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Η διδασκαλία με χρήση των νέων τεχνολογιών προσφέρει πληθώρα από οφέλη τόσο 

στον εκπαιδευτικό όσο και στον εκπαιδευόμενο. Κατά την αναδίφηση της 

βιβλιογραφίας, τα οφέλη από τη χρήση των νέων τεχνολογιών συνοψίζονται ως εξής 

(Hicks, Reid & George, 2001; Grosseck, 2009; Skiba, 2009; Dabbagh & Kitsantas, 

2012; Foss & Haraldseid, 2014; Lopez, 2014): 

• Βοηθούν τον εκπαιδευτικό να συμπεριλάβει την παιδαγωγική αξιοποίηση των 

υπολογιστικών εργαλείων στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική. 

• Προωθούν τη διάχυση της γνώσης και αυξάνουν την πρόσβαση σε 

πληροφοριακές πηγές, εξαλείφοντας χρονικούς, κοινωνικούς, πολιτισμικούς και 

γεωγραφικούς περιορισμούς. 

• Αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο που βοηθά και ενισχύει την επικοινωνία, την 

ανταλλαγή εμπειριών και την αλληλεπίδραση. 



• Μειώνουν τον πληροφορικό αναλφαβητισμό, συντελούν στον εκσυγχρονισμό 

των προγραμμάτων σπουδών ως προς το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία, 

διαμορφώνοντας εναλλακτικούς τρόπους δόμησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 

συμπληρώνοντας τις παραδοσιακές δραστηριότητες ενός μαθήματος. 

• Παρέχουν στον εκπαιδευόμενο σύγχρονη επιστημονική γνώση και 

μεθοδολογία, με αναπροσαρμογή στις εξελίξεις και αποτελούν το αρχικό στάδιο προς 

την ανάπτυξη τεχνολογικών δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν στη μετέπειτα άσκηση του 

επαγγέλματός τους. 

• Προάγουν την επίκαιρη γνώση, την επικοινωνία, τη συνεργασία, την 

πρωτοβουλία, τη γνωριμία με άλλες γλώσσες, πολιτισμούς, ήθη και έθιμα. 

• Ενισχύουν την ανάληψη νέων ρόλων και σχέσεων για τον εκπαιδευτικό: 

σύμβουλος, οργανωτής, καθοδηγητής, συντονιστής, αρωγός της συνεργατικής 

διεργασίας. 

• Οδηγούν τους εκπαιδευόμενους σε καταστάσεις προβληματισμού και επίλυσης 

προβλημάτων, διερεύνησης, ανακάλυψης, βοηθώντας τους να οικοδομήσουν τις ιδέες 

τους με εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης. 

• Διευκολύνουν, μέσω της δύναμης και της δυναμικής της εικόνας, την 

ανακάλυψη όρων και εννοιών που στη θεωρία γίνονται δύσκολα αντιληπτές. 

• Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν ευκολότερα και γρηγορότερα (Σολομωνίδου, 

2000), ενισχύουν την απόδοση τους και αυτό-εξελίσσονται. Ταυτόχρονα, αποκτούν 

θετική στάση απέναντι στη γνώση, υψηλή αυτοεκτίμηση, μεγαλύτερη προθυμία και 

υπευθυνότητα. 

• Η εκπαιδευτική διαδικασία από δασκαλοκεντρική γίνεται μαθητοκεντρική και 

ομαδοσυνεργατική (Ματσαγγούρας, 2005). Ο εκπαιδευόμενος αποκτά μια βαθιά και 

δημιουργική σχέση με τα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα στα οποία εκπαιδεύεται. 

• Ενεργοποιούν τη συμμετοχή, το ενδιαφέρον και την αυτενέργεια του 

εκπαιδευόμενου, ενισχύοντας την κριτική στάση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. 



• Επιτελούν καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση και διοίκηση, την ανάπτυξη και 

προώθηση καθώς και στην εργονομική και αισθητική προσέγγιση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. 

