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Περίπτωση Ο καθηγητής Φυσικής/Χημείας και η αξιοποίηση του iPad  

Εισαγωγή Αυτή η μελέτη περίπτωσης επικεντρώθηκε στον τρόπο χρήσης  

της τεχνολογίας κινητών τηλεφώνων, των iPad ειδικότερα, ως  

χρήσιμο εργαλείο για την τεχνολογία ενσωμάτωσης. Οι  

ερευνητές ήθελαν να παρέχουν επαγγελματική ανάπτυξη και 

συνεχή υποστήριξη σε 4 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

και συγκεκριμένα σε καθηγητές Φυσικής/Χημείας  σχετικά με τη 

χρήση των iPads ως τεχνολογικό εργαλείο. Ο στόχους του 

έργου ήταν να ενθαρρύνουν εκπαιδευτικούς να αναλάβουν την 

κυριότητα της επαγγελματικής τους ανάπτυξης και να 

συνδυάσουν τις  
ανάγκες των μαθημάτων με τη χρήση της τεχνολογίας για 

κινητά στην  τάξη. 

Τύπος του Οργανισμού  
που είχε εμπλοκή στο  
έργο 

Το τμήμα Φυσικής/Χημείας σ ένα αμερικάνικο λύκειο των 

προαστίων   

Τίτλος της  
μεθοδολογίας που  
χρησιμοποιήθηκε 

Διδασκαλία και μάθηση στην τάξη και διαδικτυακά σχετικά με 

την χρήση της κινητής τηλεφωνίας  

Τύπος του εκπαιδευτή Καθηγητής 

Εργαλείο/-α που  
χρησιμοποιήθηκε/-αν 

Περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας  

Προκλήσεις, μυστικά  
επιτυχίας, παράγοντες  
που αποτέλεσαν  
κίνητρο 

   Κατά την εφαρμογή της μελέτης περίπτωσης, ήταν προφανές 

ότι η συνεχής υποστήριξη που παρέχεται στους εκπαιδευτικούς 
(από το ερευνητές) μετά την αρχική τους εκπαίδευση, τους  

έδωσε ένα ισχυρό κίνητρο και σχόλια για να συνεχίσουν να  

χρησιμοποιούν τα iPads. Αυτό θεωρήθηκε σημαντική επιτυχία. Η 

κύρια πρόκληση ήταν να κάνουν τους καθηγητές να  

αισθάνονται σίγουροι όταν χρησιμοποιούν iPads, ως  

παιδαγωγικό εργαλείο, μπροστά στους μαθητές τους. Κατά  

δεύτερον, οι καθηγητές θεώρησαν ότι οι μαθητές δεν θα  

μεταχειρίζονται τα iPads με προσοχή και μάλλον θα τα 

χρησιμοποιούν για τον εαυτό τους χρησιμοποιώντας μια κινητή 

συσκευή / τηλέφωνο παρά έναν υπολογιστή. Ως αποτέλεσμα, 

αυτό δεν θα τους εμπνεύσει να ασχοληθούν σοβαρά με το 

στόχο του  

μαθήματος. 

    Η αρχική συνεδρία επαγγελματικής ανάπτυξης σχεδιάστηκε  
για να εισαχθεί η χρήση του iPad στους εκπαιδευτικούς (με την  
βοήθεια των ερευνητών) ρυθμίζοντας τις συσκευές και τους  



iTunes  λογαριασμούς τους. Το επόμενο βήμα ήταν να  
παρέχουμε στους εκπαιδευτικούς όλο το απαραίτητο ψηφιακό  
υλικό καθώς και ένα βασικό προσανατολισμό σε ορισμένες  
εφαρμογές που σχετίζονται με την επιστήμη. Αυτές οι 

εφαρμογές  

προφορτώθηκαν στις συσκευές των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε 

να εξοικονομήσουν χρόνο. Ο κύριος στόχος ήταν να  

ενημερωθούν ή να επικαιροποιηθούν οι γνώσεις των μαθητών  
σχετικά με τις νέες εφαρμογές και αυτό να τους  
ευαισθητοποιήσει για να συνεχίσουν ανακαλύπτοντας νέα 

πράγματα και να αξιολογήσουν νέα δεδομένα. 

Οι εκπαιδευτικοί δεν ένιωθαν πολύ αυτοπεποίθηση στην αρχή. 

Από την άλλη πλευρά προσπάθησαν να προσαρμόσουν τη  

χρήση του iPad στις ανάγκες του δικού τους μαθήματος  
ζητώντας από τους μαθητές να ολοκληρώσουν ένα 

διαδικτυακό κουίζ, χρησιμοποιώντας τις συσκευές τους, 

συνοδευόμενο από  
την επίδειξη ενός καθηγητή μιας συγκεκριμένης έννοιας χημείας 

χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή και στη συνέχεια μια κάμερα  
εγγράφων για να προβάλει την οθόνη του στην τάξη. Ένα  
δεύτερο κουίζ ολοκλήρωσε το μάθημα και στο τέλος όλοι  
συμφώνησαν ότι η ενσωμάτωση πολλών διαφορετικών  
μαθησιακών δραστηριοτήτων σε συνεδρία ήταν αρκετά  
επιτυχής. 

Διδάγματα και  
προτάσεις βελτίωσης 

Αυτό το πείραμα έδειξε ότι η αλλαγή και η μεταμόρφωση του  

μαθήματος που χρησιμοποιεί ψηφιακά και ΤΠΕ εργαλεία είναι  

ενδιαφέρουσα και καινοτόμος και βοηθά τους μαθητές να  

κινητοποιούνται και να συμμετέχουν περισσότερο. 

Ωστόσο, ο κύριος κίνδυνος είναι για τους μαθητές να δείξουν  
ωριμότητα και υπευθυνότητα όταν χρησιμοποιούν τις συσκευές 

και να μην αισθάνονται ότι απλά ανακαλύπτουν κάποια  

χρήσιμα πράγματα χωρίς να το εκμεταλλευτούν σοβαρά. Ένα  

άλλο πράγμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το υψηλό  

κόστος του iPad, αφού ως συσκευή, έχει σχεδόν το ίδιο κόστος 

με έναν υπολογιστή ή δύο netbook.  

Τέλος, το πιο σημαντικό πράγμα ήταν η αναλογία μαθητής 

προς συσκευή ένας προς έναν: χωρίς αυτό, οι εκπαιδευτικοί 

πιστεύουν ότι είναι αρκετάαδύνατο να προχωρήσουμε 

περαιτέρω στην κινητή διδασκαλία και μάθηση. 

  

Χώρα Η.Π.Α 

Όνομα του Οργανισμού/ 
Εκπαιδευτικού  
κέντρου 

Πανεπιστήμιο Sacred Heart, Η.Π.Α 
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