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Δπραξηζηίεο
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο κνπ Μάζηεξ θιείλεη ν θχθινο ησλ κεηαπηπρηαθψλ
ζπνπδψλ ζην ηκήκα Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ
Κξήηεο κε εηδίθεπζε ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ απφ
θαξδηάο ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θχξην Αηζαιάθε Γηψξγν γηα ηελ θαζνδήγεζε, ηε
ζπλεξγαζία θαη ηε ζηήξημε πνπ κνπ πξνζέθεξε θαηά ηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο.
Δπίζεο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο κνπ ζηα ππφινηπα κέιε ηεο
ηξηκεινχο επηηξνπήο, ηνπο θαζεγεηέο θχξην Ενπνπλίδε Κσλζηαληίλν θαη Σζαθαξάθε
ηέιην, γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ έθαλαλ λα ζπλδξάκνπλ ζηελ επίπνλε πξνζπάζεηά κνπ.
Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηε ζηήξημε θαη ηελ ππνκνλή
ηνπο φιν απηφ ην δηάζηεκα ηεο ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο κνπ Μάζηεξ.
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Ζ ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη νη απαηηήζεηο ηεο
ςεθηαθήο επαλάζηαζεο επέθεξαλ ηελ ςεθηνπνίεζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη
ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, κε ηελ νπνία αζρνιείηαη ε
παξνχζα εξγαζία. Ζ ςεθηνπνίεζε κε ηε ζηελή ηεο έλλνηα ζεκαίλεη ηε κεηαηξνπή ηνπ
αλαινγηθνχ πιηθνχ ζε ςεθηαθφ, ελψ κε ηελ επξεία ηεο έλλνηα ζεκαίλεη ηε ρξήζε ησλ
λέσλ ηερλνινγηψλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ αιιαγέο θαη βειηηψζεηο ζε θάζε
ηνκέα. Ζ ζέζε ηεο Διιάδαο φζνλ αθνξά ηελ ςεθηαθή ηεο σξηκφηεηα βξίζθεηαη ζε
ρακειά επίπεδα ζε ζρέζε κε άιια θξάηε. Χζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα γίλνληαη
ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο απφ ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, ψζηε λα
θαιπθζνχλ ηα θελά θαη παξάιιεια λα νδεγεζεί ε ρψξα καο ζε θαιχηεξεο ζέζεηο. ην
πιαίζην απηφ, έρνπλ αλαπηπρζεί πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη άιιεο ςεθηαθέο
εθαξκνγέο γηα ηελ θαιχηεξε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηε δηάζεζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Ζ πξφζθαηε παλδεκία ηνπ
Κνξσλντνχ θαη ε αλάγθε εθαξκνγήο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο επηηάρπλε
αθφκε πεξηζζφηεξν απηέο ηηο δηαδηθαζίεο θαη έδσζε πνιχηηκεο εκπεηξίεο γηα ηνλ
ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο.
Λέμεηο-θιεηδηά: ςεθηνπνίεζε, εθπαίδεπζε, πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ςεθηαθφ
ζρνιείν
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ABSTRACT
The rapid development of technology in recent years and the demands of the digital
revolution have led to digitization in all areas and especially in the field of Primary
Education, with which the present work deals. Digitization in the narrow sense means
the conversion of analog material to digital, while in its broadest sense it means the
use of new technologies in order to achieve changes and improvements in every field.
Greece's position in terms of digital maturity is at a low level compared to other
countries. However, in recent years, coordinated efforts are being made by the
Ministry of Digital Governance, in order to fill the gaps and at the same time lead our
country to better positions. In this context, information systems and other digital
applications have been developed to better administer education and make educational
content available to stakeholders. The recent Coronavirus pandemic and the need to
implement distance education have further accelerated these processes and provided
valuable experiences for the digital transformation of education.

