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Νέες τεχνολογίες 
στην τάξη

• νέα επικοινωνιακή 

κατάσταση τόσο στο 

σχολείο όσο και στην 

κοινωνία

• νέα και παραδοσιακά μέσα

• διαδίκτυο, εργαλεία, 

εφαρμογές, τεχνολογία



Επικοινωνία-
Συμμετοχικότητα

Δημιουργικότητα

Διεκδίκηση-
Κοινοποίηση



Εκπαιδευτικές θεωρίες στη σχολική τάξη

⋄ Δημοκρατική Παιδεία

⋄ Ο κύριος στόχος της εκπαίδευσης 

σήμερα είναι να εφοδιάσει τα παιδιά 

με γνώσεις, δεξιότητες και αξίες που 

χρειάζονται για να λειτουργήσουν 

αποτελεσματικά ως πολίτες σε μια 

δημοκρατική κοινωνία. (Batho, 1990). 

⋄ Οι διαφορετικές εκπαιδευτικές 

δράσεις και η εργασία σε κοινά 

σχέδια εργασιας εγκαθιδρύουν 

έμπρακτα τη δημοκρατία (Bergmark, 

2018).

⋄ Εκπαίδευση για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα

⋄ Παιδαγωγική της Ειρήνης 

(peace education)

⋄ Παιδαγωγική της 

δημοκρατίας

⋄ Κριτική θεσμική 

παιδαγωγική

.
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Μία έρευνα δράσης….

◦Η τεχνολογία μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο 

ως ένα μέσο καλλιέργειας προβληματισμού και ανάληψης 

δράσης σε μία σχολική κοινότητα; 

◦ Τα νέα ψηφιακά μέσα αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο που 
βοηθάει τους/τις μαθητές/τριες να λειτουργήσουν ως ενεργοί 
πολίτες και το σχολείο ως μία κοινωνία πολιτών; 



Ομάδα= συμμετοχή

• Εφαρμογή στην πράξη της Δημοκρατίας

• Ανάληψη ρόλων και ευθυνών

• «Άσκηση» δημοκρατικών πρακτικών



Στάδια έρευνας δράσης

• Δραστηριότητες 
ψυχοπαιδαγωγικής 
ενδυνάμωσης

Βήμα 1

• Γνωριμία και 
εξοικείωση με 
συμμετοχικά εργαλεία

• Βίωση της 
δημοκρατίας στην 
τάξη

Βήμα 2 • Σταδιακή κατανόηση 
της συμμετοχικής 
διαδικασίες

• Υιοθέτηση καλών 
πρακτικών 

Βήμα 3



Η ομάδα μας

◦ Τμήματα που λειτουργούν 2 πρωινά και 1 προαιρετικό ολοήμερο

◦ 3 εκπαιδευτικοί

Νηπιαγωγείο Ροδόπολης

2016-2017 37

2017-2018 36

2018-2019 32

2019-2020 37

2020-2021 38



hardware

• Υπολογιστης σταθερός

• Φωτογραφική μηχανή/ κινητό

Διαδικτυακά 
εργαλεία

• Padlet, google forms, email

• Youtube, wordpress, canvas, movie maker

τεχνολογία

• Καφετιέρα, φίλτρο, μαρκαδόροι

• Χαλασμένο μικρόφωνο, βαζάκια

Τεχνολογία & τεχνουργήματα





Το δικό μου κανάλι σχολείου



Οπτικοποίηση αιτημάτων

◦ https://www.youtube.com/watch?v=nrPSog2MDRQ&t=9s

https://www.youtube.com/watch?v=nrPSog2MDRQ&t=9s
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Ψηφοφορίες

◦ Ενεργοποίηση σχολικής κοινότητας

◦ Βίωση στην πράξη εξωστρέφειας 

του σχολείου

◦ Μέλος μίας ευρύτερης κοινωνικής

Ομάδας- συνέργεια

◦ Διαφάνεια ψηφοφορίας

◦ Αποδοχή της γνώμης του άλλου
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Συμπεράσματα

• Η τεχνολογία είναι συμμετοχή

• Τα παιδιά συμμετέχουν στη
διαμόρφωση της φιλοσοφίας
του σχολείου τους

• «Μαθαίνουν πώς να
συμμετέχουν»

π.χ. Σκηνοθετω μία ταινία για το
πρόβλημα

• Δημιουργήθηκαν σχέσεις
συναισθηματικής εγγύτητας →
σχολείο ή τάξη → κοινότητα

• Δόθηκε ο απαραίτητος χώρος
και χρόνος στο άτομο και την
ομάδα






