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1908

Albert Jahnke, αναφορά 
στη δυνατότητα κατασκευής 
ασύρματου τηλεφώνου

1926

Χρήση ασύρματου 
τηλεφώνου στην Α’θέση 
στα γερμανικά τρένα 

1940

Ενσωμάτωση κινητών 
τηλεφώνων σε 
αυτοκίνητα πολυτελείας

1946

Πρώτα ασύρματα δίκτυα

1949

Εμπορική διάθεση 
ασύρματων τηλεφώνων 
από την ΑΤ&Τ

Ιστορία του κινητού τηλεφώνου



1973

M.Cooper, κατασκεύασε 
το πρώτο κινητό 
τηλέφωνο

1992

Εμφάνιση των 
πρώτων smartphones 
από την IBM 

1993

Η κινητή 
τηλεφωνία
στην Ελλάδα

2007

Εμφάνιση του 
πρώτου iPhone

2008

Εμφάνιση 
των πρώτων 
συσκευών με Adroid

Ιστορία του κινητού τηλεφώνου



Παγκόσμια διαμάχη για τη χρήση του 
κινητού τηλεφώνου 

στην αίθουσα διδασκαλίας

Απαγόρευση
2018-2019

Γαλλία
Άρση της 

απαγόρευσης
2018

Ιταλία
Η κάθε 

πολιτεία 
αποφασίζει 
ξεχωριστά 

ΗΠΑ
Ενθάρρυνση
Καναδάς

Απαγόρευση
2018-2019

Ελλάδα



πολιτεία
σίγουρα όχι…

σχολείο
μάλλον όχι…

γονείς
δεν θέλουμε…

μαθητές
θέλουμε…

λοιπός κόσμος
δεν απαντώ

Λόγος !
τα επιχειρήματα…

Σήμερα

Σήμερα

αντικατάσταση των σχολικών βιβλίων

για την προστασία του περιβάλλοντος

για οικονομικά οφέλη 

και αν χρησιμοποιεί το κινητό του 
για να μιλήσει ή να αντιγράψει;

αντίλογος
διαφωνούμε…



αντίλογος
διαφωνούμε…

πολιτεία
σίγουρα όχι…

σχολείο
μάλλον όχι…

γονείς
δεν θέλουμε…

μαθητές
θέλουμε…

λοιπός κόσμος
δεν απαντώ

Λόγος !
τα επιχειρήματα…

Σήμερα

Σήμερα

το ίδιο το σχολείο θα πρέπει να διδάξει 
τη σωστή χρήση 

καλλιέργεια και διαχείριση της ψηφιακής ταυτότητας

επίγνωση της μονιμότητας των ενεργειών

μήπως όμως οδηγεί στην αποξένωση;

η χρήση του ως παιχνιδιού

καλλιεργεί την εσωστρέφεια σε βάρος της 
κοινωνικότητας



αντίλογος
διαφωνούμε…

πολιτεία
σίγουρα όχι…

σχολείο
μάλλον όχι…

γονείς
δεν θέλουμε…

μαθητές
θέλουμε…

λοιπός κόσμος
δεν απαντώ

Λόγος !
τα επιχειρήματα…

Σήμερα

Σήμερα

διευρύνοντας την αμοιβαία κατανόηση
και μάθηση

οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν
 ψηφιακά εργαλεία 

για να συνδεθούν με άλλους μαθητές

της ίδιας τάξης

της ίδιας πόλης

ή όλου του κόσμου

διευρύνοντας την αμοιβαία κατανόηση 
και την μάθηση



λόγος
συμφωνούμε…

πολιτεία
σίγουρα όχι…

σχολείο
μάλλον όχι…

γονείς
δεν θέλουμε…

μαθητές
θέλουμε…

λοιπός κόσμος
δεν απαντώ

Αντίλογος !
τα επιχειρήματα…

Σήμερα

Σήμερα

υπάρχει όμως και το φαινόμενο του 
εκφοβισμού (cyberbullying)

με την μορφή ενός εκφοβιστικού

ρατσιστικού

ή προσβλητικού

ηλεκτρονικού μηνύματος

το σχολείο όμως μπορεί να 
αντιμετωπίσει το πρόβλημα

εφόσον υπάρχει ενημέρωση



λόγος
συμφωνούμε…

πολιτεία
σίγουρα όχι…

σχολείο
μάλλον όχι…

γονείς
δεν θέλουμε…

μαθητές
θέλουμε…

λοιπός κόσμος
δεν απαντώ

Αντίλογος !
τα επιχειρήματα…

Σήμερα

Σήμερα

να εντοπίζουν και να επιλέγουν 
τις σωστές πληροφορίες

με την ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης

με την ουσιαστική μόρφωση

και ανθρωπιστικής προσέγγισης 
του κόσμου

με την καλλιέργεια ηθικών αξιών

ώστε οι μαθητές να είναι ικανοί

και ας μην ξεχνάμε τους μαθητές 
με μαθησιακές δυσκολίες



λόγος
συμφωνούμε…

πολιτεία
σίγουρα όχι…

σχολείο
μάλλον όχι…

γονείς
δεν θέλουμε…

μαθητές
θέλουμε…

λοιπός κόσμος
δεν απαντώ

Αντίλογος !
τα επιχειρήματα…

Σήμερα

Σήμερα

επηρεάζει αρνητικά την γλωσσική έκφραση

και εθίζει στη συνθηματολογική χρήση του λόγου

δεν είναι απλό εργαλείο η γλώσσα

είναι ο πολιτισμός μας

είναι η ιστορία μας

είναι η ταυτότητά μας

πιθανά προβλήματα υγείας



Άρα σε ποιο συμπέρασμα καταλήγουμε;

ΜΕΤΡΟΝ 

ΑΡΙΣΤΟΝ

πολυδιάστατη
εκπαίδευση
ανθρωπιστικές αξίες 
κριτική αντίληψη

κινητό 🡪 εργαλείο
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