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Εισαγωγή (1/2)

▪ Η ψηφιακή γνώση και οι ψηφιακές τεχνολογίες εξελίσσονται και
διαχέονται με επιταχυνόμενους ρυθμούς διαμορφώνοντας ένα
παγκοσμιοποιημένο και έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, που
συχνά περιγράφεται με τον όρο Τέταρτη Βιομηχανική
Επανάσταση (Τζιμογιάννης, κ.α., 2021).

▪ Η είσοδος των τεχνολογικών εφαρμογών και των εργαλείων σε
όλους σχεδόν τους τομείς της ζωής του ανθρώπου, είναι εμφανής
και αδιαμφισβήτητη. Η ανάπτυξη νέων ψηφιακών εκπαιδευτικών
εργαλείων βελτίωσε τις παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης και
διευκόλυνε τη πρόσβαση στη γνώση. Η τεχνολογία όμως, όσο
εντυπωσιακή και αν είναι, παραμένει το μέσο.



Εισαγωγή (2/2)
▪ Η δύναμή της βασίζεται στον τρόπο, ουσιαστικό και όχι απλά

μηχανικό, με τον οποίο θα την αξιοποιήσουμε ως εκπαιδευτικοί
στη μαθησιακή διαδικασία και θα την συσχετίσουμε με τις
θεωρίες μάθησης :

➢ Συμπεριφοριστικές (Behavioral Learning Theories)

➢ Γνωστικές (Constructivist Learning Theories)

➢ Κοινωνιογνωστικές (Social-cognitive Learning Theories)

➢ Ανθρωπιστικές (Humanities Learning Theories)

προκειμένου να αποβεί ποιοτικά αποτελεσματική, λειτουργώντας
έτσι ως κίνητρο για μάθηση για τον μαθητή. 

▪ Επιπλέον, με την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων
διευκολύνεται η συνεργατική μάθηση και η αλληλεπίδραση
μεταξύ των μαθητών.



Νέες Τεχνολογίες

Ψηφιακά Εργαλεία

Εκπαίδευση (1/3)

Οι Ψηφιακές Τεχνολογίες ως εργαλείο και περιβάλλον
μάθησης στο σύγχρονο σχολείο εφαρμοζόμενες στο πλαίσιο
σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων προωθούν :

➢ τη συνεργασία

➢ τη διερεύνηση

➢ την κριτική σκέψη

➢ τη δημιουργικότητα των μαθητών

Επίσης , βοηθούν τους μαθητές να συμμετέχουν στην
κοινωνία του 21ου αιώνα ως ενεργοί και κριτικά σκεπτόμενοι
πολίτες και να ανταποκριθούν και να ευημερήσουν στις
συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της σύγχρονης εποχής
(ΠΣΠΛΛ, 2021).

Παράλληλα, εμπλουτίζουν τη μάθηση με διάφορους
τρόπους και προσφέρουν μαθησιακές ευκαιρίες, οι οποίες
πρέπει να είναι προσιτές σε όλους. Παρέχουν δε, πρόσβαση
σε πληθώρα πληροφοριών και πόρων (COM, 2018).



Nέες Τεχνολογίες
Ψηφιακά Εργαλεία
Εκπαίδευση (2/3)

 Με την είσοδο των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση διαμορφώνεται ένα νέο μαθησιακό
περιβάλλον, αυτό της «Μικτής Μάθησης» (Blended learning).

