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ΘΕΩΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ 

Ενότθτα 1.1 

 

Ο ρόλοσ των ΤΡΕ ςτθ δόμθςθ τθσ κοινωνίασ τθσ Γνϊςθσ.  

Θ ζνταξθ των ΤΡΕ ςτα πλαίςια των ςτόχων τθσ εκπαίδευςθσ για τθν περίοδο 
2007-2013 και για το 2020. 

 1. Ειςαγωγι 

Σιμερα είναι δφςκολο να κατανοθκοφν οι γενικζσ κατευκφνςεισ τθσ εκπαιδευτικισ 

πολιτικισ ςτθν Ελλάδα, αν δε λάβουμε υπόψθ μασ τθν εκπαιδευτικι πολιτικι τθσ Ε.Ε, θ 

οποία επθρεάηεται κατά πολφ από τισ παγκόςμιεσ εξελίξεισ. Το μάκθμα αποτελεί μια 

πολφ ςφντομθ ενθμερωτικι ειςαγωγι ςτισ Ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ ςχετικά με τθν 

ενςωμάτωςθ των ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ και, με ζνα γενικότερο τρόπο, ςχετικά με το 

ρόλο που καλοφνται να διαδραματίςουν οι ΤΡΕ  ςτθν εκπαίδευςθ και τθν ακόλουκθ 

αναγκαιότθτα επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν ςτθν παιδαγωγικι αξιοποίθςθ των 

ΤΡΕ. Στo πλαίςιο του μακιματοσ δίδονται ςχετικζσ πθγζσ ςτουσ επιμορφουμζνουσ, 

ϊςτε να ζχουν τθ δυνατότθτα πλθρζςτερθσ πλθροφόρθςθσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ 

τουσ. Κα πρζπει βζβαια να επιςθμανκεί ότι λόγω των διαρκϊν διεκνϊν εξελίξεων,  οι 

ςχετικζσ πθγζσ εμπλουτίηονται διαρκϊσ και, ςε κάποιο μζτρο, αλλάηουν περιεχόμενο 

πολφ ςυχνά και ωσ εκ τοφτου ο διαρκισ ζλεγχοσ των αναφορϊν (μζςω υπερδεςμϊν) 

είναι αναγκαίοσ. 

 

Διδακτικοί 

Στόχοι 

 Θ βαςικι ενθμζρωςθ γφρω από τισ Ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ που 

ςχετίηονται με τισ εκπαιδευτικζσ χριςεισ των Τεχνολογιϊν 

Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν 

 

 
2.  Γενικά ςτοιχεία για τισ πολιτικζσ ενςωμάτωςθσ των ΣΠΕ ςτθν 

Εκπαίδευςθ 

 

Οι ΤΡΕ ςτα 

Εκπαιδευτικά 

ςυςτιματα 

Πλο και περιςςότερεσ χϊρεσ αςχολοφνται με τθν ειςαγωγι και 

ενςωμάτωςθ των ΤΡΕ ςτα εκπαιδευτικά τουσ ςυςτιματα, γεγονόσ που 

δείχνει το ςθμαντικό ρόλο που μποροφν να διαδραματίςουν οι ΤΡΕ 

ςτθν εκπαίδευςθ. Αυτι θ προςπάκεια περιλαμβάνει από τθ μια τθν 
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ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςε ςχζςθ με τθ χριςθ των Θ.Υ. και των Νζων 

Τεχνολογιϊν γενικότερα (χειριςμόσ, προγραμματιςμόσ κλπ) από όλον 

τον πλθκυςμό και από τθν άλλθ ςυντελεί ςτον αναςχθματιςμό των 

εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων, αφοφ θ ειςαγωγι των Θ.Υ. και γενικότερα 

των ΤΡΕ, επιφζρει μια ςειρά από αλλαγζσ ςτον τρόπο διδαςκαλίασ, 

ςτο ρόλο που καλείται να παίξει ο εκπαιδευτικόσ ςε αυτό το νζο 

πλαίςιο και ςτα αναλυτικά προγράμματα που κα πρζπει να είναι 

προςαρμοςμζνα ςτα νζα δεδομζνα. 

 

 

Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

και οι πολιτικζσ 

εκπαιδευτικϊν 

χριςεων των ΤΡΕ 

 

Με ζνα γενικό τρόπο, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ αναγνωρίηει πολφ γριγορα 

(από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990) τθν αναγκαιότθτα τθσ 

ενςωμάτωςθσ των ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ και ταυτόχρονα τθν ανάγκθ 

τθσ απόκτθςθσ προθγμζνων γνϊςεων και δεξιοτιτων χειριςμοφ Θ.Υ. 

και χριςθσ των ΤΡΕ από το ςφνολο των πολιτϊν. Ζτςι από πολφ νωρίσ 

κζτει ςε εφαρμογι projects και προγράμματα που υποςτθρίηουν και 

προωκοφν τα ςχετικά κζματα, όπωσ τα γνωςτά Socrates, Minerva, 

GRUNDVIG και άλλα. Σχετικι πλθροφόρθςθ για όλα υπάρχει ςτθ 

διεφκυνςθ:  

http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/socrates_en.htm

l (τελευταία επίςκεψθ 2 Οκτωβρίου 2012) και ειδικότερα για το κακζνα 

ςε άλλεσ ιςτοςελίδεσ,  

όπωσ http://ec.europa.eu/education/index_en.html (τελευταία 

επίςκεψθ 2 Οκτωβρίου 2012) για το Erasmus και γενικότερα με 

ειδιςεισ για τθν Εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ.  

  

Τθν προςπάκεια αυτι ςε ευρωπαϊκό επίπεδο ςθματοδοτεί θ αρχικι 

ςφνοδοσ του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου τθσ Λιςςαβόνασ το 2000, που 

ζκεςε ωσ πρϊτο ορόςθμο το 2010, τθ χρονιά κατά τθν οποία θ 

Ενωμζνθ Ευρϊπθ κα (ζπρεπε να) καταςτεί θ ανταγωνιςτικότερθ και 

δυναμικότερθ οικονομία  τθσ γνϊςθσ ςε όλθ τθν υφιλιο. Ζμφαςθ 

δίνεται ςτθ χριςθ των Νζων Τεχνολογιϊν. Τα Σχολεία και τα Κζντρα 

Κατάρτιςθσ να ςυνδεκοφν με το διαδίκτυο. Να κεςπιςτεί ευρωπαϊκό 

δίπλωμα  βαςικϊν δεξιοτιτων πλθροφορικισ με πιςτοποίθςθ για να 

προαχκοφν οι βαςικζσ γνϊςεισ ψθφιακισ τεχνολογίασ. Θ κοινωνία τθσ 

γνϊςθσ ςφμφωνα με τθ ςτρατθγικι τθσ Λιςαβόνασ είναι ενταγμζνθ ςτο 

http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/socrates_en.html
http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/socrates_en.html
http://ec.europa.eu/education/index_en.html
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ςφςτθμα τθσ Δια βίου μάκθςθσ. Το άτομο, δθλαδι, μπροςτά ςτισ 

προκλιςεισ των Νζων Τεχνολογιϊν τθσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνίασ 

πρζπει να είναι ςε κζςθ να παράγει ςυνεχϊσ νζα  γνϊςθ.  

