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Περίληψη

Η φορητή μάθηση (mobile learning), είναι ίσως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή σε όλο τον
τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση. Καλύπτει κάθε
μορφή μάθησης που γίνεται με τη μεσολάβηση μιας κινητής υπηρεσίας ή ακριβέστερα, με τη
χρήση μιας φορητής συσκευής. Η εφαρμογή της κινητής μάθησης, μέσω ταμπλετών, μπορεί να
γίνει σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία, ακόμα και την
προσχολική, είναι εξοικειωμένα με τη χρήση των φορητών συσκευών. Ωστόσο, η πλειονότητα
των αυτοαποκαλούμενων φορητών εφαρμογών δεν εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες της φορητής
Τεχνολογίας αναπαράγοντας αναποτελεσματικές παιδαγωγικές τεχνικές. Ένας λόγος είναι ότι οι
προγραμματιστές στερούνται κατάλληλων παιδαγωγικών γνώσεων. Στον αντίποδα, οι
εκπαιδευτικοί στερούνται γνώσεων Προγραμματισμού προκειμένου οι ίδιοι να δημιουργήσουν
αναπτυξιακά κατάλληλες εκπαιδευτικές εφαρμογές. Στην παρούσα εργασία γίνεται παρουσίαση
της πλατφόρμας και ενός ηλεκτρονικού μαθήματος για νηπιαγωγούς, το οποίο στοχεύει στην
εκμάθηση, με εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο, του Προγραμματισμού έξυπνων φορητών
συσκευών σε μορφή κινητών τηλεφώνων και ταμπλετών. Με βάση τις ενότητες του μαθήματος,
οι νηπιαγωγοί θα γνωρίσουν και θα χρησιμοποιήσουν βασικές υπηρεσίες, όπως τη δημιουργία
ιστοσελίδων μέσω του Google Sites για τη δημιουργία ενός e-portfolio. Επίσης, θα μάθουν να
προγραμματίζουν έξυπνες φορητές συσκευές, για να δημιουργούν τις δικές τους εκπαιδευτικές
εφαρμογές τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν στη διδασκαλία τους.

Λέξεις κλειδιά: Φορητή Μάθηση, Εκπαιδευτικές Εφαρμογές, App Inventor for Android.

Εισαγωγή

Οι ΤΠΕ αποτελούν μια ελκυστική προσθήκη στην εκπαιδευτική διαδικασία (Papadakis,
Kalogiannakis & Zaranis, 2016). Τα τελευταία χρόνια, οι έξυπνες φορητές συσκευές σε
συνδυασμό με τις συνοδευτικές τους εκπαιδευτικές εφαρμογές αλλάζουν δραματικά τις
ψηφιακές εμπειρίες των μικρών παιδιών (Goodwin, 2012; Chiong & Shuler, 2010; Zaranis et
al., 2013). Η βιομηχανία λογισμικού αντιλαμβανόμενη την ευρεία αποδοχή των ΕΚΣ από τα
παιδιάνεαρής ηλικίας συνεχώς δημιουργεί εφαρμογές οι οποίες στοχεύουν στη συγκεκριμένη
ηλικιακή μονάδα (Hiniker et al., 2015). Για παράδειγμα, η Shuler (2012) σε μια μελέτη της
διαπίστωσε ότι ο αριθμός των εφαρμογών οι οποίες απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και
πρώτης σχολικής ηλικίας αυξήθηκε από το 47% το 2009 στο 72% το 2012. Ωστόσο, πλήθος
ερευνητών έχει διαπιστώσει μια αναντιστοιχία μεταξύ της αυξανόμενης προσφοράς των
«αυτοαποκαλούμενων» φορητών εφαρμογών και της πραγματικής εκπαιδευτικής αξίας των
εφαρμογών αυτών (Hirsh-Pasek et al., 2015; Goodwin, 2013; Bouck, Satsangi & Flanagan,
2016). Στην πλειονότητά τους οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αν και η πλειονότητα των
εκπαιδευτικών εφαρμογών έχει έναν ψυχαγωγικό προσανατολισμό, στην πραγματικότητα -
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πλην ελαχίστων εξαιρέσεων- δεν υποστηρίζουν την πνευματική ανάπτυξη των παιδιών
σταοποία απευθύνονται. Ένας από τους λόγους της ακαταλληλότητας των φορητών
εφαρμογών είναι ότι οι εφαρμογές έχουν δημιουργηθεί από προγραμματιστές οι οποίοι
στερούνται το κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο
μαθαίνουν τα παιδιά. Στην καλύτερη περίπτωση, αναπαράγουν συμπεριφοριστικές τακτικές
στη σχεδίαση και τον τρόπο λειτουργίας των εφαρμογών, διότι αυτός ήταν ο τρόπος με τον
οποίο διδάχθηκαν και οι ίδιοι τα διάφορα διδακτικά αντικείμενα κατά τη διάρκεια της
φοίτησής τους στις σχολικές μονάδες. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι διεθνείς έρευνες
διαπιστώνουν ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών εφαρμογών είναι κλειστού τύπου,
«πρακτικής και εξάσκησης», με προκαθορισμένο περιεχόμενο και απαιτούν μια ομοιογενή
απόκριση από το χρήστη (Goodwin, 2012; Cohen, Hadley & Frank, 2011; Hirsh-Pasek et al.,
2015; Crescenzi-Lanna & Grané-Oró, 2016; Cardenal & López, 2015).

