
Εκπαίδευση και Διαδίκτυο: Σύγχρονες τάσεις, προβληματισμοί, προσεγγίσεις και 

πρακτικές 

 

Εισαγωγικό της Σύνταξης 

 

Το 8ο  τεύχος του περιοδικού αποτελεί θεματική έκδοση με τίτλο: «Εκπαίδευση και 

Διαδίκτυο: Σύγχρονες τάσεις, προβληματισμοί, προσεγγίσεις και πρακτικές». Το ενδιαφέρον 

εστιάζει σε παιδαγωγικά ζητήματα που σχετίζονται με τα ψηφιακά Μέσα και με τη 

διαδικασία ένταξής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, κυρίως όταν μιλάμε για ηλεκτρονική 

και διαδικτυακή εκπαίδευση. 

 

Οι παιδαγωγικοί προβληματισμοί αναπτύσσονται στο Θεωρείο. Εδώ παρουσιάζονται εννέα 

εργασίες με διακριτές θεματικές διαστάσεις που βασίζονται κυρίως στη παιδαγωγική 

εμπειρική έρευνα, συμβάλλοντας έτσι στην τεκμηριωμένη διατύπωση απαντήσεων που 

μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. 

 

Το πρώτο άρθρο [ipads im Unterrichtseinsatz του Aufenanger Stefan] αναφέρεται στον τρόπο 

αξιοποίησης των tablet σε σχολεία της Γερμανίας. Το δεύτερο [Apps for Kids – A Question of 

Quality] της Lennsen Fiora εστιάζει στην ποιότητα των Apps για του μαθητές και τα παιδιά 

γενικότερα. Το τρίτο άρθρο [Εξ αποστάσεως διδασκαλία ιστορίας της τέχνης μέσω 

διαδικτυακής εφαρμογής στηριγμένη στο μοντέλο 4ΜΑΤ ] των Παπαδοπούλου Μαρία και 

Σοφού Αλιβίζου παρουσιάζει μια καινοτόμα διδακτική μεθοδολογία που μπορεί να 

αξιοποιηθεί στη διαδικτυακή εκπαίδευση. Το επόμενο άρθρο [Κοινότητες Μάθησης στην 

Ελληνική Διασπορά: Ο Ρόλος της Τηλεδιάσκεψης] των Καζούλλη Βασιλείας, Σπαντιδάκη 

Γιάννη και Καπλανέρη Μαρίας παρουσιάζει το παράδειγμα διαδικτυακής εκπαίδευσης μέσω 

της αδελφοποίησης σχολείων. Το άρθρο των Καμπουροπούλου Μαρίας, Φώκιαλη Πέρσας, 

Στέφου Στάθη [The importance of virtual educational Museum to folk art, culture and 

sustainable development. A case study in High School] παρουσιάζει μια μελέτη περίπτωσης 

στο πλαίσο της δημιουργίας ένος εικονικού μουσείου. Το έκτο άρθρο [Αξιολόγηση, 

Σχεδιασμός και Προετοιμασία Επιμορφωτικού Προγράμματος Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης σε παιδιά Ρομά] των Ντερονογιάννη Ελένη και Λιάμπα Αναστάσιο παρουσιάζει 

το μεθοδολογικό σχεδιασμό μιας από απόστασης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Το έβδομο 

άρθρο των Δάρρα Μαρίας και Μπαμπά Νίκου έχει θεματική συνάφεια με το προηγούμενο  

[Παράγοντες αποτελεσματικότητας εξ αποστάσεως επιμόρφωσης: Εμπειρική έρευνα] καθώς 

εστιάζει στα ερευνητικά πρίσματα που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. Το όγδοο άρθρο του Καραμούζη Πολύκαρου [Η αναπαραγωγή 

των θρησκευτικών δομών εξουσίας στο χώρο του διαδικτύου] πραγματεύεται το ερώτημα εάν 

η online θρησκευτική παρουσία των θρησκειών μεταβάλλει τις παραδοσιακές θρησκευτικές 

δομές εξουσίας και τις μετασχηματίζει. Το τελευταίο άρθρο της Καραμανώλη Ελένης 

[Ιστορική εκπαίδευση και διαδίκτυο: μία διδακτική πρόταση με τη χρήση του διαδικτύου, 

εστιασμένη στις δομικές ιστορικές έννοιες] εστιάζει στη σημασία του ιστορικού και του 

μιντιακού γραμματισμού των φοιτητών, ως βασικής προϋπόθεσης για την κατανόηση των 

ιστορικών γεγονότων. 

