
9 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 1 (Γενικό Μέρος) 

ΘΕΩΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

Ενότητα 1.1 

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης. 

Η ένταξη των ΤΠΕ ςτα πλαίςια των ςτόχων της εκπαίδευςης για την περίοδο 
2007-2013 και για το 2020. 

1. Εισαγωγή 

Σήμερα είναι δύςκολο να κατανοηθούν οι γενικές κατευθύνςεις της εκπαιδευτικής 

πολιτικής ςτην Ελλάδα, αν δε λάβουμε υπόψη μας την εκπαιδευτική πολιτική της Ε.Ε, η 

οποία επηρεάζεται κατά πολύ από τις παγκόςμιες εξελίξεις. Το μάθημα αποτελεί μια 

πολύ ςύντομη ενημερωτική ειςαγωγή ςτις Ευρωπαϊκές πολιτικές ςχετικά με την 

ενςωμάτωςη των ΤΠΕ ςτην εκπαίδευςη και, με ένα γενικότερο τρόπο, ςχετικά με το 

ρόλο που καλούνται να διαδραματίςουν οι ΤΠΕ ςτην εκπαίδευςη και την ακόλουθη 

αναγκαιότητα επιμόρφωςης των εκπαιδευτικών ςτην παιδαγωγική αξιοποίηςη των 

ΤΠΕ. Στο πλαίςιο του μαθήματος δίδονται ςχετικές πηγές ςτους επιμορφουμένους, 

ώςτε να έχουν τη δυνατότητα πληρέςτερης πληροφόρηςης, ανάλογα με τις ανάγκες 

τους. Θα πρέπει βέβαια να επιςημανθεί ότι λόγω των διαρκών διεθνών εξελίξεων, οι 

ςχετικές πηγές εμπλουτίζονται διαρκώς και, ςε κάποιο μέτρο, αλλάζουν περιεχόμενο 

πολύ ςυχνά και ως εκ τούτου ο διαρκής έλεγχος των αναφορών (μέςω υπερδεςμών) 

είναι αναγκαίος. 

Διδακτικοί 

Στόχοι 

• Η βαςική ενημέρωςη γύρω από τις Ευρωπαϊκές πολιτικές που 

ςχετίζονται με τις εκπαιδευτικές χρήςεις των Τεχνολογιών 

Πληροφορίας και Επικοινωνιών 

Οι ΤΠΕ ςτα 

Εκπαιδευτικά 

ςυςτήματα 

2. Γενικά στοιχεία για τις πολιτικές ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην 

Εκπαίδευση 

Όλο και περιςςότερες χώρες αςχολούνται με την ειςαγωγή και 

ενςωμάτωςη των ΤΠΕ ςτα εκπαιδευτικά τους ςυςτήματα, γεγονός που 

δείχνει το ςημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίςουν οι ΤΠΕ 

ςτην εκπαίδευςη. Αυτή η προςπάθεια περιλαμβάνει από τη μια την 
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ανάπτυξη δεξιοτήτων σε σχέση με τη χρήση των Η.Υ. και των Νέων 

Τεχνολογιών γενικότερα (χειρισμός, προγραμματισμός κλπ) από όλον 

τον πληθυσμό και από την άλλη συντελεί στον ανασχηματισμό των 

εκπαιδευτικών συστημάτων, αφού η εισαγωγή των Η.Υ. και γενικότερα 

των ΤΠΕ, επιφέρει μια σειρά από αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας, 

στο ρόλο που καλείται να παίξει ο εκπαιδευτικός σε αυτό το νέο 

πλαίσιο και στα αναλυτικά προγράμματα που θα πρέπει να είναι 

προσαρμοσμένα στα νέα δεδομένα. 

Με ένα γενικό τρόπο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει πολύ γρήγορα 

(από τις αρχές της δεκαετίας του 1990) την αναγκαιότητα της 

ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και ταυτόχρονα την ανάγκη 

της απόκτησης προηγμένων γνώσεων και δεξιοτήτων χειρισμού Η.Υ. 

και χρήσης των ΤΠΕ από το σύνολο των πολιτών. Έτσι από πολύ νωρίς 

θέτει σε εφαρμογή ργο]θοϊ5 και προγράμματα που υποστηρίζουν και 

προωθούν τα σχετικά θέματα, όπως τα γνωστά 5οογ3ϊθ5, ΜΐπθΓνα, 

ΟΚϋΝϋνίΟ και άλλα. Σχετική πληροφόρηση για όλα υπάρχει στη 

διεύθυνση: 

ήΐΐρ://60·6υΓΟΡ3·6υ/6άυθ3ΪΪΟπ/ρΓΟΚΓ3ηη65/500Γ3Ϊ65/500Γ3Ϊ65 ΘΠ.ήΐη 

I (τελευταία επίσκεψη 2 Οκτωβρίου 2012) και ειδικότερα για το καθένα 

σε άλλες ιστοσελίδες, 

όπως ήΐΐρ://6θ.6υΓθΡ3.6υ/6άυο3ΐϊοη/ϊηά6Χ βπ.ήΐηΙ (τελευταία 

επίσκεψη 2 Οκτωβρίου 2012) για το Ε^5ηυ5 και γενικότερα με 

ειδήσεις για την Εκπαίδευση και την κατάρτιση. 

