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Εισαγωγή
Σκοπός της οµιλίας αυτής είναι να σας παρουσιάσω το έργο και την
προσπάθεια που καταβάλλεται για την ενσωµάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα, καθώς και την αξιοποίηση
τους στην καθηµερινή διδακτική πράξη και µαθησιακή διαδικασία. Επίσης, θα ήθελα
να σας αναπτύξω τους νέους ορίζοντες και προοπτικές που διαφαίνονται µε τον
σχεδιασµό νέων έργων που θα χρηµατοδοτηθούν από τα Επιχειρησιακά
Προγράµµατα.
Από την πλευρά µας, του Υπουργείου Παιδείας και της Πολιτείας, έχει γίνει
προσπάθεια για να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που µας δίνουν οι ΤΠΕ και να
αφοµοιωθούν από την καθηµερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Η προσπάθεια αυτή
πρέπει να είναι διαρκής και να εντατικοποιηθεί στο µέλλον καθώς θα ανακύψουν
προβλήµατα συντήρησης και βιωσιµότητας των υποδοµών που έχουν αναπτυχθεί και
αναπτύσσονται. Και όλοι γνωρίζουµε πόσο δύσκολο είναι αυτό, ειδικά όταν αφορά
τις νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται και εξελίσσονται µε ραγδαίους ρυθµούς. Η
προσπάθεια µας αυτή θα στηριχθεί πάνω σε τέσσερις άξονες:
• Ανάπτυξη και υποστήριξη του δικτυακού και υπολογιστικού εξοπλισµού.
• Ανάπτυξη λογισµικού και ψηφιακού περιεχοµένου για εκπαιδευτικούς και
διοικητικούς σκοπούς (εκπαιδευτικό λογισµικό, πληροφοριακά συστήµατα,
διαδικτυακό περιεχόµενο κ.α.).
• Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες για την αξιοποίηση των
παραπάνω.
• Εκσυγχρονισµός της ∆ιοίκησης.
Α. Τι έχει γίνει
1. Ανάπτυξη Υποδοµών (Σχολικά Εργαστήρια, Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο)
Όλα σχεδόν τα σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Γυµνάσια, Ενιαία
Λύκεια και TEE) διαθέτουν σήµερα τουλάχιστον ένα σύγχρονο εργαστήριο
πληροφορικής. Πρωταρχικής σηµασίας για το ΥπΕΠΘ είναι η αντικατάσταση των
λίγων εργαστηρίων παλαιάς τεχνολογίας των Γυµνασίων, αλλά και η διαδικασία
ανανέωσης και συντήρησης του εξοπλισµού που σταδιακά θα απαξιώνεται.
Όσον αφορά την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, περισσότερα από το 1/3 των
δηµοτικών σχολείων της χώρας διαθέτουν σήµερα ένα σύγχρονο εργαστήριο

πληροφορικής, ενώ όλα τα υπόλοιπα σχολεία διαθέτουν τουλάχιστον ένα σύγχρονο
ηλεκτρονικό υπολογιστή µε σύνδεση στο διαδίκτυο για την κάλυψη των βασικών
κυρίως διοικητικών τους αναγκών. Ο εξοπλισµός µε σύγχρονα εργαστήρια των
σχολείων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης θα συνεχίζεται µέχρι να καλυφθούν όλες
οι ανάγκες.
2. Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο
Σε ό,τι αφορά στη δικτύωση των σχολείων, το Υπουργείο Παιδείας έχει
δηµιουργήσει και λειτουργεί ένα τεχνολογικά προηγµένο δίκτυο, το Πανελλήνιο
Σχολικό ∆ίκτυο. Το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο εντάσσεται στο πλαίσιο του
ολοκληρωµένου και συνεκτικού στρατηγικού σχεδιασµού του Υπουργείου Παιδείας
για την εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην
εκπαίδευση και συµπληρώνει αρµονικά τις υπόλοιπες συνιστώσες δράσεις του
σχεδιασµού (υποδοµές, λογισµικά, επιµόρφωση ανθρώπινου δυναµικού,
εκσυγχρονισµός της διοίκησης).