Keywords: digitization, education, information systems, digital school
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ΔΙΑΓΧΓΗ
Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ηερλνινγία ζεκεηψλεη ξαγδαία αλάπηπμε, δεκηνπξγψληαο
ζπλερείο αιιαγέο θαη επεξεάδνληαο πνιινχο ηνκείο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο.
Έρνπκε πεξάζεη πιένλ ζηελ ηέηαξηε (4ε) Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε (Fourth
Industrial Revolution), ε νπνία αλαθέξεηαη θαη σο Βηνκεραλία 4.0 ή Φεθηαθή
Δπαλάζηαζε. Πξνεγήζεθε ε πξψηε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε ηνλ 18ν αηψλα, φπνπ ε
αηκνκεραλή ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε βηνκεραληθή παξαγσγή. Αθνινχζεζε ε δεχηεξε
Βηνκεραληθή επαλάζηαζε ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα, κε ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα λα
ρξεζηκνπνηείηαη γηα καδηθή παξαγσγή. ηε ζπλέρεηα εκθαλίζηεθε ε ηξίηε
Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε πεξίπνπ ζηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα, ε νπνία
ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηε ρξήζε ηεο ειεθηξηθήο ηερλνινγίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο
πιεξνθνξηψλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε απηνκαηνπνηεκέλε παξαγσγή (Semolic
and Steyn, 2017).
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηέηαξηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο ζπγθαηαιέγνληαη
θαηλνηφκεο θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, φπσο ε ςεθηνπνίεζε, ε ξνκπνηηθή,
ε ηερλεηή λνεκνζχλε, ε ηξηζδηάζηαηε εθηχπσζε (3D printing), ε επαπμεκέλε
πξαγκαηηθφηεηα (Augmented Reality), νη πιαηθφξκεο IoT, νη ηερλνινγίεο Cloud, νη
έμππλνη αηζζεηήξεο (smart sensors), νη θνξεηέο ζπζθεπέο (mobile device), ηα
θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο (social media) θ.ά. ια απηά ραξαθηεξίδνληαη απφ
δηαζεζηκφηεηα, ηαρεία αλάπηπμε θαη πξνζηηέο ηηκέο, επηθέξνληαο κεγάιεο αιιαγέο
ζηνπο νξγαληζκνχο (PWC's 2016, φπ. αλαθ. ζην Semolic and Steyn, 2017).
χκθσλα κε ηε Βίβιν Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ (2020) ζηε ρψξα καο ν βαζκφο
αμηνπνίεζεο ησλ επθαηξηψλ ηεο ςεθηαθήο επαλάζηαζεο ζα θαζνξίζεη ηελ αλάπηπμε
ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο. Ήξζε ε ψξα, αθνχ θαιχςνπκε ηα θελά καο απφ
ηελ 3ε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε, λα αθνινπζήζνπκε ηελ 4ε Βηνκεραληθή
Δπαλάζηαζε δηακνξθψλνληαο έλα αλαπηπμηαθφ πξφηππν πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηηο
αλζξψπηλεο δεμηφηεηεο θαη ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο
ηεο Διιάδαο είλαη πεξηζζφηεξν αλαγθαίνο απφ πνηέ. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε
θηλείηαη ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ ζρεδηάδεη θαη πινπνηεί
ζπληνληζκέλα ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ρψξαο
καο, αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη ζέηνληαο θαηεπζπληήξηεο αξρέο. Ζ
ςεθηνπνίεζε ησλ δεκνζίνπ είλαη πιένλ αλαγθαία θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο
εθπαίδεπζεο.
Ζ ςεθηνπνίεζε είλαη κία δηαδηθαζία πνπ έρεη γλσξίζεη κεγάιε άλζεζε ηα ηειεπηαία
ρξφληα ζηνλ ηνκέα ηηο εθπαίδεπζεο, φπσο θαη ζε πνιινχο άιινπο ηνκείο. Με ηε ζηελή
ηεο έλλνηα ε ςεθηνπνίεζε ζηελ εθπαίδεπζε λνείηαη σο ε κεηαηξνπή ηνπ αλαινγηθνχ
πιηθνχ ζε ςεθηαθφ (π.ρ ςεθηνπνηεκέλα ζρνιηθά βηβιία, ςεθηνπνηεκέλα δηνηθεηηθά
έγγξαθα). κσο, ε ςεθηνπνίεζε κπνξεί λα κειεηεζεί κε επξχηεξνπο φξνπο, ππφ ην
πξίζκα ησλ αιιαγψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ ηερλνινγία, ζηηο ππνδνκέο, ζηε
δηαρείξηζε, ζηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ζηνλ πνιηηηζκφ. Γηα παξάδεηγκα, ε εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε πνπ επήιζε απφ ηελ παλδεκία ηνπ Κνξσλντνχ επηβάιιεη λα
πξνζεγγίζνπκε ηελ ςεθηνπνίεζε ζηελ εθπαίδεπζε κε ηελ επξχηεξε έλλνηά ηεο θαη λα
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ηε δηεξεπλήζνπκε βαζχηεξα, αθνχ δελ αθνξά κφλν ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, αιιά ζπλδέεηαη θπξίσο κε δεηήκαηα γλσζηηθά, ςπρνινγηθά,
ζπκπεξηθνξάο θαη αμηνινγηθά. ην πιαίζην απηφ ηεο κεηαθνξάο ηεο εθπαίδεπζεο
απφ ηελ ηάμε ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ζα πξέπεη φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί, δηεπζπληέο εθπαίδεπζεο, γνλείο) λα
επαλεθηηκήζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ ξφιν ηεο ζηε δσή ελφο
αηφκνπ θαη ζηελ θνηλσλία (Lubkov, Gordienko and Sokolova, 2020).
ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία δελ ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ζηελ
εθπαίδεπζε θαη ηδηαίηεξα ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Απηφ ην θελφ επηδηψθεη λα
θαιχςεη ε παξνχζα εξγαζία, παξνπζηάδνληαο εκπεξηζηαησκέλα θαη ζθαηξηθά ην
ζέκα ηεο ςεθηνπνίεζεο ζηα λεπηαγσγεία θαη δεκνηηθά ηεο Διιάδαο, ηφζν ζηνλ ηνκέα
ηεο δηνίθεζεο, φζν θαη ζηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ.
Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ πέληε θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην αλαιχεηαη ε έλλνηα
ηεο ςεθηνπνίεζεο θαη παξνπζηάδνληαη γεληθά ζηνηρεία γη’ απηήλ. Δπίζεο, αλαθέξεηαη
ε πθηζηάκελε ςεθηαθή σξηκφηεηα ηεο Διιάδαο θαη νη πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη απφ
ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε ρψξα καο ζηνλ
ηνκέα απηφ. ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα θαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο
ςεθηνπνίεζεο ζηελ εθπαίδεπζε, ε επηξξνή ηεο ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή,
ε αλζξσπηζηηθή ηεο πξνζέγγηζε. Αθφκε, γίλνληαη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ
ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε θαη αλαθέξνληαη ηα πξνβιεπφκελα
ςεθηαθά έξγα ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε, βάζεη ηεο Βίβινπ Φεθηαθνχ
Μεηαζρεκαηηζκνχ (2020). ην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη νη βαζκίδεο θαη ε
δηνίθεζε ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη
ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ζε άιιεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο
πνπ ζπλδξάκνπλ ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, θπξίσο ηεο
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. ην πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη
παξαδείγκαηα ζχγρξνλσλ ςεθηαθψλ πεξηβαιιφλησλ εξγαζίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε
εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηεο
ρψξα καο, ζπληειψληαο ζηελ ςεθηαθή ηεο αλαβάζκηζε.
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1. Η ΦΗΦΙΟΠΟΙΗΗ ΓΔΝΙΚΑ
1.1 Απνζαθήληζε φξσλ
πσο
νξίδεηαη
ζην
Γισζζάξην
Πιεξνθνξηθήο
ηεο
Gartner
(https://www.gartner.com), ε ςεθηνπνίεζε είλαη ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ελφο
ζηνηρείνπ απφ ηελ αλαινγηθή κνξθή ζηελ ςεθηαθή. Σα ζηνηρεία πνπ ςεθηνπνηνχληαη
κπνξεί λα είλαη έγγξαθα, θείκελα, εηθφλεο, αληηθείκελα ή ζήκαηα. Γηα παξάδεηγκα ε
αιιαγή ελφο ρεηξφγξαθνπ ή δαθηπινγξαθεκέλνπ θεηκέλνπ ζε ςεθηαθή κνξθή
έγθεηηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο ςεθηνπνίεζεο, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, κε
ζηφρν ηελ εχθνιε απνζήθεπζε θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπ απφ ηνλ ρξήζηε. Δπίζεο, κε
ηελ ςεθηνπνίεζε δηαζθαιίδνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζην αξρηθφ πιηθφ,
πξνζηαηεχνληαη ηα πξσηφηππα αξρεία θαη επηηπγράλεηαη ε πνηνηηθή αλαπαξαγσγή
ηνπο ζε ειεθηξνληθά θαη έληππα κέζα. Βέβαηα, πέξα απφ ηα πξντφληα ηεο
ςεθηνπνίεζεο, ππάξρνπλ θαη ηα ςεθηαθά δεδνκέλα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί εμ αξρήο
ζε ςεθηαθή κνξθή (born digital).
ηελ μελφγισζζε βηβιηνγξαθία ε ςεθηνπνίεζε κε ηε ζηελή ηεο έλλνηα, δειαδή ηε
κεηαηξνπή ηνπ αλαινγηθνχ πιηθνχ ζε ςεθηαθφ, αλαθέξεηαη σο "digitization". κσο,
ρξεζηκνπνηείηαη θη ν φξνο ςεθηνπνίεζε κε ηελ έλλνηα ηνπ "digitalization", ν νπνίνο
ζεκαίλεη θάηη παξαπάλσ απφ ηελ απιή θσδηθνπνίεζε ηνπ αλαινγηθνχ πιηθνχ ζε
ςεθηαθφ. πγθεθξηκέλα, αθνξά ηε ρξήζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο γηα ηελ επίηεπμε
αιιαγψλ ζηηο θνηλσληθέο θαη ηερληθέο δνκέο (Yoo, Henfridsson and Lyytinen, 2010).
Αλάινγε είλαη θαη ε άπνςε ησλ Machado, Winroth, Carlsson, Almstrom, Centerholt
and Malin (2019), γηα ηνπο νπνίνπο ε έλλνηα ηνπ “digitalization” ζρεηίδεηαη κε ηε
ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ θαη λα κεηακνξθσζνχλ νη
επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο.
Μία άιιε έλλνηα είλαη ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο (digital transformation), πνπ
ζπρλά ζπγρέεηαη κε ηηο έλλνηεο ηεο ςεθηνπνίεζεο (digitization, digitalization) θαη ηεο
ςεθηαθήο θαηλνηνκίαο (digital innovation), ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρνπλ δηαθνξέο
(Osmundsen, Iden and Bygstad, 2018). χκθσλα κε ηνπο Machado et al. (2019), ε
έλλνηα ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ έρεη επξχηεξε ζεκαζία απφ ηηο έλλνηεο
digitization θαη digitalization, θαζψο αθνξά φιεο εθείλεο ηηο αιιαγέο πνπ ζα γίλνπλ
ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, ψζηε λα πξνθχςεη ην κέγηζην ησλ
σθειεηψλ απφ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Μέρξη ηψξα δελ έρεη δνζεί έλαο ζαθήο
νξηζκφο γηα ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ (Haffke, Kalgovas and Benlian, 2016,
2017). Χζηφζν, ραξαθηεξίδεηαη απφ νξηζκέλνπο εξεπλεηέο σο κία νξγαλσζηαθή
αιιαγή πνπ ζπληειείηαη κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, ηξνπνπνηψληαο ηνλ ηξφπν
ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληζκψλ (Bilgeri, Wortmann and Fleisch, 2017; Haffke et al.,
2017; Hartl and Hess, 2017; Heilig, Schwarze and Voß, 2017). Απφ ην 2020 κε ηελ
έλαξμε ηεο παλδεκίαο ηνπ Covid-19 ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο αθνινπζεί έλαλ
γνξγφ ξπζκφ, ηνλ νπνίνλ επηθέξνπλ νη νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ηεο
παλδεκίαο (Smarp, 2020).
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1.2 Η ρξεζηκφηεηα ηεο ςεθηνπνίεζεο
Ζ ςεθηνπνίεζε μεθίλεζε ζηελ Ακεξηθή θαηά ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, απφ
ηα παλεπηζηήκηα Stanford University θαη The University of California at Berkeley, ηα
νπνία πξνζπάζεζαλ λα ςεθηνπνηήζνπλ βηβιηνζήθεο θαη αξρεία κε γξαπηά θείκελα.
Μεηά απφ κία δεθαεηία εθαξκνγήο ηεο ςεθηνπνίεζεο δεκηνπξγήζεθαλ αξθεηέο
αληηξξήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηά ηεο, αθνχ ππήξραλ δεηήκαηα κε ηε
δηαηήξεζε ησλ αξρείσλ, ηελ εηεξνγέλεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ην θφζηνο ηεο
δηαδηθαζίαο (Smith, 1999). Αξγφηεξα, ε δηαδηθαζία ηεο ςεθηνπνίεζεο εμειίρζεθε θαη
επεθηάζεθε ζηελ Ακεξηθή, ηελ Απζηξαιία θαη ηελ Δπξψπε (Παπαζηξάηνπ, 2020).
Ζ ςεθηνπνίεζε είλαη κία ζεκαληηθή δηαδηθαζία πνπ ζπκβάιιεη ζηε δηάζσζε ηνπ
πνιηζκνχ, ηεο ηζηνξίαο θαη ησλ επηζηεκψλ. Δπίζεο, είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζηελ αμηνπνίεζε θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ φπσο είλαη ε
ηειεθπαίδεπζε, ηα ςεθηαθά απνζέκαηα, ν Παγθφζκηνο Ηζηφο θαη ε εηθνληθή
πξαγκαηηθφηεηα (Παπαζενδψξνπ, νισµνχ θαη Κνπηζνµεηξφπνπινο, 2009).
Οη λέεο ηερλνινγίεο είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη
ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο αλαδεηθλχεη ην Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ
Τςειψλ Δπηδφζεσλ (ΔΤΔ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ κέζα απφ ηε δηεμαγσγή
πνιπεηψλ κειεηψλ (ΔΤΔ, 2005). Με ηελ ςεθηνπνίεζε παξάγνληαη ςεθηαθά
ππνθαηάζηαηα ησλ αλαινγηθψλ ζηνηρείσλ, δηαηεξψληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
εκπεξηέρνπλ. Σα ζηνηρεία πνπ ςεθηνπνηνχληαη κπνξεί λα είλαη πιηθά (βηβιία, εηθφλεο,
θσηνγξαθίεο, έξγα ηέρλεο, βηβιία, εθεκεξίδεο, ζρέδηα, ράξηεο, ήρνη, πίλαθεο
δσγξαθηθήο, αθίζεο, ρεηξφγξαθα, θηλεκαηνγξαθηθά έξγα θιπ.) ή άπια (παξαδφζεηο,
κχζνη). ια απηά θζείξνληαη ή θαηαζηξέθνληαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Δπηπρψο,
κε ηελ ςεθηνπνίεζε πεξηζψδνληαη νη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ηνπο θαη δελ ράλνληαη
(ΔΤΔ, 2005).
Ζ ςεθηνπνίεζε ζπιινγψλ θαη ε ειεχζεξε πξφζβαζή ηνπο ζην δηαδίθηπν αλνίγεη
λένπο δξφκνπο, θαζψο κέρξη ηψξα ε πξφζβαζή ηνπο ήηαλ πεξηνξηζκέλε. Γηα
παξάδεηγκα, ε ςεθηνπνίεζε ησλ αξρείσλ κίαο ειιεληθήο βηβιηνζήθεο αλαδεηθλχεη
θαη δηαηεξεί ηηο ζπιινγέο ηεο, εκπινπηίδεη ην δηαδίθηπν κε ςεθηαθά αξρεία πνπ είλαη
γξακκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ησλ νπνίσλ ε επεμεξγαζία γίλεηαη επθνιφηεξε. Σα
ρεηξφγξαθα έγγξαθα κεηαηξέπνληαη ζε ςεθηαθά, αθήλνληαο βέβαηα αλαιινίσην ην
πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ. Μπνξνχλ λα ςεθηνπνηεζνχλ έληππα βηβιία ή πεξηνδηθά.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν, εμνηθνλνκείηαη ρψξνο ζηηο βηβιηνζήθεο, δηεπθνιχλεηαη ε
αλαπαξαγσγή ησλ ςεθηνπνηεκέλσλ εγγξάθσλ θαη ε πξφζβαζε ζε απηά γίλεηαη
επθνιφηεξε, αθφκε θαη απφ κεγάιεο απνζηάζεηο (ίηαο, 2002).
1.3 Η δηαδηθαζία ηεο ςεθηνπνίεζεο
Ζ ςεθηνπνίεζε απνηειεί κία ζχλζεηε δηαδηθαζία πνπ γηα λα πεηχρεη απαηηεί θαιφ
ζρεδηαζκφ θαη ζσζηή επηινγή ηνπ πιηθνχ πνπ πξφθεηηαη λα ςεθηνπνηεζεί (Μπέξδνο,
2017).Σν πιηθφ πνπ κπνξεί λα ςεθηνπνηεζεί είλαη βάζεηο δεδνκέλσλ, θείκελα,
γξαθηθά, εηθφλεο, ήρνη, ηαηλίεο, ινγηζκηθά θαη ηζηνζειίδεο (Κακάξα, Φέξια,
Σδεδφπνπινο & Λακπαδά, 2017).
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πλήζσο, ε ςεθηνπνίεζε γίλεηαη κε ζπζθεπέο φπσο νη ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο
κεραλέο θαη νη ζαξσηέο. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε επεμεξγαζία ηεο εηθφλαο κέζσ
ινγηζκηθνχ νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ, ψζηε ην θείκελν λα κεηαηξαπεί
επεμεξγάζηκν αξρείν θεηκέλνπ. Σν κέγεζνο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ε αλάιπζή ηεο
θαζνξίδεη ηελ πνηφηεηα ηεο ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο (ΔΤΔ, 2005).
Σα ζεκαληηθφηεξα Πξφηππα Κσδηθνπνίεζεο είλαη (Μπέξδνο, 2017):










