσο χρόνο αφιερώνει συνολικά το παιδί σας στην ενασχόλησή του με το tablet; 

 Γονείς Ποσοστό (%) 

Μισή ώρα την ημέρα 12 22.2% 

1- 2 ώρες την ημέρα 28 51.9% 

2 – 3 ώρες την ημέρα 6 11% 

4 ώρες την ημέρα 2 3.7% 
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*Οι κατηγορίες στην αριστερή στήλη προκύπτουν από την ανάλυση των απαντήσεων των γονέων. 

(Πίνακας 13) 

Παρατηρούμε ότι, εικοσιοκτώ γονείς, δηλαδή το 51.9%, απάντησαν ότι τα 

παιδιά τους αφιερώνουν καθημερινά 1 – 2 ώρες στην ενασχόλησή τους με το tablet, 

το 22.2% των γονέων ανέφερε ότι τα παιδιά τους αφιερώνουν μισή ώρα την ημέρα 

στο tablet, το 11% ανέφερε ότι η ενασχόληση των παιδιών τους διαρκεί 2 – 3 ώρες 

την ημέρα, σε ποσοστό 5.6% οι γονείς ανέφεραν ότι τα παιδιά τους αφιερώνουν 2 – 3 

ώρες την εβδομάδα στο tablet ενώ συγχρόνως στο ίδιο ποσοστό οι γονείς ανέφεραν 

ότι ο χρόνος ενασχόλησης του παιδιού τους με το tablet ποικίλει αναλόγως του τι 

ακριβώς έχουν να κάνουν σε αυτό. Για παράδειγμα, οι γονείς αναφέρουν ότι τα 

χρονικά περιθώρια είναι πιο στενά όταν παίζουν κάποιο παιχνίδι στο tablet απ’ ότι 

όταν ασχολούνται με κάποια εργασία, στην οποία μπορεί να αφιερώσουν όσο χρόνο 

χρειαστεί. Τέλος, μόλις το 3.7% των γονέων ανέφερε ότι το παιδί αφιερώνει συνολικά 

4 ώρες την ημέρα στην ενασχόλησή του με το tablet.  

*** 

Μέσω της επόμενης ερώτησης που θέσαμε στου γονείς, θέλαμε να 

διερευνήσουμε εάν θέτουν κανόνες  και περιορισμούς στα παιδιά τους πριν την 

ενασχόλησή τους με το tablet, τι είδους κανόνες αλλά και σε τι βαθμό αυτοί 

εφαρμόζονται εν τέλει από την πλευρά των παιδιών. Η ερώτηση που τέθηκε στους 

γονείς ήταν η εξής: Ως γονέας θέτετε κάποιους κανόνες – περιορισμούς στο παιδί σας 

πριν τη χρήση του tablet; Τι είδους κανόνες; Εφαρμόζονται από την πλευρά των 

παιδιών;  

Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, δηλαδή το αν οι γονείς θέτουν κανόνες στα 

παιδιά τους διαπιστώσαμε ότι το 89% των γονέων θέτει κανόνες και περιορισμούς 

στο παιδί του, ενώ μόλις το 11% δεν θέτει κανόνες και περιορισμούς. Τα στοιχεία 

προκύπτουν και από το παρακάτω διάγραμμα. 

2 – 3 ώρες την εβδομάδα 3 5.6% 

Ο χρόνος ποικίλει, ανάλογα 

με το τι έχει να κάνει 
3 5.6% 

Σύνολο 54 100% 
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Διάγραμμα 3 

 

 Στους σαράντα οκτώ γονείς που ανέφεραν ότι θέτουν κανόνες και 

περιορισμούς πριν τη χρήση του tablet στο παιδί τους, θέσαμε δύο επιπλέον 

ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση, όπως προαναφέραμε, αφορούσε τα είδη των κανόνων 

που θέτουν οι συγκεκριμένοι γονείς, ενώ η δεύτερη ερώτηση αφορούσε τον βαθμό 

εφαρμογής τους. Επίσης, να αναφέρουμε ότι αρκετοί γονείς θέτουν παραπάνω από 

έναν κανόνες, με αποτέλεσμα να προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσματα: 

Τι είδους κανόνες και περιορισμούς θέτετε; 

 Γονείς 

Χρονικά όρια 34 

Να μπαίνει σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες 

και γενικότερα να υπάρχει έλεγχος  
13 

Θα πρέπει πρώτα να τελειώσει τα 

μαθήματα και τις εξωσχολικές του 

δραστηριότητες 

10 
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*Οι κατηγορίες στην αριστερή στήλη προκύπτουν από την ανάλυση των απαντήσεων των γονέων. 

(Πίνακας 14) 

 Διαφαίνεται λοιπόν ότι οι περισσότεροι γονείς (34) θέτουν χρονικούς 

περιορισμούς και χρονικά όρια, προκειμένου να μην υφίσταται ο ανεξέλεγκτος 

χρόνος χρήσης του tablet από τα παιδιά («Ο πρώτος και βασικότερος κανόνας που 

θέτουμε πάντα πριν τη χρήση του tablet είναι φυσικά ο χρόνος. Θα πρέπει δηλαδή να 

ασχοληθεί με αυτό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να μην 

οδηγούμαστε σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις» / «Φυσικά και θέτω κανόνες, επειδή δεν 

θέλω να κολλάει στο tablet και να είναι μόνιμα εκεί μπροστά στην οθόνη, θέτω χρονικά 

όρια τα οποία βέβαια ορίζω εγώ. Το ωράριο είναι ο βασικότερος κανόνας νομίζω, 

γιατί τα παιδιά πλέον είναι ανεξέλεγκτα αν τα αφήσεις ελεύθερα»), στη συνέχεια 13 

γονείς ανέφεραν ότι ένα κανόνας που θέτουν, όταν χρησιμοποιεί το παιδί τους το 

tablet,  είναι να υπάρχει έλεγχος ως προς το τι βλέπουν και που μπαίνουν στο 

διαδίκτυο («Οι κανόνες συνήθως αφορούν το να μπαίνουν σε συγκεκριμένα site του 

διαδικτύου, τα οποία θα πρέπει να ελέγξω πρώτα εγώ» / «Έχω θέσει εξ’ αρχής κανόνες 

στα παιδιά μου, ότι μπορούν να βλέπουν συγκεκριμένα πράγματα σε συγκεκριμένα site, 

τα οποία ελέγχω κιόλας και ξέρω τι βλέπουν ανά πάσα στιγμή. Δεν θα αφήσω το παιδί 

να πάει μόνο του να κλειστεί σ’ ένα δωμάτιο και να έχει μπροστά του το tablet χωρίς να 

ξέρω τι είναι αυτό που βλέπει. Αν ξέρω τι βλέπει είμαι και ήσυχη»), επιπροσθέτως 10 

