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• Η ποιοτική αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός 
της δημόσιας εκπαίδευσης, στον πυρήνα του 
εθνικού σχεδίου της χώρας 

 
• Αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, με έμφαση 

στην ποιότητα, στην αποτελεσματικότητα, στο 
άνοιγμα της εκπαίδευσης  προς τα έξω  και στις 
διεθνείς συνεργασίες.  
 

 

Γενικοί Στόχοι 
 



   

«Ευρώπη 2020» - Το όραμα 
Υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και 
κοινωνικής συνοχής 
 
Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη 
Οι ΤΠΕ, καταλύτης ώστε η Ευρώπη να πετύχει τους στόχους 
που έχει θέσει έως το 2020 

Ευρωπαϊκή Στρατηγική «Ευρώπη 2020»  
 
 

Ευρώπη: Πρόσκληση Εθνικών Αρχών να συντονίσουν τις 
προσπάθειες με τις Ευρωπαϊκές Αρχές  
Ελλάδα:  Σχεδίαση Ολοκληρωμένης Στρατηγικής για την 
Εκπαίδευση 



   

 Μετασχηματισμός του σχολείου σε ένα περιβάλλον διερεύνησης και 

οικοδόμησης της γνώσης. 

 Σχολείο, ανοιχτός συνεργατικός χώρος, όπου δίνεται έμφαση στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων 

 Άμβλυνση του ψηφιακού χάσματος, των εκπαιδευτικών και κοινωνικών 

ανισοτήτων 

 Αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 

 Ισότιμη πρόσβαση σε καλής ποιότητας εκπαίδευση, βελτίωση της 

πρόσβασης στη διά βίου μάθηση 

 Σύνδεση της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας 

 
 

ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Στρατηγικοί Στόχοι 
 
 



   

Μέσα σε κατάλληλο παιδαγωγικό, μεθοδολογικό και τεχνολογικό πλαίσιο, 

το ψηφιακό περιεχόμενο μπορεί να συμβάλει: 

 στην υποστήριξη και ενίσχυσης της μάθησης 

 στην ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος  

 στη δημιουργία ενός σύγχρονου μαθησιακού  περιβάλλοντος  

Ρόλος του Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου 
 
 

Παρέχει: 

 δυνατότητα αναπαράστασης και παρουσίασης πληροφοριών με 
πολλαπλό τρόπο 

 ευκαιρίες έκφρασης, επικοινωνίας, δημιουργίας 
 αποτελεσματικότερη εκπαίδευση σε μαθητές με προβλήματα στη 

μάθηση ή από δυσμενές κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον 

 



   

Πιλοτικά έργα και αρχική εξοικείωση 
 
Ενέργεια ΟΔΥΣΣΕΙΑ (Β’ ΚΠΣ):  δημιουργία μιας αρχικής, κρίσιμης μάζας 
εκπαιδευτικών και σχολείων που θα αξιοποιούσαν τις ΤΠΕ ως μέρος των 
καθημερινών δραστηριοτήτων τους 
1. Ανάπτυξη υποδομής σχολικών εργαστηρίων και Σχολικού Δικτύου  
2. Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο  
3. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών  

 
 Πιλοτικά Έργα ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού & ψηφιακού 

περιεχομένου  
 Προσαρμογή προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού της διεθνούς 

αγοράς για τις ανάγκες των ελληνικών σχολείων 

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: 
Πρώιμη Φάση 1996-2003 



   

Μικρή μάζα εκπαιδευτικών που αξιοποιούν ΤΠΕ στην τάξη 
Ελληνική αγορά εκπαιδευτικού περιεχομένου: βήματα ανάπτυξης 
 

Μετάβαση στην ευρεία κλίμακα 
 Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: ευρεία κάλυψη σχολείων, γνωστικών 
αντικειμένων, διδακτικών στόχων (Πλειάδες) 

 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 
 Ενθάρρυνση της εκπαιδευτικής κοινότητας να συμμετέχει στη 

διαδικασία ανάπτυξης ψηφιακού περιεχομένου (Νηρηίδες) 
 Εκπαιδευτική πύλη e-yliko: προτάσεις διδασκαλίας από εκπαιδευτικούς 
 Λογισμικό και ψηφιακό περιεχόμενο για μαθητές με αναπηρίες  
 Ψηφιοποίηση πολιτισμικής κληρονομιάς  

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: 
Β’ Φάση 2003-2010  



   

Θέματα που αναδείχθηκαν  
 
 Ανάπτυξη ποιοτικού ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου 
 πολύ ακριβή διαδικασία 
 Αξιοποίηση του ποιοτικού ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και 