 

Στην ενότητα Διάλογος παρουσιάζονται τοποθετήσεις με αφορμή ένα κεντρικό ερώτημα που 

σχετίζεται με την ένταξη των ψηφιακών Μέσων στην εκπαίδευση: Ποια είναι η φιλοσοφία 

των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που εντάσσουν δομικά την αξιοποίηση των νέων και 

ψηφιακών  Μέσων στην οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού και την παιδαγωγική και 

διδακτική αξιοποίηση τους; Το βασικό αυτό ερώτημα μπορεί να δομηθεί λογικά στα εξής 

επιμέρους ερωτήματα: 

1. τι είναι τα ψηφιακά Μέσα για το εκπαιδευτικό ίδρυμα; 

2. ποια ψηφιακά Μέσα/τεχνολογίες/υπηρεσίες χρησιμοποιούνται και με ποιόν τρόπο 

(μεμονωμένα, συνδυαστικά, συγχρόνως) 

3. πώς αντιλαμβάνεται το εκπαιδευτικό ίδρυμα την αξιοποίηση των ψηφιακών Μέσων 

στην εκπαιδευτική διαδικασία; 



4. ποιες ευκαιρίες δίνουν αυτά για την καλύτερη οργάνωση των δομών (διοικητικών, 

αρχειοθέτηση εκπαιδευτικών πόρων, επικοινωνίας) και την ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού ιδρύματος (επέκταση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικής 

προσέγγισης κ.α.); 

5. Τι σημαίνουν όλα αυτά για την οργάνωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος (αγορά, 

επιμόρφωση, πιλοτική φάση δοκιμής συνεργασίας κ.α.)  

 

Σ’ αυτά τα σημαντικά παιδαγωγικά ζητήματα τοποθετούνται δύο εκπαιδευτήρια α) Δούκα και 

β) Κολέγιο Ρόδου. 

 

Στο Προσκήνιο: παρουσιάζεται η διδακτορική διατριβή του Χρήστου Μαρκαντώνη με τίτλο: 

«Ο ρόλος ατομικών και οργανωσιακών παραγόντων στη διαδικασία επιτυχούς ενσωμάτωσης 

των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας από τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης». Η έρευνα εστιάζει α) στη διερεύνηση του ρόλου εσωτερικών παραγόντων, β) 

των επιπέδων ανησυχίας των εκπαιδευτικών, γ) στην αποτύπωση των σταδίων παιδαγωγικής 

αξιοποίησης των ψηφιακών Μέσων, δ) στη μελέτη της επίδρασης ατομικών (ενδογενών) και 

οργανωσιακών (εξωγενών) παραγόντων στις ανησυχίες των εκπαιδευτικών και το βαθμό 

ενσωμάτωσης νέων Μέσων και ε) στην κατανόηση της διαδικασίας σταδιακής ενσωμάτωσης 

των ΤΠΕ. Επίσης, παρουσιάζεται η διδακτορική διατριβή του Δημήτρη Σπανού με τίτλο «Οι 

φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη 

διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό». Η έρευνα έγινε σε σχολείο το οποίο εφαρμόζει 

πρόγραμμα ενός φορητού Η/Υ ανά μαθητή και εξετάστηκαν τέσσερις διαστάσεις: α) η 

διαφοροποίηση στη διδασκαλία, β) ο μιντιακός γραμματισμός των μαθητών που συμμετείχαν 

στο πρόγραμμα, γ) οι απόψεις και οι στάσεις των μαθητών σχετικά με το πρόγραμμα και δ) οι 

απόψεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το πρόγραμμα. 

 

Στις βιβλιοπαρουσιάσεις παρουσιάζεται από την Ελένη Σκούρτου το βιβλίο σε επιμέλεια 

των Αλ. Σοφού και Κ. Βρατσάλη Παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων Μέσων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 