Στο Λουξεμβοφργο, αργότερα, τα κράτθ μζλθ απεφάςιςαν για τον 

τρόπο με τον οποίο κα επιτευχκεί ο ςτόχοσ αυτόσ, δθλαδι τθ ςφγκλιςθ 

των εκνικϊν πολιτικϊν ςτθν υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνων ςτόχων. 

 Σιμερα γνωρίηουμε ότι ο ςτόχοσ δεν επετεφχκθ (τουλάχιςτον ςτο 

βακμό που κα ζπρεπε) αλλά  θ ανάγκθ είναι ακόμθ πιο επιτακτικι – 

δεδομζνων των ςθμερινϊν ακραίων οικονομικϊν ςυνκθκϊν 

 

 3. Εξειδίκευςθ των Ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν 

 

 

Συγκεκριμενοποίθςθ 

των Ευρωπαϊκϊν 

πολιτικϊν 

 Τα παραπάνω επιβεβαιϊνονται ςτο Συμβοφλιο τθσ Στοκχόλμθσ, το 

2001 

(http://www.parliament.cy/parliamentgr/101/conclusion_stockhom.pd

f, (τελευταία επίςκεψθ 3 Οκτωβρίου 2012), όπου αρχίηουν να 

διαφαίνονται πιο ςυγκεκριμζνεσ προκζςεισ προσ τθν κατεφκυνςθ 

αυτι:  

 Ροιοτικι αλλαγι των δομϊν τθσ εκπαίδευςθσ  

 Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν εκπαίδευςθ και τθν 

κατάρτιςθ 

 Διεφρυνςθ των «οριηόντων» των εκπαιδευτικϊν 

ςυςτθμάτων (ουςιαςτικά δθλαδι διεφρυνςθ των κεωριςεων κάκε 

εκνικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ). 

 

 

 

 

 

 

Ροιοτικι αλλαγι των 

δομϊν τθσ 

εκπαίδευςθσ 

Θ αλλαγι αυτι ζχει να κάνει με πρωτοβουλίεσ που αφοροφν ςτθ 

βελτίωςθ των υποδομϊν και των ουςιαςτικϊν και τυπικϊν προςόντων 

ςε εκπαιδευόμενουσ, εκπαιδευτικοφσ και εκπαιδευτζσ. Αυτζσ οι 

πρωτοβουλίεσ μπορεί να περιλαμβάνουν τον υπάρχοντα εξοπλιςμό και 

τθν υποδομι ςε μια ςχολικι μονάδα, τον τρόπο αξιοποίθςθσ των 

διακζςιμων τεχνολογικϊν πόρων, τθν επάρκεια ςε εξειδικευμζνο 

προςωπικό (τεχνικό και επιςτθμονικό).  Ρεριλαμβάνεται επίςθσ και μια 

ςειρά από επιμζρουσ υπο-ςτόχουσ που άπτονται τθσ ποιότθτασ τθσ 

εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ. Για παράδειγμα, πρζπει να 

προςδιοριςτοφν οι επικυμθτζσ δεξιότθτεσ των εκπαιδευτικϊν και ςτθ 

http://www.parliament.cy/parliamentgr/101/conclusion_stockhom.pdf
http://www.parliament.cy/parliamentgr/101/conclusion_stockhom.pdf
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ςυνζχεια να λθφκοφν αντίςτοιχα μζτρα ϊςτε να τισ αναπτφξουν (όπωσ 

ςυμβαίνει με τθν αναμόρφωςθ προγραμμάτων ςπουδϊν των 

αντίςτοιχων Ρανεπιςτθμιακϊν Τμθμάτων). Επίςθσ, κα πρζπει να 

αποφαςιςτεί το πϊσ οι δεξιότθτεσ αυτζσ, ςυνδυαηόμενεσ με τισ 

παραδοςιακζσ δεξιότθτεσ, μποροφν να ενςωματωκοφν ςτα αναλυτικά 

προγράμματα, με ζμφαςθ τϊρα πια ςτθ δια βίου μάκθςθ, όπωσ και 

ςτα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ. Ακόμθ, πρζπει να εξαςφαλιςτεί θ 

επάρκεια του εξοπλιςμοφ και των υποδομϊν γενικότερα, ϊςτε να 

κεωρθκεί δεδομζνθ θ πρόςβαςθ ςτισ υποδομζσ αυτζσ. 

 

 

 

Διευκόλυνςθ τθσ 

πρόςβαςθσ ςτθν 

εκπαίδευςθ και τθν 

κατάρτιςθ 

Στόχοσ είναι θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ όλων των πολιτϊν ςτα 

ςυςτιματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και κατ’ επζκταςθ θ 

δυνατότθτα μετακίνθςθσ από ζνα ςφςτθμα ςε κάποιο άλλο πάντα ςτο 

πλαίςιο τθσ δια βίου μάκθςθσ. Αυτό ςθμαίνει πωσ κα πρζπει να 

τεκοφν και άλλοι, ενδιάμεςοι ςτόχοι, όπωσ το να εξαςφαλιςτοφν ίςεσ 

ευκαιρίεσ ςτο πλαίςιο τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και τα προγράμματα 

αυτά να ςχεδιάηονται, ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ των 

ςυγκεκριμζνων κοινωνικϊν ομάδων ςτισ οποίεσ απευκφνονται. 

 

 

 

Διεφρυνςθ των 

«οριηόντων» των 

εκπαιδευτικϊν 

ςυςτθμάτων 

Ρρόκειται ουςιαςτικά για τθν απόπειρα ενιαιοποίθςθσ 

(ομογενοποίθςθσ) και ενοποίθςθσ (δθμιουργίασ ενόσ μοναδικοφ 

χϊρου) εκπαίδευςθσ-κατάρτιςθσ-επιμόρφωςθσ. Ππωσ γίνεται 

αντιλθπτό, για τθν επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ προχποτίκεται θ 

υπζρβαςθ άλλων εμποδίων, όπωσ οι εκνοτικζσ, γλωςςικζσ και 

πολιτιςμικζσ διαφορζσ. Επιπλζον, τα επιμζρουσ περιφερειακά ι εκνικά 

προγράμματα κα πρζπει ςταδιακά να αποκτιςουν ζνα διευρυμζνο 

ςφνολο ςκοπϊν και ςτόχων, ϊςτε να ςυνδεκοφν με τθν 

επονομαηόμενθ Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ και τϊρα πλζον, τθν 

Κοινωνία τθσ Γνϊςθσ. Κα πρζπει, για παράδειγμα, να ςυνδεκοφν με 

τθν κουλτοφρα, αλλά και τθν αγορά εργαςίασ όλθσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ, να λαμβάνουν υπόψθ τουσ τισ τοπικζσ, περιφερειακζσ αλλά 

και τισ διεκνείσ εξελίξεισ και να ενςωματϊνουν τθν ιδζα τθσ υπερ-

τοπικότθτασ.  