 Οι ψηφιακές τεχνολογίες προσδίδουν παιδαγωγική αξία σε μαθησιακές δραστηριότητες,
αναπτύσσοντας ευκαιρίες για δόμηση γνώσης, ανάπτυξη δεξιοτήτων και καλλιέργεια στάσεων

 Κεντρική θέση στην ψηφιακή παιδαγωγική είναι η συν-κατασκευή της γνώσης

Οι Milton & Vozzo (2013), αναφερόμενοι στην ψηφιακή παιδαγωγική (digital 

pedagogy) επισημαίνουν ότι αυτή περιλαμβάνει πολλές αξιωματικές αλλαγές σε 

σχέση με την παραδοσιακή παιδαγωγική και έχει περισσότερα κοινά με 

κονστρουκτιβιστική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία οι μαθητές χτίζουν τη δική 

τους γνώση σε ένα κοινωνικό πλαίσιο



Nέες Τεχνολογίες
Ψηφιακά Εργαλεία
Εκπαίδευση (3/3)

Το «Μοντέλο Ενορχήστρωσης»»

Η είσοδος των νέων τεχνολογιών και ψηφιακών εργαλείων στην εκπαίδευση και η σχέση τους 
με τα μαθησιακά αποτελέσματα εισάγει στη βιβλιογραφία τον όρο «ενορχήστρωση» ή 

«μοντέλο ενορχήστρωσης».

• Οι Rothstein-Fisch and Trumbull (2008, όπ. αναφ. στο Dillenbourg & Jermann, 2010, p.3) εξηγούν
ότι χρησιμοποιούν τη λέξη «ενορχήστρωση» αντί της «διαχείρισης» διότι «υποδηλώνει την 

ύπαρξη αρμονίας».

• Ο Moon (2001, όπ. αναφ. στο Dillenbourg & Jermann, 2010, p.3) χρησιμοποιεί τον όρο 
«ενορχήστρωση» αναφερόμενος στη «διαδικασία διαχείρισης μιας ολόκληρης μαθησιακής 
ομάδας με τρόπο που διατηρεί την πρόοδο προς τα μαθησιακά αποτελέσματα και την βελτίωση 
της εξάσκησης για όλους»

• Οι Dillenbourg & Jermann (2010) υποστηρίζουν σχετικά πως το μοντέλο «ενορχήστρωσης» όταν 
εφαρμόζεται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, ουσιαστικά σημαίνει εκπαιδευτικός σχεδιασμός και 
όχι διαχείριση σε πραγματικό χρόνο των δραστηριοτήτων της τάξης.



Ψηφιακός
Γραμματισμός και
Εκπαίδευση(1/4)

Το εκθετικά μεταβαλλόμενο τοπίο των μέσων
ενημέρωσης και της πληροφόρησης, σε

συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό
διαδικτυακών πλατφορμών και πηγών

πληροφόρησης, απαιτεί οι πολίτες όχι μόνο να
κινούνται με αυτοπεποίθηση στον ψηφιακό

κόσμο, αλλά και να είναι ενημερωμένοι και να
ασκούν κριτική (COM, 2021).

Όπως αναφέρει ο Μιχάλης (2016), στη
σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας ο 
τεχνολογικός/ψηφιακός γραμματισμός

(digital/technological literacy) των πολιτών
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην

κοινωνική πρόοδό τους, αποτελεί προϋπόθεση
και κριτήριο κοινωνικής κινητικότητας και

συνιστά, σε παγκόσμιο επίπεδο, πρωταρχικό
στόχο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.



Η έννοια του 
ψηφιακού 
γραμματισμού
(2/4)

 Ο Gilster (1997), πρώτος ασχολήθηκε με την αποσαφήνιση
της έννοιας του ψηφιακού γραμματισμού, την οποία
περιγράφει ως την ικανότητα του ατόμου να
αντιλαμβάνεται και να διαχειρίζεται με ευχέρεια τις
πληροφορίες που λαμβάνει από τον υπολογιστή. Ο Gilster
(1997), προσδιορίζει τέσσερις βασικές ικανότητες
ψηφιακής παιδείας:

➢ συγκέντρωση γνώσης
➢ αξιολόγηση περιεχόμενου πληροφοριών
➢ αναζήτηση στο Διαδίκτυο και 
➢ πλοήγηση σε υπερκείμενο (Lankshear & Knobel, 2006).

Ισχυρίζεται ότι χρειαζόμαστε να διδάξουμε και να
μάθουμε «πώς να χρησιμοποιούμε σωστά τον Ιστό και πώς να
είμαστε κριτικοί» και ότι «όλοι μας πρέπει να μάθουμε αυτή
την ικανότητα» (Gilster 1997, όπ. αναφ. στο Pool 1997, p. 8).