Σν θείκελν: ηα αξρεία θεηκέλνπ ε θσδηθνπνίεζε ραξαθηήξσλ πξέπεη λα
είλαη ζαθήο. ηα αξρεία XML ε θσδηθνπνίεζε κπνξεί λα δεισζεί ζην
αληίζηνηρν ζεκείν ηεο δήισζεο XML, φκσο ζηα αξρεία HTML θαη XHTML
δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα γίλεη δήισζε XML.
Ζ εηθφλα: Γηα ηελ εηθφλα ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξα πξφηππα. Σν TIFF
επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία πνηνηηθψλ ςεθηαθψλ εηθφλσλ, αιιά θαηαιακβάλεη
κεγάιν φγθν. Σν JPEG εμππεξεηεί ζηε ρξήζε εηθφλσλ δηθηχσλ κε κηθξφ
εχξνο δψλεο, δελ θαιχπηεη κεγάιν ρψξν, αιιά ιφγσ ηεο ζπκπίεζεο
παξαηεξείηαη απψιεηα πιεξνθνξίαο. Σν πξφηππν GIF ρξεζηκνπνηείηαη γηα
απινχζηεξα γξαθηθά θαη έρεη κηθξφηεξν φγθν. Σέινο, ην PNG κπνξεί λα
αληηθαηαζηήζεη ην πξφηππν GIF, δηφηη δεκηνπξγεί ζπκπίεζε ρσξίο απψιεηεο
πιεξνθνξηψλ.
Ο ήρνο: Σν πξφηππν WAV γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ ήρνπ θαηαιακβάλεη
κεγάιν ρψξν, γη’ απηφ θαη δελ εμππεξεηεί ζην δηαδίθηπν. Αληίζεηα, ηα
πξφηππα MP3 θαη MP4, ηα νπνία πεξηέρνληαη ζηελ θαηεγνξία MPEG,
ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν ζην δηαδίθηπν, θαζψο είλαη ηαπηφρξνλα
πνηνηηθά θαη κηθξά ζε φγθν.
Σν βίληεν: Σν πξφηππν MPEG εθηφο απφ ηα αξρεία ήρνπ, ρξεζηκνπνηείηαη θαη
γηα ηελ πξνβνιή βίληεν, ζπλδπάδνληαο πνηφηεηα θαη κηθξφ φγθν. Έλα άιιν
πξφηππν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Apple είλαη ην QuickTime, ηνπ νπνίνπ
ε πνηφηεηα είλαη εμαηξεηηθή, αιιά ν φγθνο ηνπ κεγάινο. Σέινο, ην Real Video
ηεο RealNetworks είλαη θαηάιιειν γηα ηε κεηαθνξά ελφο βίληεν κέζσ
δηαδηθηχνπ θαη παξάιιεια επηηπγράλεη ηελ πξνζαξκνγή ηεο πνηφηεηαο ζην
κέγεζνο ηνπ πνπ ζέινπκε.
Σν ηξηζδηάζηαην πεξηερφκελν: πλεζηζκέλα πξφηππα γηα ηα ηξηζδηάζηαηα
πεξηερφκελα είλαη ην VRML θαη ην Shockwave 3D.

1.4 Φεθηνπνίεζε πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ
Ζ ςεθηνπνίεζε ρξεζηκνπνηείηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηε δηαηήξεζε ησλ
πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ, κε ηε δξνκνιφγεζε αληίζηνηρσλ θξαηηθψλ πξνγξακκάησλ.
Σαπηφρξνλα, ε Δπξσπατθή Έλσζε ζηεξίδεη νηθνλνκηθά ηέηνηνπ είδνπο έξγα κέζσ ηνπ
Γ’ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο (ΚΠ), ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα
ηελ «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» (Δ.Π. γηα ηελ ΚηΠ) θαη ηεο «Πξφζθιεζεο 65»
(ΔΤΔ 2005).
Οη θπξηφηεξνη ζηφρνη ηεο ςεθηνπνίεζεο ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ είλαη νη εμήο
(ΔΤΔ, 2005):
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• Ζ δηαθχιαμε ηεο πνιχηηκεο πιεξνθνξίαο πνπ πεξηέρνπλ ηα ζηνηρεία πνπ
ςεθηνπνηνχληαη, είηε είλαη πιηθά είηε άπια, ηα νπνία θζείξνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ
ρξφλνπ.
• Ζ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ελφο πνιηηηζηηθνχ αγαζνχ, θαζψο κπνξεί λα είλαη δηαζέζηκν
γξεγνξφηεξα θαη επθνιφηεξα πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμεη ηηο έξεπλεο, ηελ εθπαίδεπζε
θ.ά.
• Ζ αλάδεημε ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ, κε ηε δηάζεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, θαζψο θαη
κε ηελ παξαγσγή ειεθηξνληθνχ (CD, DVD, θηι.) θαη έληππνπ πιηθνχ (βηβιία,
αθίζεο).
• Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, πνπ επέξρεηαη κέζα απφ ηε δηάδνζε θαη ηελ αμηνπνίεζε
ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ.
Καηά ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαιέο πξαθηηθέο.
Πξφθεηηαη γηα ηερληθέο πνπ έρνπλ δνθηκαζηεί θαη έρεη απνδεηρηεί φηη ιεηηνπξγνχλ
ζσζηά. Ζ ρξήζε θαιψλ πξαθηηθψλ ζηελ ςεθηνπνίεζε ζπλεηζθέξνπλ:





ηελ ελίζρπζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηηο
ςεθηαθέο ζπιινγέο κέζα απφ ηε ρξήζε πξνηχπσλ πνπ είλαη επξέσο
απνδεθηνί.
ηελ παξνρή πνηνηηθνχ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ.
ηελ εμαζθάιηζε ηεο καθξνπξφζεζκεο ςεθηνπνίεζεο ελφο αληηθεηκέλνπ,
απνθεχγνληαο έηζη ηελ επαλάιεςε ηεο ίδηαο ςεθηνπνίεζεο ζην κέιινλ.