 

 4. Δράςεισ για τθ ςυγκεκριμενοποίθςθ των ςτόχων ςε Επίπεδο 

εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων 
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Ψθφιακζσ πθγζσ 

πλθροφόρθςθσ για τισ 

ςχετικζσ ενζργειεσ και 

το ςχεδιαςμό τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δίκτυα Επικοινωνίασ 

 

 

 

Ευρωπαϊκό Σχολικό 

Δίκτυο 

 

 

 

Για τθ ςτιριξθ τθσ ςτρατθγικισ τθσ Λιςαβόνασ το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβοφλιο και το Συμβοφλιο προζβθ ςε μια ςειρά από δράςεισ, όπωσ 

είναι θ Θλεκτρονικι Ευρϊπθ ( eEurope)  και τα Σχζδια Δράςθσ για 

Θλεκτρονικι μάκθςθ (eLearning Action Plans), τα οποία ζχουν ωσ 

ςτόχο τουσ τθν ζνταξθ των Νζων Τεχνολογιϊν ςτθν εκπαίδευςθ των  

κρατϊν μελϊν. Οι ςθμαντικότερεσ δράςεισ αφοροφν τθν  ζνταξθ των 

Νζων Τεχνολογιϊν ςτθ διδαςκαλία όλων των γνωςτικϊν αντικειμζνων, 

τθν επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν και τθν ενκάρρυνςθ τθσ δια βίου 

μάκθςθσ (L - Change Consortium, 2004).  Συγκεκριμζνα με τθν 

Απόφαςθ 2318/2003/ΕΚ, τθσ 5θσ Δεκεμβρίου 2003, θ Ε.Ε κζςπιςε το 

πρόγραμμα eLearning το οποίο αποςκοποφςε ςτθ βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ των ευρωπαϊκϊν ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ 

και τθσ πρόςβαςθσ ςε αυτά μζςω αποτελεςματικισ χριςθσ των 

τεχνολογιϊν των πλθροφοριϊν και των επικοινωνιϊν. 

Ειδικότεροι ςτόχοι του προγράμματοσ ιταν να προωκθκοφν τα μζςα 

χριςθσ τθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ, τα οποία βοθκοφν ςτθν προςωπικι 

ανάπτυξθ και ςτθν κοινωνικι ςυνοχι. Ενιςχφουν, επίςθσ, το 

διαπολιτιςμικό διάλογο και μειϊνουν το ψθφιακό χάςμα. Θ 

θλεκτρονικι μάκθςθ είναι προχπόκεςθ για τθ Δια βίου μάκθςθ και 

τθν κατάρτιςθ αλλά και για τθν ενδυνάμωςθ τθσ ευρωπαϊκισ 

διάςταςθσ ςτθν εκπαίδευςθ 

(http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/ge

neral_framework/c11073_el.htm, τελευταία πρόςβαςθ 3 Οκτωβρίου 

2012). 

 

Δίκτυα Επικοινωνίασ 

Ευρωπαϊκό χολικό Δίκτυο  

Το Σεπτζμβριο του 1996 είκοςι χϊρεσ ίδρυςαν  το Ευρωπαϊκό Σχολικό 

Δίκτυο  ( European Network, EUN), ζναν οργανιςμό που ςκοπό ζχει να 

υποςτθρίξει τθ διδαςκαλία και τθν μάκθςθ ςτα Ευρωπαϊκά ςχολεία 

μζςω των ΤΡΕ. Σιμερα οι χϊρεσ που ςυμμετζχουν είναι τριάντα και 

ζχουν υλοποιθκεί εκπαιδευτικά προγράμματα ςε τζςςερισ περιοχζσ 

δράςθσ: τθν κακοδιγθςθ, τθν εξυπθρζτθςθ, τθ ςυνεργατικότθτα και 

τθν  ανάπτυξθ. Θ αποςτολι του είναι να αυξιςει τισ ευκαιρίεσ 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003D2318:EL:NOT
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11073_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11073_el.htm
http://www.europeanschoolnet.org/
http://www.europeanschoolnet.org/
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European network of 

innovative schools 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Δίκτυο Σχολικισ 
Καινοτομίασ 

 

 

 

 

 

 

 

εκμάκθςθσ για τουσ νζουσ Ευρωπαίουσ μζςω τθσ επικοινωνίασ και 

ενθμζρωςθσ ςε όλα τα επίπεδα, από τουσ μακθτζσ μζχρι και τα 

Υπουργεία Ραιδείασ των χωρϊν μελϊν. 

Ο ιςτοχϊροσ για το ευρωπαϊκό δίκτυο ςχολείων European Schoolnet 

ζχει πολλζσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ (http://www.eun.org/web/guest) 

(τελευταία επίςκεψθ 3 Οκτωβρίου 2012) για τισ δράςεισ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Στο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Σχολικοφ Δικτφου 

λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2005 θ Εκπαιδευτικι Ρφλθ (e-

schoolnet), θ οποία παρζχει ενθμζρωςθ  για τισ δραςτθριότθτεσ του 

Δικτφου. Συγχρόνωσ λειτουργεί ωσ μζςο επικοινωνίασ και 

πλθροφόρθςθσ και δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν παιδαγωγικι 

αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν. 

 

European network of innovative schools  

Το ENIS( European network of innovative schools) επίςθσ είναι ζνα 

Δίκτυο 500 ςχολείων που διακρίνονται ωσ προσ τθ χριςθ των 

τεχνολογιϊν πλθροφορίασ και επικοινωνίασ ςτθ διδαςκαλία και τθ 

μάκθςθ. Ο δικτυακόσ τόποσ λειτουργεί ωσ χϊροσ ανταλλαγισ 

εμπειριϊν μεταξφ των ςχολείων κακϊσ και ωσ μζςο ςφναψθσ 

ςυνεργαςιϊν. 