Η έννοια του 
ψηφιακού 
γραμματισμού
(3/4)

 Ο Sofos (2010) αναφέρει πως ο όρος ψηφιακός
γραμματισμός σχετίζεται με όλα τα μέσα που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε ψηφιακή μορφή, τα οποία
επιβάλλουν από τη μεριά των χρηστών διαφοροποιημένες
ικανότητες και δεξιότητες.

 Σύμφωνα με τους Beetham & Sharpe (2011), οι μαθητές με
υψηλά ποσοστά ψηφιακού γραμματισμού παρουσιάζονται
πιο ευέλικτοι στη τάξη και πιο αποδοτικοί .



Η έννοια του 
ψηφιακού 
γραμματισμού
(4/4)

Οι Hague & Payton (2010, όπ. αναφ. στο
Shively, 2017), απεικονίζουν στο σχήμα δεξιά
τον ψηφιακό γραμματισμό ως ένα σύνολο
αλληλένδετων/συνεργαζόμενων
συστατικών και πιο συγκεκριμένα:

την δημιουργικότητα

την δημιουργική/ κριτική σκέψη και εκτίμηση

την πολιτιστική και κοινωνική κατανόηση

τη συνεργασία

την ικανότητα του να βρίσκεις και να επιλέγεις
πληροφορίες

την αποτελεσματική επικοινωνία

την ασφάλεια στο διαδίκτυο και

τις λειτουργικές/τεχνικές δεξιότητες.



Το podcast ως εκπαιδευτικό εργαλείο

• Εννοιολογικός
προσδιορισμός

• Τα πλεονεκτήματα
του Podcasting στην
εκπαίδευση

• Τα μειονεκτήματα
του Podcasting



Εννοιολογικός
προσδιορισμός (1/2)

• Πρόκειται για μια υβριδική λέξη που
σύμφωνα με τους Brenner (2005) και Gribbins
(2007) συνδυάζει την ονομασία του iPod και την
Αγγλική λέξη “broadcast” που σημαίνει
“αναμετάδοση”(Personal On Demand
broadCAST).

• Σύμφωνα με Unesco ΠσΜΠ (2011), ο όρος
podcasting αναφέρεται στα αρχεία ήχου και
εικόνας των μέσων που κυκλοφορούν σε
περιοδικά διαστήματα και μπορούν να τα
ακούσουν ως podcasts (προηχογραφημένα μέσα)
σε συσκευές, όπως ο Η/Υ και τα «έξυπνα» κινητά
τηλέφωνα με περιεχόμενο, δημόσια διαθέσιμο,
που μπορεί να παραχθεί από χρήστες ψηφιακών
μέσων.



Εννοιολογικός
προσδιορισμός (2/2)

• Το podcast αποτελεί πλέον ένα σημαντικό
εκπαιδευτικό εργαλείο με πολλές
δυνατότητες για τους εκπαιδευτικούς και
τους μαθητές. Τα podcasts υπάγονται στη
φιλοσοφία του web 2.0. Το podcasting
κατηγοριοποιείται ως «φορητή μάθηση»
(m-learning) σύμφωνα με τους Dyson et. al.
(2009, όπ. αναφ. στο Scutter et. al., 2010).



Τα πλεονεκτήματα
του Podcasting 
στην εκπαίδευση
(1/9)

• Το podcasting, αν και πρόσφατα αναδύθηκε από το
mainstream, για πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα
αποτελεί σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο και
προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα στη διαδικασία
μάθησης (Gribbins, 2007), εξυπηρετώντας και τη
συνεργατική μάθηση η οποία ορίζεται ως είναι
«ένα είδος μαθησιακής διαδικασίας που
αναγνωρίζει και λαμβάνει υπόψη της την
αλληλεπιδραστική φύση της γνώσης και της
μάθησης.