Πξνθεηκέλνπ ηα ςεθηαθά ππνθαηάζηαηα λα είλαη πνηνηηθά θαη λα δηαηεξεζνχλ πνιιά
ρξφληα, ζα πξέπεη ε ςεθηνπνίεζε λα αθνινπζήζεη θάπνηα ζηάδηα. Σα ζηάδηα απηά
(Γηάγξακκα 1) απνηεινχλ ηνλ θχθιν δσήο ηεο ςεθηνπνίεζεο θαη πεξηγξάθνληαη
παξαθάησ (ΔΤΔ 2005):
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Γηάγξακκα 1. Σα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ηεο ςεθηνπνίεζεο
(Πξνζαξκνγή απφ ΔΤΔ, 2005)

Αξρηθφο ζρεδηαζκφο. Απνηειεί ην πξψην ζηάδην ηεο ςεθηνπνίεζεο, φπνπ πξέπεη λα
θαζνξηζηνχλ νη ζηφρνη, ε επάξθεηα ησλ πφξσλ, ε θαηαιιειφιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ
θαη λα ζρεδηαζηνχλ ιεπηνκεξψο νη εξγαζίεο πνπ ζα πινπνηεζνχλ. Δπίζεο, ζα ήηαλ
σθέιηκν λα δηεξεπλεζνχλ παξφκνηα έξγα, ψζηε λα απνθεπρζνχλ παξφκνηα ιάζε.
Δπηινγή πεξηερνκέλνπ. Λφγσ ηεο πιεζψξαο ησλ αληηθεηκέλσλ, δελ είλαη δπλαηφλ λα
ςεθηνπνηεζνχλ φια. Έηζη, επηιέγνληαη γηα ςεθηνπνίεζε θάπνηα απφ απηά κε βάζε ηε
ζηνρνζεζία ηνπ έξγνπ, ηηο ηερληθέο δπζθνιίεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ, ην
επαίζζεην πεξηερφκελν, ηα γεσγξαθηθά θξηηήξηα, ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ εθάζηνηε
θνξέα θηι.
Τπνδνκή-Πεξηβάιινλ Φεθηνπνίεζεο. Θα πξέπεη λα ππάξρεη ε θαηάιιειε ππνδνκή
γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ςεθηνπνίεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ν
θαηάιιεινο εμνπιηζκφο, φπσο ζαξσηέο, ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο,
εμνπιηζκφο ςεθηνπνίεζεο θαη ήρνπ θηλνχκελσλ εηθφλσλ θηι Δπηπιένλ, είλαη
απαξαίηεην έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα φπνπ ζα ζπλδεζνχλ φιεο νη ζπζθεπέο, θαζψο
θαη ηα θαηάιιεια ινγηζκηθά (π.ρ. επεμεξγαζίαο εηθφλαο, δηαρείξηζεο ςεθηνπνηεκέλνπ
πιηθνχ) θιπ. Σέινο, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζην πεξηβάιινλ
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ηεο ςεθηνπνίεζεο, φπσο ζην ζέκα ηνπ θσηηζκνχ, ηεο πγξαζίαο, ηεο ζεξκνθξαζίαο
θηι.
Μεηαρείξηζε ησλ πξσηνηχπσλ: Κάπνηα αληηθείκελα είλαη ζπάληα ή εχζξαπζηα, γη’
απηφ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε ζπλεξγαζία ησλ εηδηθψλ θαη λα αθνινπζεζνχλ νη
νδεγίεο ηνπο, ψζηε λα κεησζεί ν θίλδπλνο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ
ςεθηνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αληηθεηκέλσλ.
• Φεθηνπνίεζε: Αθνξά ην θπξίσο ζηάδην ηεο ςεθηνπνίεζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηε
ζάξσζε, ηε ςεθηαθή θσηνγξάθεζε θαη φ,ηη άιιν αθνξά ηελ ςεθηαθή απνηχπσζε
ηνπ πξσηφηππνπ έξγνπ, ε νπνία έρεη νξηζκέλα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη
ζπλδπάδεηαη κε ηελ θαηάιιειε ςεθηαθή επεμεξγαζία.
• Γηαηήξεζε ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ, Σν ζπγθεθξηκέλν ζηάδην ζρεηίδεηαη κε ηε
δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην ςεθηαθφ πεξηερφκελν ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ έρεη
ςεθηνπνηεζεί. Πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε πξνζβαζηκφηεηα ζα πξέπεη λα
επηιπζνχλ θάπνηα πξνβιήκαηα, φπσο νη παξσρεκέλνη ηχπνη αξρείσλ θαη ηα παιηά
απνζεθεπηηθά κέζα. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πξνζηαηεπηεί ην πεξηερφκελν απφ
δηάθνξνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη αλζξψπηλεο
παξεκβάζεηο. ζνλ αθνξά ηε καθξνπξφζεζκε δηαηήξεζε ηνπ ςεθηαθνχ
αληηθεηκέλνπ παίδεη ξφιν ν ηχπνο ηνπ αξρείνπ.
• Μεηαδεδνκέλα. Σα κεηαδεδνκέλα, δειαδή νη πιεξνθνξίεο γηα ηα ςεθηαθά ή θπζηθά
αληηθείκελα, εμεηάδνληαη ζπλερψο θαηά ηελ ςεθηνπνίεζε, ηε δηαρείξηζε ηνπ
πεξηερφκελνπ, ηελ αλαδήηεζε ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πεξηερφκελνπ, ηε
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, θηι. Απφ απηά εμαξηάηαη ε έθβαζε ελφο έξγνπ, αθνχ
θαζνξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ ζα θαηαγξαθνχλ γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ
πξσηφηππσλ.
Δλέξγεηεο αλάδεημεο – πξνβνιήο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζηάδην αθνινπζεί ηελ
απνζήθεπζε ηνπ ςεθηαθνχ έξγνπ θαη ησλ κεηαδεδνκέλσλ ηνπ. Αθνξά ηελ αλάδεημε
θαη ηελ πξνβνιή ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πεξηερνκέλνπ, αθνχ γίλεη ε θαηάιιειε
επεμεξγαζία ηνπ. Ζ αλάδεημε απηή κπνξεί λα γίλεη δηαδηθηπαθά, κε CD-ROM ή
DVD-ROM. Ζ επεμεξγαζία ζρεηίδεηαη κε ηε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ αξρείνπ,
πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ επθνιφηεξε πξφζβαζε ζε απηφ νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ.
• Πξνζηαζία πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. ε θάζε ςεθηνπνηεκέλν έξγν ζα πξέπεη λα
πξνζδηνξίδνληαη κε αθξίβεηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα. Δηδηθφηεξα, ζηελ
ςεθηνπνίεζε πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ πνπ θάπνηνη σθεινχληαη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπο,
ελδερνκέλσο λα ππάξμνπλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα
δεκηνπξγψλ θαη θαιιηηερλψλ. Οπφηε, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε εμέηαζε ησλ λφκσλ πνπ
αθνξνχλ ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα. Αξσγνί ησλ θνξέσλ ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα
κπνξεί λα είλαη νη ηερλνινγίεο πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο πλεπκαηηθψλ
δηθαησκάησλ.
• Γηαρείξηζε έξγνπ ςεθηνπνίεζεο. Γηα λα πεηχρεη έλα έξγν ζεσξείηαη πνιχ
ζεκαληηθή ε δηαρείξηζή ηνπ, δειαδή ν ζπληνληζκφο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ
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ζηαδίσλ απφ ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ έσο ηελ ηειηθή παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ. Ζ
νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε πεξηιακβάλεη ηελ ηήξεζε πξαθηηθψλ, ηα ζσζηά βήκαηα,
ηελ επηκφξθσζε ηνπ αηφκσλ πνπ κεηέρνπλ ζην έξγν, ηελ θαιή ζπλεξγαζία, ηνλ
επαξθή πξνυπνινγηζκφ, ηελ πξνβνιή ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ θηι.
1.5 Σα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ςεθηνπνίεζεο πνιηηηζηηθψλ
αγαζψλ
Ζ ςεθηνπνίεζε έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα, αιιά δελ παχεη λα έρεη θαη
κεηνλεθηήκαηα. ια απηά αλαθέξνληαη παξαθάησ.
Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ςεθηνπνίεζεο είλαη ηα εμήο (Μπέξδνο, 2017):








Σα εχζξαπζηα πιηθά δηαηεξνχληαη ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ.
Σν ςεθηνπνηεκέλν πεξηερφκελν είλαη πην εχθνια πξνζβάζηκν, ιφγσ ηεο
δπλαηφηεηαο ρξήζεο ηνπ απφ απφζηαζε.
Σν πιηθφ απνθηά κεγαιχηεξε αμία.
Ζ αλαδήηεζε ηνπ πιηθνχ θαη ε πξνζπέιαζή ηνπ είλαη πην εχθνιε.
Δμνηθνλνκείηαη ρψξνο.
Πξνβάιιεηαη θαη δηαδίδεηαη ν πνιηηηζκφο.
πκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε.

Οξηζκέλα απφ ηα κεηνλεθηήκαηα ςεθηνπνίεζεο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ (Μπέξδνο,
2017):





Κάπνηεο πιεξνθνξίεο ράλνληαη.
Αιινηψλνληαη ηα ρξψκαηα.
Έρεη ςειφ θφζηνο.
Απαηηεί εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ.