• Προάγουν, εκτός από τη συνεργατική μάθηση, την αυτοεκπαίδευση, την 

παιδαγωγική και διδακτική προσέγγιση της γνώσης με ελκυστικό και φιλικό τρόπο, σε 

ένα φιλικό και δημοκρατικό περιβάλλον μάθησης και ανανεώνουν τον παιδαγωγικό 

προβληματισμό εξοπλίζοντας καλύτερα τα εμπλεκόμενα μέλη στις νέες προκλήσεις. 

Στον αντίποδα του τεχνολογικού ενθουσιασμού και τους ένθερμους θιασώτες των νέων 

τεχνολογιών, τοποθετούνται πολλοί που εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στην 

υιοθέτηση και αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Μερικά από τα επιχειρήματα και προβληματισμοί που προτάσσονται είναι οι εξής 

(Hicks, Reid & George, 2001; Grosseck, 2009; Skiba, 2009; Lopez, 2014): 

• Η χρήση τους δεν αποτελεί πανάκεια για την εκπαιδευτική διαδικασία, και δε 

θα πρέπει να αναπαράγει τον υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα (Ζωγόπουλος, 2001). 

• Tο κόστος διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης των νέων τεχνολογιών 

(συνεχείς αναβαθμίσεις προγραμμάτων και συσκευών, αλλαγή μηχανημάτων και 

περιφερειακών συσκευών, βιβλίων, σύνδεση και επικοινωνία με το διαδίκτυο) είναι 

ιδιαίτερα υψηλό. 

• Απαιτείται γενική αποδοχή τους ως μαθησιακό εργαλείο από τους φυσικούς 

φορείς της γνώσης (εκπαιδευτικούς), τους αποδέκτες αυτής (εκπαιδευόμενους), αλλά 

και από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Θα πρέπει να αναπτυχθεί η 

κατάλληλη μεθοδολογία και το κανονιστικό πλαίσιο ορθής χρήσης των νέων 

τεχνολογιών προκειμένου να αξιοποιηθούν στη μαθησιακή διαδικασία. 

• Η πλοήγηση των παιδιών δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί, όταν μάλιστα μεγάλος 

αριθμός δικτυακών τόπων προβάλει την τρομοκρατία, το ρατσισμό, τα ναρκωτικά. 

• Δημιουργείται η ανάγκη για επανασχεδιασμό των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις νέες τεχνολογίες, ενώ ταυτόχρονα αναδύονται νέες 



μαθησιακές ανάγκες που αφορούν τη συλλογή, πρόσβαση, αξιολόγηση, αποθήκευση, 

ανάκτηση, χειρισμού, μετάδοσης, χρήσης και παρουσίασης των πληροφοριών. 

• Εκτιμάται ότι οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν συνθήκες απομόνωσης, 

εξάρτησης, παθητικότητας, που οδηγούν σε έλλειψη καλλιέργειας των συναισθημάτων 

και των ανθρώπινων αξιών (Ζωγόπουλος, 2011). 

• Η μάθηση μέσω των εργαλείων και εφαρμογών των νέων τεχνολογιών μπορεί 

να αποτελέσει ένα ψυχολογικά φορτισμένο περιβάλλον, αφού χάνεται ο προσωπικός 

χαρακτήρας της επικοινωνίας. Η απουσία της φυσικής ρυθμιστικής ανατροφοδότησης 

στην επικοινωνία (που επιτυγχάνεται με χειρονομίες, νεύματα, τόνους φωνής, καθώς 

και η ύπαρξη ανώνυμων ή πλασματικών προφίλ, μπορεί να οδηγήσουν σε ψυχολογικά 

έντονες διαπροσωπικές σχέσεις. 