• Τα πλεονεκτήματα του Podcasting, ως συνεργατικό
ψηφιακό μέσο, συνοψίζονται στην ευελιξία και την
ευκολία της χρήσης του στη μαθησιακή διαδικασία
ως ενός σύγχρονου τρόπου παρουσίασης μιας
θεματολογίας και αυτό αποτελεί έναν βασικό λόγο
επιλογής του, από τους εκπαιδευτικούς και τους
εκπαιδευόμενους όπως δείχνουν οι μέχρι σήμερα
έρευνες.



Τα 
πλεονεκτήματα
του Podcasting 
στην 
εκπαίδευση
(2/9)

• Το Podcasting ως παιδαγωγικό εργαλείο μπορεί και
να αξιοποιηθεί και στο σύγχρονο μαθητοκεντρικό
μοντέλο διδασκαλίας, την «ανεστραμμένη τάξη»
(flipped classroom).

• Αξιολογείται από τους (Gannod, Burge & Helmick,
2008· Tucker, 2012) ως σημαντικό εργαλείο αφού
θα μπορεί να δίνεται, μέσω μιας εκπαιδευτικής
πλατφόρμας, στους μαθητές το μάθημα σε
podcast για μελέτη στο σπίτι τους, έτσι ώστε οι
ώρες διδασκαλίας να αφιερώνονται σε
ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, στην επίλυση
προβλημάτων και αποριών σχετικές με το μάθημα,
σε ασκήσεις εμπέδωσης, σε δραστηριότητες
εμβάθυνσης ή σε εργαστήρια, λαμβάνοντας με τον
τρόπο αυτό ενεργό μέρος στη μαθησιακή
διαδικασία.



Τα πλεονεκτήματα του Podcasting στην εκπαίδευση
(3/9)

• Tο podcast αξιολογείται ως σημαντική παράμετρος
για την ικανοποίηση διαφορετικών αναγκών
μάθησης των μαθητών, αφού δίνει φωνή σε
μαθητές, που ενδεχόμενα να μην ακούγονταν
διαφορετικά, και ενισχύει την μαθητική συνεργασία
και συμμετοχή, δίνοντας την δυνατότητα στους
μαθητές να γίνουν δημιουργοί υλικού και όχι μόνο
παραλήπτες.



Τα πλεονεκτήματα του Podcasting στην εκπαίδευση (4/9)

• Στα πλεονεκτήματα του Podcasting στην μαθησιακή διαδικασία
καταγράφονται και οι διαπιστώσεις του ΕΕΕΕΚ Ελευσίνας
(2020), στο οποίο οι εκπαιδευτικοί αξιοποίησαν το Podcast σε
τμήματα ειδικής αγωγής. Επεσήμαναν ότι δημιουργώντας
podcast οι εκπαιδευτικοί διαμόρφωσαν ένα πιο ενδιαφέρον και
συνεργατικό μαθησιακό περιβάλλον και οι μαθητές βρήκαν το
περιεχόμενο της διδασκαλίας πιο ελκυστικό.

• Οι εκπαιδευτικοί που εργάστηκαν στα τμήματα αυτά
διαπίστωσαν πως αναπτύχθηκαν δεξιότητες ομιλίας και
σωστής άρθρωσης, εκμάθηση λεξιλογίου και όρων, δεξιότητες
ακρόασης, δεξιότητες συνέντευξης, συγγραφής κ.α., ενώ
διέκριναν ότι υπήρχε μεγαλύτερη συγκέντρωση προσοχής και
μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το project.

• Τέλος, σε γνωστικό επίπεδο, υποστηρίζουν πως οι μαθητές (η
ομάδα αποτελείται από μαθητές με αναπηρία) κατόρθωσαν να
αφομοιώσουν σε ένα πολύ εντυπωσιακό βαθμό τις γνώσεις που
αποκόμισαν από το μάθημα.



Τα πλεονεκτήματα
του Podcasting στην 

εκπαίδευση
(5/9)

Ο McGarr (2009), συνοψίζει τις χρήσεις των
podcasts τις σε τρία επίπεδα:

• α) την υποκατάστατη χρήση (λήψη 
ολοκληρωμένων ηχογραφήσεων των 
διαλέξεων). 