 

Σο Δίκτυο χολικισ Καινοτομίασ 

Το Δίκτυο Σχολικισ Καινοτομίασ 

(http://www.protovoulia.org/diktyo/diktyo-sxolikis-kainotomias) 

εντάςςεται ςτο πλαίςιο δράςθσ τθσ μορφωτικισ πρωτοβουλίασ και 

υποςτθρίηεται από τθν ιςότιμθ ςυμμετοχι των Λδρυμάτων που 

ςυνεργάηεται με το Υπουργείο Ραιδείασ. Το Δίκτυο ξεκίνθςε τθ 

λειτουργία του το 2007 και ζχει ωσ ςτόχο του τθν ουςιαςτικι βελτίωςθ 

τθσ ποιότθτασ τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ. Απευκφνεται ςε ςχολικζσ 

μονάδεσ Νθπιαγωγείων, Δθμοτικϊν και Γυμναςίων και ςε ομάδεσ 

εκπαιδευτικϊν που εργάηονται ςτισ εν λόγω ςχολικζσ μονάδεσ ι ςε 

μεμονωμζνουσ εκπαιδευτικοφσ και προτείνει προςεγγίςεισ και 

πρακτικζσ, που προάγουν τθν υιοκζτθςθ καινοτομιϊν και τθν 

ανάπτυξθ. Υποςτθρίηοντασ τθν ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν και 

http://www.eun.org/web/guest
http://enis.eun.org/eun.org2/eun/en/enis2/entry_page.cfm?id_area=18
http://www.protovoulia.org/diktyo/diktyo-sxolikis-kainotomias
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Το Ρανελλινιο 
Σχολικό Δίκτυο  

προωκϊντασ εκπαιδευτικζσ καινοτομίεσ, το ΔΣΚ επιδιϊκει τθν 

ουςιαςτικι αλλαγι ςτθ μορφι και ςτο περιεχόμενο τθσ εκπαιδευτικισ 

πράξθσ. 

Οι εκπαιδευτικοί επιμορφϊνονται μζςω του διαδικτυακοφ 

εργαςτθρίου (http://epimorfosi.protovoulia.org) και θ επιμόρφωςι 

τουσ πιςτοποιείται ςε δφο επίπεδα. Οι ανεξάρτθτοι εκπαιδευτικοί 

δραςτθριοποιοφνται μεμονωμζνα μζςω του προγράμματοσ ανοικτισ 

επιμόρφωςθσ του εργαςτθρίου. Το δίκτυο προωκεί τθ 

ςυνεργατικότθτα και τθν ομαδικότθτα και ςτοχεφει ςτθν εξ 

αποςτάςεωσ ςυνεργαςία με ςχολεία άλλων χωρϊν αλλά και ςτο 

άνοιγμα των ςχολείων ςτθν τοπικι κοινωνία. Οι ςυνεργαηόμενεσ 

ςχολικζσ μονάδεσ και οι εκπαιδευτικοί αποτελοφν μια διαδικτυακι 

κοινότθτα που ςτθρίηει και ενδυναμϊνει τον κακζνα από αυτοφσ ϊςτε 

να υλοποιοφν καινοτόμουσ δράςεισ. Υποςτθριηόμενοι επιμορφωτικά 

αξιοποιοφν τθν παιδαγωγικι πρόταςθ και τθ μεκοδολογία του ΔΣΚ και 

προβαίνουν ςε εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ «με ςκοπό το 

ςτοχευμζνο ςχεδιαςμό, τθν εφαρμογι και ςταδιακι υιοκζτθςθ 

καινοτόμων προςεγγίςεων ςτθν κακθμερινι ςχολικι πράξθ, ςτα 

επιμζρουσ γνωςτικά αντικείμενα και ςε διεπιςτθμονικά και άλλα 

προγράμματα ανάπτυξθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ».Θ παρεχόμενθ 

υποςτιριξθ, θ επικοινωνία και θ ανταλλαγι απόψεων και εμπειριϊν 

εξελίςςονται κατά κφριο λόγο ςτο θλεκτρονικό περιβάλλον μάκθςθσ 

του ΔΣΚ (http://epimorfosi.protovoulia.org).  

Σο Πανελλινιο χολικό Δίκτυο  

Το 2000 το Υπουργείο Εκνικισ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων 

επιδιϊκοντασ τθν  αναδιάρκρωςθ των εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν και 

τθν ζνταξθ και αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Ρλθροφορίασ και 

Επικοινωνίασ (ΤΡΕ) ςτθν εκπαίδευςθ, ζκεςε ςε λειτουργία ζνα 

τεχνολογικά προθγμζνο εκπαιδευτικό δίκτυο, το Ρανελλινιο Σχολικό 

Δίκτυο - ΡΣΔ (www.sch.gr)., που ωσ  ςτόχο του ζχει να διαςυνδζςει όλα 

τα ςχολεία τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςε 

ζνα εκπαιδευτικό Intranet και να δθμιουργιςει μία νζα γενιά 

http://epimorfosi.protovoulia.org/
http://epimorfosi.protovoulia.org/
http://www.sch.gr/
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Το πρόγραμμα 

eTwinning 

 

 

 

εκπαιδευτικϊν κοινοτιτων που κα χρθςιμοποιεί κακθμερινά τισ ΤΡΕ 

ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Συγκεκριμζνα πρόκειται για ζνα 

ενδοδίκτυο του ΥΡΔΒΜΚ, ςτο οποίο, βάςει των ςτοιχείων του 

Υπουργείου Ραιδείασ,  οι ςυνδεδεμζνεσ ςιμερα ςτο ΡΣΔ μονάδεσ είναι 

16.618 ςχολεία και 925 διοικθτικζσ υπθρεςίεσ, 594 βιβλιοκικεσ, 60 

Γενικά Αρχεία του Κράτουσ και πολλοί άλλοι φορείσ. Ο δείκτθσ 

ευρυηωνικισ διείςδυςθσ είναι 74,5% και αναλφεται ςε 93% για τθ 

δευτεροβάκμια, 73% για τα δθμοτικά ςχολεία και 30% για τα 

νθπιαγωγεία. Οι εκπαιδευτικοί με προςωπικό λογαριαςμό είναι 77.659 

και οι μακθτζσ 51.986.  Ο αρικμόσ των ψθφιακϊν μακθμάτων είναι 

3.596 από 926 ςχολεία (τρζχον ςχολικό ζτοσ) και περί τα 10.000 

εκπαιδευτικά ιςτολόγια και 100 εκπαιδευτικζσ κοινότθτεσ παρζχονται 

από ΡΣΔ, τα οποία επιςκζπτονται περιςςότεροι από 150.000 μοναδικοί 

επιςκζπτεσ ανά μινα. Τζλοσ, θ πφλθ του ΡΣΔ είναι θ πρϊτθ ςε 

επιςκεψιμότθτα εκπαιδευτικι πφλθ ςτθν Ελλάδα, με περιςςότερουσ 

από 200.000 μοναδικοφσ επιςκζπτεσ ςε ζναν τυπικό μινα.  

