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ΘΕΜΑ : Διδασκαλία μαθημάτων στην Α΄ Γυμνασίου με τη χρήση του 
ψηφιακού εξοπλισμού 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες ΥΠΔΒΜΘ» το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων επιθυμεί να προσαρμόσει το 
ελληνικό σχολείο στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, με επίκεντρο το μαθητή 
και με στόχο την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με τη στήριξη 
δράσεων δημιουργίας και εποικοδομητικής αξιοποίησης των νέων 
τεχνολογιών. 

Για το σχολικό έτος 2014-2015 καλούνται τα Γυμνάσια, τα οποία συμμετείχαν 
στο «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και 
συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη 
διδασκαλία» - Πρόσκληση 78 με αρ. 8671/09-06-2010 της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και προμηθεύτηκαν 
διαδραστικούς πίνακες μέσω της Σχολικής Επιτροπής, να αξιοποιήσουν τον 
ψηφιακό εξοπλισμό που έχουν προμηθευτεί. 

Μετά από σχετικές εισηγήσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα 
αποσταλούν στις παραπάνω σχολικές μονάδες οδηγίες διδασκαλίας 
συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων μαθημάτων της Α΄ τάξης Γυμνασίου με 
τη χρήση του ψηφιακού εξοπλισμού. 

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι Διευθυντές να εισηγηθούν στο σύλλογο 
διδασκόντων, ώστε κατά την ανάθεση των μαθημάτων της Α΄ τάξης να δοθεί 
προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς που το επιθυμούν και έχουν 
επιμορφωθεί στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για 
την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» (Επιμόρφωση 
Β΄ Επιπέδου ΤΠΕ) του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 
(2007-2013), η οποία υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ε.Κ.Τ). 

Σε περίπτωση που δεν επαρκεί ο αριθμός των εκπαιδευτικών που 
αναφέρονται παραπάνω, να δοθεί προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς που 



το επιθυμούν και έχουν λάβει Πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων Τ.Π.Ε. (Α΄ 
Επιπέδου). 

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να φροντίσουν ώστε για το σχ. έτος 
2014-2015 η Α΄ τάξη να χρησιμοποιήσει τις αίθουσες στις οποίες είναι 
τοποθετημένοι οι διαδραστικοί πίνακες και ο συναφής εξοπλισμός. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 

  

 

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1645/2009) 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Αρ.Φύλλου 1645 

10 Αυγούστου 2009 

Αριθμ.88310/Γ2 

«Ψηφιακή τάξη». 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.1304/1982 «Για την 
επιστημονικήπαιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη 
Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.1566/1985 «Δομή και λειτουργία της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

3.Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1824/1988 «Ρύθμιση θεμάτων 
εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄) «Ενιαίο Λύκειο, 
Πρόσβαση των Αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του 
Εκπαιδευτικού Έργου και άλλες διατάξεις». 

http://edu.klimaka.gr/nomothesia/fek/2456-fek-1645-2009-psifiaki-taxi.html
http://edu.klimaka.gr/nomothesia/fek/1312-fek-144-1982-paidagwgiki-epistimoniki-kathodigisi-n1304.html


5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 
63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄). 

6. Την υπ’ αριθμ. Φ. 353.1./324/105657/Δ1/8.10.2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340 Β΄) 
«Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 
προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των 
συλλόγων των διδασκόντων». 

7. Την υπ’ αριθμ. 54530/Γ2/1.6.2005 Υ.Α. (ΦΕΚ 771 Β΄) «Ωρολόγιο 
Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερησίου 
Γυμνασίου». 

8. Τις υπ’ αριθμ. 21072α/Γ2/28.2.2003 και 21072β/Γ2/28.2.2003 Υ.Α. (ΦΕΚ 
303 και 304 Β΄) «Διαθεματικό 
Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) Δημοτικού – 
Γυμνασίου:…» 

9. Την υπ’ αριθμ. 08/2009 Πράξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.). 

10. Την ανάγκη ένταξης της ηλεκτρονικής μάθησης στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, αποφασίζουμε: 

1. Με κεντρικό στόχο την ανάπτυξη ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού 
συστήματος που θα εξοικειώνει το μαθητή με τη σύγχρονη τεχνολογία, θα 
παρέχει νέες δεξιότητες αλλά και ολοκληρωμένη παιδεία και με δεδομένο ότι 
η ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας 
δημιούργησε νέες προοπτικές στη διαδικασία της μάθησης και η αξιοποίησή 
τους μπορεί να λειτουργήσει ως υποστηρικτικός θεσμός της εκπαίδευσης, 
καθώς έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει αποτελεσματικά στην επίτευξη των 
διδακτικών στόχων, εισάγεται από το σχολικό έτος 2009-2010 στα Γυμνάσια 
όλης της χώρας η συστηματική διδασκαλία ενοτήτων του αναλυτικού 
προγράμματος σπουδών με τη χρήση νέων τεχνολογιών. 