• Στο επίπεδο αυτό, το podcasting μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως ένα υποκατάστατο της
παραδοσιακής διάλεξης όπου οι μαθητές μπορούν να
έχουν πρόσβαση στην ηχογράφηση ολόκληρης της
διάλεξης. Η εκπαιδευτική αξία αυτής της χρήσης θα
ατονήσει εάν το podcast χρησιμοποιηθεί
αποκλειστικά ως υποκατάστατο των παραδόσεων,
αφού μια τέτοια χρήση θα καταστήσει τους μαθητές
ακόμα πιο παθητικούς δέκτες πληροφοριών,



Τα πλεονεκτήματα
του Podcasting στην 

εκπαίδευση
(6/9)

• β) την συμπληρωματική χρήση για τη διευκόλυνση της
μάθησης (πρόσβαση σε περιλήψεις διαλέξεων και υλικό
μαθήματος και πρόσβαση σε επιπλέον μαθησιακό
υλικό).

• Φαίνεται να υπάρχει αρκετά μεγαλύτερη εκπαιδευτική
αξία στα podcasts όταν χρησιμοποιούνται με αυτόν τον
τρόπο. Το συμπληρωματικό υλικό μπορεί έχει δύο εντελώς
διαφορετικές μορφές. Η πρώτη και πιο κοινή μορφή είναι
η χρήση τους για την παροχή περιλήψεων ή συνθέσεων
εκπαιδευτικού υλικού, για παράδειγμα περιλήψεων των
διαλέξεων και συνθέσεων των βασικών κειμένων προς
ανάγνωση.

• Εκτός του ότι παρέχουν υλικό για επανάληψη και
περίληψη, το συμπληρωματικό υλικό μπορεί να έχει τη
μορφή επιπλέον υλικού που διευρύνει ή εμβαθύνει την
κατανόηση των μαθητών. Αυτό το είδος χρήσης μπορεί να
επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα γνωστικής μάθησης
καθώς η παροχή συμπληρωματικού υλικού μπορεί να
προσφέρει στους μαθητές εναλλακτικές οπτικές για
περιεχόμενο που τους έχει ήδη δοθεί ή να τους επιτρέψει
να προβούν σε μία περαιτέρω και βαθύτερη διερεύνηση
των θεμάτων



Τα πλεονεκτήματα
του Podcasting στην 

εκπαίδευση
(7/9)

• γ) την δημιουργική χρήση (δημιουργία 
podcasts για να διανεμηθούν σε συμμαθητές 
και άλλους σπουδαστές). 

• Στη δημιουργική χρήση οι μαθητές συμμετέχουν
περισσότερο στη μάθηση μέσω της κατασκευής
της γνώσης παρά μέσω της παθητικής λήψης της. 
Ο μαθητής θα πρέπει να κατέχει βαθιά γνώση του 
αντικειμένου προκειμένου να κατασκευάσει 
επιτυχώς ένα κατάλληλο podcast επομένως αυτό 
το είδος χρήσης προκαλεί τον μαθητή να εξετάσει 
με κριτική σκέψη το υλικό στο οποίο έχει εκτεθεί. 

• Αυτό το είδος χρήσης μπορεί επίσης να αναπτύξει
τις δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ των μαθητών μέσω της
δημιουργίας και χειρισμού ψηφιακών πολυμέσων.



Τα πλεονεκτήματα
του Podcasting στην 

εκπαίδευση
(8/9)

• Όταν χρησιμοποιείται στο πλαίσιο ομαδικής
εργασίας, μπορούν να αναπτυχθούν και άλλες
σημαντικές κοινωνικές δεξιότητες όπως η
ικανότητα των μαθητών να συνεργάζονται και να
συμμετέχουν αποτελεσματικά σε μία ομάδα. Η
χρήση του περιεχομένου αυτού που
δημιουργείται από μαθητές μπορεί επίσης να
διευκολύνει τη μάθηση μεταξύ συμμαθητών και
να συνδράμει σε ένα υποστηρικτικό και
δημιουργικό περιβάλλον τάξης.