γονείς ανέφεραν ότι ένας κανόνας – περιορισμός που θέτουν πάντα στο παιδί τους 

είναι ότι θα πρέπει πρώτα να έχει ολοκληρώσει τόσο τα μαθήματα όσο και τις 

εξωσχολικές του δραστηριότητες, πριν το χρησιμοποιήσει («Ο κανόνας που ισχύει 

πάντα είναι ότι δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει αν δεν τελειώσει πρώτα τα μαθήματα 

και τις δραστηριότητες της ημέρας»), στη συνέχεια 3 γονείς ανέφεραν ότι βασικός 

κανόνας είναι να μην χρησιμοποιούν το tablet τις καθημερινές («Ο κανόνας που έχω 

θέσει στα παιδιά είναι να μην ανοίγει ποτέ το tablet τις καθημερινές, τις καθημερινές 

ασχολούμαστε μόνο με το σχολείο, τα μαθήματα και τις δραστηριότητές μας. Το tablet 

είναι για χαλάρωση τα Σαββατοκύριακα» / «Δεν τους αφήνω να ανοίγουν το tablet τις 

καθημερινές, πολύ σπάνια θα συμβεί αυτό, προτιμώ να παίξουν για παράδειγμα ένα 

Να μην το χρησιμοποιεί τις καθημερινές  3 

Να παίζει συγκεκριμένα παιχνίδια 2 



 

 
63 

 

επιτραπέζιο παιχνίδι παρά να κολλήσουν στο tablet»), τέλος μόλις 2 γονείς ανέφεραν 

ως κανόνα που θέτουν στα παιδιά τους το να παίζουν συγκεκριμένα παιχνίδια («ο 

κανόνας που θέτω είναι ότι θα πρέπει να παίζει συγκεκριμένα παιχνίδια. Δεν τον 

αφήνω ανεξέλεγκτο να παίζει ό, τι θέλει γιατί πολλά παιχνίδια είναι πολύ βίαια και δεν 

μου αρέσει καθόλου αυτό, το θεωρώ κακή επιρροή για ένα παιδί δημοτικού»). 

 Μετά την κατηγοριοποίηση των κανόνων, στους σαράντα οκτώ γονείς που 

προανέφεραν ότι θέτουν κανόνες στα παιδιά τους θέσαμε μία επιπλέον ερώτηση, 

μέσω της οποίας επιδιώξαμε ουσιαστικά να διερευνήσουμε το βαθμό τήρησης των 

κανόνων από την πλευρά των παιδιών. Τα δεδομένα που παρατίθενται στον 

παρακάτω πίνακα μας παρουσιάζουν αναλυτικά τις απόψεις των γονέων.  

 

*Οι κατηγορίες στην αριστερή στήλη προκύπτουν από την ανάλυση των απαντήσεων των γονέων. 

(Πίνακας 15)  

Παρατηρούμε ότι σε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό (64.8%) οι γονείς ανέφεραν ότι 

οι κανόνες και οι περιορισμοί που θέτουν στα παιδιά τους εφαρμόζονται πάντα. 

Αναλύοντας λίγο πιο προσεκτικά τις απαντήσεις των γονέων, διαπιστώνουμε πως η 

πλειοψηφία αυτών αναφέρει ότι οι κανόνες που θέτουν τηρούνται γιατί τα παιδιά τους 

γνωρίζουν ότι σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό θα υποστούν κάποια τιμωρία («Ναι 

τηρούνται οι κανόνες από την πλευρά των παιδιών γιατί ξέρουν ότι αν δεν εφαρμοστούν 

Τηρούνται οι κανόνες που θέτετε από το παιδί σας; 

 Γονείς Ποσοστό (%) 

Ναι εφαρμόζονται 31 64.6% 

Όχι δεν εφαρμόζονται 10 20.8% 

Κάποιες φορές ναι 

κάποιες φορές όχι 
7 14.6% 

Σύνολο 48 100% 
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θα τιμωρηθούν»). Σε ποσοστό 20.8% οι γονείς ανέφεραν ότι οι κανόνες που θέτουν 

δεν τηρούνται από τα παιδιά, ενώ τέλος σε ποσοστό μόλις 14.6% οι γονείς απάντησαν 

ότι οι κανόνες τους κάποιες φορές εφαρμόζονται και κάποιες άλλες όχι. Μέσω των 

απαντήσεων που δόθηκαν στη συγκεκριμένη ερώτηση, διαπιστώνουμε ότι η 

πλειοψηφία των γονέων θεωρεί αποκλειστικά δική τους ευθύνη το αν οι κανόνες θα 

εφαρμοστούν κάποιες φορές και κάποιες άλλες όχι («Κάποιες φορές εφαρμόζονται και 

κάποιες όχι, αναλόγως του πως θα είμαι εγώ. Για παράδειγμα, όταν είμαι πολύ 

κουρασμένη και θέλω να το κλείσουν θα το κλείσουν, ενώ άμα είμαι λίγο πιο μαλακή 

θα ασχοληθούν παραπάνω» / «Κάποιες φορές ναι εφαρμόζονται κάποιες άλλες όμως 

όχι.  Αν θέλω εγώ εφαρμόζονται, δηλαδή αν είμαι πιο σκληρή μαζί τους, αν δεν θέλω 

και είμαι πιο χαλαρή και ελαστική δεν εφαρμόζονται. Νομίζω εμείς οι γονείς παίζουμε 

καθοριστικό ρόλο σε αυτό, τα παιδιά δεν ξέρουν που υπάρχουν όρια.»). 

 

*** 

 Ολοκληρώνοντας την ανάλυση των συνεντεύξεων, θα αναφερθούμε στα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από την τελευταία ερώτηση που θέσαμε στους 

συμμετέχοντες γονείς. Μέσω της συγκεκριμένης ερώτησης, θέλαμε ουσιαστικά να 

διερευνήσουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο τις απόψεις και τις ευρύτερες αντιλήψεις των 

γονέων ως προς την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και συγκεκριμένα του  tablet 

στο σχολικό περιβάλλον, αλλά συγχρόνως και τις ενδεχόμενες απόψεις που μπορεί να 

διαθέτουν ως προς τα εκπαιδευτικά οφέλη που δύναται να προσφέρει το 

συγκεκριμένο τεχνολογικό εύρημα. Πιο συγκεκριμένα, η ακριβής ερώτηση που 

τέθηκε από τη φοιτήτρια προς το γονείς ήταν η εξής: Θα δίνατε στο παιδί σας το tablet 

στο σχολείο αν το ζητούσε ο δάσκαλος; Από τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

γονείς προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα. 
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Θα δίνατε στο παιδί σας το tablet στο σχολείο αν το ζητούσε ο δάσκαλος; 

 Γονείς Ποσοστό (%) 

Όχι, δεν θα το έδινα 

ακόμη και αν το ζητούσε 

ο δάσκαλος 

30 55.6% 

Ναι, θα το έδινα αν το 

ζητούσε ο δάσκαλος 
18 33.3% 

Αναγκαστικά θα το έδινα 4 7.4% 

Το δικό μου tablet όχι, αν 

διέθετε το σχολείο δεν θα 

είχα πρόβλημα 

2 3.7% 

Σύνολο 54 100% 

*Οι κατηγορίες στην αριστερή στήλη προκύπτουν από την ανάλυση των απαντήσεων των γονέων. 