Το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο αποτελεί το µεγαλύτερο σε λειτουργία
δηµόσιο δίκτυο στην πατρίδα µας. Στο δίκτυο είναι επίσης συνδεδεµένες όλες οι
διοικητικές µονάδες του Υπουργείου Παιδείας (1.572 σηµεία), όλες οι Σχολικές και
οι ∆ηµόσιες Βιβλιοθήκες και όλα τα κατά τόπους Γενικά Αρχεία του Κράτους.
Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των εκπαιδευτικών, περίπου 1.000 εκπαιδευτικοί
τον µήνα εγγράφονται στο Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο και αποκτούν προσωπικό
λογαριασµό πρόσβασης, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθµό σε 37.644
εγγεγραµµένους εκπαιδευτικούς, γεγονός το οποίο λειτουργεί και ως κίνητρο προς
τους εκπαιδευτικούς για τη χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην
εκπαιδευτική πράξη.
3. Τεχνική Στήριξη (ΚΕΠΛΗΝΕΤ)
Για την καθηµερινή καλή λειτουργία των υποδοµών έχει σχεδιαστεί ένα
ολοκληρωµένο σύστηµα τεχνικής υποστήριξης των υπολογιστικών συστηµάτων
των σχολείων. Πρόκειται για ένα γεωγραφικά κατανεµηµένο σχήµα, το οποίο
βρίσκεται κοντά στα σχολεία, φυσικά και διοικητικά, µε παρουσία σε κάθε
∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και µε την συνεργασία και υποστήριξη ενός
δικτύου ερευνητικών κέντρων και ιδρυµάτων της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
Πιο συγκεκριµένα, σε κάθε νοµό της χώρας λειτουργεί σήµερα τουλάχιστον
ένα ΚΕντρο ΠΛΗροφορικής και ΝΕων Τεχνολογιών (ΚΕΠΛΗΝΕΤ) (58 συνολικά)
πλαισιωµένο από τον Υπεύθυνο καθηγητή πληροφορικής (ΠΛΗΝΕΤ) και
εκπαιδευµένο τεχνικό προσωπικό. Τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ, σε συνεργασία µε το δίκτυο των
Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων της χώρας που υποστηρίζουν και το Πανελλήνιο Σχολικό
∆ίκτυο, φροντίζουν για την απρόσκοπτη λειτουργία των εργαστηρίων πληροφορικής,
αλλά και του συνόλου του υπολογιστικού εξοπλισµού σε όλα τα σχολεία
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
4. Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στις Βασικές ∆εξιότητες ΤΠΕ
76.000 εκπαιδευτικοί, σε σύνολο 150.000, έχουν ήδη συµµετάσχει στα
προγράµµατα επιµόρφωσης του ΥπΕΠΘ. Νέα προγράµµατα επιµόρφωσης
δροµολογούνται για να τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.
Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα να πιστοποιήσουν τις
δεξιότητες τους στις ΤΠΕ, µέσω εξετάσεων που διενεργούνται αυτή την στιγµή.
Επιπλέον, πηγές χρηµατοδότησης έχουν δεσµευθεί για την εφαρµογή
προγραµµάτων εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης, µέσω της εγκατάστασης ειδικού

εξοπλισµού τηλε-εκπαίδευσης στα σχολικά εργαστήρια, καθώς και της δηµιουργίας
αιθουσών τηλεδιάσκεψης στα Πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ της Χώρας.
Τέλος, από το Β' ΚΠΣ χρηµατοδοτήθηκε έργο που αφορούσε την
Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην χρήση των Η/Υ και στο Εκπαιδευτικό Λογισµικό
σε περιορισµένη κλίµακα. 100 περίπου εκπαιδευτικοί επιµορφώθηκαν για ένα χρόνο
παρακολουθώντας µεταπτυχιακού επιπέδου µαθήµατα, σε Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα
της χώρας, οι οποίοι µε τη σειρά τους λειτούργησαν για τα επόµενα 2-3 χρόνια σαν
ενδοσχολικοί επιµορφωτές εκπαιδευτικών. Με αυτό τον τρόπο, µέσα στα ίδια τα
σχολεία, επιµορφώθηκαν 2.500 περίπου εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων.
5. Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισµικού - Ψηφιακού Περιεχοµένου
Μέχρι σήµερα έχουν παραχθεί µέσα από προγράµµατα της Κοινωνίας της
Πληροφορίας Εκπαιδευτικά Λογισµικά για διάφορα γνωστικά αντικείµενα της
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, όπως, Νέες ΤεχνολογίεςΠληροφορική, Φυσικές Επιστήµες, Μαθηµατικά, Κοινωνικές Επιστήµες, Ιστορία,
Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή κλπ. Ας σηµειωθεί ότι για κάθε γνωστικό αντικείµενο,
ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του, καθορίζονται ξεχωριστά ειδικές προδιαγραφές.
Παράλληλα, λειτουργεί η εκπαιδευτική πύλη του ΥπΕΠΘ (e-yliko.gr) η οποία
και αναβαθµίζεται µέσα από προγράµµατα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος για
την Κοινωνία της Πληροφορίας. Ο εκπαιδευτικός της ∆ευτεροβάθµιας και της
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης έχει πρόσβαση µέσω της εκπαιδευτικής πύλης σε
σηµαντικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που θα τον υποστηρίξει σηµαντικά στο
διδακτικό του έργο, ενώ παράλληλα του δίνεται η δυνατότητα να καταθέσει και το
δικό του υλικό.
Άλλοι δικτυακοί τόποι εκπαιδευτικού ψηφιακού περιεχοµένου αναπτύσσονται
επίσης µέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την Κοινωνία της Πληροφορίας,
όπως είναι για παράδειγµα η πύλη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και της Γενικής
Γραµµατείας Νέας Γενιάς.
6. Ειδική Αγωγή
Έχουν εξοπλιστεί και συνεχίζουν να εξοπλίζονται µε δικτυακό - υπολογιστικό
και άλλο ειδικό εξοπλισµό τα σχολεία µαθητών µε ειδικές ανάγκες, ενώ πρόθεση του
ΥπΕΠΘ είναι η περαιτέρω υποστήριξη µε υλικό και ψηφιακό περιεχόµενο των
σχολείων αυτών, η επιµόρφωση των καθηγητών, η χαρτογράφηση και η δηµιουργία
προγραµµάτων σπουδών για την Ειδική Αγωγή.
Β. Στρατηγική ΥΠΕΠΘ
Σε ό,τι αφορά το επόµενο διάστηµα, οι βασικοί στόχοι του Υπουργείου
Παιδείας αναλύονται στους παρακάτω άξονες:
1. Αναβάθµιση τηλεπικοινωνιακής υποδοµής
Για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδοµών το ΥΠΕΠΘ υπέβαλε προς ένταξη
και χρηµατοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την Κοινωνία της
Πληροφορίας (πρόσκληση 93, 105), έναν ολοκληρωµένο σχεδιασµό, ο οποίος
περιλαµβάνει:
o Τη χρήση ευρυζωνικών τεχνολογιών σε όσο το δυνατό µεγαλύτερο πλήθος
σχολείων.
o Τη δηµιουργία ασύρµατων δικτύων τοπικής πρόσβασης υψηλής ταχύτητας.
o Την αναβάθµιση των κεντρικών υποδοµών του Πανελλήνιου Σχολικού
∆ικτύου, ώστε να παρέχει ευρυζωνικές συνδέσεις και υπηρεσίες.

o Την αξιοποίηση των µητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών που
πρόκειται να κατασκευαστούν στα επόµενα δύο χρόνια από τους ∆ήµους
Αναµένουµε την ένταξη των προτάσεων αυτών, καθώς η ευρυζωνική
πρόσβαση, εκτός από τις αναβαθµισµένες υπηρεσίες που θα παρέχει στις σχολικές
µονάδες, θα µειώσει κάθετα και το τηλεπικοινωνιακό κόστος, που αποτελεί
σήµερα το σηµαντικότερο κέντρο κόστους των εκπαιδευτικών δικτύων και λειτουργεί
ανασταλτικά για τη βιωσιµότητα αυτών των υποδοµών.