Την προσπάθεια αυτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο σηματοδοτεί η αρχική 

σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβόνας το 2000, που 

έθεσε ως πρώτο ορόσημο το 2010, τη χρονιά κατά την οποία η 

Ενωμένη Ευρώπη θα (έπρεπε να) καταστεί η ανταγωνιστικότερη και 

δυναμικότερη οικονομία της γνώσης σε όλη την υφήλιο. Έμφαση 

δίνεται στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. Τα Σχολεία και τα Κέντρα 

Κατάρτισης να συνδεθούν με το διαδίκτυο. Να θεσπιστεί ευρωπαϊκό 

δίπλωμα βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής με πιστοποίηση για να 

προαχθούν οι βασικές γνώσεις ψηφιακής τεχνολογίας. Η κοινωνία της 

γνώσης σύμφωνα με τη στρατηγική της Λισαβόνας είναι ενταγμένη στο 
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σύστημα της Δια βίου μάθησης. Το άτομο, δηλαδή, μπροστά στις 

προκλήσεις των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας 

πρέπει να είναι σε θέση να παράγει συνεχώς νέα γνώση. 

Στο Λουξεμβούργο, αργότερα, τα κράτη μέλη απεφάσισαν για τον 

τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο στόχος αυτός, δηλαδή τη σύγκλιση 

των εθνικών πολιτικών στην υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων. 

Σήμερα γνωρίζουμε ότι ο στόχος δεν επετεύχθη (τουλάχιστον στο 

βαθμό που θα έπρεπε) αλλά η ανάγκη είναι ακόμη πιο επιτακτική -

δεδομένων των σημερινών ακραίων οικονομικών συνθηκών 

3. Εξειδίκευση των Ευρωπαϊκών πολιτικών 

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται στο Συμβούλιο της Στοκχόλμης, το 

2001 

(ήΐΐρ://^^^.ρ3ΓΐΪ3η6ηΐ.ον/ρ3ΓΐΪ3η6ηΐκΓ/101/οοηοίυ5Ϊοη 5ΐοεΙ<ήοη.ρά 

ί, (τελευταία επίσκεψη 3 Οκτωβρίου 2012), όπου αρχίζουν να 

διαφαίνονται πιο συγκεκριμένες προθέσεις προς την κατεύθυνση 

αυτή: 

• Ποιοτική αλλαγή των δομών της εκπαίδευσης 

• Διευκόλυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την 

κατάρτιση 

• Διεύρυνση των «οριζόντων» των εκπαιδευτικών 

συστημάτων (ουσιαστικά δηλαδή διεύρυνση των θεωρήσεων κάθε 

εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος). 

Η αλλαγή αυτή έχει να κάνει με πρωτοβουλίες που αφορούν στη 

βελτίωση των υποδομών και των ουσιαστικών και τυπικών προσόντων 

σε εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές. Αυτές οι 

πρωτοβουλίες μπορεί να περιλαμβάνουν τον υπάρχοντα εξοπλισμό και 

την υποδομή σε μια σχολική μονάδα, τον τρόπο αξιοποίησης των 

διαθέσιμων τεχνολογικών πόρων, την επάρκεια σε εξειδικευμένο 

προσωπικό (τεχνικό και επιστημονικό). Περιλαμβάνεται επίσης και μια 

σειρά από επιμέρους υπο-στόχους που άπτονται της ποιότητας της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Για παράδειγμα, πρέπει να 

προσδιοριστούν οι επιθυμητές δεξιότητες των εκπαιδευτικών και στη 
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Συγκεκριμενοποίηση 

των Ευρωπαϊκών 

πολιτικών 

Ποιοτική αλλαγή των 

δομών της 

εκπαίδευσης 



12 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 1 (Γενικό Μέρος) 

Διευκόλυνση της 

πρόσβασης στην 

εκπαίδευση και την 

κατάρτιση 

Διεύρυνση των 

«οριζόντων» των 

εκπαιδευτικών 

συστημάτων 

συνέχεια να ληφθούν αντίστοιχα μέτρα ώστε να τις αναπτύξουν (όπως 

συμβαίνει με την αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών των 

αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων). Επίσης, θα πρέπει να 

αποφασιστεί το πώς οι δεξιότητες αυτές, συνδυαζόμενες με τις 

παραδοσιακές δεξιότητες, μπορούν να ενσωματωθούν στα αναλυτικά 

προγράμματα, με έμφαση τώρα πια στη δια βίου μάθηση, όπως και 

στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ακόμη, πρέπει να εξασφαλιστεί η 

επάρκεια του εξοπλισμού και των υποδομών γενικότερα, ώστε να 

θεωρηθεί δεδομένη η πρόσβαση στις υποδομές αυτές. 

Στόχος είναι η δυνατότητα πρόσβασης όλων των πολιτών στα 

συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και κατ' επέκταση η 

δυνατότητα μετακίνησης από ένα σύστημα σε κάποιο άλλο πάντα στο 

πλαίσιο της δια βίου μάθησης. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να 

τεθούν και άλλοι, ενδιάμεσοι στόχοι, όπως το να εξασφαλιστούν ίσες 

ευκαιρίες στο πλαίσιο της κοινωνικής συνοχής και τα προγράμματα 

αυτά να σχεδιάζονται, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 

συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων στις οποίες απευθύνονται. 

Πρόκειται ουσιαστικά για την απόπειρα ενιαιοποίησης 

(ομογενοποίησης) και ενοποίησης (δημιουργίας ενός μοναδικού 

χώρου) εκπαίδευσης-κατάρτισης-επιμόρφωσης. Όπως γίνεται 

αντιληπτό, για την επίτευξη του στόχου αυτού προϋποτίθεται η 

υπέρβαση άλλων εμποδίων, όπως οι εθνοτικές, γλωσσικές και 

πολιτισμικές διαφορές. Επιπλέον, τα επιμέρους περιφερειακά ή εθνικά 

προγράμματα θα πρέπει σταδιακά να αποκτήσουν ένα διευρυμένο 

σύνολο σκοπών και στόχων, ώστε να συνδεθούν με την 

επονομαζόμενη Κοινωνία της Πληροφορίας και τώρα πλέον, την 

Κοινωνία της Γνώσης. Θα πρέπει, για παράδειγμα, να συνδεθούν με 

την κουλτούρα, αλλά και την αγορά εργασίας όλης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, να λαμβάνουν υπόψη τους τις τοπικές, περιφερειακές αλλά 

και τις διεθνείς εξελίξεις και να ενσωματώνουν την ιδέα της υπερ-

τοπικότητας. 