Το Σχολικό δίκτυο μζςα ςτο πλαίςιο των εφαρμογϊν τθσ θλεκτρονικισ 

διακυβζρνθςθσ υποςτθρίηει επίςθσ και το διοικθτικό ζργο του 

Υπουργείου και των Σχολικϊν Μονάδων. Για παράδειγμα ςτθρίηει τθ 

ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων όςον αφορά τουσ μακθτζσ και τουσ 

εκπαιδευτικοφσ, τθ διαδικαςία των προςλιψεων, τθ μιςκοδοςία, τθ 

διανομι βιβλίων. Γενικά το ΡΣΔ είναι ςιμερα το μεγαλφτερο δθμόςιο 

δίκτυο ςτθν Ελλάδα  και ζχει αναγνωριςτεί διεκνϊσ ο ρόλοσ του ωσ 

προσ τθν προαγωγι και τθν αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν 

Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) ςτθν εκπαίδευςθ.  

 Σο πρόγραμμα eTwinning 

Επίςθσ το πρόγραμμα eTwinning 

http://www.etwinning.net/ww/el/pub/etwinning/index2006.htm 

(τελευταία επίςκεψθ 3 Οκτωβρίου 2012) αποςκοπεί ςτισ ςυνεργαςίεσ 

μεταξφ ςχολείων για οποιοδιποτε μάκθμα. Είναι ζνα πολφ 

διαδεδομζνο πρόγραμμα που χρθςιμοποιεί πολφ τισ ΤΡΕ. Από τθν 

ζναρξθ τθσ δράςθσ ζχουν εγγραφεί περιςςότερα από ογδόντα ζξι 

χιλιάδεσ ςχολεία από 32 Ευρωπαϊκά κράτθ. Σε αυτό ςυνζβαλε 

http://www.etwinning.net/ww/el/pub/etwinning/index2006.htm


17  Επιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών - Τεύσορ 1 (Γενικό Μέπορ) 

Επιμόπθωζη Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Εθαπμογή ηων ΤΠΕ ζηη Διδακηική Ππάξη  
ΙΤΥΕ Διόθανηορ - Διεύθςνζη Επιμόπθωζηρ και Καηάπηιζηρ (ΔΕΚ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το πρόγραμμα 

eTwinning και το 

project Xperimania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ςθμαντικά θ καινοτομία που προςφζρει θ ιδζα τθσ θλεκτρονικισ 

αδελφοποίθςθσ ςχολείων, θ απλότθτα τθσ όλθσ διαδικαςίασ και θ 

αμεςότθτα τθσ δράςθσ.  

Σχετικζσ οδθγίεσ υπάρχουν ςτο: 

http://www.etwinning.net/shared/data/etwinning/general/guidelines_

el.pdf (τελευταία επίςκεψθ 3 Οκτωβρίου 2012). 

 Εκτόσ από αυτό όμωσ θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςτθρίηει και μια ςειρά 

άλλων ςτρατθγικϊν επιλογϊν, που ςυνδζουν τθν εκπαίδευςθ και τισ 

ΤΡΕ. Ζτςι, για παράδειγμα, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςτθρίηει τισ καινοτόμεσ 

εκπαιδευτικζσ χριςεισ των ΤΡΕ ςτθν Εκπαίδευςθ. Για παράδειγμα το 

project Xperimania, είναι ζνα καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο 

ςτοχεφει ςτθ χριςθ των ΤΡΕ για τθ διάδοςθ ιδεϊν και γνϊςεων 

επιςτθμονικϊν. 

http://www.xperimania.net/ww/en/pub/xperimania/homepage.htm 

(τελευταία επίςκεψθ 3 Οκτωβρίου 2012).  Μάλιςτα θ ΕΕ αναγνωρίηει 

τθν ανάγκθ για περιςςότερουσ νζουσ ερευνθτζσ ςτισ κετικζσ επιςτιμεσ 

και υποςτθρίηει εκδθλϊςεισ (φεςτιβάλ, διαγωνιςμοφσ κλπ) μζςα ςτο 

πνεφμα αυτό http://ec.europa.eu/research/science-

society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=781&CFID=3403577&CF

TOKEN=36ec88066394306-A872CF48-AFC8-2F09-

C9AE2B9E198DEC88&jsessionid=b10131e934c52e0e85c0135b7a7017e

58433TR (τελευταία επίςκεψθ 3 Οκτωβρίου 2012).  

Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ  εκτόσ από τθν επικοινωνία μεταξφ των ςχολείων 

και των παραγόντων των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων (μακθτϊν, 

εκπαιδευτικϊν, διοίκθςθσ, ςτελεχϊν)  υποςτθρίηει γενικά και τισ 

δραςτθριότθτεσ, που βοθκοφν ςτθ διάδοςθ τθσ ιδζασ του «Ευρωπαίου 

πολίτθ». Το 

http://myeurope.eun.org/ww/en/pub/myeurope/home/resources/los.

cfm (τελευταία επίςκεψθ 3 Οκτωβρίου 2012) για παράδειγμα 

περιλαμβάνει μια ςειρά από απλά παιχνίδια και κουίη ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα, με κζμα τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, τθν ιςτορία τθσ και τουσ 

ςτόχουσ τθσ.  

Ακόμθ θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ προωκεί το eLearning ςτθν Ευρωπαϊκι 

http://www.etwinning.net/shared/data/etwinning/general/guidelines_el.pdf
http://www.etwinning.net/shared/data/etwinning/general/guidelines_el.pdf
http://www.xperimania.net/ww/en/pub/xperimania/homepage.htm
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=781&CFID=3403577&CFTOKEN=36ec88066394306-A872CF48-AFC8-2F09-C9AE2B9E198DEC88&jsessionid=b10131e934c52e0e85c0135b7a7017e58433TR
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=781&CFID=3403577&CFTOKEN=36ec88066394306-A872CF48-AFC8-2F09-C9AE2B9E198DEC88&jsessionid=b10131e934c52e0e85c0135b7a7017e58433TR
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=781&CFID=3403577&CFTOKEN=36ec88066394306-A872CF48-AFC8-2F09-C9AE2B9E198DEC88&jsessionid=b10131e934c52e0e85c0135b7a7017e58433TR
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=781&CFID=3403577&CFTOKEN=36ec88066394306-A872CF48-AFC8-2F09-C9AE2B9E198DEC88&jsessionid=b10131e934c52e0e85c0135b7a7017e58433TR
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=781&CFID=3403577&CFTOKEN=36ec88066394306-A872CF48-AFC8-2F09-C9AE2B9E198DEC88&jsessionid=b10131e934c52e0e85c0135b7a7017e58433TR
http://myeurope.eun.org/ww/en/pub/myeurope/home/resources/los.cfm
http://myeurope.eun.org/ww/en/pub/myeurope/home/resources/los.cfm
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Το eLearning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