(Πίνακας 16) 

 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, διαφαίνεται ότι οι απόψεις των γονέων 

όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα διίστανται. Σε πολύ υψηλό ποσοστό (55.6%) 

διαπιστώνουμε ότι οι γονείς δεν θα έδιναν σε καμία περίπτωση το tablet στο σχολείο 

ακόμη και αν το ζητούσε ο δάσκαλος. Η πλειοψηφία αυτών, θεωρεί ότι τέτοιου 

είδους τεχνολογικά ευρήματα δεν αποτελούν κατάλληλα ερεθίσματα για παιδιά 

σχολικής ηλικίας, ενώ συγχρόνως υποστηρίζουν την άποψη ότι τα πιο παραδοσιακά 

μέσα διδασκαλίας ευνοούν περισσότερο τη διαδικασία της μάθησης («εγώ προσωπικά 

δεν θα ήθελα να γίνεται το μάθημα μέσω των tablet, πιστεύω ότι το βιβλίο και ο 

διάλογος που γίνεται ανάμεσα στο δάσκαλο και τον μαθητή είναι πολύ καλύτερος 

τρόπος από τα tablet. Το tablet δεν ξέρουμε ακόμα πως μπορεί να εφαρμοστεί μέσα 

στην τάξη, δηλαδή τι θα έχουν τα παιδιά ένα tablet στο σχολείο μπροστά τους και έτσι 

θα γίνεται έτσι το μάθημα; Αυτό το πράγμα δεν εφαρμόστηκε και δεν το ξέρουμε ακόμα. 

Αλλά προσωπική μου άποψη είναι το βιβλίο καλύτερα» / «δε νομίζω ότι είναι το 

κατάλληλο ερέθισμα για ένα παιδί το tablet στο σχολείο. Νομίζω μπορούν και με 

άλλους τρόπους π. χ με έναν προτζέκτορα και γενικά με άλλα πιο παραδοσιακά μέσα να 

δημιουργηθεί κάτι άλλο εξίσου ωραίο» / «Δε νομίζω ότι θα είχε λόγο ύπαρξης το tablet 
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στο σχολείο. Ούτε ο δάσκαλος θα είχε λόγο να ζητήσει tablet στο σχολείο. Στο σχολείο 

έχουμε τον δάσκαλο. Ο δάσκαλος γι’ αυτό είναι στο σχολείο για να δίνει συμβουλές στα 

παιδιά να τα ενημερώνει για οτιδήποτε και να τους μαθαίνει γράμματα, τώρα το tablet 

το έχουμε στο σπίτι αν χρειαστούμε κάτι περαιτέρω για μία εργασία που δεν μπορώ να 

τα βοηθήσω εγώ θα μπούμε μέσα να ψάξουμε . Αυτό μόνο δε νομίζω ότι χρειάζεται το 

tablet στο σχολείο» / «Όχι δεν το θεωρώ απαραίτητο εργαλείο στο σχολείο. Στο 

σχολείο είναι ο δάσκαλος, αυτή είναι η δουλειά του, στο σπίτι για βοήθεια για να 

συμπληρώσει τις γνώσεις της ή για να ψάξει κάτι περαιτέρω και να καλύψει την 

περιέργειά της το θεωρώ απαραίτητο πλέον στις μέρες μας, είναι σαν μια 

εγκυκλοπαίδεια ανοίγεις και βρίσκεις αυτό που θέλεις, αλλά για το σχολείο όχι»), την 

αντίθετη άποψη σε ποσοστό 33.3% φαίνεται να έχουν κάποιοι άλλοι γονείς οι οποίοι 

θεωρούν ότι η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ήταν αναμενόμενο να εισβάλει κάποια 

στιγμή και στα σχολεία ( «Ναι εννοείται θα το έδινα, πλέον η τεχνολογία μπήκε στη 

ζωή μας σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας γιατί όχι και στα σχολεία. Είναι 

κάτι αναμενόμενο το να μπει η τεχνολογία και στα σχολεία πλέον» / «Φυσικά θα το 

έδινα. Εγώ είμαι υπέρ κάθε τεχνολογικής εξέλιξης και θεωρώ ότι το tablet και 

γενικότερα αυτή η τεχνολογική χρήση της γνώσης θα είναι το μέλλον στα σχολεία, 

δηλαδή κάποια στιγμή θεωρώ ότι θα καταργηθούν τα βιβλία ακόμα μπορεί και τα 

τετράδια και τα μολύβια»), σε ποσοστό 7.4% οι γονείς απάντησαν ότι θα το έδιναν 

αναγκαστικά, εφόσον θα ήταν παράκληση του δασκάλου («Αν μου το ζητούσε ο 

δάσκαλος τι θα κάναμε αναγκαστικά θα το δίναμε, βέβαια σε μόνιμη βάση να το 

παίρνουν και να πηγαίνουν στο σχολείο είναι κάτι το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου»), 

ενώ τέλος σε ποσοστό μόλις 3.7% οι γονείς αναφέρουν ότι δεν θα έδιναν σε καμία 

περίπτωση το δικό τους tablet στο σχολείο, θα ήταν όμως υπέρ της χρήσης του στο 

σχολικό περιβάλλον μόνο εάν το παρείχε το ίδιο το σχολείο ή το κράτος 

(«Προσωπικά το δικό μας tablet όχι δεν θα το έδινα, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει η 

πιθανότητα να σπάσει ή να του το κλέψουν. Θα προτιμούσα να παρείχε tablet το ίδιο το 

σχολείο στα παιδιά ή να δίναμε χρήματα ως σύλλογος γονέων» / «Δε νομίζω ότι ο 

γονιός είναι υποχρεωμένος να δίνει το tablet του στο παιδί για να το έχει στο σχολείο. 