4. Δράσεις για τη συγκεκριμενοποίηση των στόχων σε Επίπεδο 

εκπαιδευτικών συστημάτων 
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Ψηφιακές πηγές 

πληροφόρησης για τις 

σχετικές ενέργειες και 

το σχεδιασμό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Για τη στήριξη της στρατηγικής της Λισαβόνας το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προέβη σε μια σειρά από δράσεις, όπως 

είναι η Ηλεκτρονική Ευρώπη ( θΕυτορε) και τα Σχέδια Δράσης για 

Ηλεκτρονική μάθηση ( Θ Ι Θ 3 Γ Π Ϊ Π § Αοΐΐοπ ΡΙαη5), τα οποία έχουν ως 

στόχο τους την ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση των 

κρατών μελών. Οι σημαντικότερες δράσεις αφορούν την ένταξη των 

Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων, 

την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και την ενθάρρυνση της δια βίου 

μάθησης (I - 0ή3Π§θ 0οπ5θΓΐΐυη, 2004). Συγκεκριμένα με την 

Απόφαση 2318/2003/ΕΚ, της 5ης Δεκεμβρίου 2003, η Ε.Ε θέσπισε το 

πρόγραμμα Θ Ι Θ 3 Γ Π Ϊ Π § το οποίο αποσκοπούσε στη βελτίωση της 

ποιότητας των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 

και της πρόσβασης σε αυτά μέσω αποτελεσματικής χρήσης των 

τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών. 

Ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος ήταν να προωθηθούν τα μέσα 

χρήσης της ηλεκτρονικής μάθησης, τα οποία βοηθούν στην προσωπική 

ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή. Ενισχύουν, επίσης, το 

διαπολιτισμικό διάλογο και μειώνουν το ψηφιακό χάσμα. Η 

ηλεκτρονική μάθηση είναι προϋπόθεση για τη Δια βίου μάθηση και 

την κατάρτιση αλλά και για την ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής 

διάστασης στην εκπαίδευση 

(ήΐΐρ://6υΓ0Ρ3.6υ/ΐ6ΚΪ5ΐ3ΐΪ0η 5υηη3Π65/6άυο3ΐϊοη ΐΓ3Ϊηίηκ νουΐή/κ6 

Π6Γ3Ι ΪΓ3η6ΜΡΓΐ</ο11073 βΙ.ήΐη, τελευταία πρόσβαση 3 Οκτωβρίου 

2012). 

Δίκτυα Επικοινωνίας 

Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο 
Δίκτυα Επικοινωνίας 

Το Σεπτέμβριο του 1996 είκοσι χώρες ίδρυσαν το Ευρωπαϊκό Σχολικό 

Δίκτυο ( Ευτορεαη Ν Θ Ϊ Μ Ο Γ Ι , ΕυΝ), έναν οργανισμό που σκοπό έχει να 

υποστηρίξει τη διδασκαλία και την μάθηση στα Ευρωπαϊκά σχολεία 

Ευρωπαϊκό Σχολικό μέσω των ΤΠΕ. Σήμερα οι χώρες που συμμετέχουν είναι τριάντα και 
Δ ί κ τ υ ο έχουν υλοποιηθεί εκπαιδευτικά προγράμματα σε τέσσερις περιοχές 

δράσης: την καθοδήγηση, την εξυπηρέτηση, τη συνεργατικότητα και 

την ανάπτυξη. Η αποστολή του είναι να αυξήσει τις ευκαιρίες 
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εκμάθησης για τους νέους Ευρωπαίους μέσω της επικοινωνίας και 

ενημέρωσης σε όλα τα επίπεδα, από τους μαθητές μέχρι και τα 

Υπουργεία Παιδείας των χωρών μελών. 

Ο ιστοχώρος για το ευρωπαϊκό δίκτυο σχολείων Ευ^ρθαη 5^οοΙηθΐ 

έχει πολλές σχετικές πληροφορίες (ήΐΐρ://ΜΜΜ.6υη.οΓκ/Μ6β/κυ65ΐ) 

(τελευταία επίσκεψη 3 Οκτωβρίου 2012) για τις δράσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου 

λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2005 η Εκπαιδευτική Πύλη (Θ-

5εήοοίηθΐ), η οποία παρέχει ενημέρωση για τις δραστηριότητες του 

Δικτύου. Συγχρόνως λειτουργεί ως μέσο επικοινωνίας και 

πληροφόρησης και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παιδαγωγική 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. 

ΕυΓορεαπ Π Θ Ι ^ Ο Γ Κ οί ίηηονατίνε $οήοοΐ5 

Το ΕΝ!5( ΕυΓορβαη ηβΐ^οΓΐ οί Ϊηηον3ΐίν6 5εήοοΐ5) επίσης είναι ένα 
ΕυΓορεαη ηεΐ^οΓΐ οί 

Δίκτυο 500 σχολείων που διακρίνονται ως προς τη χρήση των 

τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στη διδασκαλία και τη 

μάθηση. Ο δικτυακός τόπος λειτουργεί ως χώρος ανταλλαγής 

εμπειριών μεταξύ των σχολείων καθώς και ως μέσο σύναψης 

συνεργασιών. 