2. Κατά την πρώτη πειραματική εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος, που 
θα λειτουργήσει αρχικά στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου, θα διδάσκονται και με 
τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή δυο (2) τουλάχιστον μαθήματα του 
ωρολογίου προγράμματος από τα παρακάτω τέσσερα (4) που ορίστηκαν, με 
βάση τα δεδομένα που προέκυψαν από πρόσφατη έρευνα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
στην εκπαιδευτική κοινότητα, και τα οποία θεωρούνται ως εκπαιδευτικά 
προσφορότερα: 
i. Γεωγραφία 
ii. Ιστορία 
iii. Βιολογία / Φυσικές Επιστήμες 
iv. Μαθηματικά 



3. Τα τμήματα της διδακτέας ύλης, η διδασκαλία των οποίων θα γίνεται με τη 
χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, θα επιλέγονται από τους διδάσκοντες 
με κριτήριο την καταλληλότητα του συγκεκριμένου διδακτικού μέσου για την 
επίτευξη καλύτερου εκπαιδευτικού αποτελέσματος και σε ποσοστό μέχρι 30% 
του συνόλου της διδακτέας ύλης. Στα επόμενα σχολικά έτη ο αριθμός των 
μαθημάτων και του ποσοστού της διδακτέας ύλης είναι δυνατόν να αυξηθεί, 
εφόσον κριθεί σκόπιμο, μετά την αξιολόγηση του πρώτου έτους εφαρμογής 
της εν λόγω δράσης. 

4. Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. θα χορηγεί, κάθε χρόνο, αρχής γενομένης από το σχολικό 
έτος 2009-2010, ικανό αριθμό φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών στα 
Γυμνάσια όλης της χώρας πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους, έτσι 
ώστε κάθε μαθητής της Α΄ τάξης του Δημόσιου Γυμνασίου να εξοπλίζεται με 
ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, τον οποίο θα χρησιμοποιεί και τα 
επόμενα δυο χρόνια στη σχολική αίθουσα και του οποίου την κατοχή θα 
διατηρεί και μετά την αποφοίτησή του. Παράλληλα, θα διατίθεται και 
αριθμός φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, που θα χρησιμοποιούνται από 
τους εκπαιδευτικούς που θα διδάσκουν στην Α΄ Γυμνασίου. 

5. Το διδακτικό υλικό που θα χρησιμοποιείται, θα είναι το ψηφιακό υλικό που 
έχει στη διάθεσή του το ΥΠ.Ε.Π.Θ. (εκπαιδευτικό λογισμικό, εφαρμογές 
λογισμικού, σενάρια, κ.λπ.) και το οποίο θα αναπροσαρμόζεται και θα 
εμπλουτίζεται όπου χρειάζεται. 

6. Οι εκπαιδευτικοί που θα διδάσκουν τα μαθήματα με χρήση ηλεκτρονικού 
υπολογιστή θα είναι εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης προς τα ανωτέρω 
μαθήματα ειδικότητας, που κατέχουν επιπλέον την πιστοποίηση του 
προγράμματος επιμόρφωσης Β΄ Επιπέδου εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην 
Εκπαίδευση. 
Ελλείψει των ανωτέρω εκπαιδευτικών, μπορούν να διδάσκουν τα μαθήματα 
και εκπαιδευτικοί που κατέχουν γνώση πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, 
όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 
(ΦΕΚ 39 Α΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 16 του 
άρθρου μόνο του π.δ.347/2003 (ΦΕΚ 315 Α΄) και την παρ. 4 του άρθρου μόνο 
του π.δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63 Α΄). Το εκπαιδευτικό προσωπικό που θα 
συμμετάσχει στη δράση θα προτείνεται, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
των εκπαιδευτικών, από το Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και θα 
εγκρίνεται από το Σύλλογο διδασκόντων και την οικεία Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

7. Η χρηματοδότηση υλοποίησης του έργου θα ενταχθεί στο Δ΄ Κοινοτικό 
Πλαίσιο Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, [«Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 
Αναφοράς» (Ε.Σ.Π.Α.)], στο πλαίσιο σχεδιασμού του αναπτυξιακού 
προγράμματος περιόδου 2007-2013 για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων 
και δομών εκπαίδευσης. 



8. Τα όργανα και οι διαδικασίες συντονισμού και υλοποίησης του ως άνω 
προγράμματος και κάθε άλλη λεπτομέρεια, θα οριστούν με νεότερες 
αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Η απόφαση 
αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 22 Ιουλίου 2009 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 