Επίσης, το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Μεταφορών και
Επικοινωνιών συνεργάζονται στενά για την αξιοποίηση δορυφορικών συνδέσεων
µέσω του δωρεάν φάσµατος του ελληνικού δορυφόρου HellasSat. H συνεργασία αυτή
αφορά στην αµφίδροµη δορυφορική διασύνδεση 1.000 σχολείων που βρίσκονται σε
περιοχές που δεν καλύπτονται από άλλου τύπου τεχνολογίες ευρυζωνικής
πρόσβασης, π.χ. νησιωτική Ελλάδα και ορεινές περιοχές.
Ανάλογη υλοποίηση διασύνδεσης των κινητών βιβλιοθηκών του Υπουργείου
Παιδείας µέσω δορυφορικής τεχνολογίας, έχει ήδη υλοποιηθεί, γεγονός που
αποδεικνύει το ενδιαφέρον µας για τη χρήση καινοτόµων τεχνολογιών και
επιβεβαιώνει την ικανότητα του Υπουργείου Παιδείας και των εποπτευόµενων
φορέων του στην σωστή υλοποίηση έργων και στην έγκαιρη απορρόφηση των
κοινοτικών πόρων.
2. Συνέχιση έργων προµήθειας υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισµού στα
σχολεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης καθώς και Μονάδων
Ειδικής Αγωγής
Προγραµµατίζουµε να εγκατασταθούν, (µέσα στο έτος και σε όλη την
Ελλάδα), 344 εργαστήρια πληροφορικής στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση (1.616
Η/Υ), και 420 πλήρως εξοπλισµένα εργαστήρια πληροφορικής στη ∆ευτεροβάθµια
Εκπαίδευση (4.640 Η/Υ).
Σχεδιάζουµε τον εξοπλισµό των υπολοίπων σχολικών µονάδων -κυρίως της
Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης- µε υπολογιστικό εξοπλισµό, καθώς και την
αντικατάσταση των παλαιών εργαστηρίων πληροφορικής ∆ευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης µε νέα σύγχρονα εργαστήρια
Επίσης, σχεδιάζουµε την εξέλιξη της προµήθειας ειδικού εξοπλισµού για τις
σχολικές µονάδες ατόµων µε ειδικές ανάγκες (ΣΜΕΑ), στις κατηγορίες ατόµων µε
προβλήµατα νοητικής στέρησης.
3. Επιµόρφωση
Σε αυτή την χρονική περίοδο πραγµατοποιείται η διαδικασία πιστοποίησης
για 76.000 περίπου εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ολοκλήρωσαν την επιµόρφωση στις
βασικές δεξιότητες των νέων τεχνολογιών.
Τους επόµενους µήνες ακολουθεί η επιµόρφωση και η πιστοποίηση στις
βασικές δεξιότητες ακόµη 43.500 περίπου εκπαιδευτικών. Όλοι οι επιµορφούµενοι
έχουν ενισχυθεί µε την καταβολή ποσού για την απόκτηση προσωπικού Η/Υ.
Από το νέο σχολικό έτος σχεδιάζεται η υλοποίηση επιµόρφωσης Β'
επιπέδου. Θα επιµορφωθούν και πιστοποιηθούν 400 επιµορφωτές µε πρόγραµµα
διάρκειας 350 ωρών και 15.000 επιµορφούµενοι µε πρόγραµµα διάρκειας 96 ωρών.
Το Β' επίπεδο αφορά την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
και απευθύνεται στις ειδικότητες των ∆ασκάλων, των Νηπιαγωγών, των Φιλολόγων,
των Φυσικών και των Μαθηµατικών.
