


ΣΚΟΠΟΣ

Ο γενικός σκοπός του έργου είναι η ανάλυση του τρόπου αξιοποίησης της 
προσέγγισης «1-1 iPad» σε 11 σχολεία στην Ελλάδα με έμφαση στη μελέτη 
της μαθησιακής εμπειρίας, ώστε να αναδειχθούν οι βέλτιστες πρακτικές που 
θα διαδώσουν και θα ενθαρρύνουν την αξιοποίηση των συσκευών iPad στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Η ερευνητική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε 
βασίζεται στις αρχές της έρευνας δράσης αξιοποιώντας την τεχνική της 
μικτής αξιολόγησης (mixed-method evaluation), με συλλογή ποσοτικών 
και ποιοτικών δεδομένων, χρήση ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων, on-
site συλλογή καλών πρακτικών και ανάλυση με χρήση περιγραφικής και 
επαγωγικής στατιστικής και τριγωνοποίηση μετρήσεων με ποιοτικά στοιχεία. 
Θέλοντας να γίνει μία ανάλυση του τρόπου  αξιοποίησης των συσκευών iPad 
με πολλαπλές οπτικές, δηλαδή μελετώντας παιδαγωγικά-μεθοδολογικά, 
γνωστικά, κοινωνικά και τεχνολογικά-οργανωτικά θέματα, επιλέχτηκαν οι 
ακόλουθοι στόχοι-πυλώνες της ανάλυσης:

1.	 Μεθοδολογία	ένταξης
2.	 Παιδαγωγικό	πλαίσιο
3.	 Τεχνολογική	προσέγγιση

ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Είναι η τρίτη πιο εκτενής έρευνα διεθνώς για τη χρήση 1-1 iPad σε αριθμό 
σχολείων, μαθητών γονέων και εκπαιδευτικών. Οι εμπλεκόμενοι –σε 
αριθμούς- που συμμετείχαν στην έρευνα είναι οι ακόλουθοι: 

• 11 σχολεία & 62 Τμήματα
• Μαθητές: 1172 (51% Αγόρια – 49% Κορίτσια)
• Μαθητές Δημοτικού : 1019
  >  Παλαιοί μαθητές Δημοτικού:   515
  >   Νέοι μαθητές Δημοτικού :       504
• Μαθητές Γυμνασίου: 153
            >   Παλαιοί μαθητές Γυμνασίου: 144
            >   Νέοι μαθητές Γυμνασίου: 9
• Γονείς: 424 (68% μητέρες)
• Εκπαιδευτικοί: 53



ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά σε όλους τους 
τομείς. Πιο αναλυτικά, όσο αφορά την ικανοποίηση των μαθητών, προέκυψε 
ότι το 83% των μαθητών Δημοτικού, που χρησιμοποιούσαν πρώτη φορά το 
iPad στη μαθησιακή διαδικασία, πιστεύουν ότι ο εκπαιδευτικός με τη χρήση 
του iPad κάνει πάρα πολύ-πολύ ελκυστικό το μάθημα. 

Αντίστοιχα, οι μαθητές Δημοτικού που δεν χρησιμοποιούν πρώτη φορά το 
iPad, συμφώνησαν στην ίδια ερώτηση σε ποσοστό	87%. Για τους μαθητές 
Γυμνασίου τα ποσοστά διαμορφώθηκαν για τους νέους μαθητές στο 78% 
και για τους παλαιούς μαθητές στο συντριπτικό ποσοστό	92%. 

Οι γονείς σε ποσοστό	88% δήλωσαν ότι τα παιδιά τους είναι πάρα πολύ-
πολύ ευχαριστημένα όταν χρησιμοποιούν το iPad στη μαθησιακή διαδικασία 
και μάλιστα το 56% τόνισε ότι οι μαθητές νιώθουν ικανοί/ές να μαθαίνουν 
νέες πληροφορίες/γνώσεις. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι «οι μαθητές 
δείχνουν μεγάλο ενθουσιασμό να δείξουν μέσα στην τάξη τις παρουσιάσεις 
τους και τις πληροφορίες που βρίσκουν με το iPad». Με αυτό τον τρόπο 
ακόμα και οι αδύναμοι μαθητές, αποκτούν κίνητρο  για να συμμετέχουν 
ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. «Συνήθως τα κυνηγούσαμε να μας φέρουν 
μία εργασία ή ήταν απλά ένα “copy paste” , τώρα με το iPad καταλαβαίνουν 
και ξεχωρίζουν τα σημαντικά στοιχεία του μαθήματος». «Είναι άμεση η επαφή 
τους με τη γνώση και τη λύση των αποριών». «Οι μαθητές είναι πιο ήσυχοι 
και προσηλωμένοι στο μάθημα με το iPad». Για όλους τους παραπάνω 
λόγους οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν πολύ ευχαριστημένοι από τη χρήση του 
iPad στη μαθησιακή διαδικασία και θα ήθελαν να το χρησιμοποιήσουν και 
την επόμενη σχολική χρονιά, καθώς θεωρούν ότι τους βοηθά στην ανάπτυξη 
των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων τους και στην επικοινωνία με τους 
μαθητές.