Η δημιουργία φορητών εκπαιδευτικών εφαρμογών από τους εκπαιδευτικούς

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, το κλειδί για την πραγματική αξιοποίηση των φορητών
συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι η χρήση αναπτυξιακά κατάλληλων
εκπαιδευτικών εφαρμογών. Το ιδανικό σενάριο θα ήταν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να ήταν σε
θέση να δημιουργούν τις δικές τους εκπαιδευτικές εφαρμογές, καθότι αναμφίβολα γνωρίζουν
καλύτερα από τον οποιοδήποτε τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά.
Ωστόσο, το εγχείρημα αυτό δυσχεραίνεται από το γεγονός ότι η δημιουργία εφαρμογών
απαιτούσε μέχρι πρότινος αυξημένες προγραμματιστικές γνώσεις και την ύπαρξη
εξειδικευμένων επαγγελματικών εργαλείων Προγραμματισμού με δύσχρηστο συντακτικό, τα
οποία δεν απευθύνονταν σε έναν αρχάριο χρήστη (Papadakis, Kalogiannakis, Orfanakis &
Zaranis, 2014). Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η διαδικασία του Προγραμματισμού έχει γίνει
πιο φιλική και ευχάριστη στους αρχάριους χρήστες, καθώς έχουν αναπτυχθεί
προγραμματιστικά περιβάλλοντα για αρχάριους (NPEs, Novice Programming Environments).

Ένα τέτοιο προγραμματιστικό περιβάλλον είναι το App Inventor for Android (ΑΙΑ), το
οποίο αναπτύχθηκε από την εταιρεία Google σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Ινστιτούτο
της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) (Roy, 2012).Το App Inventor (ΑΙ) ανακοινώθηκε για πρώτη φορά
ως ένα μικρό έργο των εργαστηρίων της Google (Google Lab) στα τέλη του 2010. Στη
συνέχεια, μεταφέρθηκε στο κέντρο για τη εκμάθηση της φορητής μάθησης του MIT για
δημόσια χρήση ως λογισμικό ανοικτού κώδικα. Το ΑΙ αποτελεί ένα νέο δωρεάν οπτικό
περιβάλλον Προγραμματισμού με πλακίδια (blocks), για τη δημιουργία εφαρμογών για
κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android. Οι συγκεκριμένες εφαρμογές τρέχουν και
σε προσομοιωτή (emulator).

Πρόκειται για ένα δικτυακό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών, το οποίο επιτρέπει τη
δημιουργία εφαρμογών για συσκευές με λειτουργικό Android, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα
του οποίου είναι ότι δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις στον Προγραμματισμό ή εναλλακτικά η
εκμάθησή του λόγω της παιγνιώδους φύσης του είναι αρκετά εύκολη, συγκρινόμενη με άλλα
προγραμματιστικά περιβάλλοντα (Lohr, 2010).

Προγραμματιστικά περιβάλλοντα τύπου «drag & drop» όπως το AI και το Scratch,
αντικαθιστούν τον προς συγγραφή κώδικα με οπτικά αντικείμενα, τα οποία επιλέγονται μέσω
ενός μενού επιλογών, μειώνοντας το νοητικό φορτίο που απαιτείται για τη συγγραφή κώδικα
και ταυτόχρονα βοηθώντας τους χρήστες να επικεντρωθούν στην επίλυση ενός προβλήματος
(Brennan, 2009). Επίσης, οι Resnick et al. (2009) αναφέρουν ότι προγραμματιστικά
περιβάλλοντα αυτού του τύπου θεωρούνται εύκολα στην εκμάθησή τους για όλες τις ηλικίες,
διαφορετικά εκπαιδευτικά υπόβαθρα και ενδιαφέροντα καθώς επιτρέπουν στους χρήστες να
πειραματίζονται με προγραμματιστικές δομές, απλά ενώνοντας κομμάτια κώδικα με παρόμοιο
τρόπο που συνδέουν τουβλάκια τύπου Lego. Σύμφωνα με τους ίδιους ερευνητές, η παραπάνω



Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου - Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές

-71-

προσέγγιση είναι ιδανική για αρχάριους στον Προγραμματισμό χρήστες, καθώς τους
προσφέρεται η δυνατότητα να επικεντρωθούν στη δομή των λύσεων παρά στη σύνταξη
προγραμματιστικών εντολών (Papadakis et al., 2014).