European Information 

Society 2010    

Ζνωςθ με διάφορουσ τρόπουσ 

(http://elearningawards.eun.org/ww/en/pub/elearning_awards_2007/

homepage.htm, τελευταία επίςκεψθ 3 Οκτωβρίου 2012), όπωσ και τισ 

επιχειρθματικζσ δράςεισ τθσ νεολαίασ ςτο Λφκειο και το Ρανεπιςτιμιο 

με τθ βοικεια των ΤΡΕ μζςω (και) του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ 

(προγράμματα νεανικισ Επιχειρθματικότθτασ). Αντίςτοιχα, θ ΕΕ 

προωκεί προγράμματα  διαφόρων τφπων για τθν προϊκθςθ τθσ 

Ρλθροφορικισ εγγραμματοςφνθσ των πολιτϊν, τθν ψθφιοποίθςθ των 

υπθρεςιϊν και το e-commerce. To πρόγραμμα «Δικτυωκείτε» (go 

online) http://www.infosoc.gr/infosoc/el-

GR/grafeiotypou/news/opis_news/general/diktyotheite_10-01-

2007.htm, τελευταία επίςκεψθ 3 Οκτωβρίου 2012), για παράδειγμα, 

περιλαμβάνει πολφ καινοτόμεσ δράςεισ για τθν κατάρτιςθ ιδιοκτθτϊν 

πολφ μικρϊν επιχειριςεων ςτισ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ. Ζτςι, οι δράςεισ 

τθσ ΕΕ για τισ ΤΡΕ ςτθν Εκπαίδευςθ και τθν Εκπαίδευςθ ςτισ ΤΡΕ είναι 

πολυςχιδείσ και κακολικζσ, και καλφπτουν όλθ τθν εκπαίδευςθ, με 

πολλοφσ τρόπουσ. 

  H νζα πολιτικι τθσ ΕΕ για τισ ΤΡΕ, αποκαλοφμενθ i2010, European 

Information Society 2010 

(http://www.eurescom.de/message/messageOct2005/i2010_The_EUs_

new_ICT_strategy.asp, τελευταία επίςκεψθ 3 Οκτωβρίου 2012), 

αποτελεί μια επζκταςθ τθσ Στρατθγικισ τθσ Λιςςαβόνασ (ςτθν οποία 

δεξιότθτεσ ςτθ χριςθ  τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ κεωρικθκαν 

απαραίτθτεσ: digital competence involves the confident and critical use 

of information society technology (IST) and thus basic skills in 

information and communication technology αναφζρει επί λζξει θ ΕΕ για 

να προςδιορίςει τισ δεξιότθτεσ αυτζσ θ οποία, όπωσ, υιοκετικθκε 

πολφ πρόςφατα ςχετικϊσ, το 2005, και λειτουργεί ςυμπλθρωματικά  

(http://europa.eu/scadplus/glossary/infoso_media_policy_guidelines_e

l.htm, τελευταία επίςκεψθ 3 Οκτωβρίου 2012), περιλαμβάνει πολλζσ 

και διάφορεσ δράςεισ.  

Στο 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/ind

ex_el.htm, (τελευταία επίςκεψθ 3 Οκτωβρίου 2012) υπάρχει μια 

http://elearningawards.eun.org/ww/en/pub/elearning_awards_2007/homepage.htm
http://elearningawards.eun.org/ww/en/pub/elearning_awards_2007/homepage.htm
http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/grafeiotypou/news/opis_news/general/diktyotheite_10-01-2007.htm
http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/grafeiotypou/news/opis_news/general/diktyotheite_10-01-2007.htm
http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/grafeiotypou/news/opis_news/general/diktyotheite_10-01-2007.htm
http://www.eurescom.de/message/messageOct2005/i2010_The_EUs_new_ICT_strategy.asp
http://www.eurescom.de/message/messageOct2005/i2010_The_EUs_new_ICT_strategy.asp
http://europa.eu/scadplus/glossary/infoso_media_policy_guidelines_el.htm
http://europa.eu/scadplus/glossary/infoso_media_policy_guidelines_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/index_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/index_el.htm


19  Επιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών - Τεύσορ 1 (Γενικό Μέπορ) 

Επιμόπθωζη Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Εθαπμογή ηων ΤΠΕ ζηη Διδακηική Ππάξη  
ΙΤΥΕ Διόθανηορ - Διεύθςνζη Επιμόπθωζηρ και Καηάπηιζηρ (ΔΕΚ) 

ςχετικά πλιρθσ αναφορά ςε πολλά ςχετικά ντοκουμζντα και 

αποφάςεισ τθσ ΕΕ. Σε άλλουσ ιςτοχϊρουσ (όπωσ 

http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/it-

technologies_en.pdf, τελευταία επίςκεψθ 3 Οκτωβρίου 2012) 

υπάρχουν ενδιάμεςεσ αναφορζσ και εκκζςεισ για τθν πρόοδο ςτθν 

επίτευξθ των ςτόχων που είχαν τεκεί. 

 

 

 

Θ επιμόρφωςθ των 

εκπαιδευτικϊν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλα τα παραπάνω όμωσ αναδεικνφουν τθ μεγάλθ ςπουδαιότθτα τθσ 

επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν ςτα πλαίςια πάντα τθσ δια βίου 

μάκθςθσ. Θ επιμόρφωςθ αποτελεί εργαλείο για τθν επαγγελματικι 

ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν προκειμζνου να αναπτφξουν περαιτζρω 

δεξιότθτεσ, όπωσ: τθν ικανότθτα να οργανϊνουν δυναμικά 

περιβάλλοντα μάκθςθσ, να αξιοποιοφν τισ ΤΡΕ προκειμζνου να 

διδάξουν το αντικείμενό τουσ, να ςυντελοφν ςτθν οργάνωςθ του 

ςχολικοφ προγράμματοσ και να το προςαρμόηουν, όταν απαιτείται, 

ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ των μακθτϊν τουσ, να μποροφν να 

επικοινωνοφν ουςιαςτικά με γονείσ και κοινωνικοφσ εταίρουσ, να 

μποροφν να ικανοποιιςουν τισ απαιτιςεισ εκείνεσ που κζτει το 

πλαίςιο τθσ δια βίου μάκθςθσ ι το πλαίςιο τθσ ειδικισ αγωγισ των 

παιδιϊν με ειδικζσ ανάγκεσ. 