Όσο αφορά την εκπαιδευτική χρήση του iPad τα διαγράμματα που 
ακολουθούν δείχνουν την πλήρης ταύτιση στις απόψεις των μαθητών, αφού 
όλοι επέλεξαν σε μεγαλύτερα ποσοστά για «Εργασίες στο σχολείο».



Οι μαθητές και σε αυτή την ερώτηση που αφορά το γνωστικό αντικείμενο που 
τους βοήθησε περισσότερο η χρήση του iPad, είχαν συνταύτιση στις απόψεις 
τους και στις δύο βαθμίδες, όπως φαίνεται στα διαγράμματα που ακολουθούν.

Μαθητές Δημοτικού που 
χρησιμοποιούν πρώτη φορά το iPad

Μαθητές Δημοτικού που δεν 
χρησιμοποιούν πρώτη φορά το iPad

Μαθητές Γυμνασίου που 
χρησιμοποιούν πρώτη φορά το iPad

Μαθητές Γυμνασίου που δεν 
χρησιμοποιούν πρώτη φορά το iPad





Στη συνέχεια εξετάστηκε η επιρροή του iPad στη μαθησιακή διαδικασία και 
η συνεισφορά του στις διάφορες δεξιότητες, όπως φαίνεται στη συνέχεια. 
Παρατηρείται ότι όλοι οι μαθητές βοηθήθηκαν από το εργαλείο αυτό στη μάθηση 
νέων πληροφοριών και γνώσεων. Επίσης, οι μαθητές Δημοτικού δεν ενδιαφέρονται 
για την απόκτηση καλύτερων βαθμών μέσα από τη χρήση του εργαλείου. Ενώ 
λόγω της αλλαγής της κατεύθυνσης του Προγράμματος Σπουδών οι μαθητές 
Γυμνάσιου είχαν ως τελευταία επιλογή την ορθή επίλυση ασκήσεων.

Μαθητές Δημοτικού που 
χρησιμοποιούν πρώτη φορά το iPad

Μαθητές Δημοτικού που δεν 
χρησιμοποιούν πρώτη φορά το iPad

38% μαθαίνω νέες πληροφορίες/γνώσεις 

24% λύνω τις ασκήσεις πιο σωστά

23% γίνομαι καλύτερη/ος μαθήτρια/ής 

15% παίρνω καλύτερους βαθμούς 

42% μαθαίνω νέες πληροφορίες/γνώσεις 

23% γίνομαι καλύτερη/ος μαθήτρια/ής 

21% λύνω τις ασκήσεις πιο σωστά 

14% παίρνω καλύτερους βαθμούς 

Μαθητές Γυμνασίου που 
χρησιμοποιούν πρώτη φορά το iPad

Μαθητές Γυμνασίου που δεν 
χρησιμοποιούν πρώτη φορά το iPad

50% μαθαίνω νέες πληροφορίες/γνώσεις 

25% να βελτιώνω την απόδοσή μου

13% να γίνομαι καλύτερη/ος μαθήτρια/ής 

12% να επιλύω πιο σωστά τις ασκήσεις 

41% μαθαίνω νέες πληροφορίες/γνώσεις 

25% να βελτιώνω την απόδοσή μου 

19% να γίνομαι καλύτερη/ος μαθήτρια/ής 

15% να επιλύω πιο σωστά τις ασκήσεις



Ένας άλλος πολύ βασικός παράγοντας που διερευνήθηκε στην έρευνα ήταν η αυτό-
αποτελεσματικότητα των μαθητών, που όπως έδειξαν τα ευρήματα είναι σε πολύ υψηλό 
επίπεδο, καθώς το ποσοστό των μαθητών που στενοχωριούνται και τα παρατάνε όταν 
αντιμετωπίζει μία δυσκολία είναι μηδαμινό, όπως αποτυπώνεται και στη συνέχεια.