Επίσης, µε το πρόγραµµα Επαγγελµατικό Λογισµικό: Επιµόρφωση και
Εφαρµογή

στην TEE’ το οποίο θα ξεκινήσει µέσα στο νέο σχολικό έτος, θα εκπαιδευτούν
περίπου 10.000 εκπαιδευτικοί Τεχνικών Ειδικοτήτων στην χρήση εκπαιδευτικών
λογισµικών (που θα παραχθούν από το ίδιο έργο) και γενικότερα στην χρήση των
ΤΠΕ στην TEE.
Επιπλέον, το ΥΠΕΠΘ σχεδιάζει την Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών στη
βέλτιστη χρήση και αξιοποίηση προσβάσιµου εκπαιδευτικού λογισµικού για µαθητές
ΑµεΑ
4. Εκπαιδευτικό λογισµικό
Στα πλαίσια του έργου ΠΛΕΙΑ∆ΕΣ είναι σε εξέλιξη τα εξής:
o Ανάπτυξη επτά (7) ολοκληρωµένων προϊόντων εκπαιδευτικού λογισµικού τα
οποία αφορούν σε γνωστικά αντικείµενα της Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε στόχο την επέκταση της βασικής διαθέσιµης
υποδοµής του ΥπΕΠΘ.
o Ανάπτυξη 45-50 «ολοκληρωµένων εκπαιδευτικών πακέτων», τα οποία
είναι σύνολα από σενάρια για εκπαιδευτικές δραστηριότητες που δίνουν
έµφαση στις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που πρέπει να αποκτήσει ή να
καλλιεργήσει ο µαθητής, στα διάφορα στάδια της εκπαίδευσης του, µε
αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδοµής σε εκπαιδευτικό λογισµικό και
ψηφιακό περιεχόµενο.
o Απόκτηση µεγάλου αριθµού αντιτύπων εκπαιδευτικού λογισµικού και
συνοδευτικού υλικού από τα διαθέσιµα προϊόντα λογισµικού για την
Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση, ώστε να διανεµηθούν σε
σηµαντικό αριθµό σχολείων .
Το εκπαιδευτικό λογισµικό, οφείλει να εξυπηρετεί τους στόχους των
γνωστικών αντικειµένων του «Προγράµµατος Σπουδών» και αποτελεί παιδαγωγικό
εργαλείο στα χέρια των µαθητών και των διδασκόντων. Η ουσιαστική ένταξη του
εκπαιδευτικού λογισµικού στην εκπαιδευτική διαδικασία θα επιτευχθεί µε τη
συσχέτιση του µε τα διδακτικά εγχειρίδια και την ενσωµάτωση του στο σχολικό
πρόγραµµα.
5. Εµπλουτισµός της Εκπαιδευτικής Πύλης ΥΠΕΠΘ µε εκπαιδευτικό
περιεχόµενο
Προετοιµάζεται ήδη, µε βάση συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, η ανάπτυξη του
οριστικού περιβάλλοντος της Εκπαιδευτικής Πύλης, το οποίο θα προσφέρει:
o δυνατότητες ηλεκτρονικής διαχείρισης των διδακτικών προτάσεων
και λοιπού εκπαιδευτικού υλικού,
o χώρο εικονικών συναντήσεων µεταξύ των εκπαιδευτικών (forum) για την
ανταλλαγή απόψεων παιδαγωγικού προβληµατισµού
o δυνατότητα για ασύγχρονη
εξ’ αποστάσεως
επιµόρφωση
των
εκπαιδευτικών και διδασκαλία µαθηµάτων.
6. Τεχνική Στήριξη
Το ΥΠΕΠΘ µελετά:
o τη βιωσιµότητα της Τεχνικής Στήριξης (ΚΕΠΛΗΝΕΤ), καθώς και
o την βελτίωση του Κανονισµού λειτουργίας των Σχολικών Εργαστηρίων
Πληροφορικής και Εφαρµογών Η/Υ,
έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να ενθαρρύνονται στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών.
7. Παροχή κινήτρων

Η δωρεάν παροχή λογαριασµού στο Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο για όλους
τους εκπαιδευτικούς αλλά και για στελέχη της εκπαίδευσης, αποτελεί ισχυρό κίνητρο
για χρήση των ΤΠΕ στην τάξη.