Δομή Μαθήματος

Αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη απόκτησης προγραμματιστικών γνώσεων από τους
εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία εκπαιδευτικών εφαρμογών, δημιουργήσαμε το
ηλεκτρονικό μάθημα με τίτλο «App Inventor» το οποίο απευθύνεται σε φοιτητές και
εκπαιδευτικούς της Προσχολικής Εκπαίδευσης και έχει στόχο την εκμάθηση με εύκολο και
διασκεδαστικό τρόπο, του Προγραμματισμού φορητών συσκευών που χρησιμοποιούν το
λειτουργικό σύστημα Android. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί – φοιτητές θα
αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για τη δημιουργία και διαχείριση των εφαρμογών
τους. Πιο συγκεκριμένα, θα μάθουν να δημιουργούν ένα λογαριασμό Google, ο οποίος είναι
απαραίτητος για τη χρήση του App Inventor. Στη συνέχεια θα μάθουν να δημιουργούν μια
ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας το εργαλείο Google Sites, γιατί θα πρέπει να δημιουργήσουν το
ηλεκτρονικό τους portfolio με τις δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια του
μαθήματος, ενώ παράλληλα θα αναρτούν στο προσωπικό τους ιστολόγιο μέσω του Blogger
(https://www.blogger.com) τις προσωπικές τους απόψεις και σκέψεις σαν ένα είδος
ημερολογίου για κάθε ενότητα. Με αυτόν τον τρόπο, το όφελος είναι διττό. Από τη μια οι
σπουδαστές μαθαίνουν πώς να δημιουργούν μία ιστοσελίδα και ένα blog, το οποίο θα τους
βοηθήσει μελλοντικά στην επαγγελματική τους πορεία και από την άλλη κατανοούν τη
σπουδαιότητα που έχει η δημιουργία ενός e-portfolio για την παρουσίαση του εαυτού τους.

Αρχιτεκτονική

Η αρχιτεκτονική του μαθήματος φαίνεται στο Σχήμα 1 που ακολουθεί.

Σχήμα 1: Αρχιτεκτονική ηλεκτρονικού μαθήματος App Inventor for Android.
Προσαρμογή από Hsu & Ching (2012).

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα προκειμένου οι σπουδαστές να γνωρίσουν τα βασικά
γύρω από τον Προγραμματισμό των φορητών συσκευών με τη χρήση του
AppInventorforAndroid, θα μάθουν παράλληλα το χειρισμό νέων σύγχρονων Web 2.0
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εργαλείων, όπως είναι η δημιουργία ιστοσελίδων μέσω του GoogleSiteκαι η ενημέρωση ενός
blogμέσω του Blogger, ενώ παράλληλα θα εξοικειωθούν με τη χρήση του Συστήματος
Διαχείρισης Μάθησης Moodle.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δημιουργία του συγκεκριμένου μαθήματος έγινε αποκλειστικά
με τη δημιουργία πακέτων SCORM v1.2, μέσω του εργαλείου συγγραφής RELOAD Editor
(http://www.reload.ac.uk), με σκοπό την εύκολη μεταφορά του σε οποιαδήποτε άλλη
πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης.

Πλατφόρμα

Μετά από σύντομη έρευνα στα διαθέσιμα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ),
επιλέχθηκε το Moodle (Σχήμα 2), καθώς την εκπαιδευτική κοινότητα την ενδιαφέρουν λύσεις
χωρίς οικονομικό κόστος. Ανάμεσα στα Claroline, Dokeos, Ilias και Moodle, και με τις
περισσότερες απαιτήσεις που έχουν τεθεί να καλύπτονται σχετικά από όλα (Kumar,
Gankotiya & Dutta, 2011), επιλέχθηκε το Moodle, καθώς η ιδιαίτερη απήχησή του και η
τεράστια κοινότητα υποστήριξης που διαθέτει (Caminero, Hernandez, Ros, Robles-Gomez &
Tobarra, 2013), είναι στοιχεία που βοηθούν στη συνεχή ανανέωση, επικαιροποίηση και
εξέλιξη του συστήματος. Ο προσανατολισμός του στο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και η
αρθρωτή δομή που επιτρέπει εύκολες επεμβάσεις και προσθήκες καθώς και το υψηλό επίπεδο
ασφάλειας και αξιοπιστίας, αποτέλεσαν επίσης καθοριστικά κριτήρια.

