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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

----- 

Βαθμός Ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι: 

    Βαθμός Προτεραιότητας: 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. 
----- 

Μαρούσι,  13-10-2014   
Αρ. Πρωτ.:165098/Γ1 

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr  
Email  : spudonpe@minedu.gov.gr 
  : t05sded@minedu.gov.gr  
Πληροφορίες : Κ. Παπαγεωργίου 
  : Α. Πασχαλίδου 
Τηλέφωνο : 210 344 2425  
  : 210 344 3422 
FAX  : 210 344 3354 

ΠΡΟΣ :    
1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σηs  της χώρας (έδρες 
τους) 
2. Προϊσταμένους Παιδαγωγικής & Επιστημονικής 
Καθοδήγησης Π.Ε. & Δ.Ε. (μέσω Περιφ. Δ/νσεων 
Εκπ/σης) 
3. Σχολικούς Συμβούλους Π.E. & Δ.Ε.  (μέσω Περιφ. 
Δ/νσεων Εκπ/σης) 
4. Δ/νσεις  Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας (έδρες τους) 
5. Δημόσια Δημοτικά Σχολεία και  Δημόσια Γυμνάσια 

της χώρας (μέσω Δ/νσεων Π.Ε & Δ.Ε.) 

 

ΘΕΜΑ: «Αξιοποίηση του ψηφιακού εξοπλισμού κατά την εκπαιδευτική διαδικασία σε σχολικές μονάδες 
Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολ. έτος 2014-2015»  

Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση επιφέρει σημαντικές αλλαγές όχι μόνο στα μέσα διδασκαλίας 
αλλά και στη διδακτική - μαθησιακή διαδικασία. Η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ συμβάλλει στην 
ανάπτυξη κριτικής σκέψης των μαθητών, στην αλλαγή της διδακτικής πρακτικής, της διαδικασίας της 
μάθησης και επικοινωνίας και εξασφαλίζει την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους μαθητές.  

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. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες 
ΥΠΑΙΘ», σας γνωστοποιούμε ότι για το σχολικό έτος 2014-2015: 

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν στην Στ’ τάξη Δημοτικού και στην Α’ τάξη Γυμνασίου 
καλούνται να αξιοποιήσουν τον ψηφιακό εξοπλισμό (κινητά εργαστήρια, διαδραστικοί πίνακες και 
συναφές υλικό) που έχει 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, και στα 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.  

Ειδικότερα, όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αυτοί καλούνται να 
χρησιμοποιήσουν συστηματικά το κινητό εργαστήριο και να γίνει χρήση των διδακτικών παρεμβάσεων 
όπως αυτές είναι αναρτημένες στον κόμβο του Ψηφιακού σχολείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://dschool.edu.gr/ και στην ενότητα «ΝΕΑ».  

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αυτοί καλούνται να 
χρησιμοποιήσουν συστηματικά τον διαδραστικό πίνακα και τον συναφή εξοπλισμό για τη διδασκαλία 
συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων της Α΄ τάξης Γυμνασίου μέσα από την εφαρμογή στην τάξη, 
διδακτικών παρεμβάσεων  που είναι αναρτημένες στον κόμβο του Ψηφιακού σχολείου, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://dschool.edu.gr/ και στην ενότητα «ΝΕΑ».  
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Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 135504/Γ1/28-08-2014 εγκυκλίου με θέμα «Επιμορφωτικές 
συναντήσεις και υποστήριξη των εκπαιδευτικών των 800 Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ στην 
αξιοποίηση του ψηφιακού εξοπλισμού κατά την εκπαιδευτική διαδικασία»,  καλούνται οι Σχ. Σύμβουλοι και 
οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να παρέχουν  αδιάκοπα την απαραίτητη υποστήριξη στους ανωτέρω 
εκπαιδευτικούς. 

Επισημαίνεται ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθεί επιμόρφωση για την 
παιδαγωγική αξιοποίηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ειδικότερα των διαδραστικών συστημάτων 
στους εκπαιδευτικούς των παραπάνω σχολείων. 

 
 
 
 
 
 

                                 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 
 
 
                    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή:  
-Γραφείο κ. Υπουργού  
-Γραφείο κ. Υφυπουργού  
-Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα  
- Ε.Υ.Ε. Εκπαιδευτικών Δράσεων  
- Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε.  
- Διεύθυνση Σπουδών Δ.Ε. 
- ΓΕΠΟ 




