
ΘΕΜΑ: «Επιµορφωτικές συναντήσεις και υποστήριξη των εκπαιδευτικών των 800 Ολοήµερων 
Δηµοτικών Σχολείων µε ΕΑΕΠ στην αξιοποίηση του ψηφιακού εξοπλισµού κατά την 
εκπαιδευτική διαδικασία» 

 
Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και η ορθή παιδαγωγική αξιοποίησή τους 

αποτελεί αναγκαιότητα καθώς επιφέρει ουσιαστικές καινοτοµίες τόσο στα µέσα διδασκαλίας 
όσο και στην διδακτική διαδικασία. Η χρήση των ΤΠΕ βοηθά στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης 
των µαθητών, στην αλλαγή της διδακτικής πρακτικής, της διαδικασίας µάθησης και της 
επικοινωνίας και εξασφαλίζει την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους µαθητές Πανελλαδικά. 

Η στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευµάτων για το «Ψηφιακό Σχολείο» 
έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ένα καλύτερο εκπαιδευτικό αποτέλεσµα µέσω της σταδιακής 
ενσωµάτωσης των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ταυτόχρονα, έρχεται να 
συµπληρώσει, να ολοκληρώσει, να συνεχίσει αλλά και να επεκτείνει την εισαγωγή των ΤΠΕ σε 
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα ενώ παράλληλα λειτουργεί σε άµεση συνέργεια µε τις υπόλοιπες 
δράσεις του Ψηφιακού Σχολείου. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηµατοδοτούµενης Πράξης µε τίτλο «Ψηφιακές 
Υπηρεσίες ΥΠΑΙΘ», σας ενηµερώνουµε ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 η εκπαιδευτική 
κοινότητα καλείται να αξιοποιήσει  τον ψηφιακό εξοπλισµό (κινητά εργαστήρια ή συναφές 
υλικό) που έχουν διατεθεί στα 800 Δηµοτικά Σχολεία του Ενιαίου Αναµορφωµένου  
Εκπαιδευτικού   Προγράµµατος (Ε.Α.Ε.Π.), όπως αυτά έχουν οριστεί από το ΦΕΚ 804, τ.Β’ 
9-07-2010, µέσω των προγραµµάτων ΕΣΠΑ. 

Αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης µε τη στήριξη δράσεων 
δηµιουργίας και εποικοδοµητικής αξιοποίησης στην εκπαιδευτική διαδικασία σε όλες τις 
βαθµίδες της εκπαίδευσης, θα κληθούν οι εκπαιδευτικοί που θα διδάξουν στην Στ’ Τάξη το 
σχολικό έτος 2014-2015, να χρησιµοποιήσουν συστηµατικά το κινητό εργαστήριο για τη 
διδασκαλία του γνωστικού αντικειµένου των Μαθηµατικών. 

Μετά τις σχετικές εισηγήσεις του Ι.Ε.Π., των οποίων το περιεχόµενο θα σας γίνει 
γνωστό, θα υπάρξουν ενδεικτικές προτάσεις διδασκαλίας συγκεκριµένων µαθηµάτων των 
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Θεµατικών Ενοτήτων του γνωστικού αντικειµένου των Μαθηµατικών, όπως αυτά θα οριστούν 
το προσεχές διάστηµα. 

Ειδικότερα, οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί θα κληθούν να αξιοποιήσουν το ψηφιακό υλικό, 
όπως αυτό παρουσιάζεται στην µε αριθµ. 131377/Γ2/19-08-2014 Υπουργική Απόφαση µε θέµα: 
«Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόµενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθµια και 
Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση». 

 
Οι Σχολικοί Σύµβουλοι, λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, θα προάγουν την εφαρµογή 

της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία µέσα στα πλαίσια των 
παιδαγωγικών αρχών.  

 
 
Ενδεικτικές ενέργειες 
 

1. Οι Σχολικοί Σύµβουλοι να εντάξουν  στις επιµορφωτικές ηµερίδες (1-10 Σεπτεµβρίου) 
θέµατα εφαρµογής των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία για τα τµήµατα της ΣΤ’ τάξης.  