Αν θέλουν να εντάξουν τα tablet στο σχολείο ας τα προσφέρει το ίδιο το εκπαιδευτικό 

σύστημα, το κράτος»). 
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ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 Στα πλαίσια της ποσοτικής ανάλυσης, θα παρουσιάσουμε τα δεδομένα που 

προέκυψαν από την ανάλυση των ερωτηματολογίων, τα οποία κλήθηκαν να 

συμπληρώσουν ατομικά και οι πενήντα τέσσερεις γονείς που συμμετείχαν στην 

παρούσα έρευνα. Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε συνολικά εννέα ερωτήσεις 

κλειστού τύπου (βλέπε παράρτημα). Στις οκτώ από αυτές, προκειμένου να 

αξιολογηθούν οι απόψεις των γονέων, χρησιμοποιήθηκε κλίμακα Likert. Τα στοιχεία 

που προέκυψαν παρατίθενται και αναλύονται λεπτομερώς παρακάτω. 

 Αρχικά λοιπόν, θα αναλύσουμε την πρώτη ερώτηση τα δεδομένα της οποίας 

θα παρουσιαστούν στον πίνακα συχνοτήτων που ακολουθεί. Όσον αφορά το 

περιεχόμενο της συγκεκριμένης ερώτησης, οι γονείς κλήθηκαν να επιλέξουν, από τις 

επιλογές που τους δόθηκαν, τους τρόπους με τους οποίους το παιδί τους αξιοποιεί το 

tablet στον ελεύθερό του χρόνο. Οι γονείς είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν 

παραπάνω από έναν λόγους, εφόσον το έκριναν απαραίτητο (βλέπε παράρτημα). Τα 

δεδομένα παρατίθενται στον πίνακα 17. 

Πίνακας 17:  Τρόποι αξιοποίησης του tablet στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου 

των παιδιών. 

Τρόποι αξιοποίησης του tablet Συχνότητα (νi) 
Ποσοστιαία σχετική 

συχνότητα 

 

Για να ακούει μουσική (YouTube) 

 
30 16% 

Ηλεκτρονικά παιχνίδια  

 
28 15% 

   

Σερφάρισμα στο internet για 

εργασίες/ δραστηριότητες του 

σχολείου 

 

25 13% 
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Για να βλέπει ταινίες 

 
23 12% 

Εκπαιδευτικά παιχνίδια  

 
21 11% 

Σερφάρισμα στο internet για 

διασκέδαση 

 

17 9% 

Εικόνες και βίντεο 

 
15 8% 

Για να ζωγραφίζει 

 
12 6% 

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

(Facebook, messenger, viber, 

twitter) 

 

9 5% 

Για διάβασμα (ηλεκτρονικά 

βιβλία) 

 

5 3% 

Για να κρατάει σημειώσεις 

 
3 2% 

Σύνολο 188 100% 

  

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα τα δεδομένα που προκύπτουν είναι τα 

εξής: οι γονείς σε υψηλό ποσοστό (16%) ανέφεραν ότι τα παιδιά τους συνηθίζουν να 

ακούνε μουσική μέσω του tablet κατά τον ελεύθερό τους χρόνο, σε εξίσου υψηλό 

ποσοστό (15%) οι γονείς ανέφεραν ότι τα παιδιά τους χρησιμοποιούν το tablet στον 

ελεύθερό τους χρόνο για να παίξουν ηλεκτρονικά παιχνίδια, σε ποσοστό 13% 

παρατηρούμε ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν το tablet τους προκειμένου να 

αναζητήσουν πληροφορίες για κάποια σχολική εργασία ή για να ασχοληθούν σε 

ευρύτερο πλαίσιο με κάποιου είδους σχολική δραστηριότητα, σε ποσοστό 12% 

διαπιστώνεται ότι το χρησιμοποιούν για να παρακολουθήσουν κάποια ταινία, στη 

συνέχεια σε ποσοστό 11% αναφέρθηκε ότι τα παιδιά ασχολούνται με εκπαιδευτικά 

παιχνίδια στα πλαίσια του ελεύθερού τους χρόνου, σε ποσοστό 9% παρατηρείται η 

ελεύθερη πλοήγηση στο διαδίκτυο για διασκέδαση, σε ποσοστό 8% αναφέρθηκε ότι 

τα παιδιά χρησιμοποιούν το tablet για εικόνες και βίντεο, έπειτα ακολουθεί η 

ζωγραφική σε ποσοστό 6% και σε ποσοστό 5% ακολουθεί η ενασχόλησης με μέσα 
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κοινωνικής δικτύωσης, σε ποσοστό μόλις 3% τα παιδιά χρησιμοποιούν το tablet τους 

για διάβασμα, ενώ τέλος μόλις το 2% των παιδιών χρησιμοποιεί το tablet του για να 

κρατήσει κάποιου είδους σημειώσεις.  

 Σε γενικά πλαίσια, αυτό που παρατηρούμε από την ανάλυση των παραπάνω 

δεδομένων είναι το γεγονός ότι τα υψηλότερα ποσοστό χρήσης του tablet στον 

ελεύθερό χρόνο των παιδιών, συγκεντρώνουν οι δραστηριότητες που σχετίζονται με 

τρόπους ψυχαγωγίας και διασκέδασης του παιδιού (ηλεκτρονικά παιχνίδια, μουσική 

κ. α). Εξίσου υψηλό ποσοστό παρατηρείται και στην ενασχόληση των παιδιών με 

εκπαιδευτικές εφαρμογές, εν αντιθέσει με το διάβασμα (μέσω ηλεκτρονικών 

βιβλίων), το οποίο δεν φαίνεται να είναι στις άμεσες προτιμήσεις των παιδιών. Τέλος, 

χαμηλά ποσοστά παρατηρούνται και σε δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με την 

πλοήγηση στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ποσοστά τα οποία 

προφανώς οφείλονται στη ευρύτερη επιφυλακτικότητα των γονέων ως προς το 

περιεχόμενο του διαδικτύου.  

 Όσον αφορά τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις υπόλοιπες οκτώ 

ερωτήσεις, που πλαισίωσαν το ερωτηματολόγιο της έρευνας, θα πρέπει να 

αναφέρουμε ότι αναλύεται η κάθε μία ξεχωριστά με τη βοήθεια των παρακάτω 

διαγραμμάτων: 

Διάγραμμα 4 
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  Στα πλαίσια της συγκεκριμένης ερώτησης, όπως άλλωστε παρατηρούμε και 

από το παραπάνω διάγραμμα, η πλειοψηφία των γονέων με συνολικό αριθμό 23 

απάντησε ότι η ενασχόληση του παιδιού γενικά με το tablet μπορεί να το βοηθήσει 

λίγο στη βελτίωση των επιδόσεών του στο σχολείο. Ορισμένοι γονείς αιτιολόγησαν 

την απάντησή τους ως εξής: «είναι διττός ο ρόλος του tablet. Ανάλογα με την 

προσωπικότητα του παιδιού, άλλοτε μπορεί να είναι θετική η επίδραση που θα έχει και 