Ζτςι, ζνα επιμορφωτικό πρόγραμμα (ιδιαίτερα όςα ςχετίηονται με τισ 

ΤΡΕ ςτθν Εκπαίδευςθ), πρζπει να κακιςτά τουσ εκπαιδευτικοφσ  

ικανοφσ να μποροφν να παρακολουκοφν τα τεκταινόμενα ςτο χϊρο 

των τεχνολογικϊν εξελίξεων και ςτθ ςυνζχεια αυτζσ τισ νζεσ εξελίξεισ 

να μποροφν να τισ προςαρμόηουν και να τισ ενςωματϊνουν ςτισ 

ανάγκεσ των μακθμάτων ι των μακθτϊν τουσ με ζναν κριτικό τρόπο. 

Ριο ςυγκεκριμζνα για το Ρρόγραμμα τθσ επιμόρφωςθσ Β επιπζδου κα 

μποροφςαν να αναφερκοφν επιλεκτικά ωσ αναμενόμενεσ δεξιότθτεσ 

που κα αναπτφξουν οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί οι εξισ: 

 Να αντιλαμβάνονται εκείνουσ τουσ τρόπουσ με τουσ 

οποίουσ μποροφν να αξιοποιθκοφν οι ΤΡΕ προκειμζνου να 

εξυπθρετιςουν τισ διδακτικζσ προκζςεισ του διδάςκοντα και κάτω 

από ποιεσ προχποκζςεισ μπορεί να γίνει αυτι θ αξιοποίθςθ. 

http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/it-technologies_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/it-technologies_en.pdf
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Το Νζο Σχολείο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Να είναι ςε κζςθ να εμπλζκουν ενεργθτικά τουσ μακθτζσ 

ςτθ διαδικαςία μάκθςθσ με τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ 

 Να μποροφν να παρακολουκοφν τισ εξελίξεισ ςτο χϊρο των 

ςυγκεκριμζνων λογιςμικϊν που προςφζρονται για εκπαιδευτικι 

χριςθ και να μποροφν να τα αξιοποιοφν αποτελεςματικά. 

 Να μποροφν να εφαρμόηουν ςυγκεκριμζνεσ αρχζσ που κα 

διζπουν το ςχεδιαςμό εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων ϊςτε αυτζσ 

να αξιοποιοφν κατά παιδαγωγικά ορκό τρόπο τισ ΤΡΕ ςτθν τάξθ. 

Ραράλλθλα με τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ςτισ ΤΡΕ το 

ΥΡΔΒΜΚ προωκεί τισ ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ με τθν αναγγελία ίδρυςθσ 

του «Νζου Σχολείου». Το Μάρτιο του 2010 θ Υπουργόσ Ραιδείασ Α. 

Διαμαντοποφλου προχωρά ςτθν διακιρυξθ του Ψθφιακοφ Σχολείου 

(http://www.ypepth.gr/docs/neo_sxoleio_brochure_100305.pdf 

(Τελευταία επίςκεψθ 3 Οκτωβρίου 2012) με  βαςικό χαρακτθριςτικό 

του τθ δθμιουργία τθσ «Ψθφιακισ Τάξθσ». 

 Οι  «Επτά Άξονεσ Λειτουργίασ» του είναι: 

1. Ψθφιακόσ εξοπλιςμόσ ςε κάκε τάξθ (διαδραςτικοί πίνακεσ, Θ/Υ 

και ευρυηωνικι πρόςβαςθ ςτο Internet) 

2. Δθμιουργία πφλθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ (για διαρκι 

πλθροφόρθςθ των γονζων, μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν) 

3. Ολοκλιρωςθ Επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν ςτισ ΣΠΕ  

4. Ψθφιοποίθςθ των ςχολικϊν βιβλίων και των ςχεδίων μακθμάτων 

ςε όλεσ τισ τάξεισ (Ανάπτυξθ ενιαίασ ψθφιακισ εκπαιδευτικισ 

βιβλιοκικθσ με ενςωμάτωςθ τθσ ψθφιακισ τθλεόραςθσ και των e-

books) 

5. Νζα μζςα & προγράμματα που ενςωματϊνουν χριςεισ των ΣΠΕ 

6. Ενίςχυςθ του ρόλου τθσ ειδικισ αγωγισ (για διαςφάλιςθ τθσ 

πρόςβαςθσ ςτο ψθφιακό υλικό και τισ υποδομζσ των ατόμων με 

ειδικζσ ανάγκεσ) 

7. Δθμιουργία μθχανιςμοφ αξιολόγθςθσ και εποπτείασ. (ΥΡΔΒΜΚ, 

2010, ςελ. 13-15) 

Τον Οκτϊβριο του 2010 ςτθν ιςτοςελίδα του ΥΡΔΒΜΚ εμφανίηονται 

και τρία νζα ςυνκιματα ( http://digitalschool.ypaideias.gr, Ανάκτθςθ 

http://www.ypepth.gr/docs/neo_sxoleio_brochure_100305.pdf
http://digitalschool.ypaideias.gr/
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Αναπτυξιακι 

Στρατθγικι για τθν 

Εκπαίδευςθ 2007-

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ςτισ 05-10-2012). 

Οφτε ζνα παιδί να μη μείνει πίσω ςτθ μεγάλθ ψθφιακι 

επανάςταςθ!  

Όλθ θ γνϊςθ με ζνα «κλικ»!  

Το ελλθνικό ςχολείο να μπει ςτθν πρωτοπορία ωσ «το σχολείο του 

κόσμου»! 

Οι παραπάνω διακθρφξεισ του ΥΡΚΡΑ για το Ψθφιακό Σχολείο είναι 

κζτουν ςε νζεσ βάςεισ  τθν υπόκεςθ του ςχολείου και τθσ εκπαίδευςθσ 

γενικότερα.  

Αναπτυξιακι τρατθγικι για τθν Εκπαίδευςθ 2007-2013 

Στο Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ (ΕΣΡΑ) 2007-2013 ζχει 

αναπτυχκεί ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ για τθν παιδεία κατά τθν 

προγραμματικι περίοδο 2007-2013 κεντρικό ςθμείο του οποίου είναι 

το τετράπτυχο «ΑΝΑΡΤΥΞΘ – ΑΝΤΑΓΩΝΛΣΤΛΚΟΤΘΤΑ – ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ – 

ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ». 

Οι βαςικζσ κατευκφνςεισ ζχουν διαμορφωκεί ςτο πλαίςιο ενόσ 

ςυγκεκριμζνου μοντζλου που αναφζρεται ςτθν Κοινωνία τθσ Γνϊςθσ 

και τθν Καινοτομία, (www.espa.gr, τελευταία επίςκεψθ 3 Οκτωβρίου 

2012).  

Ωσ ςτόχοι για τθν «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» ζχουν τεκεί: 

 Ο εκςυγχρονιςμόσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και θ 

αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ ςε όλα τα 

επίπεδα. 

 Θ ενίςχυςθ και θ ποιοτικι αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων και 

των υπθρεςιϊν αρχικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ. 

 Θ βελτίωςθ τθσ ςφνδεςθσ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά 

εργαςίασ. 