• Η διαρκής έκρηξη της γνώσης και οι πρωτοφανείς ρυθμοί ανάπτυξης και 

εξέλιξης στους τομείς των νέων τεχνολογιών, δημιουργεί το πρόβλημα της απαξίωσης 

της γνώσης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ως μη έγκυρη, ποιοτική και σύγχρονη. 

• Αμφισβητείται έντονα η δυνατότητα ορθολογικής διαχείρισης, επεξεργασίας, 

αξιολόγησης της πληροφορίας, η οποία θα πρέπει να είναι αξιολογημένη, 

τεκμηριωμένη, επίκαιρη, επιλεγμένη, λειτουργική, αξιόπιστη και η διακίνησή της 

ασφαλής. Τονίζεται, δε, έντονα η δυσκολία ή αδυναμία προστασίας έναντι σε 

φαινόμενα παραπληροφόρησης. 



Ενδεικτική Βιβλιογραφία 

1. Dabbagh, N. and Kitsantas, A. (2012). Personal Learning Environments, social 

media, and self-regulated learning: A natural formula for connecting formal and 

informal learning. The Internet and Higher Education, 15(1), pp.3-8. 

2. Foss, B. and Haraldseid, C. (2014). Improvement of Health Education: The 

Opportunities of Technology and Digital Learning Tools. J Clinic Toxicol, 4(02). 

3. Grosseck, G. (2009). To use or not to use web 2.0 in higher education? Procedia - 

Social and Behavioral Sciences, 1(1), pp.478-482. 

4. Hicks, M., Reid, I. and George, R. (2001). Enhancing on-line teaching: Designing 

responsive learning environments. International Journal for Academic 

Development, 6(2), pp.143-151. 

5. Lopez, V. (2014). Fostering New Pedagogies for the New Age: The Use of Social 

Media in Nursing Education. Nursing Practice Today, [online] 1(3), pp.117-119. 

Available at: http://npt.tums.ac.ir/index.php/npt/article/view/120/3 [Accessed 13 

Nov. 2014]. 

6. Skiba, D. (2006). Adapting Your Teaching to Accommodate the Net Generation of 

Learners. OJIN: The Online Journal of Issues in Nursing, [online] 11(2). Available 

at: 

http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPerio 

dicals/OJIN/TableofContents/Volume112006/No2May06/tpc30_416076.aspx. 

7. Skiba, D. (2007). Nursing Education 2.0: YouTubeTM. Nursing Education 

Perspectives, 28(2), pp.100-102. 

8. Skiba, D. (2009). Emerging Technologies Center Nursing Education 2.0: A Second 

Look at Second Life. [online] Nursing Education Perspectives Online. Available at: 

http://www.nlnjournal.org/doi/full/10.1043/1536-5026-030.002.0129 [Accessed 

19 Nov. 2014]. 

9. Ζωγόπουλος, Ε. και Αθανίτης, Α. (2011). Εξέλιξη των Τεχνολογιών και 

Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. [online] (3), 

σελ.53-55 http://www.i-teacher.gr. 

10. Ματσαγγούρας, Η. (2005). Θεωρία και Πράξη της διδασκαλίας. Στρατηγικές 

διδασκαλίας. Η Κριτική Σκέψη στη διδακτική Πράξη. τ. Β'. Αθήνα: Gutenberg 

http://npt.tums.ac.ir/index.php/npt/article/view/120/3
http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN/TableofContents/Volume112006/No2May06/tpc30_416076.aspx
http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN/TableofContents/Volume112006/No2May06/tpc30_416076.aspx
http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN/TableofContents/Volume112006/No2May06/tpc30_416076.aspx
http://www.nlnjournal.org/doi/full/10.1043/1536-5026-030.002.0129
http://www.i-teacher.gr/


 

11. Σολομωνίδου, Χ. (2000). Η μάθηση με τη χρήση υπολογιστή: δεδομένα 

ερευνών. Στο: Α. Arcavi and M. Bruckheimer, eds., Themes in Education, 1st 

ed. Greece: Leader Books. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