Το Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας 

Το Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας 

(ήΐΐρ://ΜΜΜ.ρΓοΐονουΙί3.οΓ8/άίΙ<ΐνο/άίΙ<ΐνο-5χοΙίΙ<ί5-Ι<3ίηοΐοηί35) 

εντάσσεται στο πλαίσιο δράσης της μορφωτικής πρωτοβουλίας και 

υποστηρίζεται από την ισότιμη συμμετοχή των Ιδρυμάτων που 

συνεργάζεται με το Υπουργείο Παιδείας. Το Δίκτυο ξεκίνησε τη 

λειτουργία του το 2007 και έχει ως στόχο του την ουσιαστική βελτίωση 

της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης. Απευθύνεται σε σχολικές 

μονάδες Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων και σε ομάδες 

εκπαιδευτικών που εργάζονται στις εν λόγω σχολικές μονάδες ή σε 

μεμονωμένους εκπαιδευτικούς και προτείνει προσεγγίσεις και 

πρακτικές, που προάγουν την υιοθέτηση καινοτομιών και την 

ανάπτυξη. Υποστηρίζοντας την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και 
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ΐηηοναΐΐνθ 5εήοοΐ5 

Το Δίκτυο Σχολικής 
Καινοτομίας 
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προωθώντας εκπαιδευτικές καινοτομίες, το ΔΣΚ επιδιώκει την 

ουςιαςτική αλλαγή ςτη μορφή και ςτο περιεχόμενο της εκπαιδευτικής 

πράξης. 

Οι εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται μέςω του διαδικτυακού 

εργαςτηρίου (ήΐΐρ://6ρϊη0ΓΪ05Ϊ.ρΓ0ΐ0ν0υίΪ3.0Γκ) και η επιμόρφωςή 

τους πιςτοποιείται ςε δύο επίπεδα. Οι ανεξάρτητοι εκπαιδευτικοί 

δραςτηριοποιούνται μεμονωμένα μέςω του προγράμματος ανοικτής 

επιμόρφωςης του εργαςτηρίου. Το δίκτυο προωθεί τη 

ςυνεργατικότητα και την ομαδικότητα και ςτοχεύει ςτην εξ 

αποςτάςεως ςυνεργαςία με ςχολεία άλλων χωρών αλλά και ςτο 

άνοιγμα των ςχολείων ςτην τοπική κοινωνία. Οι ςυνεργαζόμενες 

ςχολικές μονάδες και οι εκπαιδευτικοί αποτελούν μια διαδικτυακή 

κοινότητα που ςτηρίζει και ενδυναμώνει τον καθένα από αυτούς ώςτε 

να υλοποιούν καινοτόμους δράςεις. Υποςτηριζόμενοι επιμορφωτικά 

αξιοποιούν την παιδαγωγική πρόταςη και τη μεθοδολογία του ΔΣΚ και 

προβαίνουν ςε εκπαιδευτικές δραςτηριότητες «με ςκοπό το 

ςτοχευμένο ςχεδιαςμό, την εφαρμογή και ςταδιακή υιοθέτηςη 

καινοτόμων προςεγγίςεων ςτην καθημερινή ςχολική πράξη, ςτα 

επιμέρους γνωςτικά αντικείμενα και ςε διεπιςτημονικά και άλλα 

προγράμματα ανάπτυξης της ςχολικής μονάδας».Η παρεχόμενη 

υποςτήριξη, η επικοινωνία και η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών 

εξελίςςονται κατά κύριο λόγο ςτο ηλεκτρονικό περιβάλλον μάθηςης 

του ΔΣΚ (ήΐΐρ://6ρϊη0ΓΪ05Ϊ.ρΓ0ΐ0ν0υΙΪ3.0Γκ). 

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο 

Το 2000 το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρηςκευμάτων 

επιδιώκοντας την αναδιάρθρωςη των εκπαιδευτικών υπηρεςιών και 

την ένταξη και αξιοποίηςη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ςτην εκπαίδευςη, έθεςε ςε λειτουργία ένα 

τεχνολογικά προηγμένο εκπαιδευτικό δίκτυο, το Πανελλήνιο Σχολικό 

Δίκτυο - ΠΣΔ (ΜΜΜ.5θή.8Γ)., που ως ςτόχο του έχει να διαςυνδέςει όλα 

τα ςχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευςης ςε 
Το Πανελλήνιο , , , _ , 

.. , „, ένα εκπαιδευτικό ίηΐΓ3Πθΐ και να δημιουργήςει μία νέα γενιά Σχολικό Δίκτυο 

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη 
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εκπαιδευτικών κοινοτήτων που θα χρησιμοποιεί καθημερινά τις ΤΠΕ 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα 

ενδοδίκτυο του ΥΠΔΒΜΘ, στο οποίο, βάσει των στοιχείων του 

Υπουργείου Παιδείας, οι συνδεδεμένες σήμερα στο ΠΣΔ μονάδες είναι 

16.618 σχολεία και 925 διοικητικές υπηρεσίες, 594 βιβλιοθήκες, 60 

Γενικά Αρχεία του Κράτους και πολλοί άλλοι φορείς. Ο δείκτης 

ευρυζωνικής διείσδυσης είναι 74,5% και αναλύεται σε 93% για τη 

δευτεροβάθμια, 73% για τα δημοτικά σχολεία και 30% για τα 

νηπιαγωγεία. Οι εκπαιδευτικοί με προσωπικό λογαριασμό είναι 77.659 

και οι μαθητές 51.986. Ο αριθμός των ψηφιακών μαθημάτων είναι 

3.596 από 926 σχολεία (τρέχον σχολικό έτος) και περί τα 10.000 

εκπαιδευτικά ιστολόγια και 100 εκπαιδευτικές κοινότητες παρέχονται 

από ΠΣΔ, τα οποία επισκέπτονται περισσότεροι από 150.000 μοναδικοί 

επισκέπτες ανά μήνα. Τέλος, η πύλη του ΠΣΔ είναι η πρώτη σε 

επισκεψιμότητα εκπαιδευτική πύλη στην Ελλάδα, με περισσότερους 

από 200.000 μοναδικούς επισκέπτες σε έναν τυπικό μήνα. 