 Θ ενίςχυςθ τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ, θ διευκόλυνςθ τθσ 

πρόςβαςθσ και θ μείωςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ςτθν 

http://www.espa.gr/


22  Επιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών - Τεύσορ 1 (Γενικό Μέπορ) 

Επιμόπθωζη Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Εθαπμογή ηων ΤΠΕ ζηη Διδακηική Ππάξη  
ΙΤΥΕ Διόθανηορ - Διεύθςνζη Επιμόπθωζηρ και Καηάπηιζηρ (ΔΕΚ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ειδικι Αγωγι και ΤΡΕ  

εκπαίδευςθ. 

 Θ επιτάχυνςθ τθσ μετάβαςθσ ςτθν κοινωνία και τθν οικονομία 

τθσ γνϊςθσ, με τθν ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ 

και τθν αναβάκμιςθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου τθσ χϊρασ 

(http://www.edulll.gr/?page_id=32, τελευταία επίςκεψθ 3 

Οκτωβρίου 2012). 

Στο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ για τθν Εκπαίδευςθ 

και τθ Δια Βίου Μάκθςθ ενιςχφεται και ο ρόλοσ τθσ ειδικισ αγωγισ. 

Συγκεκριμζνα προτείνονται μζτρα για  τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο 

ψθφιακό εκπαιδευτικό υλικό και τισ υποδομζσ όλων των ατόμων, 

ανεξάρτθτα από τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν ωσ προσ τθ 

μάκθςθ. Στόχοσ του Ρρογράμματοσ επίςθσ είναι  θ ψθφιακι 

αναβάκμιςθ των υποδομϊν ςε όλα τα ειδικά ςχολεία μζχρι το 2013 και 

θ ςυνεχισ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν.  

 

 5. Προτεινόμενεσ Δραςτθριότθτεσ και  εργαςίεσ 

Δραςτθριότθτα 1θ 

Ρροτείνεται θ επίςκεψθ των πλζον ςθμαντικϊν ιςτοχϊρων από τουσ 

αναφερόμενουσ και ο εντοπιςμόσ των βαςικϊν οριςμϊν και 

κατευκφνςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν ενςωμάτωςθ των ΤΡΕ 

ςτθν Εκπαίδευςθ και τθν εκπαίδευςθ των Ευρωπαίων πολιτϊν ςτισ 

ΤΡΕ.  

 

Δραςτθριότθτα 2θ 

Αναηθτιςτε ςτο Διαδίκτυο και επιςκεφκείτε τισ κατάλλθλεσ 

ιςτοςελίδεσ προκειμζνου να αντλιςετε πλθροφορίεσ για τθν πολιτικι 

που ακολουκοφν χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και αντίςτοιχα χϊρεσ 

εκτόσ Ευρϊπθσ ςτο κζμα τθσ ειςαγωγισ των ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ. 

Εντοπίςτε κετικά και αρνθτικά ςθμεία των πολιτικϊν αυτϊν και ςτθ 

ςυνζχεια ςυγκρίνετε τι πολιτικζσ αυτζσ μεταξφ τουσ. 

 

http://www.edulll.gr/?page_id=32


23  Επιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών - Τεύσορ 1 (Γενικό Μέπορ) 

Επιμόπθωζη Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Εθαπμογή ηων ΤΠΕ ζηη Διδακηική Ππάξη  
ΙΤΥΕ Διόθανηορ - Διεύθςνζη Επιμόπθωζηρ και Καηάπηιζηρ (ΔΕΚ) 

Δραςτθριότθτα 3θ 

Κεωρείτε ότι θ ενιαιοποίθςθ και θ ομογενοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν 

ςυςτθμάτων τελικά κα αποβεί προσ όφελοσ των πολιτϊν, κακϊσ κα 

διευρφνει τθν «οπτικι» των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων ι αντίκετα κα 

προκαλζςει μια απϊλεια ςθμαντικϊν εκνικϊν, ιςτορικϊν ι 

πολιτιςμικϊν χαρακτθριςτικϊν και άρα ενδεχομζνωσ  κα λειτουργιςει 

αρνθτικά; Συηθτιςτε το ερϊτθμα. 

 

 

Δραςτθριότθτα 4θ 

Το πρόγραμμα eTwinning 

http://www.etwinning.net/ww/el/pub/etwinning/index2006.htm είναι 

ζνα από τα πιο γνωςτά προγράμματα ςτθν Ευρϊπθ που προωκεί τθ 

ςυνεργαςία μεταξφ των ςχολείων. Επιςκεφκείτε το site και ςυηθτείςτε 

τθ δυνατότθτα να εντάξετε το ςχολείο ςασ. Αν το ζχετε κάνει ιδθ, 

ςυηθτείςτε τα κετικά και τα ενδεχόμενα αρνθτικά ςθμεία από τθ 

ςυμμετοχι ςασ. 

 

 

6. Ερωτιςεισ 

 Δεν υπάρχουν επιπλζον ερωτιςεισ  

 7. Αςκιςεισ 

 Δεν προτείνονται επιπλζον αςκιςεισ  

 8. Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία  

Ενδεικτικζσ ψθφιακζσ 

πθγζσ πλθροφόρθςθσ 

http://rights.apc.org/handbook/index.shtml   Μια πολφ κατατοπιςτικι 

ςελίδα ςχετικά με κζματα που αφοροφν τθν πολιτικι ΤΡΕ. 

http://www.unescobkk.org/index.php?id=496   Project τθσ UNESCO 

ςχετικό με τθν πολιτικι ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ 

http://www.edusud.org/spip.php?rubrique88   Σελίδα με ςυνδζςμουσ 

ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ που ενεργοποιοφνται ςτο χϊρο τθσ πολιτικισ 

ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ. 

http://www.infodev.org/en/Project.11.html  Project ςε εξζλιξθ ςε 

ςχζςθ με τθν πολιτικι ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ  

http://www.etwinning.net/ww/el/pub/etwinning/index2006.htm
http://rights.apc.org/handbook/index.shtml
http://www.unescobkk.org/index.php?id=496
http://www.edusud.org/spip.php?rubrique88
http://www.infodev.org/en/Project.11.html
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(Ημερομθνία τελευταίασ επίςκεψθσ: 3  Οκτωβρίου 2012) 
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117-156. Ρεριγράφει ζνα ςυςτθμικό πλαίςιο παραγόντων ανάπτυξθσ 

και τφπουσ ανάπτυξθσ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν 

ανάλυςθ εκνικϊν πολιτικϊν για τισ ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ για τθν 

αναμόρφωςθ εκνικϊν ςτόχων αναμόρφωςθσ τθσ οικονομικισ και 

κοινωνικισ ανάπτυξθσ. 

 


	ylikoKSE_Geniko_Meros_C_201304