άλλοτε αρνητική» / «Πιστεύω ότι σε μικρό βαθμό μπορεί να βελτιώσει τις επιδόσεις των 

παιδιών γιατί είναι ένα μέσο που εύκολα μπορεί να αποσπάσει την προσοχή των 

παιδιών». Σημαντικός αριθμός γονέων (18) απάντησε ότι οι επιδόσεις του παιδιού 

μπορούν να βελτιωθούν πολύ μέσω της χρήσης του tablet. Ορισμένοι αναφέρουν: 

«Ναι πιστεύω ότι θα μπορούσε πολύ να βοηθήσει στις επιδόσεις του παιδιού γιατί με το 

tablet μπορεί να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες, να οξύνει την 

παρατηρητικότητά του, να μάθει να δουλεύει μόνος του». Σε αντιδιαστολή, 11 γονείς 

απάντησαν ότι το tablet δεν μπορεί καθόλου να βοηθήσει στην βελτίωση των 

επιδόσεων των παιδιών («Πιστεύω ότι το μυαλό καλλιεργείται περισσότερο με το 

διάβασμα των βιβλίων παρά με τα ηλεκτρονικά μέσα»), ενώ μόλις 2 γονείς απάντησαν 

ότι το tablet μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στις επιδόσεις του παιδιού. 

Χαρακτηριστικά ένας από αυτούς αναφέρει: «Εφόσον υπάρξει στα σχολεία ειδική 

εκπαίδευση πάνω στη χρήσης τους τότε μπορούν να γίνουν πολύ χρήσιμα αντικείμενα. 

Θα μπορούσαν να διευρύνουν τις γνώσεις και να οξύνουν την αντίληψη και το πνεύμα 

των παιδιών. Δυστυχώς όμως αυτό δε συμβαίνει με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται 

μόνο για παιχνίδι». 



 

 
71 

 

Διάγραμμα 5

 

 Παρατηρώντας το παραπάνω διάγραμμα, διαπιστώνουμε ότι 22 γονείς 

ανέφεραν πως οι επιδόσεις του παιδιού τους βελτιώθηκαν λίγο από την ενασχόλησή 

του με το tablet. Ένας από τους γονείς αναφέρει: «Θεωρώ ότι λίγο μπορεί να τον έχει 

βοηθήσει κυρίως γιατί μέσω του tablet ψάχνει και βρίσκει πληροφορίες για τις εργασίες 

που τους βάζει ο δάσκαλος στο σπίτι». Εξίσου υψηλός αριθμός γονέων (18) απάντησε 

ότι το tablet δεν έχει βελτιώσει καθόλου τις επιδόσεις των παιδιών τους. Ορισμένοι 

αναφέρουν: «Θεωρώ ότι ένα παιδί μαθαίνει να γράφει με το μολύβι και να διαβάζει 

κρατώντας βιβλίο και όχι tablet» / «Καθόλου δεν τον έχει βοηθήσει το tablet σε αυτό 

τον τομέα, γιατί το χρησιμοποιεί καθαρά για λόγους ψυχαγωγίας και όχι για διάβασμα» 

/ «Τα σημερινά παιδιά αποκτούν το tablet μόνο για παιχνίδι, πολλές φορές μάλιστα 

γίνονται αιτία να παραμελούν τις υποχρεώσεις τους στο σχολείο. Η διαφορετική χρήσης 

του tablet θα μπορούσε να διδαχθεί στα σχολείο προς όφελος των μαθητών». 

Επιπροσθέτως, 13 γονείς απάντησαν ότι το tablet έχει βοηθήσει πολύ τις επιδόσεις 

του παιδιού τους. Χαρακτηριστικά αναφέρουν: «Τον έχει βοηθήσει πολύ σε κάποια 

μαθήματα που δυσκολεύεται όπως τα μαθηματικά. Έχουμε εφαρμογές που τον έχουν 

βοηθήσει αρκετά πιστεύω» / «Τον βοήθησε στο να αποκτήσει κάποιες εγκυκλοπαιδικές 

γνώσεις γενικά. Μάλιστα μία φορά ρωτήθηκε από τον δάσκαλο κάποια πράγματα εκτός 

βιβλίου και ήξερε να απαντήσει». Τέλος, μόλις ένα γονέας απάντησε ότι το tablet έχει 

βοηθήσει πάρα πολύ στη βελτίωση των επιδόσεων του παιδιού του.  
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Διάγραμμα 6 

 

 Στη συγκεκριμένη ερώτηση διαφαίνεται ξεκάθαρα από τις απαντήσεις 52 

γονέων ότι δεν γίνεται καθόλου χρήση του tablet στο σχολείο, ενώ μόλις δύο γονείς 

ανέφεραν ότι γίνεται λίγη χρήση στα πλαίσια του μαθήματος της πληροφορικής. 

Διάγραμμα 7 
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Παρατηρούμε ότι μεγάλος αριθμός γονέων θεωρεί ότι το tablet μπορεί να 

λειτουργήσει λίγο ως εκπαιδευτικό εργαλείο («Μπορεί λίγο να λειτουργήσει ως 

εκπαιδευτικό εργαλείο, κυρίως μόνο ως προς το ότι μπορείς να βρεις πολλές 

πληροφορίες σε σύντομο χρονικό διάστημα» / «Πιστεύω ότι μπορεί να λειτουργήσει 

κατά μία άποψη ως εργαλείο στις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού, στις μικρές τάξεις 

όχι». Επιπροσθέτως, 16 γονείς απάντησαν ότι μπορεί να λειτουργήσει ως ένα πολύ 

καλό εκπαιδευτικό εργαλείο, μερικοί εκ των οποίων αναφέρουν: «Τα νέα μέσα 

τεχνολογίας βοηθούν το παιδί σε κάποια μαθήματα στο σχολείο γιατί πρώτον 

προκαλούν το ενδιαφέρον του μαθητή και δεύτερον κάνουν το σχολείο πιο ευχάριστο 

για τα παιδιά» / «Θεωρώ ότι αν χρησιμοποιηθεί σωστά μπορεί να βοηθήσει το παιδί να 

αποκτήσει κάποιες επιπλέον γνώσεις όχι μόνο για το σχολείο αλλά και εκτός αυτού». 