Το Σχολικό δίκτυο μέσα στο πλαίσιο των εφαρμογών της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης υποστηρίζει επίσης και το διοικητικό έργο του 

Υπουργείου και των Σχολικών Μονάδων. Για παράδειγμα στηρίζει τη 

συγκέντρωση στοιχείων όσον αφορά τους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς, τη διαδικασία των προσλήψεων, τη μισθοδοσία, τη 

διανομή βιβλίων. Γενικά το ΠΣΔ είναι σήμερα το μεγαλύτερο δημόσιο 

δίκτυο στην Ελλάδα και έχει αναγνωριστεί διεθνώς ο ρόλος του ως 

προς την προαγωγή και την αξιοποίηση των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση. 

Το πρόγραμμα εΤΜίηηίηξ 

Επίσης το πρόγραμμα θϊ^ϊηηϊπβ 

ήΐΐρ://ΜΜΜ.6ΐΜίηηίηκ.η6ΐ/ΜΜ/6ΐ/ρυβ/6ΐΜίηηίηκ/ίηά6χ2006.ήΐη 

(τελευταία επίσκεψη 3 Οκτωβρίου 2012) αποσκοπεί στις συνεργασίες 

μεταξύ σχολείων για οποιοδήποτε μάθημα. Είναι ένα πολύ 

διαδεδομένο πρόγραμμα που χρησιμοποιεί πολύ τις ΤΠΕ. Από την 

έναρξη της δράσης έχουν εγγραφεί περισσότερα από ογδόντα έξι 

χιλιάδες σχολεία από 32 Ευρωπαϊκά κράτη. Σε αυτό συνέβαλε 

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη 
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Το πρόγραμμα 

θΤΜΐηηιη§ 



17 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 1 (Γενικό Μέρος) 

σημαντικά η καινοτομία που προσφέρει η ιδέα της ηλεκτρονικής 

αδελφοποίησης σχολείων, η απλότητα της όλης διαδικασίας και η 

αμεσότητα της δράσης. 

Σχετικές οδηγίες υπάρχουν στο: 

ήΐΐρ://ΜΜΜ.6ΐΜίηηίηκ.η6ΐ/5ή3Γ6ά/ά3ΐ3/6ΐΜίηηίηκ/κ6η6Γ3ΐ/κυίά6ΐίη65 

βΐ.ράί (τελευταία επίσκεψη 3 Οκτωβρίου 2012). 

Εκτός από αυτό όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει και μια σειρά 

άλλων στρατηγικών επιλογών, που συνδέουν την εκπαίδευση και τις 

ΤΠΕ. Έτσι, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τις καινοτόμες 

εκπαιδευτικές χρήσεις των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. Για παράδειγμα το 

ρΓο]θεΐ ΧρθΓΪη3ηΪ3, είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο 

στοχεύει στη χρήση των ΤΠΕ για τη διάδοση ιδεών και γνώσεων 

επιστημονικών. 

ήΐΐρ://^^^.χρ6ΓΪη3ηΪ3.η6ΐ/^^/6η/ρυί/χρ6ΓΪη3ηΪ3/ήοη6ρ3Κ6.ήΐη 

(τελευταία επίσκεψη 3 Οκτωβρίου 2012). Μάλιστα η ΕΕ αναγνωρίζει 

την ανάγκη για περισσότερους νέους ερευνητές στις θετικές επιστήμες 

και υποστηρίζει εκδηλώσεις (φεστιβάλ, διαγωνισμούς κλπ) μέσα στο 

πνεύμα αυτό ήΐΐρ://60.6υΓορ3.6υ/Γ6563Γ0ή/50Ϊ6η06-

5οοΪ6ΐν/ίηά6χ.οίη?ίυ563θΐϊοη=ρυίΐϊο.ΐορϊο&ϊά=781&ΟΡ!ϋ=3403577&ΟΡ 

Τ Ο Κ Ε Ν = 3 6 Θ Ο 8 8 0 6 6 3 9 4 3 0 6 - Α 8 7 2 0 Ρ 4 8 - Α Ρ 0 8 - 2 Ρ 0 9 -

09ΑΕ2Β9Ε198ΡΕ088&ί5655ίοηίά=β101316934ο5260685ο0135β7370176 

58433ΤΚ (τελευταία επίσκεψη 3 Οκτωβρίου 2012). 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός από την επικοινωνία μεταξύ των σχολείων 

και των παραγόντων των εκπαιδευτικών συστημάτων (μαθητών, 

εκπαιδευτικών, διοίκησης, στελεχών) υποστηρίζει γενικά και τις 

δραστηριότητες, που βοηθούν στη διάδοση της ιδέας του «Ευρωπαίου 

πολίτη». Το 

ήΐΐρ://ην6υΓορ6.6υη.οΓκ/^^/6η/ρυί/ηνβυΓορ6/ήοη6/Γ65ουΓ065/ΐο5. 

ε ίη (τελευταία επίσκεψη 3 Οκτωβρίου 2012) για παράδειγμα 

περιλαμβάνει μια σειρά από απλά παιχνίδια και κουίζ στην ελληνική 

γλώσσα, με θέμα την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ιστορία της και τους 

στόχους της. 