λογισμικού 
 απαιτεί επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς και τεχνική υποστήριξη  
 Ψηφιακό περιεχόμενο 
 ευαίσθητο σε αλλαγές Προγραμμάτων Σπουδών  
 Τεχνολογικές εξελίξεις 

συμβατότητα του ψηφιακού υλικού και λογισμικού 
 Θέματα πνευματικών δικαιωμάτων 

καθιστούν προβληματική την ευρεία αξιοποίηση του περιεχομένου 
 Ελληνική γλώσσα 

δεν βοηθά στη διάθεση του περιεχόμενου σε μεγάλες αγορές 

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: 
Από τη Β’ Φάση στο «Ψηφιακό Σχολείο» 



   

Έμφαση σε επαναχρησιμοποιήσιμες μονάδες 
ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού  

Συγκέντρωση υπάρχοντος περιεχομένου σε 
Ψηφιακά Αποθετήρια ή Συλλογές και δημιουργία 
κατάλληλης υποδομής για εύκολη αναζήτηση, 
εύρεση, διάθεση και αξιοποίηση του υλικού αυτού σε 
ευρεία κλίμακα  

Ανοιχτό ψηφιακό περιεχόμενο:  
Προώθηση πολιτικών διάθεσης περιεχομένου που 
δεν εμποδίζουν την αναμόρφωση και επανάχρηση 
του ψηφιακού περιεχομένου  

Εθνική Πολιτική για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό 
Περιεχόμενο: Βασικές Κατευθύνσεις (Ι) 



   

Επαναστοχοθέτηση και αξιοποίηση υπάρχοντος 
ψηφιακού περιεχομένου από άλλες πηγές  

 
Ο εκπαιδευτικός στο ρόλο του δημιουργού 

ψηφιακού περιεχομένου: Προώθηση του ενεργού 
ρόλου της εκπαιδευτική κοινότητας στην επιλογή, 
τεκμηρίωση και ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου 

  
Ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού περιεχομένου 

για μαθητές με αναπηρίες και δυσκολίες κίνησης, 
όρασης, ακοής ή και άλλης μορφής δυσκολίας 

Εθνική Πολιτική για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό 
Περιεχόμενο: Βασικές Κατευθύνσεις (ΙΙ) 



   Το Ψηφιακό Σχολείο 



   Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: 2010-2015 

Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία και Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο (Ι)   

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/ 



   Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: 2010-2015 

«Εμπλουτισμός» των 
ηλεκτρονικών εκδόσεων 
των σχολικών βιβλίων με 
πρόσθετο ψηφιακό 
διαδραστικό υλικό που είτε 
επιλέγεται από υπάρχουσες 
πηγές είτε αναπτύσσεται εξ’ 
αρχής από ομάδες 
εκπαιδευτικών 

Το Σχολικό Βιβλίο  
ως βασικό μέσο πλοήγησης  
στο ψηφιακό περιεχόμενο 

Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία και Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο (ΙΙ)   

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/572/3716,16251/


   Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: 2010-2015 

Φωτόδεντρο 
Πανελλήνιο  

Ψηφιακό Αποθετήριο 
Μαθησιακών Αντικειμένων  

για την Πρωτοβάθμια  
&  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  

Εθνικός Συσσωρευτής 
Εκπαιδευτικού 
Περιεχομένου  

htto://photodentro.edu.g/


Περιβάλλον εργασίας για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές 
 
Χώρος όπου θα μπορούν να αξιοποιούν ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο  με  εύκολο 
και δημιουργικό τρόπο, να το μοιράζονται, να το αξιολογούν 
 
(Η ανάπτυξη της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας για τα Ελληνικά Σχολεία ξεκινά 
τώρα) 
 

   Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: 2010-2015 

Ψηφιακή  Εκπαιδευτική Πλατφόρμα 



 
Προσαρμογή των σχολικών εγχειριδίων για όλα τα μαθήματα  
των τάξεων Α’ και Β’ του Δημοτικού 
Προμήθεια ειδικού λογισμικού για την προσβασιμότητα στο ψηφιακό περιεχόμενο 

   Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: 2010-2015 

Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα 
Πανελλαδικών Εξετάσεων 
Βιντεοσκοπημένες πρότυπες παραδόσεις και 
υποστηρικτικό υλικό του μαθήματος 

Massive Open Online Courses (MOOCs) 

Σχεδι@ζω για όλους  

http://www.prosvasimo.gr/ 



ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο 
 

  

Ευχαριστώ πολύ 