Αθφκε, ε ςεθηνπνίεζε θαιείηαη λα αληεπεμέιζεη ζε θάπνηεο πξνθιήζεηο, φπσο γηα
παξάδεηγκα:










Ζ απαξραίσζε ηεο ηερλνινγίαο.
Ζ εμάξηεζε απφ ηελ ηερλνινγία.
Σα ινγηζκηθά θαη ηα κέζα απνζήθεπζεο αιιάδνπλ ζπλερψο, νπφηε πξέπεη λα
βξεζεί ηξφπνο λα ζπληεξεζεί ην ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ.
Φεθηνπνηνχληαη δηαθνξεηηθνί ηχπνη δεδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε
δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο.
Ζ αλαπαξάζηαζε θαη ε επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε
ζεκαζηνινγηθά θξηηήξηα.
Σα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη.
Ο ελδερφκελνο πεξηνξηζκφο ηεο απζεληηθφηεηαο ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ.
Ζ δηαδηθηπαθή πξνβνιή ηνπ πιηθνχ κπνξεί λα επηθέξεη ην κπέξδεκα ησλ
δηαθνξεηηθψλ ηαπηνηήησλ θάπνηνπ κνπζείνπ.
Σα δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα πνπ κπνξεί λα έρεη ε πξφζβαζε ζην ςεθηαθφ
ππνθαηάζηαην ζε ζχγθξηζε κε ηελ επίζθεςε ζε έλα κνπζείν.
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Ζ δπλεηηθή πξνβνιή θαληαζηηθψλ παξνπζηάζεσλ ή ςεπδψλ ηεθκεξίσλ,
θαζψο ε ηερλνινγία δηεπθνιχλεη ηε κνληεινπνίεζε θαη ηελ νπηηθνπνίεζε
νπνηνπδήπνηε αληηθεηκέλνπ, ρσξίο απαξαίηεηα λα ππάξρνπλ ηεθκεξησκέλα
ζπκπεξάζκαηα.

1.6 Η ρξήζε ησλ ςεθηνπνηεκέλσλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ ζηελ εθπαίδεπζε
Ζ ςεθηνπνίεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο δίλεη ηε
δπλαηφηεηα εχθνιεο θαη άκεζεο πξφζβαζήο ηνπο απφ θάζε βαζκίδα ηεο εθπαίδεπζεο,
ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Σα ςεθηαθά ππνθαηάζηαηα ησλ
πξσηφηππσλ αληηθεηκέλσλ, ζπρλά κεγάιεο ηζηνξηθήο ή θαιιηηερληθήο αμίαο, δίλνπλ
ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα γλσξίζνπλ ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ ηελ
πνιηηηζκηθή ηνπο παηδεία, πνπ ελδερνκέλσο ζε άιιε πεξίπησζε δε ζα ήηαλ εχθνιν λα
ζπκβεί. Δπίζεο, ε ςεθηνπνίεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ αληηθεηκέλσλ κπνξεί λα γίλεη κε
ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πξνζέγγηζή ηνπ απφ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.
Σέινο ε ςεθηνπνίεζε εγγξάθσλ, εηθφλσλ ή νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ εμππεξεηεί
ζηελ έξεπλα απφ απφζηαζε θαη ζηε γλσξηκία ηνπ πνιηηηζκνχ ελφο ηφπνπ. Σέηνην
παξάδεηγκα είλαη ην Αξρείν Δζλνγξαθίαο-Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο ηεο Λνκβαξδίαο
(AESS-Archiviodi Etnografiae Storia Sociale) φπνπ ν θαζέλαο πνπ έρεη πξφζβαζε
είλαη δπλαηφλ λα γλσξίζεη ηνλ ηνπηθφ πνιηηηζκφ κέζσ ηεο πξνζπέιαζεο ςεθηαθψλ
αξρείσλ εηθφλαο, βίληεν, θεηκέλνπ (Μπέξδνο, 2017).
1.7 Πξνυπνζέζεηο θαη ζηξαηεγηθέο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ
Πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ζηε δηαδηθαζία ηεο ςεθηνπνίεζεο είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ
πιηθνχ θαη ε δηαξθήο πξφζβαζε ζε απηφ, αθνχ αλά πάζα ζηηγκή κπνξεί λα
παξνπζηαζηνχλ εκπφδηα, εμαηηίαο ηνπ αλεπαξθνχο εμνπιηζκνχ, ησλ θηλδχλσλ ηνπ
δηαδηθηχνπ, ησλ ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ θηι. Σν ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ γηα λα
δηαηεξεζεί αζθαιέο θαη πξνζβάζηκν νπνηαδήπνηε ζηηγκή, ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή
(Κσλζηαληφπνπινο, Μπεθηάξε θαη Νηέξ, 2005):





Ζ κεηαθνξά ηνπ ζε άιιε πιαηθφξκα.
Ζ δηαζχλδεζε ησλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζπιινγψλ.
Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα εθείλσλ ησλ ζπζηεκάησλ πνπ δηαρεηξίδνληαη ηηο
ζπιινγέο.
Ζ δηάζεζε ζην Γηαδίθηπν

Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο γηα λα δηαηεξεζεί ην ςεθηαθφ πιηθφ
απαηηνχληαη θαη θάπνηεο ζηξαηεγηθέο, φπσο νη εμήο (Γηαλλαθφπνπινο θαη
Μπνπληνχξε, 2016):
1. Ζ ζπλερφκελε θξνληίδα, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο, ηεο απνζήθεπζεο
θαη ησλ ςεθηαθψλ πφξσλ.
2. Ζ αλαλέσζε, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ αληηγξαθή ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ ζε άιιν
απνζεθεπηηθφ κέζν.
3. Ζ κεηάβαζε, πνπ είλαη ε κεηαθνξά ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ απφ έλα παιηφ
ινγηζκηθφ ή απνζεθεπηηθφ κέζν, ζε θάπνην άιιν ζχγρξνλν.
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4. Ζ εμνκνίσζε, ψζηε νη παιηνί πφξνη λα είλαη πξνζβάζηκνη ζηα λέα ζχγρξνλα
ςεθηαθά πεξηβάιινληα.
5. Ζ δηαηήξεζε ηεο ηερλνινγίαο. Απηφ ζεκαίλεη λα δηαηεξεζεί έλα ινγηζκηθφ, θαζψο
θαη ην πεξηβάιινλ φπνπ δεκηνπξγήζεθε αξρηθά, δηαδηθαζία ηδηαίηεξα δχζθνιε θαη
κεγάινπ θφζηνπο.
6. Ζ ςεθηαθή αξραηνινγία, πνπ φηαλ πξνθχςεη αλάγθε επηηπγράλεη ηελ επαλάθηεζε
πιεξνθνξηψλ απφ παιηάο ηερλνινγίαο απνζεθεπηηθά κέζα.
7. Οη νξγαλσηηθέο ζηξαηεγηθέο, δειαδή νη ιχζεηο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηε ζχλζεζε
δηαρεηξηζηηθψλ θαη ηερληθψλ ζεσξήζεσλ.
1.8 Η ςεθηνπνίεζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε
Ζ ςεθηνπνίεζε ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθή, γη’ απηφ ε ΔΔ θξφληηζε λα εληζρχζεη
ζρεηηθά έξγα. Σα ζεκέιηα ηεο ςεθηνπνίεζεο ζηελ ΔΔ ηέζεθαλ ζηε ζπλάληεζε
εθπξνζψπσλ απφ ηα θξάηε ηεο ΔΔ, πνπ πινπνηήζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2001 ζηελ
πφιε Lund. Δθεί απνθαζίζηεθε κία ζεηξά ελεξγεηψλ θαη νη «Αξρέο ηνπ Lund», νη
νπνίεο θαζνξίδνπλ ηε ζπκβνιή ηεο ςεθηνπνίεζεο ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη
ησλ θνηλσληψλ. Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ Lund ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά
θαη νη απαξρέο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ζέηνπλ ηηο βάζεηο γηα ηε δηάζσζε ησλ
πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ αλάπηπμε ςεθηαθψλ αξρείσλ ζηε ζχγρξνλε
θνηλσλία. Δπίζεο, αλαδείρηεθε ε αλάγθε ελαξκνληζκνχ ησλ ςεθηνπνηεκέλσλ έξγσλ
ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ, ε νπνία πξνσζήζεθε ην θζηλφπσξν ηνπ 2001 κε ηε ζέζπηζε ηεο
Οκάδαο Δζληθψλ Δθπξνζψπσλ. ηελ νκάδα απηή, ε Διιάδα εθπξνζσπήζεθε απφ ην
Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Τςειψλ Δπηδφζεσλ (ΔΤΔ) ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ έσο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2004, ελψ έπεηηα εθπξνζσπήζεθε απφ ην
Δξγαζηήξην Φεθηαθήο Δπεμεξγαζίαο Δηθφλαο, Βίληεν θαη πζηεκάησλ Πνιπκέζσλ
ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ (ΔΤΔ, 2005).
Χζηφζν, ζρεηηθά πξφζθαηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Γηεζλνχο Αμηνιφγεζεο Μαζεηψλ (PISA) ηνπ Οξγαληζκνχ
Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) ην 2018 παξνπζηάδνπλ
πνηθηινκνξθία. Πην ζπγθεθξηκέλα, πνιιέο νηθνγέλεηεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο δε
δηέζεηαλ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηε Eurostat ην 2019 ε
επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θπκαίλνληαλ απφ ην 74 % έσο ην 97 % ησλ
λνηθνθπξηψλ αλάινγα κε ηα εηζνδήκαηα. ρεηηθά κε ηελ εηνηκφηεηα ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, ην 2018 απφ έξεπλα ηνπ ΟΟΑ γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε
αλαδείρηεθε φηη κφιηο ην 39% απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ΔΔ είλαη θαηάιιεια
πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηε ρξήζε ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ζηε δνπιεηά ηνπο,
ζεκεηψλνληαο ζεκαληηθέο απνθιίζεηο αλάκεζα ζηα θξάηε-κέιε (Δπξσπατθή
Δπηηξνπή, 2020β).
1.9 Σν λνκηθφ πιαίζην ηεο Ηιεθηξνληθήο-Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηελ
Διιάδα
Με ηνλ λφκν 3979/2011 (ΦΔΚ 138, η. Α/16-06-2011) νξίζηεθε ε αλάπηπμε ηεο
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. ην πιαίζην απηφ,
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δξνκνινγήζεθε ε ρξήζε ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Πξσηνθφιινπ, ε ειεθηξνληθή δηαθίλεζε
εγγξάθσλ απφ θνξέα ζε θνξέα, ε επηβεβαίσζε ηαπηφηεηαο (απζεληηθνπνίεζε) θαηά
ηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κε δεκφζηνπο θνξείο, ε ςεθηαθή ππνγξαθή θηι.
χκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Π.Γ. 25/2014 (ΦΔΚ 44, η. Α/25-02-2014), θαηά ηε
δηαδηθαζία ςεθηνπνίεζεο ησλ έληππσλ εγγξάθσλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε νξίδεηαη
απφ ηνλ πξντζηάκελν έλαο ή πεξηζζφηεξνη ππάιιεινη πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμνπλ ηα
έγξαθα πνπ πξφθεηηαη λα ςεθηνπνηεζνχλ. ηε ζπλέρεηα πξνβαίλνπλ ζηηο εμήο
ελέξγεηεο:
α) Δπηθαηξνπνίεζε θαη ςεθηνπνίεζε ηνπ πίλαθα πεξηερνκέλσλ ηνπ θαθέινπ ζηελ
πεξίπησζε πνπ ππάξρεη.
β) Φεθηνπνίεζε ησλ έληππσλ εγγξάθσλ.
γ) Φεθηαθή ππνγξαθή ζε φζα έγγξαθα πξννξίδνληαη γηα εθθαζάξηζε θαη θαηαζηξνθή
δ) πκπιήξσζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ θαη αξρεηνζέηεζε ησλ ςεθηνπνηεκέλσλ
εγγξάθσλ.
ε) Έιεγρνο θαη ζχγθξηζε ησλ ςεθηνπνηεκέλσλ εγγξάθσλ κε ηα έληππα έγγξαθα.
ην ηέινο, πξνζηίζεληαη αλαθνξέο ησλ ςεθηνπνηεκέλσλ εγγξάθσλ ζε πεγέο, φπσο
είλαη ε Γηαχγεηα ή νξηζκέλεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ ειέγρνπλ ηε
γλεζηφηεηά ηνπο.
Σν 2019 κε ην ΠΓ 81/2019 (ΦΔΚ 119, η. Α/9-7-2019) ζπζηάζεθε ην Τπνπξγείν
Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ σο εληαία δνκή ζπγθέληξσζε ην ζχλνιν ησλ δνκψλ
ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ηνλ ςεθηαθφ
κεηαζρεκαηηζκφ ηεο Διιάδαο θαη ηελ παξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο. Ζ
ζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηφρεπε ζηε κείσζε ηεο
γξαθεηνθξαηίαο, ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ.
Ο φξνο Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε (Electronic Government) ρξεζηκνπνηείηαη απφ
ηελ επνρή ηεο απαξρήο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο
θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), δειαδή πεξίπνπ απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ’90. Αθνξά ηε
ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο εζσηεξηθέο ηεο
ιεηηνπξγίεο, ηελ επηθνηλσλία κε ην θνηλφ, ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηηο πνιηηηθέο
κεηαξξπζκίζεσλ. Ζ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ζηνρεχεη ζηελ απινπνίεζε ησλ
δηαδηθαζηψλ, ζηελ ακεζφηεξε επηθνηλσλία ησλ θνξέσλ κε ηνπο πνιίηεο, θαζψο θαη
ζηελ ςεθηνπνίεζε (digitalization) ηνπ ζπλφινπ ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ
(Dunleavy et al., 2006, φπ. αλαθ. ζην Κσλζηαληηλίδνπ, 2020). Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν
νη ιεηηνπξγίεο ηνπ δεκνζίνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ (Dunleavy et al., 2006, φπ. αλαθ.
ζην Κσλζηαληηλίδνπ, 2020):


Σε ζχλζεζε-επαλέλσζε, αθνχ νη πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο επαλαμηνινγνχληαη
θαη απφ ηειηθά επηιέγνληαη νη πην θαηάιιειεο.
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Σελ αιιαγή ζηηο ζρέζεηο δηνίθεζεο-πνιηηψλ, αθνχ θαηαξγνχληαη νη πεξηηηέο
δηαδηθαζίεο
Σελ ςεθηνπνίεζε, πνπ αθνξά ηε δεκηνπξγία λέσλ ςεθηαθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ
αληηθαζηζηνχλ ηηο παιηέο θαη φρη ηελ εμππεξέηεζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ
δηαδηθαζηψλ.

Αξγφηεξα, κε ηνλ λφκν 4727/2020 (ΦΔΚ 184, η. Α/23-9-2020) (Άξζξα 1 - 108)
θαζνξίζηεθε ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ ςεθηαθή δηαθπβέξλεζε. Με βάζε
δηάζπαξηεο δηαηάμεηο πξνεγνχκελσλ εηψλ ζπληάρζεθε έλα εληαίν θείκελν πνπ
νλνκάζηεθε «Βίβινο Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ», ην νπνίν αληηθαηνπηξίδεη ηε
θηινζνθία, ηνπο ζηφρνπο θαη ην φξακα ηεο εζληθήο καο ζηξαηεγηθήο πξνθεηκέλνπ λα
πινπνηεζεί ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο ρψξαο καο. Με ηνλ ζπγθεθξηκέλν λφκν
ξπζκίδνληαη φια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ςεθηαθή δηαθπβέξλεζε θαη
επηβάιιεηαη ε ππνρξεσηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ΣΠΔ απφ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο.
Δπίζεο, ζπγθξνηείηαη ην Δθηειεζηηθφ Γίθηπν Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ,
θαζνξίδνληαη νη Τπεξεζίεο Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηα Τπνπξγεία θαη ε έθδνζε
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Δγγξάθσλ, ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη είηε πιήξσο
απηνκαηνπνηεκέλα κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, είηε κε ηε
ρξήζε ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο γξαθείνπ, είηε κε ηελ ςεθηνπνίεζε έληππσλ
εγγξάθσλ. χκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ λφκνπ 4727/2020 (ΦΔΚ 184, η. Α/23-92020) ηα ςεθηνπνηεκέλα ειεθηξνληθά αληίγξαθα ζα πξέπεη λα έρνπλ εγθεθξηκέλε
ειεθηξνληθή ρξνλνζθξαγίδα απφ ηνλ θνξέα ή ην φξγαλν πνπ δηελεξγεί ηελ
ςεθηνπνίεζε ή ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ εγγξάθνπ κε ηε ρξήζε ΣΠΔ, θαζψο θαη
βεβαίσζε γηα ηελ ηαπηνπνίεζή ηνπ κε ην αληίζηνηρν έληππν έγγξαθν. ηελ
πεξίπησζε πνπ ην έληππν έγγξαθν θαηαζηξαθεί κεηά ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ, πξέπεη
λα εθδνζεί πξσηφθνιιν θαηαζηξνθήο, φπνπ ζα αλαθέξνληαη φια εθείλα ηα ζηνηρεία
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαπαξαγσγή θαη ηελ αξρεηνζέηεζε ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ
αληηγξάθνπ.
Δπηπιένλ, ν λφκνο 4727/2020 (ΦΔΚ 184, η. Α/23-9-2020) θαζνξίδεη ηνπο θαλφλεο
παξνρήο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο απφ ηελ Δληαία Φεθηαθή Πχιε ηεο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (gov.gr - ΔΦΠ). Σα θαλάιηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
πξνθεηκέλνπ λα παξέρνληαη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο ήηαλ ηα εμήο
ηξία:




Ζ Δληαία Φεθηαθή Πχιε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (gov.gr - ΔΦΠ)
Σν Μεηξψν Γηαδηθαζηψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ
Ζ Δπξσπατθή Δληαία Φεθηαθή Πχιε

1.10 Η πθηζηάκελε ςεθηαθή σξηκφηεηα ζηελ Διιάδα
1.10.1 Οη δείθηεο ςεθηαθήο σξηκφηεηαο
χκθσλα κε ηε Βίβιν Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ (2020), ε Διιάδα ζεκεηψλεη
ρακειέο ζέζεηο ζηνπο δείθηεο ςεθηαθήο σξηκφηεηαο ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο ηνπ
θφζκνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα:
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ηνλ Γείθηε Φεθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη Κνηλσλίαο (Digital Economy and
Society Index, DESI) ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 27ε ζέζε αλάκεζα ζηηο 28
ρψξεο ηεο Δ.Δ. γηα ην 2020.
ηνλ Γείθηε Αλάπηπμεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (E-Government
Development Index, EGDI) θαηέρεη ηελ 42ε ζέζε αλάκεζα ζε 193 ρψξεο πνπ
ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ηνπ 2020, ελψ είλαη 27ε ζέζε αλάκεζα ζηηο 28
ρψξεο ηεο Δ.Δ.
ηνλ Γείθηε Αλάπηπμεο ΣΠΔ (ICT Development Index, IDI) βξίζθεηαη ζηελ
38ε αλάκεζα ζε 192 θξάηε γηα ην 2017, ελψ είλαη 25ε αλάκεζα ζηηο ρψξεο
ηεο Δ.Δ.
ηνλ Γείθηε Φεθηαθήο Δμέιημεο (Digital Evolution Index, DEI4) ε Διιάδα
θαηαηάζζεηαη ζηελ 38ε ζέζε αλάκεζα ζε 60 ρψξεο γηα ην 2017.
ηνλ Γείθηε Γηεπθφιπλζεο ηεο Φεθηνπνίεζεο (Enabling Digitalization Index
- EDI) ε ρψξα καο είλαη ζηελ 43ε ζέζε αλάκεζα ζε 115 θξάηε γηα ην 2019.

