
Χρόνης Κσνηγός 

 

Ο Καθηγηηήρ κ. Φπόνηρ Κςνηγόρ kynigos@ppp.uoa.gr διδάζκει ηα ανηικείμενα ηηρ Δκπαιδεςηικήρ Τεσνολογίαρ και 

ηηρ Γιδακηικήρ ηυν Μαθημαηικών ζε πποπηςσιακό και μεηαπηςσιακό επίπεδο. Έσει εποπηεύζει δεκαηέζζεπιρ 

ολοκληπυμένερ επιηςσώρ διδακηοπικέρ διαηπιβέρ και δεκάδερ διπλυμαηικέρ μεηαπηςσιακέρ επγαζίερ. Υπήπξε 

διεςθςνηήρ ηος Π.Μ.Σ. ‘Γιδακηική Μαθημάηυν Διδικόηηηαρ με Νέερ Τεσνολογίερ’ http://dimente.ppp.uoa.gr., και 

είναι ςπεύθςνορ ηηρ καηεύθςνζηρ ‘Σύγσπονερ Τεσνολογίερ ζηην Δκπαίδεςζη’, ηος Π.Μ.Σ. ‘Θευπία, Ππάξη και 

Αξιολόγηζη ηος Δκπαιδεςηικού  Έπγος’ http://thepae.ppp.uoa.gr. και μέλορ ηηρ Δ.Γ.Δ. ηος διαπανεπιζηημιακού 

Π.Μ.Σ. ‘Γιδακηική και Μεθοδολογία ηυν Μαθημαηικών’ http://www.math.uoa.gr/me/.  

Η επεςνηηική ηος δπάζη ζςνίζηαηαι ζηη μελέηη πηςσών ηηρ εκπαιδεςηικήρ ππακηικήρ η οποία αναδύεηαι καηά ηην 

εθαπμογή παιδαγυγικών καινοηομιών ζε εκπαιδεςηικούρ οπγανιζμούρ ηηρ ηςπικήρ εκπαίδεςζηρ αλλά και ηηρ 

άηςπηρ και δια βίος εκπαίδεςζηρ. Η επινόηζη και ο ζσεδιαζμόρ ηυν καινοηομιών αςηών έσοςν υρ ζηόσο ηην 

αξιοποίηζη ηηρ τηθιακήρ και επικοινυνιακήρ ηεσνολογίαρ ώζηε να πποκύτει ππόζθεηη παιδαγυγική αξία. Το 

επεςνηηικό έπγο ηος διακπίνεηαι από ηη ζςμμεηοσή ηος, από ηο 1993 και εξήρ, ζε πάνυ από είκοζι ανηαγυνιζηικά 

επεςνηηικά και αναπηςξιακά έπγα σπημαηοδοηούμενα από ηην Δςπυπαφκή Ένυζη, ηην Γ.Γ.Δ.Τ. ηος Υποςπγείος 

Ανάπηςξηρ και ηο Υπ.Δ.Π.Θ. με ιδιαίηεπη έμθαζη ζηο Ι.Τ.Υ.Δ.-Γιόθανηορ (http://www.cti.gr). Δίναι Γιεςθςνηήρ 

ηος Δπγαζηηπίος Δκπαιδεςηικήρ Τεσνολογίαρ (http://etl.ppp.uoa.gr). Υπήπξε ιδπςηικό ζηέλεσορ ηος εςπυπαφκού 

ακαδημαφκού δικηύος απιζηείαρ ‘Kaleidoscope’  (FP6 – Technology Enhanced Learning, http://www-

kaleidoscope.imag.fr) και ηηρ Ένυζηρ Δπεςνηηών Γιδακηικήρ ηυν Μαθημαηικών (http://www.ucy.ac.cy/enedim). 

Δίναι παπάλληλα επεςνηηήρ ζηο Ι.Τ.Υ.Δ.-Γιόθανηορ, και ςπήπξε ςπεύθςνορ για ηον παιδαγυγικό ζσεδιαζμό ηος 

ζςγγπαθικού ζςζηήμαηορ ‘Αβάκιο’ (http://e-slate.cti.gr). Όζον αθοπά ζε άλλα τηθιακά επγαλεία για ηην 

εκπαίδεςζη έσει ηην εςθύνη ηος παιδαγυγικού ζσεδιαζμού ηπιών επιπλέον λογιζμικών ζςμβολικήρ έκθπαζηρ και 

