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Project A’ τετραμήνου 
Υπεύθυνος καθηγητής: Δημήτρης Σπανουδάκης 

                                                     Μαθητές 

• Δρακωνάκη Μαριέττα 

• Κουλουριώτη Αγγελική 

• Λιάσκος Ευάγγελος 

• Μίσιος Φώτης 

• Μιχαλάκης Γιώργος 

• Μονιός Νίκος 

• Μουρτζούκος Σπύρος 

• Μουστάκας Παναγιώτης 

• Μπέλλου Αναστασία 

• Πανταζής Δημήτρης 

• Πανταζής Κώστας 

 

• Παράσχης Παναγίωτης 

• Προίσκου Βάσια 

• Σιάπος Αντώνης 

• Σκλαβούνος Λευτέρης 

• Σταυράκης Γιαννής 

• Τουμπανιάρης Σωτήρης 

• Τσάκωνα Μαρία 

• Φουσκαρής Δημήτρης 

• Χριστόφορος  Μίμης 



 Εισαγωγικό σημείωμα  
 

• Σκοπός της ομάδας εργασίας μας είναι να μελετήσουμε 
πώς η ψηφιακή τεχνολογία έχει επηρεάσει τη ζωή και τις 
συνήθειές μας, καθώς και να διερευνήσουμε τους 
τρόπους που θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τη 
σύγχρονη τεχνολογία ώστε να κάνουμε την εκπαίδευσή 
μας αποδοτικότερη, και να σχεδιάσουμε ένα σύγχρονο, 
πραγματικά «ψηφιακό» σχολείο, ώστε να 
εκμεταλλευτούμε τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας για 
αποτελεσματικότερες εκπαιδευτικές μεθόδους. Επίσης 
θα προσπαθήσουμε να δείξουμε στην πράξη πως όλα 
αυτά που μελετάμε μπορούν να υλοποιηθούν, ώστε στην 
τελική παρουσίαση της εργασίας μας να παρουσιάσουμε 
και παραδείγματα που θα δείξουν στο κοινό την ουσία 
της μελέτης μας.  
 



Η ψυχολογία και η υγεία του εφήβου 
και η χρήση των νέων τεχνολογιών 

• Οι έφηβοι που χρησιμοποιούν σε υπερβολικό βαθμό 
τον Η/Υ υφίστανται αλλαγές στον εγκέφαλο τους 
που πιθανόν να επηρεάζουν αρνητικά την 
προσωπικότητα και τη συμπεριφορά τους. Ο 
εγκέφαλός τους βομβαρδίζεται καθημερινά από 
διάφορους παράγοντες  οι οποίοι μπορούν να 
προκαλέσουν μόνιμες αλλαγές στο χαρακτήρα τους 

• Παράλληλα είναι εξαιρετικά σημαντικό να 
μελετηθούν διεξοδικά οι βραχυπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες αλλοιώσεις της λειτουργίας του 
εγκεφάλου. 



Ψηφιακός Αναλφαβητισμός 

    Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της 
σύγχρονης Ελλάδας; Δυστυχώς ο 
αναλφαβητισμός. Όχι όμως ο  παλαιός 
<<κλασσικός>> αναλφαβητισμός που 
σχετίζεται με την ικανότητα γραφής και 
ανάγνωσης, αλλά ο νέος ψηφιακός 
αναλφαβητισμός που συνδέεται με τη 
δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών μέσων 
επικοινωνίας και πληροφόρησης. 



 

Είμαστε έτοιμοι και ικανοί να χειριστούμε 
σωστά και με ασφάλεια την τεχνολογία; 

 
 

 



Οι έφηβοι ξενυχτάνε στον 
υπολογιστή! 

• Δεν  είναι  λίγες οι οικογένειες σήμερα που 
διαπιστώνουν ότι τα παιδιά τους, οι 
έφηβοι… ξενυχτάνε μπροστά σε μία οθόνη. 
Οι γονείς δηλώνουν ανήμποροι να 
ανατρέψουν την κατάσταση ομαλά, και τα 
παιδιά δεν γνωρίζουν να το ελέγχουν 



 
Μπορούμε να μετατρέψουμε την εξάρτηση σε 

αποτελεσματική χρήση και αξιοποίηση; 

 
• Παρατηρείται ότι πολλοί έφηβοι είναι 

εξαρτημένοι από το διαδίκτυο. Τρόποι 
αντιμετώπισης είναι η παρέμβαση των 
γονέων και των καθηγητών τους 
αναθέτοντάς τους εργασίες. 



 
Η χρήση και η εξάρτιση των παιδιών από τα κινητά 

τηλέφωνα και η πρωτογενής πρόληψη 

 
• Τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν το βασικό εργαλείο 

της καθημερινότητάς μας. Σε πολλούς από εμάς είναι 
αδιανόητο να κυκλοφορήσουμε χωρίς αυτά καθώς 
είναι αναπόσπαστο τμήμα της επαγγελματικής, 
κοινωνικής και προσωπικής μας ζωής. 

• Παρά την χρησιμότητά τους όμως τα κινητά 
τηλέφωνα μπορούν να γίνουν τόσο εθιστικά όσο και 
η κατανάλωση έτοιμης τροφής ή το κάπνισμα. 
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα η ολοένα 
αυξανόμενη εξάρτηση των ανθρώπων από τα κινητά 
μπορεί να δημιουργήσει ποικίλα ψυχολογικά 
προβλήματα. 



  
Τεχνολογικές λύσεις που θα μπορούσαν να 

εφαρμοστούν στην υπηρεσία της εκπαίδευσης. 
 

 

 

 

Αναπαραγωγή βίντεο… 



. Ενδεικτικό σενάριο χρήσης των νέων 

τεχνολογιών στη διαδικασία της εκπαίδευσης 

                                              Τηλεκπαίδευση 
• Ακόμα και στις μέρες μας υπάρχουν μαθητές οι οποίοι δεν έχουν την 

οικονομική δυνατότητα να μετακομίσουν σε άλλη πόλη για να 
σπουδάσουν. 
Τη λύση σε αυτό το πρόβλημα τη δίνει η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση μέσω 
της οποίας οι μαθητές μπορούν να σπουδάσουν χωρίς να ξοδέψουν 
χρήματα. 
Η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση είναι μια μέθοδος ηλεκτρονικής μάθησης , η 
οποία μπορεί να εφαρμοστεί οπουδήποτε και στην οποία ο μαθητής και ο 
καθηγητής έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη. Με 
μια web κάμερα και έναν υπολογιστή οι μαθητές μπορούν να βρίσκονται 
στο σπίτι τους και να παρακολουθούν κανονικά το μάθημα καθώς επίσης 
να κάνουν ερωτήσεις και να κρατούν σημειώσεις όπως και μέσα στην τάξη, 
με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές κάνουν κανονικά τις σπουδές τους χωρίς να 
ξοδεύουν χρήματα. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν και ελάχιστοι 
μαθητές οι οποίοι δεν έχουν καν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν 
Η/Υ. 

 



Το ψηφιακό σχολείο 
σήμερα! 

















7. Η δική μας εκπαιδευτική πλατφόρμα και η 

χρήση της στη διάρκεια του τετραμήνου. 









 
 

H έρευνα που πραγματοποιήσαμε  

 
 

 

• Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο 3ο 
Γυμνάσιο Μεγάρων, στις 12/12/2011 

• Ερωτήθηκαν οι μαθητές και οι μαθήτριες Β’ 
και Γ’ Γυμνασίου 

 









Τεχνολογία και εξάρτηση – Υπάρχει εξάρτηση;  