1.10.2 Ο Γείθηεο Φεθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη Κνηλσλίαο «DESI»
O δείθηεο Φεθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη Κνηλσλίαο «DESI», πνπ έρεη ζεζπηζηεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζπγθξίλεη ηηο ςεθηαθέο επηδφζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ πνπ
αλήθνπλ ζηελ Δ.Δ. θαη έρεη ηηο εμήο δηαζηάζεηο (Πίλαθαο 1):
Πίλαθαο 1. Οη πέληε δηαζηάζεηο ηνπ δείθηε DESI
(Ηδία επεμεξγαζία)

Συνδεςιμότητα

Ανθρώπινο
Κεφάλαιο

Ενςωμάτωςη
τησ Ψηφιακήσ
Τεχνολογίασ

Χρήςη
Διαδικτυακών
Υπηρεςιών

Ψηφιακζσ
Δημόςιεσ
Υπηρεςίεσ

Με ηε δηάζηαζε ηεο «πλδεζηκφηεηαο» κεηξηέηαη ν βαζκφο αλάπηπμεο θαη ε πνηφηεηα
ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ηεο εθάζηνηε ρψξαο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ
αληαγσληζηηθφηεηα. Ζ δηάζηαζε «Αλζξψπηλν Κεθάιαην» απνηππψλεη ηηο δεμηφηεηεο
πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο πνιίηεο γηα λα αμηνπνηήζεη θαηάιιεια ηηο ςεθηαθέο
ππεξεζίεο. Ζ δηάζηαζε «Xξήζε Γηαδηθηπαθψλ Τπεξεζηψλ» πξνζκεηξά θαηά πφζν
ρξεζηκνπνηνχληαη νη δηαζέζηκεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο απφ ηνπο πνιίηεο. Ζ δηάζηαζε
«Δλζσκάησζε ηεο Φεθηαθήο Σερλνινγίαο» απνηππψλεη θαηά πφζν νη επηρεηξήζεηο
θαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ρξεζηκνπνηνχλ ςεθηαθέο ηερλνινγίεο, κε απνηέιεζκα
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ηελ αλάπηπμε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο, θαζψο απμάλεηαη ε απνδνηηθφηεηά ηνπο,
κεηψλεηαη ην θφζηνο θαη παξέρνπλ βειηησκέλεο ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο. Σέινο, ε
δηάζηαζε ησλ «Φεθηαθψλ Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ» πξνζκεηξά ηνλ βαζκφ
ςεθηνπνίεζεο ησλ δεκφζησλ θνξέσλ, κε έκθαζε ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε
θαη ζηελ πγεία (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2020α).
ε επίπεδν ΔΔ ηα θξάηε-κέιε πνπ μερσξίδνπλ γηα ηηο ςεθηαθέο ηνπο ππεξεζίεο είλαη
ε Φηλιαλδία, ε νπεδία, ε Οιιαλδία θαη ε Γαλία, νη νπνίεο έρνπλ μεθηλήζεη ηηο
πξνζπάζεηέο ηνπο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε πνιιά ρξφληα πξηλ. Αληίζεηα, ε
Κχπξνο, ε Οπγγαξία, ε Ηηαιία, ε Πνισλία, ε Διιάδα, ε Ρνπκαλία θαη ε Βνπιγαξία
ζεκεηψλνπλ ρακειέο βαζκνινγίεο σο πξνο ηηο ςεθηαθέο ηνπο επηδφζεηο.
Ζ Διιάδα σο πξνο ηνλ δείθηε DESI 2020 βξίζθεηαη ζηελ 27ε ζέζε ζε ζχλνιν 28
θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ., ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ πνπ
αξγφηεξα απνρψξεζε απφ ηελ ΔΔ, αθνχ ηα ζηνηρεία ζπγθεληξψζεθαλ ηνλ επηέκβξε
2019. ζνλ αθνξά ηηο πέληε δηαζηάζεηο ηνπ δείθηε, ε Διιάδα ζεκείσζε ηηο επηδφζεηο
πνπ θαηαγξάθνληαη ζην Γηάγξακκα 2.

Γηάγξακκα 2. Καηάηαμε ηνπ Γείθηεο Φεθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη Κνηλσλίαο DESI 2020
(Πεγή: Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2020α)