Σχήμα 2: Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης.

Μαθήματα

Το ηλεκτρονικό μάθημα για την εκμάθηση του AppInventor for Android αποτελείται από 8
ενότητες, των οποίων η δομή έχει ως εξής:

 στην αρχή τίθενται οι στόχοι της συγκεκριμένης ενότητας (Σχήμα 3),
 στη συνέχεια υπάρχει ένα τεστ ανίχνευσης πρότερων γνώσεων (Σχήμα 4),
 ακολουθεί η παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, είτε σε μορφή κειμένου είτε

μέσω οδηγών βίντεο (Σχήμα 5),
 γίνονται οι δραστηριότητες που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη ενότητα (Σχήμα 6)

και
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 γίνεται ολοκλήρωση της ενότητας, πάλι με το ίδιο τεστ, όπου διαφαίνεται ο βαθμός
κατανόησης του εκπαιδευτικού υλικού.

 Τέλος, υπάρχει και ο χώρος συζητήσεων για κάθε ενότητα, όπου οι σπουδαστές
μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις και να διατυπώσουν απορίες.

Σχήμα 3: Στόχοι μαθήματος.

Σχήμα4: Τεστ ανίχνευσης πρότερων γνώσεων.

Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου - Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές

-73-

 γίνεται ολοκλήρωση της ενότητας, πάλι με το ίδιο τεστ, όπου διαφαίνεται ο βαθμός
κατανόησης του εκπαιδευτικού υλικού.

 Τέλος, υπάρχει και ο χώρος συζητήσεων για κάθε ενότητα, όπου οι σπουδαστές
μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις και να διατυπώσουν απορίες.

Σχήμα 3: Στόχοι μαθήματος.

Σχήμα4: Τεστ ανίχνευσης πρότερων γνώσεων.

Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου - Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές

-73-

 γίνεται ολοκλήρωση της ενότητας, πάλι με το ίδιο τεστ, όπου διαφαίνεται ο βαθμός
κατανόησης του εκπαιδευτικού υλικού.

 Τέλος, υπάρχει και ο χώρος συζητήσεων για κάθε ενότητα, όπου οι σπουδαστές
μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις και να διατυπώσουν απορίες.

Σχήμα 3: Στόχοι μαθήματος.

Σχήμα4: Τεστ ανίχνευσης πρότερων γνώσεων.



Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου - Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές

-74-

Σχήμα 5: Ενδεικτικό εκπαιδευτικό υλικό.

Σχήμα 6: Ενδεικτική δραστηριότητα.

Συμπεράσματα

Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού μαθήματος το οποίο
στοχεύει στην εκπαίδευση των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών αλλά και των φοιτητών στη
δημιουργία εκπαιδευτικών εφαρμογών. Τα αποτελέσματα από την πειραματική εφαρμογή του
μαθήματος σε ομάδα υπηρετούντων νηπιαγωγών σε δημόσια Νηπιαγωγεία του νομού
Λασιθίου κρίνεται ως ιδιαίτερα ενθαρρυντική.

Για το προσεχές μέλλον, προγραμματίζεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και συγκεκριμένα
στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, η συμπληρωματική εφαρμογή του
παραπάνω ηλεκτρονικού μαθήματος, στο πλαίσιο του μαθήματος «ΤΠΕ στην εκπαίδευση».
Οι προγραμματιστικές γνώσεις που θα αποκτήσουν οι απόφοιτοι του Τμήματος με παιγνιώδη
τρόπο, θα τους βοηθήσουν στο να δημιουργούν εύκολα τις δικές τους εκπαιδευτικές
εφαρμογές.
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Θεωρούμε ότι στο πλαίσιο των νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης που αναμένεται να
ξεκινήσουν σύντομα καθώς και της προώθηση δράσεων ΕΛΛΑΚ στα Ελληνικά σχολεία, η
επίσημη Ελληνική Πολιτεία θα πρέπει να προωθήσει μαθήματα τέτοιου περιεχομένου
προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στους νυν και μελλοντικούς εκπαιδευτικούς να
αξιοποιήσουν στο έπακρο τις παιδαγωγικές τους ικανότητες και εμπειρίες.
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