Ακόμη η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί το θίθ3Γηΐη§ στην Ευρωπαϊκή 
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θΤ^ΐηηΐηβ και το 

ρΓο]θεΐ ΧρθΓΪη3ηΪ3 

http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=781&CFID=3403577&CFTOKEN=36ec88066394306-A872CF48-AFC8-2F09-C9AE2B9E198DEC88&jsessionid=b10131e934c52e0e85c0135b7a7017e58433TR
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Το θίθ3Γηΐη§ 

ΕυΓ0ρθ3η ίηί0Γη3ΐΪ0η 

$00ΐθΐγ 2010 

'Ενωςη με διάφορους τρόπους 

(ήΐΐρ://6ΐ63Γηϊηκ3^3Γά5.6υη.0Γκ/^^/6η/ρυί/6ΐ63Γηϊηκ 3Μ3Γά5 2007/ 

ή0ηθρ3Κ6.ήΐη, τελευταία επίςκεψη 3 Οκτωβρίου 2012), όπως και τις 

επιχειρηματικές δράςεις της νεολαίας ςτο Λύκειο και το Πανεπιςτήμιο 

με τη βοήθεια των ΤΠΕ μέςω (και) του εκπαιδευτικού ςυςτήματος 

(προγράμματα νεανικής Επιχειρηματικότητας). Αντίςτοιχα, η ΕΕ 

προωθεί προγράμματα διαφόρων τύπων για την προώθηςη της 

Πληροφορικής εγγραμματοςύνης των πολιτών, την ψηφιοποίηςη των 

υπηρεςιών και το 6-00ηηβΓ06. Τ0 πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» (§0 

0ηΙΐηθ) ήΐΐρ://^^^.ϊηΪ0500.ΚΓ/ϊηΪ0500/6ΐ-

6Κ/κΓ3Ϊ6Ϊ0ΐγρ0υ/η6^5/0ρΪ5 η6^5/κ6η6Γ3ΐ/άϊ^ΐγ0ΐή6Ϊΐ6 10-01-

2007.ήΐη, τελευταία επίςκεψη 3 Οκτωβρίου 2012), για παράδειγμα, 

περιλαμβάνει πολύ καινοτόμες δράςεις για την κατάρτιςη ιδιοκτητών 

πολύ μικρών επιχειρήςεων ςτις ψηφιακές τεχνολογίες. 'Ετςι, οι δράςεις 

της ΕΕ για τις ΤΠΕ ςτην Εκπαίδευςη και την Εκπαίδευςη ςτις ΤΠΕ είναι 

πολυςχιδείς και καθολικές, και καλύπτουν όλη την εκπαίδευςη, με 

πολλούς τρόπους. 

Η νέα πολιτική της ΕΕ για τις ΤΠΕ, αποκαλούμενη Ϊ2010, ΕυΓ0ρθ3η 

ίηί0Γη3ΐΪ0η $00Ϊ6ΐγ 2010 

(ήΐΐρ://^^^.6υΓ6500η.ά6/η6553Κ6/η6553Κ6ϋ0ΐ2005/ϊ2010 Τήβ Εϋ5 

ηβΜ ίΟΤ 5ΐΓ3ΐθ§γ.35ρ, τελευταία επίςκεψη 3 Οκτωβρίου 2012), 

αποτελεί μια επέκταςη της Στρατηγικής της Λιςςαβόνας (ςτην οποία 

δεξιότητες ςτη χρήςη της ψηφιακής τεχνολογίας θεωρήθηκαν 

απαραίτητες: άί^ίΐαί εοΜρείεηεε Ιηνοίνεε ίΗε εοηβόεηί αηό εΓίΐίεαί υ5ε 

ο/ Ιη/οηαίΙοη εοάεΐγ ίεεΗηοίοργ (Ι5Τ) από ίΗυε όαείε 5^1115 Ιη 

Ιη/οηαίΙοη αηό εοιιυηίεαίίοη ίεεΗηοίοργ αναφέρει επί λέξει η ΕΕ για 

να προςδιορίςει τις δεξιότητες αυτές η οποία, όπως, υιοθετήθηκε 

πολύ πρόςφατα ςχετικώς, το 2005, και λειτουργεί ςυμπληρωματικά 

(ήΐΐρ://6υΓ0ρ3.6υ/503άρΙυ5/κΐ0553Γγ/ίηΪ050 ηβάϊα ρρΐίογ 8υϊάβΙϊη65 6 

Ι.ήΐη, τελευταία επίςκεψη 3 Οκτωβρίου 2012), περιλαμβάνει πολλές 

και διάφορες δράςεις. 

Στο 

ήΐΐρ://6υΓ0ρ3.6υ/ΐ6ΚΪ5ΐ3ΐΪ0η 5υηη3Π65/βάυ03ΐΪ0η ΐΓ3Ϊηίηκ γ0υΐή/ϊηά 

βχ βΙ.ήΐη, (τελευταία επίςκεψη 3 Οκτωβρίου 2012) υπάρχει μια 
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σχετικά πλήρης αναφορά σε πολλά σχετικά ντοκουμέντα και 

αποφάσεις της ΕΕ. Σε άλλους ιστοχώρους (όπως 

ήΐΐρ://6θ.6υΓορ3.6υ/6άυο3ΐϊοη/ροΙϊοΪ65/2010/άοο/ϊΐ-

ΐ6θήηοΙοκΪ65 βη.ράΐ, τελευταία επίσκεψη 3 Οκτωβρίου 2012) 

υπάρχουν ενδιάμεσες αναφορές και εκθέσεις για την πρόοδο στην 

επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί. 