• Οι Lee et. al. (2008, όπ. αναφ. στο McGarr, 2009)
πιστεύουν ότι οι πραγματικές δυνατότητες της
τεχνολογίας του podcasting βρίσκονται στη
χρησιμότητά τους που αφορά στη δημιουργία
γνώσης και στη χρήση τους ως μέσο για την
διάδοση περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί
από μαθητές. Τέτοια χρήση του podcasting
επιτρέπει στους μαθητές να γίνουν δημιουργοί
γνώσης και όχι απλοί δέκτες της γνώσης.



Τα πλεονεκτήματα
του Podcasting στην 

εκπαίδευση
(9/9)

• Η Palenque (2016), σημειώνει πως ως σημαντικός
αναγνωρίζεται από τους εκπαιδευτικούς ο ρόλος της
χρήσης του Podcast και στην παροχή σύντομης,
εξατομικευμένης αφηγηματικής ανατροφοδότησης
σε μορφή αρχείων ήχου για τους μαθητές. Η
σημασία της αποτελεσματικής ανατροφοδότησης
που παρέχεται στους μαθητές με ένα κατανοητό
τρόπο είναι πολύ μεγάλη, αφού αυτή δεν είναι απλή
μετάδοση πληροφοριών.

• Οι μαθητές υποστήριξαν ότι ο βαθμός της
λεπτομέρειας και η προσωπική και μοναδική φύση
της ηχητικής ανατροφοδότησης έκαναν τα σχόλια
ξεκάθαρα. Μια τέτοιου είδους ανατροφοδότηση
προσδίδει περισσότερο βάθος, ίσως επειδή
προσέφερε προτεινόμενες στρατηγικές για την
επίλυση προβλημάτων αντί να αναφέρει απλώς ποια
ήταν τα προβλήματα (Cooper, 2008, Merry &amp;
Orsmond, 2008, όπ. αναφ. στο Palenque, 2016).



Τα 
μειονεκτήματα 
του Podcasting
(1/3)

• Αν και η χρήση του ήχου όπως προαναφέρθηκε έχει
πολλά πλεονεκτήματα στον τομέα της εκπαίδευσης
σημειώνονται και αρνητικά, όπως η κακή ποιότητα
των ηχητικών αρχείων και η δυσκολία των ακροατών
να συγκεντρωθούν εξαιτίας αυτού (Lee, 2010).

• Καίριος είναι και ο παράγοντας της επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών, για τη στάση που σχηματίζουν
απέναντι στη τεχνολογία του podcasting. Οι
αδυναμίες που σημειώνουν οι εκπαιδευτικοί σε
έρευνες που πραγματεύονται για το εν λόγω θέμα,
σχετίζονται με τις ψηφιακή αμάθεια ή ημιμάθεια των
ίδιων και την αδυναμία να ανταπεξέλθουν στα νέα
εκπαιδευτικά δεδομένα, με αποτέλεσμα η τεχνολογία
του podcasting, να μετατρέπεται σε καθαρά
ψυχαγωγικό μέσο (Voykinska, 2016).



Τα 
μειονεκτήματα 
του Podcasting
(2/3)

• Το podcasting έχει επίσης κατηγορηθεί ότι οδηγεί σε παθητική
μάθηση με τους μαθητές να εστιάζονται στη συσκευή
αναπαραγωγής ήχου αντί να έχουν ενεργή συμμετοχή στο
περιεχόμενο της διάλεξης (Palmer & Devitt, 2007, όπ.αναφ. στο
Scutter et al.). Οι Scutter et. al. (2010), υποστηρίζουν πως η πιο
πάνω θέση ενδεχομένως να προέρχεται από την τρέχουσα κυρίαρχη
εκπαιδευτική θεώρηση όπου κυριαρχεί μία κονστρουβιστική άποψη
και η οποία υποστηρίζει ότι η εις βάθος μάθηση πραγματοποιείται
όταν ο μαθητής συμμετέχει ενεργά στις μαθησιακές
δραστηριότητες.

• Ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση του Torres (2011), ο οποίος
υποστηρίζει, πως κάποιες μελέτες έχουν δείξει πως η μάθηση με τη
χρήση τεχνολογίας είναι λιγότερο αποτελεσματική ως και
αναποτελεσματική όταν οι μαθησιακοί στόχοι δεν είναι ξεκάθαροι
και όταν η τεχνολογία εξετάζεται με ένα διάχυτο τρόπο



Τα 
μειονεκτήματα 
του Podcasting
(3/3)

• Τέλος, ο McGarr (2009, p.8), παραθέτει την άποψη των Lee & Chan
οι οποίοι, ενώ αποδέχονται τις δυνατότητες της τεχνολογίας του
podcasting στη δημιουργία γνώσης, εντούτοις υποστηρίζουν ότι
συχνά χρησιμοποιείται ρητορική αντί της πραγματικής έρευνας για
να δικαιολογηθεί η χρήση των σύγχρονων κινητών τεχνολογιών
στην εκπαίδευση και προτείνουν, οι εκπαιδευτικοί να είναι
συγκρατημένοι απέναντι στους ισχυρισμούς πως οι νέες
τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μάθηση
οπουδήποτε και οποτεδήποτε, συνιστώντας να συνυπολογίζουν
και τους παιδαγωγικούς, τεχνικούς, χρηστικούς και κοινωνικούς
περιορισμούς.



▪ Ενδεικτικές
δραστηριότητες
αξιοποίησης του
Podcast στη
μαθησιακή
διαδικασία (1/2)

Προτείνουμε ενδεικτικά
δραστηριότητες, που
μπορούν να υλοποιηθούν
από τους μαθητές σε
ατομικό ή ομαδικό
επίπεδο με την
ενθάρρυνση και την
διακριτική καθοδήγηση
του εκπαιδευτικού.

1. Δίνουμε στους μαθητές δύο διαφορετικά δείγματα
ειδησεογραφικής γραφής για το ίδιο, επίκαιρο κατά προτίμηση,
θέμα και τους ζητάμε να σχολιάσουν το περιεχόμενο των άρθρων,
την οπτική αντιμετώπισης του θέματος, και να εκφράσουν τη γνώμη
τους αιτιολογώντας ποιο από τα δύο κείμενα είναι πιο δυνατό ή πιο
πληροφοριακό και πως θα μπορούσε να βελτιωθεί το άλλο άρθρο.

2. Συνομιλούν με τον συγγραφέα του βιβλίου που διάβασαν και
τους συνάρπασε. Επενδύουν την συνομιλία τους με ήχους και
μουσική.

3. Παίρνουν συνέντευξη από δημοφιλή, για τους νέους, πρόσωπα
(πχ. αθλητή, συγγραφέα, μουσικό, τον/τους δημιουργό/ούς μιας
καινοτόμου δραστηριότητας ή μιας start up επιχείρησης). Συζητούν
για το έργο τους και το αποτύπωμά του στους νέους.

4. Συζητούν και αναλύουν με έναν μαθητή από άλλη χώρα ένα
δημοτικό τραγούδι που υπάρχει ως παραλλαγή και στη χώρα του(πχ.
«Το τραγούδι του νεκρού αδελφού» ή άλλες παραλογές ή τα
τραγούδια της αγάπης). Σχολιάζουν το θέμα του, τον τρόπο με τον
οποίο οι δύο λαοί το τραγουδούν και τι εκφράζει για αυτούς, τους
συμβολισμούς που έχει για κάθε λαό, τα σημεία συνάντησης των
δύο λαών, κ.ά.



