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Νέο Σχολείο 

 

Η ψηφιακή διάσταση - Όλη η γνώση µε ένα «κλικ»! 

 

Το Ψηφιακό σχολείο είναι βασικός πυλώνας του Νέου Σχολείου. H χρήση των νέων 

τεχνολογιών γίνεται ο καταλύτης για την αλλαγή: 

α)  του περιεχοµένου των Προγραµµάτων Σπουδών και της σχολικής γνώσης 

β) της διδασκαλίας και της µάθησης 

γ)  της σχέσης εκπαιδευτικών και µαθητών   

δ) της σχέσης γονιών και σχολείου 

Η βασική πρόκληση που καλείται να αντιµετωπίσει σήµερα το Ψηφιακό Σχολείο είναι η 

ουσιαστική ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία όλων των 

µαθηµάτων αλλά και στη σχολική ζωή ευρύτερα.  

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αυτή τη στιγµή στην Ελλάδα: 

• 35% των  εκπαιδευτικών δηλώνουν ότι έχουν χρησιµοποιήσει τις ΤΠΕ για τα 

µαθήµατά τους (µέσος όρος στην Ε.Ε. 74%). 

• 31% των εκπαιδευτικών δηλώνουν ότι δεν έχουν καµία ή σχεδόν καµία εµπειρία 

στη χρήση των ΤΠΕ (µέσος όρος στην Ε.Ε. 7%). 

• 40% των σχολείων έχουν δική τους ιστοσελίδα (εκτιµάται ότι µόλις το 10-15% 

είναι ενεργές). 

• 1,4% µόλις των εκπαιδευτικών της Α/θµιας και το 3, 7% της Β/θµιας έχουν ενεργή 

ιστοσελίδα στο ΠΣ∆. 

 

Το ψηφιακό σχολείο αποτελεί λοιπόν µια ολιστική προσέγγιση για την ανάπτυξη όλων 

των παραµέτρων που η διοεθνής εµπειρία αναδεικνύει ως κρίσιµες για την επιτυχή 

εισαγωγή των ΤΠΕ στο σχολείο προς όφελος του µαθητή.  
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Οι 5 βασικοί άξονες του ψηφιακού σχολείου 

Το ψηφιακό σχολείο υλοποιείται µε σειρά δράσεων που οργανώνονται σε πέντε βασικούς 

άξονες: 

1. Ενίσχυση των υποδοµών δικτύου και του ηλεκτρονικού εξοπλισµού των σχολείων 

µε στόχο την δηµιουργία της ψηφιακής τάξης. Η ψηφιακή τάξη έχει γρήγορη 

σύνδεση µε το διαδίκτυο, είναι εξοπλισµένη µε διαδραστικά συστήµατα 

διδασκαλίας (π.χ. διαδραστικοί πίνακες), ενώ ο εκπαιδευτικός και οι µαθητές 

αλληλεπιδρούν µε δυναµικό τρόπο µε τη χρήση όλων των σύγχρονων εργαλείων 

των ΤΠΕ. 

2. Πλούσιο, διαδραστικό και αντιστοιχηµένο µε τα προγράµµατα σπουδών ψηφιακό 

εκπαιδευτικό περιεχόµενο (e-books) για όλες τις τάξεις και τα µαθήµατα. 

3. Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών. 

4. Ολοκληρωµένο σύστηµα ηλεκτρονικής διοίκησης της εκπαίδευσης και διαχείρισης 

εκπαιδευτικών δεδοµένων. 

5. Οριζόντιες υποστηρικτικές δράσεις. 

Αναλυτικότερα, για καθένα από τους παραπάνω άξονες έχουν δροµολογηθεί και 

υλοποιούνται µε ταχύτατους ρυθµούς οι ακόλουθες δράσεις: 

 

1. Ψηφιακή τάξη (δίκτυα και εξοπλισµοί) 

Τα σχολεία προµηθεύονται: 

• Συστήµατα διαδραστικής διδασκαλίας (διαδραστικοί πίνακες, data-projectors) 

αρχικά στη Β’ Γυµνασίου (1.250 σχολεία που υπέβαλλαν σχετικό αίτηµα τους 

προηγούµενους µήνες) και στη συνέχεια σε όλες τις τάξεις του Γυµνασίου (Α’, Β’, Γ’) και 

την Στ’ ∆ηµοτικού σε 1.190 Γυµνάσια (60% του συνόλου) και 5.200 ∆ηµοτικά (85% του 

συνόλου).  

• Φορητό εργαστήριο Η/Υ (15 Η/Υ, 1 Wifi, 30USB memory sticks, Ερµάριο 

τροχήλατο) για τα 800 ολοήµερα δηµοτικά και όλα τα Γυµνάσια.  

• 1 Η/Υ (σε 400 σχολεία σε αποµακρυσµένες περιοχές).  

Παράλληλα 1300 σχολεία σε 57 ∆ήµους αποκτούν ευρυζωνική σύνδεση µέσω 

Μητροπολιτικών Αστικών ∆ικτύων (ΜΑΝ) οπτικών ινών. 
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2. Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόµενο (e-books) 

• ∆ηµιουργείται δηµόσια διαθέσιµη ψηφιακή πλατφόρµα ανοικτού λογισµικού, µε 

δυνατότητες ενεργού εµπλοκής των χρηστών µε εργαλεία Web 2.0 στην οποία θα 

είναι ενσωµατωµένα: 

• Όλα τα βιβλία σε ψηφιακή µορφή  και εµπλουτισµένα µε πρόσθετο διαδραστικό 

υλικό (animations, videos, υπερσυνδέσµους, κλπ). 