δςναμικού σειπιζμού για μαθημαηική διεπεύνηζη (με ηιρ ονομαζίερ ‘Φελυνόκοζμορ’, ‘Μησανοςπγείο - MaLT’ 

και ‘Cruislet’) καθώρ και άλλυν λογιζμικών κςπίυρ παπαγώγυν ηος Αβάκιος, ζε άλλα ανηικείμενα, όπυρ ηο 

επγαλείο ζςγγπαθήρ παισνιδιών 'sus-x', ηο επγαλείο διασείπιζηρ πληποθοπιών 'ηαξινομούμε' και ηο επγαλείο 

Νεςηώνιυν πειπαμάηυν 'δςναμοζκηνή' ('http://etl.ppp.uoa.gr/_content/download/index_download.htm).  

Υπήπξε ζηέλεσορ ηηρ ενέπγειαρ ‘Οδύζζεια’ ηος Υπ.Δ.Π.Θ. (1996-2000) για ηην ένηαξη ηυν τηθιακών ηεσνολογιών 

ζηη Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη και είναι μέλορ ηηρ επιζηημονικήρ επιηποπήρ ηος Ι.Τ.Υ.Δ.-Γιόθανηορ  για ηην 

ηπέσοςζα εςπεία επιμόπθυζη (Β' Δπίπεδο) ζηην παιδαγυγική αξιοποίηζη ηυν τηθιακών ηεσνολογιών, ςπεύθςνορ 

για ηο ανηικείμενο ηυν Μαθημαηικών. Το ςπεπδεκαεηέρ αςηό έπγο έσει καηαπηίζει μέσπι ζηιγμήρ 98 επιμποθυηέρ 

μαθημαηικών (http://etl.ppp.uoa.gr/pake/pake.htm). και επιμοπθώζει και 2000/7000 καθηγηηέρ http://b-

epipedo2.cti.gr/.  Δίναι Δπιζηημονικόρ Υπεύθςνορ και Σςνηονιζηήρ ηος έπγος ηυν διαδπαζηικών βιβλίυν ηυν 

μαθημαηικών (http://ebooks.edu.gr) όπος ήδη έσοςν αναπηςσθεί 1800 τηθιακά δομήμαηα ('μικποπειπάμαηα') για 

ηα βιβλία 3ηρ Γημοηικού έυρ και Β Λςκείος Γενικήρ Παιδείαρ και ηηρ ζςλλογήρ μαθημαηικών ηος αποθεηηπίος 

'Φυηόδενηπο' (http://dschool.edu.gr) ζηα πλαίζια ηος έπγος 'Χηθιακό Σσολείο' ηος Ι.Τ.Υ.Δ.-Γιόθανηορ.  

Γιεηέλεζε εκλεγμένο μέλορ ηηρ Γιεθνούρ Ένυζηρ για ηην Χςσολογία ηηρ Μαθημαηικήρ Δκπαίδεςζηρ (1991-1995). 

Σςμμεηείσε ζηη διοπγάνυζη ζςνεδπίυν όπυρ ηα ΔνΔΓιΜ-Ι, ΔΤΠΔ-IV, CERME-V/WG9, ICMI-XI/TSG22, 

Constructionism II, 2012, και ΙΙΙ, 2014, και ςπήπξε επιζηημονικόρ ςπεύθςνορ ηος Γιαδπαζηικού Τεσνολογικού 

Πάπκος με ηην ονομαζία ‘Πολςμήσανο’, ηεσνοβλαζηού ηος Δ.Κ.Π.Α. 

(http://www.youtube.com/watch?v=d8AJwADKd90). Το ζςγγπαθικό ηος έπγο αποηελείηαι από πεπίπος 200 

δημοζιεύζειρ ζε επεςνηηικά πεπιοδικά, επιζηημονικά βιβλία και ππακηικά διεθνών και εγσώπιυν ζςνεδπίυν μεηά 

από διαδικαζία κπίζηρ. Δίναι ζςγγπαθέαρ ηος βιβλίος ‘Το μάθημα ηηρ Γιεπεύνηζηρ: Παιδαγυγική Αξιοποίηζη 
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ηυν Χηθιακών Τεσνολογιών για ηη Γιδακηική ηυν Μαθημαηικών’ (2007, Δλλ. Γπάμμαηα). Σηοισεία ηην 

21.12.2015 από ηο Google Scholar δείσνοςν 955 αναθοπέρ ζηο έπγο ηος, h-index 18, i-10-index 29 (ηην ηελεςηαία 

πενηαεηία ανηίζηοισα, 592, h-index 13, i-index 18).  

  

  