Επίσης το ΥπΕΠΘ έχει ξεκινήσει από τα µέσα του 2004 µια συντονισµένη
προσπάθεια προβολής των ευρωπαϊκών διαγωνισµών που διενεργούνται από το
European Network -το ευρωπαϊκό σχολικό δίκτυο (EUN).
Η προσπάθεια ενθάρρυνσης των Ελλήνων εκπαιδευτικών να συµµετέχουν σε
ευρωπαϊκούς διαγωνισµούς έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει καρπούς και έχει αποφέρει
µεγάλο αριθµό Ελληνικών διακρίσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Συγκεκριµένα:
o Στο ∆ιαγωνισµό «Γη και ∆ιάστηµα» του EUN, που διεξήχθη στα τέλη του
2004, καταλάβαµε τις πρώτες θέσεις και στις τρεις κατηγορίες (5-9 ετών, 1014 ετών, και 15-19 ετών) καθώς και δύο δεύτερες θέσεις στις δύο τελευταίες
κατηγορίες, σε σύνολο 1.267 συµµετοχών από τα 25 Κράτη-µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Ο αριθµός των
Ελληνικών συµµετοχών ανήλθε στις 424.
o Στα e-learning awards 2004 που διοργανώθηκαν από το European schoolNet,
για πρώτη φορά είχαµε 2 Έλληνες εκπαιδευτικούς φιναλίστ στους 100
καλύτερους. Ο αριθµός των Ελληνικών συµµετοχών ανήλθε στις 14.
Επίσης, το ΥπΕΠΘ συνεργάζεται µε την ΕΕ για τη διενέργεια πλήθους
δράσεων, όπως:
o Η «Άνοιξη της Ευρώπης», µια πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να οδηγήσει
τους νέους της Ευρώπης σε µια συζήτηση και συν - αναζήτηση του µέλλοντος
της Ευρώπης ενόψει και της επικείµενης επικύρωσης του Συντάγµατος της
Ευρώπης από τα κράτη µέλη.
o Το «Εικονικό Σχολείο» (Virtual School), ένας δικτυακός τόπος που
αναπτύσσεται από εκπαιδευτικούς για εκπαιδευτικούς και παρέχει πρόσβαση
σε εκπαιδευτικό υλικό. Το «Εικονικό Σχολείο» είναι το ευρωπαϊκό ανάλογο
της εκπαιδευτικής πύλης του Υπ.Ε.Π.Θ. (www.e-yliko.gr).
o To «e-Twinning», µια ευρωπαϊκή εκπαιδευτική δράση ηλεκτρονικής
αδελφοποίησης σχολείων, µε επίσηµη έναρξη στις 14 Ιανουαρίου 2005 και
χρονικό ορίζοντα τριών ετών,όπου δύο σχολεία από δύο ευρωπαϊκές χώρες,
κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκοµίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και
πολιτιστικά οφέλη. Ήδη τα ελληνικά σχολεία έχουν ανταποκριθεί θερµά. Η
Ελλάδα, κατά πληθυσµιακή αναλογία σε σχέση µε τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη,
είναι επί του παρόντος πρώτη σε συµµετοχές στη δράση (424 συµµετοχές και
20 συνεργασίες µεταξύ σχολείων).
Τέλος το ΥΠΕΠΘ µε στόχο την ενθάρρυνση συνέργιας µε ιδιωτικούς φορείς
για χρήση των ΤΠΕ, έθεσε υπό την αιγίδα του, τον Πανελλήνιο µαθητικό ∆ιαγωνισµό
µέσω του internet «ΛΥΣΙΑΣ 2005» (διεξάγεται από τα Εκπαιδευτήρια ∆ούκα, την
OTEnet, τη Microsoft Hellas και την Hewlett Packard και µε την συνεργασία του
Ιδρύµατος Λαµπράκη, της ΕΠΥ και διακεκριµένων επιστηµόνων από Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα, Ινστιτούτα και Πανεπιστήµια).