Όλα τα παραπάνω όμως αναδεικνύουν τη μεγάλη σπουδαιότητα της 
Η ε π ι μ ό ρ φ ω σ η τ ω ν επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στα πλαίσια πάντα της δια βίου 
εκπαιδευτικών 

μάθησης. Η επιμόρφωση αποτελεί εργαλείο για την επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προκειμένου να αναπτύξουν περαιτέρω 

δεξιότητες, όπως: την ικανότητα να οργανώνουν δυναμικά 

περιβάλλοντα μάθησης, να αξιοποιούν τις ΤΠΕ προκειμένου να 

διδάξουν το αντικείμενό τους, να συντελούν στην οργάνωση του 

σχολικού προγράμματος και να το προσαρμόζουν, όταν απαιτείται, 

στις συγκεκριμένες ανάγκες των μαθητών τους, να μπορούν να 

επικοινωνούν ουσιαστικά με γονείς και κοινωνικούς εταίρους, να 

μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις εκείνες που θέτει το 

πλαίσιο της δια βίου μάθησης ή το πλαίσιο της ειδικής αγωγής των 

παιδιών με ειδικές ανάγκες. 

Έτσι, ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα (ιδιαίτερα όσα σχετίζονται με τις 

ΤΠΕ στην Εκπαίδευση), πρέπει να καθιστά τους εκπαιδευτικούς 

ικανούς να μπορούν να παρακολουθούν τα τεκταινόμενα στο χώρο 

των τεχνολογικών εξελίξεων και στη συνέχεια αυτές τις νέες εξελίξεις 

να μπορούν να τις προσαρμόζουν και να τις ενσωματώνουν στις 

ανάγκες των μαθημάτων ή των μαθητών τους με έναν κριτικό τρόπο. 

Πιο συγκεκριμένα για το Πρόγραμμα της επιμόρφωσης Β επιπέδου θα 

μπορούσαν να αναφερθούν επιλεκτικά ως αναμενόμενες δεξιότητες 

που θα αναπτύξουν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί οι εξής: 

• Να αντιλαμβάνονται εκείνους τους τρόπους με τους 

οποίους μπορούν να αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ προκειμένου να 

εξυπηρετήσουν τις διδακτικές προθέσεις του διδάσκοντα και κάτω 

από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να γίνει αυτή η αξιοποίηση. 
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• Να είναι σε θέση να εμπλέκουν ενεργητικά τους μαθητές 

στη διαδικασία μάθησης με τη χρήση της τεχνολογίας 

• Να μπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο χώρο των 

συγκεκριμένων λογισμικών που προσφέρονται για εκπαιδευτική 

χρήση και να μπορούν να τα αξιοποιούν αποτελεσματικά. 

• Να μπορούν να εφαρμόζουν συγκεκριμένες αρχές που θα 

διέπουν το σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ώστε αυτές 

να αξιοποιούν κατά παιδαγωγικά ορθό τρόπο τις ΤΠΕ στην τάξη. 

Παράλληλα με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ το 

ΥΠΔΒΜΘ προωθεί τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση με την αναγγελία ίδρυσης 

του «Νέου Σχολείου». Το Μάρτιο του 2010 η Υπουργός Παιδείας Α. 

Διαμαντοπούλου προχωρά στην διακήρυξη του Ψηφιακού Σχολείου 

(ήΐΐρ://ΜΜΜ.νΡ6Ρΐή.κΓ/άοο5/η6ο 5χοΙθϊο βΓοεήυΓθ 100305.ράΐ 
Το Νέο Σχολείο 

(Τελευταία επίσκεψη 3 Οκτωβρίου 2012) με βασικό χαρακτηριστικό 

του τη δημιουργία της «Ψηφιακής Τάξης». 

Οι «Επτά Άξονες Λειτουργίας» του είναι: 

1. Ψηφιακός εξοπλισμός σε κάθε τάξη (διαδραστικοί πίνακες, Η/Υ 

και ευρυζωνική πρόσβαση στο Ιηΐθ^θΐ) 

2. Δημιουργία πύλης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (για διαρκή 

πληροφόρηση των γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών) 

3. Ολοκλήρωση Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ 

4. Ψηφιοποίηση των σχολικών βιβλίων και των σχεδίων μαθημάτων 

σε όλες τις τάξεις (Ανάπτυξη ενιαίας ψηφιακής εκπαιδευτικής 

βιβλιοθήκης με ενσωμάτωση της ψηφιακής τηλεόρασης και των Θ-

6οοΐ5) 

5. Νέα μέσα & προγράμματα που ενσωματώνουν χρήσεις των ΤΠΕ 

6. Ενίσχυση του ρόλου της ειδικής αγωγής (για διασφάλιση της 

πρόσβασης στο ψηφιακό υλικό και τις υποδομές των ατόμων με 

ειδικές ανάγκες) 

7. Δημιουργία μηχανισμού αξιολόγησης και εποπτείας. (ΥΠΔΒΜΘ, 

2010, σελ. 13-15) 

Τον Οκτώβριο του 2010 στην ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜΘ εμφανίζονται 

και τρία νέα συνθήματα ( ήΐΐρ://άΪ8Ϊΐ3Ι5θήοοΙ.νρ3ΪάθΪ35.8Γ, Ανάκτηση 
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Αναπτυξιακή 

Στρατηγική για την 

Εκπαίδευση 2007-

2013 

στις 05-10-2012). 

Ούτε ένα παιδί να μη μείνει πίσω στη μεγάλη ψηφιακή 

επανάσταση! 

Όλη η γνώση με ένα «κλικ»! 

Το ελληνικό σχολείο να μπει στην πρωτοπορία ως «το σχολείο του 

κόσμου»! 

Οι παραπάνω διακηρύξεις του ΥΠΘΠΑ για το Ψηφιακό Σχολείο είναι 

θέτουν σε νέες βάσεις την υπόθεση του σχολείου και της εκπαίδευσης 

γενικότερα. 

Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 

Στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 έχει 

αναπτυχθεί ο στρατηγικός σχεδιασμός για την παιδεία κατά την 

προγραμματική περίοδο 2007-2013 κεντρικό σημείο του οποίου είναι 

το τετράπτυχο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ». 