Την αντίθετη άποψη παρατηρούμε ότι έχουν 7 γονείς οι οποίοι πιστεύουν ότι το tablet 

σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λειτουργήσει ως εκπαιδευτικό εργαλείο («Δε 

θεωρώ το tablet ως καλό εκπαιδευτικό εργαλείο γιατί στο σχολείο υπάρχουν οι 

δάσκαλοι που μπορούν καλύτερα και με λόγια και με πράξεις να διδάξουν τα παιδιά» / 

«Εκπαιδευτικά εργαλεία είναι οι γνώσεις που προσφέρουν τα σχολικά εγχειρίδια και όχι 

τα tablet, επίσης καθοδηγητής των γνώσεων στο σχολείο είναι ο δάσκαλος και όχι το 

απρόσωπο tablet»), ενώ τέλος υπάρχουν 5 γονείς οι οποίοι θεωρούν ότι το tablet 

μπορεί να λειτουργήσει πάρα πολύ ως εκπαιδευτικό εργαλείο, ένας εκ των οποίων 

αναφέρει: «Ναι πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό. Καταρχήν θα μπορούσε όλη η σχολική ύλη 

να βρίσκεται μέσα στο tablet. Η τεχνολογία πλέον εξελίσσεται σε τέτοιο βαθμό που οι 

νέες γενιές θα πρέπει από νωρίς να εξοικειώνονται με αυτή. Η σωστή καθοδήγηση 

μπορεί να αναδείξει τον πλούτο της γνώσης που μπορούν να προσφέρουν». 
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Διάγραμμα 8 

 

 Στη συγκεκριμένη περίπτωση η άποψη των γονέων φαίνεται να είναι 

ξεκάθαρη. Η πλειοψηφία αυτών θεωρεί ότι τα tablet δεν έχουν καμία απολύτως θέση 

στα σχολεία και ότι δεν θα έπρεπε να ενθαρρύνεται η ένταξή τους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Χαρακτηριστικά κάποιοι γονείς αναφέρουν: «Τα ελληνικά σχολεία δεν 

πρέπει να ενθαρρύνουν τη χρήσης των ταμπλετών γιατί πιστεύω πως υπάρχουν πολλοί 

άλλοι τρόποι εκπαίδευσης από το να είναι τα παιδιά σε μία οθόνη μπροστά πολλές ώρες 

και να μην επικοινωνούν μεταξύ τους» / «Δεν είμαι σε καμία περίπτωση υπέρ αυτής της 

άποψης, θεωρώ ότι τα παιδιά μπορούν να μάθουν πολύ καλύτερα με πιο 

παραδοσιακούς τρόπου μάθησης. Η μάθηση στο σχολείο είναι δουλειά του δασκάλου 

και όχι του tablet». Ακόμη, παρατηρούμε και 14 γονείς που απάντησαν ότι είναι κατά 

μία έννοια υπέρ αυτής της άποψης («Σε κάποιες περιπτώσεις και όπου χρειάζεται θα 

πρέπει ίσως να το εντάξουν στη διδασκαλία, πάντα όμως με μέτρο χωρίς να ξεπερνούν 

τα όρια» / «Θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν μόνο σε κάποιες περιπτώσεις και 

μόνο με τη βοήθεια και την επιτήρηση του δασκάλου, ειδάλλως θα μπορούσε να γίνει 

πολύ επικίνδυνο εργαλείο στο σχολείο». Σε αντιδιαστολή με τις προηγούμενες απόψεις 

13 γονείς απάντησαν ότι είναι υπέρ της εισαγωγής των tablet στα ελληνικά σχολεία 
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και αυτό διαφαίνεται και από τις παρακάτω απόψεις που διατύπωσαν: «Θα ήθελα ναι, 

πιστεύω ότι τα διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα και λογισμικά, όπως το geogebra 

και ο χελονόκοσμος, μπορούν να κάνουν την εκπαιδευτική διαδικασία και τη μάθηση 

πιο εύκολη και ευχάριστη υπόθεση για τα παιδιά» / «Πιστεύω ότι το tablet θα μπορούσε 

να κεντρίσει περισσότερο το ενδιαφέρον των παιδιών για μάθηση και βέβαια κάποια 

στιγμή θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν και τα σχολεία, η τεχνολογία είναι μέσα στη ζωή 

μας πλέον» / «Ναι θα ήθελα να μπουν τα tablet στην εκπαίδευση γενικότερα, η 

ταμπλέτα είναι εργαλείο που παρέχει πληροφορίες κάθε είδους, γνώσεις, διευκόλυνση 

και ενασχόληση με νέες τεχνολογίες και μέσα». Τέλος, ελάχιστοι γονείς, μόλις τρείς, 

απάντησαν ότι θα ήθελαν πάρα πολύ οι ταμπλέτες να εισχωρήσουν και στα ελληνικά 

σχολεία, ένας εκ των οποίων αναφέρει: «Φυσικά, θα ήθελα πάρα πολύ να μπουν τα 

tablet και στα σχολεία, πιστεύω ότι είναι πολύπλευρα τα οφέλη που μπορεί να 

προσφέρει και πιστεύω ότι εάν το σχολείο μάθει στα παιδιά να το χειρίζονται σωστά 

τότε σίγουρα θα μπορούσαν να αποκομίσουν πολλά οφέλη. Άλλωστε αυτό συμβαίνει 

ήδη και σε πολλές χώρες του εξωτερικού, μία φίλη μου που μένει στην Αμερική μου είπε 

ότι εκεί σε πολλά σχολεία τα παιδιά δεν παίρνουν καν βιβλία». 

 

Διάγραμμα 9 
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 Από το παραπάνω διάγραμμα διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι η πλειοψηφία των 

γονέων (27) απάντησε ότι ασχολείται ελάχιστα με το tablet, επίσης 13 γονείς 

απάντησαν ότι, παρόλο που διαθέτουν tablet στο σπίτι, δεν ασχολούνται καθόλου με 

αυτό. Σχεδόν στα ίδια επίπεδα κυμαίνονται και οι γονείς οι οποίοι το χρησιμοποιούν 

πολύ συχνά, ενώ τέλος σε πολύ χαμηλά επίπεδα κυμαίνονται οι γονείς, οι οποίοι το 

χρησιμοποιούν πάρα πολύ συχνά. 

 

Διάγραμμα 10 

 

 Από το παραπάνω διάγραμμα αντιλαμβανόμαστε ότι μεγάλος αριθμός γονέων 

(31) θεωρεί ότι η ενασχόληση των γονέων με τις νέες τεχνολογίες επηρεάζει πολύ τον 

βαθμό αλληλεπίδρασης των παιδιών τους με τις νέες τεχνολογίες. Επίσης, διαφαίνεται 

6 γονείς να είναι υπέρ της άποψης ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών από τους γονείς 

μπορεί να επηρεάσει σε μικρό βαθμό την ενασχόληση των παιδιών με τις νέες 

τεχνολογίες. Επιπροσθέτως, μόλις 2 γονείς ανέφεραν ότι δεν επηρεάζεται καθόλου ο 

τρόπος αλληλεπίδρασης των παιδιών με τις νέες τεχνολογίες, ενώ τέλος μόλις ένας 

ανέφερε ότι η χρήσης των γονέων επηρεάζει πάρα πολύ τον τρόπο χρήσης των 

παιδιών.  
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Διάγραμμα 11 

 

 Στο διάγραμμα 11, παρατηρούμε ότι το 57% των γονέων θεωρεί την πιο 

κατάλληλη ηλικία ενασχόλησης των παιδιών με το tablet το δημοτικό, εξίσου υψηλό 

ποσοστό γονέων, περίπου στο 37%, θεωρεί πιο κατάλληλες τις μεγαλύτερες ηλικίες 

και συγκεκριμένα το γυμνάσιο και το λύκειο, ενώ τέλος πολύ μικρό ποσοστό, 

περίπου 6% πιστεύει ότι τα παιδιά θα πρέπει να χρησιμοποιούν το tablet από το 

νηπιαγωγείο. 