• Ψηφιακή υποστηρικτική διδασκαλία  (βιντεοσκοπηµένες πρότυπες διδασκαλίες) για 

τα βασικά µαθήµατα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. 

• Σχέδια µαθηµάτων για κάθε ενότητα όπου εντάσσονται οι νέες τεχνολογίες στη 

διδασκαλία. 

• Πρόσθετο ψηφιακό υλικό όπως φωτογραφίες, βίντεο, ψηφιακά εκπαιδευτικά 

παιχνίδια αντιστοιχισµένο ανά ενότητα µαθηµάτων από ψηφιακά αρχεία (ΕΡΤ, 

ΓΑΚ, Βιβλιοθήκες, Μουσεία, κλπ). 

• ∆υνατότητες τοπικής εκπαιδευτικής διαχείρισης της κάθε τάξης (ανταλλαγή 

εργασιών µεταξύ µαθητών-εκπαιδευτικών, ανακοινώσεις, διαγωνίσµατα, 

βαθµολογίες, απουσίες, κλπ). 

Με βάση αυτήν την πλατφόρµα δίνεται πρόσβαση από το σπίτι, στο µεν µαθητή  για 

περαιτέρω εµπέδωση της ύλης και εξάσκηση µε τον ιδιαίτερο δικό του ρυθµό, στο δε 

γονιό για να ενηµερώνεται για όλη την πρόοδο και τη σχολική πορεία του παιδιού του. 

Παράλληλα ο εκπαιδευτικός αποκτά ένα δυναµικό εργαλείο που αναβαθµίζει σηµαντικά 

την καθηµερινή του διδασκαλία. 

3. Επιµόρφωση εκπαιδευτικών 

Στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής για την επιµόρφωση εκπαιδευτικών: 

• Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία για την επιµόρφωση 103.000 εκπαιδευτικών (57.2% 

του συνόλου) στην διδακτική αξιοποίηση των εργαλείων ΤΠΕ στα µαθήµατα 

ειδικότητας τους και στη χρήση διαδραστικών πινάκων και της ψηφιακής 

εκπαιδευτικής πλατφόρµας. 

• ∆ηµιουργείται ειδική e-πλατφόρµα για από απόσταση επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών. 

Ηλεκτρονική διοίκηση της εκπαίδευσης 

• Αντικαθίστανται τα διαφορετικά σηµερινά βασικά συστήµατα καταγραφής 

δεδοµένων του εκπαιδευτικού συστήµατος (e-survey, e-school, e-data center, 

ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα διορισµών και προσλήψεων) µε ένα ενιαίο 
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διαλειτουργικό σύστηµα, στο οποίο θα µπορεί να έχει πρόσβαση ο καθένας 

ανάλογα µε το επίπεδο της λειτουργίας του (π.χ. ο γονιός του παιδιού του, ο 

εκπαιδευτικός της τάξης του, ο σχολικός σύµβουλος των σχολείων που εποπτεύει, 

κ.ο.κ).  

• Αναπτύσεται ιστοσελίδα σε κάθε σχολείο και αποκεντρωµένη Υπηρεσία του 

Υπουργείου προκειµένου να αναρτώνται οι αποφάσεις και τα πεπραγµένα τους, 

στην κατεύθυνση της διαφάνειας και της κοινωνικής λογοδοσίας.  

• Όλα τα σχολεία της χώρας αποκτούν την ηλεκτρονική τους καρτέλα στην οποία 

θα αναγράφονται πλήρως όλα τα στοιχεία τους (µαθητές, προσωπικό, εξοπλισµός, 

κλπ). 

 

4. Οριζόντιες υποστηρικτικές δράσεις 

 

• Αναπτύσσεται σύστηµα  υποστήριξης των σχολείων (helpdesk) σε κεντρικό  και 

περιφερειακό επίπεδο. 

• Προωθείται η αριστεία και η καινοτοµία στη χρήση των ΤΠΕ από την εκπαιδευτική 

κοινότητα (βραβεία, διαγωνισµοί, κλπ). 

• ∆ιεξάγονται µικρές έρευνες ανίχνευσης των τεχνικών και παιδαγωγικών 

προϋποθέσεων για την καλή ένταξη των ΤΠΕ στο σχολείο καθώς και αξιολόγησης 

πειραµατικών και καινοτοµικών δράσεων. 

• Πιστοποιούνται οι γνώσεις στις ΤΠΕ όλων των µαθητών στη Γ’ Γυµνασίου.  

• Αναλαµβάνεται δράση µε στόχο την ενηµέρωση γονέων, µαθητών, και 

εκπαιδευτικών για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου (safer internet). 

• Η εκπαιδευτική τηλεόραση µετατρέπεται σε multimedia πλατφόρµα συνδεδεµένη 

µε τα σηµαντικότερα sites κοινωνικής δικτύωσης που προσφέρει στην 

εκπαιδευτική κοινότητα το περιβάλλον για να σχεδιάσουν και να 

πραγµατοποιήσουν τα δικά τους projects: video, online games, social networking 

services, blogs, twitter, wiki-based projects. 

 

 

 