8. ∆ιοικητική στήριξη
Το ΥΠΕΠΘ ήδη λειτουργεί εφαρµογές που υπάγονται στο e-Government
όπως καταγραφές σχολικών µονάδων, καταγραφές διορισµών αναπληρωτών,

µισθοδοσίας κ.α.
Επίσης σε εξέλιξη είναι η δράση e-School που αφορά τις ψηφιακές υπηρεσίες
πληροφόρησης και ∆ιοίκησης της Εκπαίδευσης (∆τΕ), που προσφέρουν αντίστοιχα η
Πρωτοβάθµια, και η ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση προς τους πολίτες, δηλαδή τους
µαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, εργολάβους και προµηθευτές.
Στόχος των δράσεων είναι να επιτευχθεί ένα πολύ υψηλό επίπεδο
παρεχόµενων υπηρεσιών, δηµιουργώντας ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις για
ευκολότερη πρόσβαση και αξιοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρονται µέσω του
∆ιαδικτύου (Internet).
Το αποτέλεσµα αυτής της προσπάθειας είναι ο περιορισµός των δαπανών
µέσα από την απλοποίηση των γραφειοκρατικών µηχανισµών και την υποστήριξη
των διαδικασιών εξυπηρέτησης του πολίτη, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.
Η δράση e-School βασίζεται στην υιοθέτηση ενός µοντέλου ανάπτυξης
υποδοµών για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών τεσσάρων (4) επιπέδων, τα
οποία περιλαµβάνουν:
o τη δηµοσίευση κειµένων και πακέτων πληροφοριών της Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
o το περιβάλλον αλληλεπίδρασης, την παροχή δηλαδή πληροφοριών στους
ενδιαφερόµενους µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων, όπως ιστοσελίδων, email, fax, κόµβοι FAQ, κ.λ.π.,
o το περιβάλλον συναλλαγής, µε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης
αιτήσεων, παρακολούθησης και εξυπηρέτησης αυτών και
o τις συνδυαζόµενες υπηρεσίες, οι οποίες περιλαµβάνουν την εξυπηρέτηση των
πολιτών (µαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, εργολάβοι, προµηθευτές) από
κέντρα τα οποία προσφέρουν ενοποιηµένες υπηρεσίες, διαφόρων επιπέδων
και τοµέων της εκπαίδευσης.
9. Λοιπά
Βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο της Ψηφιοποίησης του Υλικού των
Βιβλιοθηκών και Αρχείων (44 ∆ηµόσιες Βιβλιοθήκες, Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδας
και Γενικά Αρχεία του Κράτους) µε σκοπό την συµβολή του υλικού αυτού στη
βελτίωση της εκπαίδευσης όλων των βαθµίδων και γενικότερα στην πολιτιστική
ανάπτυξη. Στόχος των ενεργειών µας είναι:
o Η δηµιουργία κεντρικής ψηφιακής βιβλιοθήκης.
o Η σύνδεση της µε την ηλεκτρονική βάση των καταλόγων των δηµοσίων
βιβλιοθηκών.
o Η διάθεση όλου του υλικού µέσω ∆ιαδικτύου.

o
o
o
o

Το έργο αναµένεται να συνεισφέρει:
Στη διευκόλυνση της έρευνας µέσα από το υλικό των Βιβλιοθηκών.
Στη διατήρηση του υλικού των βιβλιοθηκών στο διηνεκές.
Στη διάχυση της γνώσης µέσω της χρήσης των ΤΠΕ.
Στη συµβολή της δια βίου εκπαίδευσης, αλλά και της εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευσης.

10. Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής
Τέλος, µελετάται ήδη η θεσµοθέτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού
Πληροφορικής, η προοπτική χορήγησης, δηλαδή, του κρατικού πιστοποιητικού
δεξιοτήτων στις ΤΠΕ µε ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, µετά από την µεγάλη
επιτυχία της πιστοποίησης γνώσεων στις ξένες γλώσσες που έχει ήδη υλοποιηθεί. Το

Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής θα είναι αναγκαίο προσόν για τον διορισµό
σε θέσεις φορέων του δηµοσίου τοµέα.