 

Συμπεράσματα 

 

 Ολοκληρώνοντας λοιπόν την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της 

παρούσας πτυχιακής εργασίας, διαπιστώνουμε ότι το tablet αποτελεί ένα σύγχρονο 

τεχνολογικό εύρημα, το οποίο έχει εισβάλει ολοκληρωτικά στη ζωή των παιδιών 

ακόμη και της ελληνικής κοινωνίας και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 

καθημερινότητάς, της ψυχαγωγίας αλλά και της εκπαίδευσής τους. Όταν λέμε της 

εκπαίδευσής τους δεν εννοούμε της σχολικής εκπαίδευσης στα πλαίσια του σχολικού 

περιβάλλοντος, καθώς αυτό είναι κάτι το οποίο δεν υφίσταται στα δεδομένα της 
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ελληνικής εκπαίδευσης τουλάχιστον πλειοψηφικά, αλλά στα πλαίσια του 

εξωσχολικού περιβάλλοντος.  

 Μέσω της λεπτομερούς ανάλυσης των δεδομένων που παρατίθενται και 

παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι οι γονείς θεωρούν το tablet περισσότερο ως παιχνίδι 

και ως ένα μέσο ψυχαγωγίας και διασκέδασης των παιδιών τους, παρά ως ένα μέσο 

εκπαίδευσης και εισαγωγής της νέας γνώσης. Για το λόγο αυτό, η ψυχαγωγία και η 

διασκέδαση των παιδιών αποτελούν και την αρχική αιτία αγοράς του tablet από τους 

γονείς. Παρά το γεγονός αυτό όμως, παρατηρείται ότι μακροπρόθεσμα το tablet 

αποκτά μία πιο εκπαιδευτική χροιά.  Σε ποσοστό περίπου 65%, οι γονείς αναφέρουν 

ότι πραγματοποιείται εκπαιδευτική αξιοποίηση του tablet στο σπίτι και μάλιστα με 

ποικίλους τρόπους.  Τον βασικότερο λόγο εκπαιδευτικής αξιοποίησης του αποτελεί η 

ανεύρεση πληροφοριών για σχολικές εργασίες, ενώ εξίσου σημαντική θέση φαίνεται 

να κατέχουν και οι εκπαιδευτικές εφαρμογές, το γνωστικό περιεχόμενο των οποίων 

ποικίλει ανάλογα με τις γνωστικές ανάγκες του εκάστοτε παιδιού.  

 Ως προς τις εκπαιδευτικές εφαρμογές, από την συγκεκριμένη έρευνα 

προκύπτει ότι η πλειοψηφία των γονέων, που διαθέτει εκπαιδευτικές εφαρμογές, είναι 

αρκετά επιφυλακτική ως προς το περιεχόμενο του διαδικτύου με αποτέλεσμα να 

επιλέγουν οι ίδιοι πιο συχνά τις εφαρμογές που θα εγκατασταθούν στο tablet, ενώ 

επίσης θεωρούν βασική προϋπόθεση την ενημέρωση τους ως προς την 

καταλληλότητα των εφαρμογών, η οποία επιτυγχάνεται τόσο μέσω του διαδικτύου 

και του περίγυρου, όσο και μέσω των εκπαιδευτικών. Σε αντιδιαστολή όμως, εξίσου 

σημαντικός αριθμός γονέων διαφαίνεται ότι προσφέρει τη δυνατότητα ελεύθερης 

κρίσης και επιλογής των εφαρμογών στα παιδιά του, κυρίως γιατί οι ίδιοι δεν 

γνωρίζουν τον τρόπο εγκατάστασης τους. 

 Σε πολύ υψηλό ποσοστό, περίπου 83%, οι γονείς πιστεύουν ότι η ενασχόληση 

των παιδιών με εκπαιδευτικές εφαρμογές μπορεί να τους βοηθήσει να αποκτήσουν 

περαιτέρω γνώσεις και δεξιότητες, κυρίως εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα ή να 

λειτουργήσουν συμπληρωματικά ως ένα μέσο εξάσκησης, επανάληψης και πρακτικής 

εφαρμογής της ήδη υπάρχουσας σχολικής γνώσης.    

 Σε γενικά πλαίσια, διαπιστώθηκε ότι σε ποσοστό περίπου 44% οι γονείς 

εκπλήσσονται θετικά από τις ικανότητες χειρισμού του tablet από τα παιδιά τους, ενώ 
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σε εξίσου υψηλό ποσοστό, περίπου 37%, οι γονείς προβληματίζονται για τον χρόνο 

χρήσης και τη γενικότερη προσκόλληση των παιδιών τους σε αυτό. Τους ευρύτερους 

προβληματισμούς τους σε ποσοστό 89% οι γονείς τους αντιμετωπίζουν μέσω της 

επιβολής κανόνων και περιορισμών, οι οποίοι σχετίζονται κυρίως με την επιβολή 

αυστηρότερων χρονικών ορίων και ελέγχου στα παιδιά. Οι κανόνες αυτοί φαίνεται να 

εφαρμόζονται από τα παιδιά σε ποσοστό 64%. 