▪ Ενδεικτικές
δραστηριότητες 
αξιοποίησης του 
Podcast στη 
μαθησιακή 
διαδικασία (2/3)

Προτείνουμε ενδεικτικά
δραστηριότητες, που
μπορούν να υλοποιηθούν
από τους μαθητές σε
ατομικό ή ομαδικό
επίπεδο με την
ενθάρρυνση και την
διακριτική καθοδήγηση
του εκπαιδευτικού.

5. Περιηγούνται στην πόλη τους και παρουσιάζουν τα ιστορικά
μνημεία της και σελίδες τής τοπικής ιστορίας της(επαφή και
γνώση τοπικής ιστορίας), πολιτιστικά δρώμενα, λογοτεχνικές
αναφορές, αξιοθέατα και ό,τι άλλο αφορά τη ζωή στην πόλη
τους, ώστε το podcast αυτό να αποτελέσει οδηγό ξενάγησης για
τους νεοεισαχθέντες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της πόλης τους
ή να λειτουργήσει «διαφημιστικά» και να προσελκύσει
υποψήφιους φοιτητές. Μπορούν να επενδύσουν το Podcast με
μουσική ή και με εικόνες και video από την πόλη τους(video
podcast).

6. Με αφορμή ένα βιβλίο ή ένα άρθρο που γράφτηκε και
αναδεικνύει ένα θέμα που αντιμετωπίζεται με διαφορετικό
τρόπο από τις κουλτούρες άλλων λαών(πχ. η θέση της γυναίκας,
παιδική εργασία), συζητούν με συμμαθητές τους από άλλες
χώρες. Πώς το αντιμετωπίζουν, γιατί πιστεύουν ότι γίνεται αυτό;



▪ Ενδεικτικές
δραστηριότητες 
αξιοποίησης του 
Podcast στη 
μαθησιακή 
διαδικασία (3/3)

Προτείνουμε ενδεικτικά
δραστηριότητες, που
μπορούν να υλοποιηθούν
από τους μαθητές σε
ατομικό ή ομαδικό
επίπεδο με την
ενθάρρυνση και την
διακριτική καθοδήγηση
του εκπαιδευτικού.

7. Συζητούν αντίθετες αναγνώσεις πάνω σε μια
δημοφιλή κινηματογραφική ταινία ή μια ανάρτηση
στα social media ή ενός άρθρου.

8. Προτείνουμε ένας, διαφορετικός κάθε φορά,
μαθητής να παρουσιάζει κάθε εβδομάδα ένα βιβλίο
που διάβασε σχολιάζοντάς το ή ακόμα και
προτείνοντας το τέλος που ενδεχόμενα θα ήθελε να
είχε.

9. Δραστηριότητα Δημιουργικής Γραφής: Κάθε
εβδομάδα ένας μαθητής αναλαμβάνει να εξελίξει μια
κοινή ιστορία από ένα διαφορετικό ρόλο. Το ίδιο
μπορεί να γίνει και με ένα ποίημα.



Συμπεράσματα
▪ Οι βελτιώσεις στην ποιότητα της μάθησης και της διδασκαλίας δεν απαντώνται

στη χρήση της τεχνολογίας και μόνο, ούτε με τη χρήση της και μόνο η εκπαίδευση
γίνεται καινοτόμα. Αντιθέτως, απαντώνται στη διδασκαλία και τις παιδαγωγικές
ευκαιρίες που προσφέρουν τα εργαλεία αυτά. Στον τομέα της εκπαίδευσης, η
χρήση των podcasts προϋποθέτει την ανάπτυξη ικανοτήτων διαχείρισης της
πληροφορίας που ενθαρρύνουν την κατασκευή της γνώσης και την
αποτελεσματική διαχείρισή της (Torres, 2011).

▪ Για να αξιοποιηθεί η ψηφιακή τεχνολογία προς όφελος των σπουδαστών και των
εκπαιδευτικών, χρειάζεται μια προσέγγιση που θα συνδυάζει κατάρτιση των
εκπαιδευτικών, προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικά υλικά που να είναι
κατάλληλα για μοντέλα διδασκαλίας υποστηριζόμενα με ψηφιακά μέσα (COM
2018).

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.
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