Οι βασικές κατευθύνσεις έχουν διαμορφωθεί στο πλαίσιο ενός 

συγκεκριμένου μοντέλου που αναφέρεται στην Κοινωνία της Γνώσης 

και την Καινοτομία, (μμμ.65Ρ3.εγ, τελευταία επίσκεψη 3 Οκτωβρίου 

2012). 

Ως στόχοι για την «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» έχουν τεθεί: 

• Ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος και η 

αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης σε όλα τα 

επίπεδα. 

• Η ενίσχυση και η ποιοτική αναβάθμιση των συστημάτων και 

των υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. 

• Η βελτίωση της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά 

εργασίας. 

• Η ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης, η διευκόλυνση της 

πρόσβασης και η μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην 
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εκπαίδευση. 

• Η επιτάχυνση της μετάβασης στην κοινωνία και την οικονομία 

της γνώσης, με την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας 

και την αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας 

(ήΐΐρ://ΜΜΜ.θάυΙΙΙ.ΚΓ/?ρ3Κθ ϊά=32, τελευταία επίσκεψη 3 

Οκτωβρίου 2012). 

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Εκπαίδευση 

και τη Δια Βίου Μάθηση ενισχύεται και ο ρόλος της ειδικής αγωγής. 

Ειδική Αγωγή και ΤΠΕ Συγκεκριμένα προτείνονται μέτρα για τη δυνατότητα πρόσβασης στο 

ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και τις υποδομές όλων των ατόμων, 

ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ως προς τη 

μάθηση. Στόχος του Προγράμματος επίσης είναι η ψηφιακή 

αναβάθμιση των υποδομών σε όλα τα ειδικά σχολεία μέχρι το 2013 και 

η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

5. Προτεινόμενες Δραστηριότητες και εργασίες 

Δραστηριότητα 1η 

Προτείνεται η επίσκεψη των πλέον σημαντικών ιστοχώρων από τους 

αναφερόμενους και ο εντοπισμός των βασικών ορισμών και 

κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ 

στην Εκπαίδευση και την εκπαίδευση των Ευρωπαίων πολιτών στις 

ΤΠΕ. 

Δραστηριότητα 2η 

Αναζητήστε στο Διαδίκτυο και επισκεφθείτε τις κατάλληλες 

ιστοσελίδες προκειμένου να αντλήσετε πληροφορίες για την πολιτική 

που ακολουθούν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντίστοιχα χώρες 

εκτός Ευρώπης στο θέμα της εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 

Εντοπίστε θετικά και αρνητικά σημεία των πολιτικών αυτών και στη 

συνέχεια συγκρίνετε τι πολιτικές αυτές μεταξύ τους. 
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Θεωρείτε ότι η ενιαιοποίηση και η ομογενοποίηση των εκπαιδευτικών 

συστημάτων τελικά θα αποβεί προς όφελος των πολιτών, καθώς θα 

διευρύνει την «οπτική» των εκπαιδευτικών συστημάτων ή αντίθετα θα 

Δρ α σ τ ηρ ι ό τ η τ α 3η προκαλέσει μια απώλεια σημαντικών εθνικών, ιστορικών ή 

πολιτισμικών χαρακτηριστικών και άρα ενδεχομένως θα λειτουργήσει 

αρνητικά; Συζητήστε το ερώτημα. 

Το πρόγραμμα θΤ^ΐηηΐη§ 

ήΐΐρ://ΜΜΜ.6ΐΜίηηίηκ.η6ΐ/ΜΜ/6ΐ/ρυβ/6ΐΜίηηίηκ/ίηά6χ2006.ήΐη είναι 

ένα από τα πιο γνωστά προγράμματα στην Ευρώπη που προωθεί τη 

Δραστηριότητα 4η συνεργασία μεταξύ των σχολείων. Επισκεφθείτε το 5ΐΐθ και συζητείστε 

τη δυνατότητα να εντάξετε το σχολείο σας. Αν το έχετε κάνει ήδη, 

συζητείστε τα θετικά και τα ενδεχόμενα αρνητικά σημεία από τη 

συμμετοχή σας. 

6. Ερωτήσεις 

Δεν υπάρχουν επιπλέον ερωτήσεις 

7. Ασκήσεις 

Δεν προτείνονται επιπλέον ασκήσεις 

8. Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία 

ήΐΐρ://ΓΪκήΐ5.3ρο.οΓκ/ή3ηάίοοΙ/ϊηά6χ.5ήΐηΐ Μια πολύ κατατοπιστική 

σελίδα σχετικά με θέματα που αφορούν την πολιτική ΤΠΕ. 

ήΐΐρ://^^^.υη65οοίΙΙ.οΓκ/ϊηά6χ.ρήρ?ϊά=496 ΡΓΟ]ΘΟΪ της ϋΝΕ500 

σχετικό με την πολιτική ΤΠΕ στην εκπαίδευση 
Ε ν δ ε ι κ τ ι κ έ ς ψ η φ ι α κ έ ς Ηΐΐρ:/Μ^.6άυ5υά.οΓκ/5ρϊρ.ρήρ?Γυβπαυ688 Σελίδα με συνδέσμους 
πηγές πληροφόρησης , , , , , 

σε διεθνείς οργανισμούς που ενεργοποιούνται στο χώρο της πολιτικής 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 

ήΐΐρ://^^^.ϊηίοά6ν.οΓκ/6η/ΡΓοΪ6θΐ.11.ήΐηΐ ΡΓΟ]ΘΟΪ σε εξέλιξη σε 

σχέση με την πολιτική ΤΠΕ στην εκπαίδευση 
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(Ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης: 3 Οκτωβρίου 2012) 
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