 Τέλος, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα δεδομένα που 

αναλύσαμε διαφαίνεται ξεκάθαρα μία αντίφαση, η οποία όμως παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον. Η αντίφαση αυτή έγκειται στις αντιλήψεις των γονέων ως προς την 

εκπαιδευτική αξιοποίηση του tablet στο εξωσχολικό και στο σχολικό περιβάλλον. Πιο 

συγκεκριμένα, ενώ οι γονείς σε ποσοστό 65% πιστεύουν ότι το tablet όντως 

λειτουργεί ως ένα καλό εκπαιδευτικό εργαλείο στο σπίτι, εν αντιθέσει το 56% αυτών 

αναφέρει ότι σε καμία περίπτωση δεν θα έδινε το tablet στο σχολείο ακόμη και αν 

τους το ζητούσε ο δάσκαλός. Αυτό αποδεικνύει ότι ναι μεν οι γονείς θεωρούν το 

tablet ως ένα καλό εκπαιδευτικό εργαλείο στο εξωσχολικό περιβάλλον, το οποίο 

μπορεί να προσφέρει ευρύτερες γνώσεις και δεξιότητες στο παιδί, από την άλλη όμως 

δεν υποστηρίζουν την ένταξη του στη σχολική τάξη και την εκπαιδευτική διαδικασία 

καθώς πιστεύουν ότι η μετάδοση της νέας γνώσης πρέπει να γίνεται αποκλειστικά 

από τους δασκάλους και τα σχολικά εγχειρίδια. 
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Παράρτημα 

 

Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στους γονείς στα πλαίσια της 

προφορικής συνέντευξης 
 

1. Πόσο καιρό διαθέτετε ταμπλέτα; 

 

2. Για ποιο λόγο αγοράσατε το tablet; 

 

3. Το χρησιμοποιείτε για εκπαιδευτικούς λόγους; 

 

4. Έχετε εγκαταστήσει εκπαιδευτικές εφαρμογές στο tablet σας (π. χ εκμάθηση 

γραμμάτων, καταμέτρηση, αναγνώριση σχημάτων κτλ); Μπορείτε να 

αναφέρετε 4 – 5 παραδείγματα (έστω περιγραφικά);  

 

 4.1 Ποιος επιλέγει τις εφαρμογές που θα εγκατασταθούν στη ταμπλέτα (οι  

γονείς, τα ίδια τα παιδιά, κάποιος άλλος); (Απαντούν μόνο όσοι γονείς έχουν 

εκπαιδευτικές εφαρμογές) 

 

4. 2 Ενημερώνεστε για τις εφαρμογές που είναι κατάλληλες για τις ανάγκες 

του παιδιού σας; Πώς ενημερώνεστε; (Απαντούν μόνο όσοι γονείς έχουν 

εκπαιδευτικές εφαρμογές) 

 

5. Έχετε αγοράσει ποτέ εφαρμογές;  

 

6. Θεωρείτε ότι η ενασχόληση με τις εκπαιδευτικές εφαρμογές που είναι 

εγκατεστημένες στο tablet σας  έχουν βοηθήσει το παιδί σας να αποκτήσει 

γνώσεις και δεξιότητες γενικά; Πώς; 

 

7. Θυμάστε κάτι που να σας εξέπληξε θετικά ως προς τη χρήση του tablet από το 

παιδί.  

 

8. Θυμάστε κάτι που να σας προβλημάτισε ως προς τη χρήση του tablet από το 

παιδί; Πώς το αντιμετωπίσατε; 

 

 

9. Ποιες ώρες συνήθως χρησιμοποιεί το παιδί σας το tablet; 

 

10.  Πόσο χρόνο αφιερώνει συνολικά στην ενασχόλησή του με αυτό την ημέρα; 
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11. Ως γονέας θέτετε κάποιους κανόνες – περιορισμούς  στο παιδί σας πριν τη 

χρήση του tablet;  

      11.1 Τι είδους κανόνες; (Απαντούν μόνο αυτοί που θέτουν κανόνες) 

      11.2 Εφαρμόζονται; (Απαντούν μόνο αυτοί που θέτουν κανόνες) 

 

12. Θα δίνατε στο παιδί σας το tablet στο σχολείο; 

 

 

*** 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 

1. Για ποιους λόγους χρησιμοποιεί το παιδί σας το tablet στον ελεύθερό του 

χρόνο; Επιλέξτε έναν ή περισσότερους λόγους. 

 

• Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, messenger, viber, twitter) 

• Σερφάρισμα στο internet για εργασίες/ δραστηριότητες του σχολείου 

• Σερφάρισμα στο internet για διασκέδαση 

• Για να ακούει μουσική (youtube) 

• Εικόνες και βίντεο 

• Για διάβασμα (ηλεκτρονικά βιβλία) 

• Ηλεκτρονικά παιχνίδια  

• Για να βλέπει ταινίες 

• Για να κρατάει σημειώσεις 

• Για να ζωγραφίζει 

• Εκπαιδευτικά παιχνίδια 

 

 

2. Πιστεύετε ότι η ενασχόληση του παιδιού με το tablet μπορεί να βελτιώσει τις 

επιδόσεις του στο σχολείο; Κυκλώστε την απάντησή σας. 

 

         ΚΑΘΟΛΟΥ           ΛΙΓΟ            ΠΟΛΥ         ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
 

                 1               2           3                   4 

 

Γιατί; 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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3. Πιστεύετε ότι οι σχολικές επιδόσεις του δικού σας παιδιού βελτιώθηκαν από 

την ενασχόλησή του με το tablet; 

         ΚΑΘΟΛΟΥ           ΛΙΓΟ            ΠΟΛΥ         ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
 

                 1               2           3                   4 

 

Αιτιολογείστε την απάντησή σας:  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4. Γίνεται χρήση της ταμπλέτας από το παιδί στο σχολείο; 

         ΚΑΘΟΛΟΥ           ΛΙΓΟ            ΠΟΛΥ         ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
 

                 1               2           3                   4 

 

 

Αν ναι, μπορείτε να αναφέρετε πώς το χρησιμοποιούν; 

………………………………………………………………………………….

……………………………………..……………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

5. Θεωρείτε το tablet ως ένα καλό εκπαιδευτικό εργαλείο;  

 

         ΚΑΘΟΛΟΥ           ΛΙΓΟ            ΠΟΛΥ         ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
 

                 1               2           3                   4 

 

 

Μπορείτε να αιτιολογήσετε την απάντησή σας; 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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6. Πιστεύετε ότι τα ελληνικά σχολεία θα πρέπει να ενθαρρύνουν περισσότερο τη 

χρήση των ταμπλέτων κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας; 

 

         ΚΑΘΟΛΟΥ           ΛΙΓΟ            ΠΟΛΥ         ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
 

                 1               2           3                   4 

 

 

Γιατί; 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

7. Εσείς χρησιμοποιείτε το tablet στο σπίτι; 

 

         ΚΑΘΟΛΟΥ           ΛΙΓΟ            ΠΟΛΥ         ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
 

                 1               2           3                   4 

 

8. Θεωρείτε ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών από την πλευρά των γονέων 

επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν τα παιδιά με τις νέες 

τεχνολογίες;  

         ΚΑΘΟΛΟΥ           ΛΙΓΟ            ΠΟΛΥ         ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
 

                 1               2           3                   4 

 

9. Ποια θεωρείτε ότι είναι η πιο κατάλληλη ηλικία στην οποία θα έπρεπε να 

επιτρέπεται η χρήση του tablet στα παιδιά; 

 

Νηπιαγωγείο             

Δημοτικό 

Γυμνάσιο – Λύκειο 

 

 

 

 

 

 

 