Μαθητές που χρησιμοποιούν πρώτη 
φορά το iPad

Μαθητές που δεν χρησιμοποιούν 
πρώτη φορά το iPad

70% προσπαθεί μέχρι να τα καταφέρει

29% όταν αντιμετωπίζει μία δυσκολία 
λέει το πρόβλημα στον δάσκαλο/υπεύθυνο 
και περιμένει βοήθεια 

1% στεναχωριέται και  τα παρατάει 

51% προσπαθεί μέχρι να τα καταφέρει 

47% όταν αντιμετωπίζει μία δυσκολία 
λέει το πρόβλημα στον δάσκαλο/υπεύθυνο 
και περιμένει βοήθεια  

2% στεναχωριέται και τα παρατάει



Το πιο σημαντικό ερώτημα όμως που καθορίζει και τη μεγάλη επιτυχία της 
προσέγγισης 1-1 iPad στη μαθησιακή διαδικασία είναι η επιθυμία χρήσης της 
συσκευής και του μοντέλου αυτού και την επόμενη σχολική χρονιά. Όπως 
φαίνεται στα διαγράμματα που ακολουθούν οι μαθητές έχουν πολύ θερμή 
στάση.

Μαθητές Δημοτικού που 
χρησιμοποιούν πρώτη φορά το iPad

Μαθητές Δημοτικού που δεν 
χρησιμοποιούν πρώτη φορά το iPad

Μαθητές Γυμνασίου που 
χρησιμοποιούν πρώτη φορά το iPad

Μαθητές Γυμνασίου που δεν 
χρησιμοποιούν πρώτη φορά το iPad

Πολύ σημαντική είναι και η πολύ θετική στάση των γονέων απέναντι στη συνέχιση 
αυτής της μαθησιακής προσέγγισης και την επόμενη σχολική χρονιά, καθώς το	
84% των γονέων δήλωσαν «Ναι».



Από τα ευρήματα που προέκυψαν από την έρευνα πολύ σημαντικό είναι 
τα 34	σχέδια	μαθήματος που συλλέξαμε από τους εκπαιδευτικούς των 
σχολικών μονάδων και αποτυπώνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την 
αποτελεσματική χρήση του iPad στη μαθησιακή διαδικασία στα διάφορα 
γνωστικά αντικείμενα και των δύο σχολικών βαθμίδων. 

Επιπροσθέτως, παρατηρήθηκε η χρήση πληθώρας εφαρμογών από 
τους μαθητές, οι οποίες και κατατάχθηκαν σε  βασικές κατηγορίες όπως 
δημιουργία υπερμεσικών παρουσιάσεων, δημιουργία ηλεκτρονικών 
βιβλίων, αξιολόγηση, επικοινωνία, δημιουργική απασχόληση και 
οργάνωση τάξης. 



Τα ευρήματα που προέκυψαν έχουν σύγκλιση απόψεων και με τις υπόλοιπες 
διεθνείς έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί και αυτό διαφαίνεται από το 
γεγονός ότι «η καθημερινή χρήση του iPad στο σχολείο έχει σημαντικό και 
πολύ θετικό αντίκτυπο στη μάθηση, κι αυτή η χρήση συνδυάζεται με αλλαγές 
στην παιδαγωγική».

Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι  η επιτυχία της προσέγγισης 
του έργου αυτού φαίνεται από τις θετικές μαρτυρίες που μας ανέφεραν οι 
ίδιοι οι μαθητές στα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν και παρατίθενται 
στη συνέχεια:

 «Γιατί	με	βοηθάει	να	κατανοήσω	το	μάθημα».

	 «Γιατί	μαθαίνω	πιο	εύκολα	τα	μαθήματά	μου».

	 «Γιατί	με	βοηθάει	στη	λύση	αποριών	και	κάνει	πιο	  
	 	διασκεδαστικό	το	μάθημα».

	 «Γιατί	μου	αρέσει	να	ανακαλύπτω	νέα	πράγματα».

	 «Γιατί	η	ύλη	είναι	πιο	συγκεντρωμένη	και	με	βοηθάει	να  
	 	διαβάζω	καλύτερα».

	 «Γιατί	το	μάθημα	με	το	iPad	είναι	τέλειοοοοο!».

ΣΥΝΟΨΗ



Κέντρο	Ερευνών	Πανεπιστημίου	Πειραιά			     

Υπεύθυνος: Δρ. Συμεών Ρετάλης, καθηγητής Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

Το έργο χρηματοδοτείται από την εταιρία iSquare που είναι 
ο επίσημος διανομέας των προϊόντων Apple στην Ελλάδα και την Κύπρο      