2. Οι Σχολικοί Σύµβουλοι να εισηγηθούν ώστε να δοθεί προτεραιότητα επιλογής και 
τοποθέτησης των εκπαιδευτικών στην ΣΤ’ τάξη που: 
i) το επιθυµούν και συγχρόνως έχουν επιµορφωθεί στα πλαίσια της Πράξης 

«Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρµογή των ΤΠΕ 
στη Διδακτική Πράξη» (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ) του Ε.Π. 
«Εκπαίδευση και δια βίου µάθηση», ΕΣΠΑ (2007 - 2013), η οποία υλοποιείται µε 
τη συγχρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) 

ii) το επιθυµούν και συγχρόνως διαθέτουν αυξηµένα προσόντα στη χρήση των 
διαδραστικών συστηµάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία 

σε όσες σχολικές µονάδες δεν έχει γίνει η κατανοµή των τάξεων ή επιθυµούν να γίνει 
ανακατανοµή µε βάση τα ανωτέρω και έπειτα από τη σύµφωνη γνώµη του συλλόγου 
διδασκόντων.  

3. Είναι αναγκαία µια ευρύτερη διαδικασία στοχευόµενης επιµόρφωσης και διαρκούς 
υποστήριξης που θα αγγίζει κυρίως ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε τη συνολική 
εκπαιδευτική πρακτική των διδασκόντων, προκειµένου να επιτευχθούν µικρά βήµατα 
αλλαγής των πρακτικών γνώσεων των εκπαιδευτικών. 

4. Οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων καλούνται να συνεργαστούν µε το υπόλοιπο 
εκπαιδευτικό προσωπικό και να παράσχουν την απαραίτητη υποστήριξη στους 
εκπαιδευτικούς της ΣΤ’ τάξης για την επιτυχή υλοποίηση της δράσης. 
 
Η πραγµατοποίηση των συναντήσεων των Σχολικών Συµβούλων µε τους εκπαιδευτικούς 

της ΣΤ’ Τάξης θα διεξαχθεί την περίοδο µεταξύ 1-10 Σεπτεµβρίου όπως επίσης και κατά τη 
διάρκεια του σχ. έτους 2014-2015.  

 
Αναφορικά µε τα επιµορφωτικά σεµινάρια τα οποία θα οργανωθούν, στόχοι µπορεί να 

είναι οι παρακάτω: 
1. Να έρθουν σε επαφή µε σύγχρονες αντιλήψεις για τη µάθηση και τη διδασκαλία και η 
εφαρµογή τους µε εργαλεία υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας 



2. Να γνωρίζουν τις γενικές κατευθύνσεις της αξιοποίησης των ΤΠΕ σύµφωνα µε 
σύγχρονες θεωρίες µάθησης και σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις. 

3. Να γνωρίζουν χαρακτηριστικά των ρόλων του εκπαιδευτικού και του µαθητή έτσι όπως 
αυτοί διαµορφώνονται µέσα από τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη µάθηση και τη 
διδασκαλία.  

4. Να γνωρίζουν τις θεωρητικές αρχές αξιοποίησης του διαδικτύου στη διδασκαλία και τη 
µάθηση και διδακτικές προσεγγίσεις µε τη χρήση του διαδικτύου. 

5. Να µπορούν να επιλέγουν το κατάλληλο πολυµεσικό υλικό για µια συγκεκριµένη 
εκπαιδευτική χρήση. 

6. Να γνωρίζουν τις βασικές κατηγορίες λογισµικού από πλευράς χαρακτηριστικών και από 
πλευράς δραστηριοτήτων µε τη χρήση τους και να είναι σε θέση να αποφανθούν για το 
πλαίσιο ένταξης ενός εκπαιδευτικού λογισµικού µετά από σχετική αξιολόγησή του. 

7. Να είναι ενηµερωµένοι για χαρακτηριστικά εκπαιδευτικά λογισµικά, εγκεκριµένα από το 
Υπουργείο Παιδείας. 

Κατά τη διάρκεια των επιµορφώσεων είναι σηµαντικό να τονιστεί η επίδραση που 
ασκεί το συνολικό πλαίσιο του σχολείου στην προώθηση της συγκεκριµένης καινοτοµίας 
στο σχολικό χώρο. 

  
Συναφές υλικό για την προετοιµασία των Σχολικών Συµβούλων αναφορικά µε την 

επιµόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και την εφαρµογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική 
πράξη, µπορεί να αναζητηθεί στον ιστοχώρο http://b-epipedo2.cti.gr/ . 

 
Ο υποστηρικτικός ρόλος των Σχολικών Συµβούλων κατά τη διάρκεια της εφαρµογής των 

νέων διδακτικών προσεγγίσεων από τους εκπαιδευτικούς καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού 
έτους 2014-2015, κρίνεται αναγκαίος, διότι προϋποθέτει την επιτυχία της εισαγωγής της 
χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

 

 

 

Ο Προϊστάµενος Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αττικής  
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