Πην ζπγθεθξηκέλα, σο πξνο ηε δηάζηαζε «πλδεζηκφηεηα» ε Διιάδα γηα ην 2019
θαηείρε ηελ ηειεπηαία ζέζε αλάκεζα ζηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ θαηαγξάθνληαο
βαζκνινγία 33,4, ελψ ν κέζνο φξνο ηεο ΔΔ ήηαλ 50,1 κνλάδεο. ηε δηάζηαζε
«Αλζξψπηλν θεθάιαην» θαηαηάρηεθε 25ε , αθνχ ζπγθέληξσζε 34,8 κνλάδεο έλαληη
49,3 ηεο ΔΔ. Αλαθνξηθά κε ηε δηάζηαζε «Xξήζε δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ»
θαηαηάρηεθε θαη πάιη ζηελ 25ε ζέζε κε βαζκνινγία 46,1 ζε ζρέζε κε ην 58 ηεο ΔΔ.
ηελ «Δλζσκάησζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο» απφ ηηο επηρεηξήζεηο, ε ρψξα καο
έρεη ηελ 24ε ζέζε ζηελ ΔΔ κε 28,2 κνλάδεο, έλαληη ησλ 41,4 ηεο ΔΔ. ρεηηθά κε ηε
δηάζηαζε ησλ «Φεθηαθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ», θαηαηάζζεηαη ζηελ 27ε ζέζε.
πγθεληξψλνληαο 51,5 κνλάδαο, ελψ ν κέζνο φξνο ηεο ΔΔ είλαη 72 (Δπξσπατθή
Δπηηξνπή, 2020α).
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Να ζεκεησζεί φηη ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ε Διιάδα ζεκείσζε πξφνδν ζε ζχγθξηζε κε
ηηο πξνεγνχκελεο κεηξήζεηο ηνπ δείθηε, σζηφζν ν δείθηεο DESI δε κεηξάεη ηελ
πξφνδν θάζε ρψξαο, αιιά ηε ζπγθξίλεη κε ηηο ππφινηπεο. Οπφηε εάλ νη άιιεο ρψξεο
έρνπλ ζεκεηψζεη θη απηέο πξφνδν ε ρψξα καο βξίζθεηαη πάιη ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο.
1.10.3 Σα εκπφδηα θαη νη πξννπηηθέο ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ζηελ
Διιάδα
χκθσλα κε ην Πξφγξακκα Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ (2021) πνπ εμέδσζε ην
Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, παξφιε ηελ πξφνδν πνπ έρεη γίλεη ηα
ηειεπηαία ρξφληα ζηελ ςεθηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ε εμέιημε ησλ πθηζηάκελσλ
ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο εμαθνινπζεί λα παξεκπνδίδεηαη
απφ ηε γξαθεηνθξαηία θαη ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ ζηε δεκφζηα
δηνίθεζε.
Δίλαη ζαθέο φηη ζηελ επνρή ηεο ςεθηαθήο επαλάζηαζεο ε Διιάδα ζα πξέπεη λα
βειηηψζεη ηε ζέζε ηεο σο πξνο ηνπο δείθηεο ηεο ςεθηαθήο σξηκφηεηαο θαη λα
θξνληίζεη γηα ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο. Αξρηθά, επηβάιιεηαη λα θιείζεη φιεο
ηηο εθθξεκφηεηεο πνπ έρεη απφ ηελ 3ε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε. ηε ζπλέρεηα, πέξα
απφ ηελ θάιπςε ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, ε ρψξα καο ζα πξέπεη λα δηακνξθψζεη
έλα αλαπηπμηαθφ πξφηππν, εζηηάδνληαο ζηηο αλζξψπηλεο δεμηφηεηεο θαη ζηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα κε ηε βνήζεηα ησλ ςεθηαθψλ ππνδνκψλ. ην πιαίζην απηφ, ην
Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ζπλεξγάδεηαη κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο
θνξείο (δεκφζηνπο, ηδησηηθνχο, εξεπλεηηθνχο, ηερλνινγηθνχο, αθαδεκατθνχο),
πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο Διιάδαο πνπ ζα νδεγήζεη
ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ.
Ζ Διιάδα έρνληαο πιένλ ρακειέο ςεθηαθέο επηδφζεηο δελ έρεη ηνλ ρξφλν λα θηλεζεί
κε αξγνχο ξπζκνχο γηα ηελ ςεθηαθή ηεο εμέιημε, φπσο άιιεο ςεθηαθά πξνεγκέλεο
ρψξεο (Ννξβεγία, Φηλιαλδία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, θ.ά.) πνπ άξρηζαλ ηνλ ςεθηαθφ
κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο απφ παιηά, έρνληαο ηνλ ρξφλν λα ελζσκαηψζνπλ ηηο ςεθηαθέο
ηερλνινγίεο ζηαδηαθά, επαλαπξνζδηνξίδνληαο θάζε θνξά ηα βήκαηά ηνπο. Ζ ρψξα
καο, ιφγσ ηεο ξαγδαίαο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηηο ρακειέο ςεθηαθέο επηδφζεηο
ηεο, ζα πξέπεη λα θηλεζεί κε γνξγνχο θαη ζπληνληζκέλνπο ξπζκνχο πξνο ηελ
θαηεχζπλζε κηαο «νιηζηηθήο» ςεθηαθήο πξνζέγγηζεο γηα λα βειηηψζεη ηνπο
ςεθηαθνχο δείθηεο ηεο. Βέβαηα, ε παλδεκία αλάγθαζε ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο
Γηαθπβέξλεζεο λα δψζεη γξήγνξεο ιχζεηο ζε ςεθηαθφ επίπεδν. Σν εγρείξεκα είλαη
δχζθνιν, δηφηη νη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο αλαπηχζζνληαη κε γνξγνχο ξπζκνχο, γεγνλφο
πνπ δπζρεξαίλεη ηελ ελζσκάησζή ηνπο απφ ηα θξάηε.
Ζ πξφζθαηε θξίζε, ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ Κνξνλντνχ, απφ ηε κηα επίζπεπζε ηνλ
ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ θαη απφ ηελ άιιε αλέδεημε ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ
ςεθηαθψλ πφξσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο, θαζψο ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο. Γηα
ηε ζηήξημε ηεο θνηλσλίαο, ηεο εξγαζίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο ζε δχζθνιεο ζηηγκέο
απαηηνχληαη θαηάιιεια δίθηπα, ζπλδεζηκφηεηα, δεδνκέλα θαη πξνεγκέλεο ςεθηαθέο
δεμηφηεηεο.
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Ο αληίθηππνο πνπ είρε απηή ε θξίζε ζηνπο ςεθηαθνχο δείθηεο δελ θαηαγξάθεηαη ζηα
απνηειέζκαηα ηνπ DESI 2020, δηφηη απηά αθνξνχλ ην έηνο 2019. Οπφηε, ηα ζηνηρεία
ηνπ DESI 2020, ηφζν γηα ηελ Διιάδα φζν θαη γηα ηηο άιιεο ρψξεο, ζα πξέπεη λα
ζπλεμεηαζηνχλ ηαπηφρξνλα κε ηα επείγνληα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ απφ ηηο εθάζηνηε
ρψξεο, θαζψο θαη ηελ πίεζε πνπ έρνπλ ππνζηεί νη ςεθηαθέο ππεξεζίεο ηελ πεξίνδν
ηεο παλδεκίαο,
Οη εκπεηξίεο απφ ηελ παλδεκία πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο πην
ζηαζεξνχ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη κίαο νηθνλνκηθήο αλαβάζκηζεο ησλ
δηθηχσλ πςειήο ρσξεηηθφηεηαο (VHCN), ησλ δηθηχσλ 5G, ησλ ςεθηαθψλ
δεμηνηήησλ, ηηο ζχγρξνλεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θαη δεκφζην
ηνκέα (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2020α).
1.11
Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Βίβινο Φεθηαθνχ
Μεηαζρεκαηηζκνχ 2020 -2025
ην πιαίζην ηνπ ςεθηαθνχ αλαζρεκαηηζκνχ ηεο Διιάδαο ην 2019 ζπζηάζεθε ην
Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη ςεθηαθέο ππεξεζίεο
θαη λα δηαζθαιίζεη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα αλάκεζα ζηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο θαη ηα
ππνπξγεία. Έλα άιιν ζεκαληηθφ βήκα γηα ηε ζπλνρή ηεο ςεθηαθήο πνιηηηθήο θαη ηεο
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ήηαλ ε δεκνζίεπζε ηεο Βίβινπ
Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ 2020-2025 απφ ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο
Γηαθπβέξλεζεο. Ζ Βίβινο αλαθέξεη ην φξακα, ηε θηινζνθία θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο
εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο Διιάδαο. Πεξηέρεη
αλαιπηηθά ηηο θαηεπζπληήξηεο αξρέο, ηνπο άμνλεο ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ,
θαζψο θαη ηα πξνβιεπφκελα έξγα γηα ηελ ςεθηαθή αλαβάζκηζε ηεο ρψξα καο. Έρεη
πεληαεηή πξνγξακκαηηζκφ (2020-2025), σζηφζν νη εμειίμεηο ζα θαζνξίδνπλ ηελ
εηήζηα επηθαηξνπνίεζή ηεο, ε νπνία είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο δεκφζηνπο
θνξείο, ζχκθσλα κε ην Δλνπνηεκέλν Πξφγξακκα Κπβεξλεηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ λφκνπ
4622/2019 (ΦΔΚ 133, η. Α/7-8-2019) (https://mindigital.gr).
Απψηεξνο ζηφρνο ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ηε ρψξα καο είλαη
λα απνθηήζεη κέρξη ην 2023 «εμ νξηζκνχ ςεθηαθφ ραξαθηήξα». Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε
εζληθή ςεθηαθή ζηξαηεγηθή γηα ην δηάζηεκα 2016-2021 αλαζεσξήζεθε θαη
εληάρζεθε ζηε «Βίβιν Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ», ε νπνία άξρηζε λα
εθαξκφδεηαη απφ ην πξψην εμάκελν ηνπ 2020. Έρεη ηηο βάζεηο ηεο ζηηο πέληε
δηαζηάζεηο ηνπ δείθηε DESI θαη ζε έλα κνληέιν δηαθπβέξλεζεο πνπ ζπληνλίδεη ηελ
πινπνίεζε έξγσλ ηφζν βξαρππξφζεζκσλ, φζν θαη καθξνπξφζεζκσλ.
Γηα λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο εθαξκφδεη
κία λέα εζληθή ζηξαηεγηθή, ε νπνία έρεη ζηφρνπο θαη εκπεξηζηαησκέλν ζρεδηαζκφ,
φπνπ πεξηιακβάλνληαη νη αξρέο θαη νη αλαγθαίεο παξεκβάζεηο πνπ ζα νδεγήζνπλ ηε
ρψξα καο ζηνλ επηηπρεκέλν ςεθηαθφ αλαζρεκαηηζκφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζηφρνη
απηήο ηεο λέαο εζληθή ζηξαηεγηθή ζπλνςίδνληαη ζηνπο εμήο επηά ζηφρνπο (Πίλαθαο
2).
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Πίλαθαο 2. Κχξηνη ζηφρνη ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ
(Πξνζαξκνγή απφ Βίβιν Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ, 2020)

χκθσλα κε ηε Βίβιν Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ (2020) γηα λα επηηεπρζνχλ νη
παξαπάλσ ζηφρνη ζα πξέπεη λα γίλνπλ θάπνηεο παξεκβάζεηο, φπσο νη παξαθάησ:







Δμαζθάιηζε ηαρχηεηαο, αμηνπηζηίαο θαη αζθάιεηαο θαηά ηελ εξγαζία
νπνηνπδήπνηε πνιίηε ζην δηαδίθηπν.
Αλάπηπμε ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ φισλ ησλ πνιηηψλ.
ηήξημε γηα ηελ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ςεθηαθέο.
Δλίζρπζε ηεο ςεθηαθήο θαηλνηνκίαο.
Απειεπζέξσζε θη αμηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο αμίαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ
δεκνζίνπ.
Έληαμε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ ζε νπνηνδήπνηε νηθνλνκηθφ ηνκέα.

Βέβαηα, γηα λα πινπνηεζνχλ ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο
πξνυπνζέζεηο πξνθεηκέλνπ αμηνπνηεζνχλ νη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο απφ ηηο
επηρεηξήζεηο θαη ηελ θνηλσλία. Έηζη, ε Γεκφζηα Γηνίθεζε κέζσ ησλ ςεθηαθψλ ηεο
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έξγσλ ζα πξέπεη λα εληζρχεη ηε δηαθάλεηα, ηε ζπκκεηνρηθφηεηα, ηελ
πξνζβαζηκφηεηα, ηελ ηδησηηθφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ θαη ησλ
επηρεηξήζεσλ, θαη παξάιιεια λα επηθεληξψλεηαη ζηελ παξνρή ζχγρξνλσλ ππνδνκψλ
επηθνηλσλίαο θαη ζπλδεζηκφηεηαο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα
ζηεξίδνληαη νη λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο, λα επλννχληαη νη θαηλνηνκίεο θαη λα
εληζρχεηαη ε δηαζεζηκφηεηα αλνηρηψλ δεδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ
θαηλνηφκεο ππεξεζίεο. Ζ λέα ζηξαηεγηθή ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ,
πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζεη ζηνλ κέγηζην βαζκφ ηηο ζχγρξνλεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο,
παξέρεη θίλεηξα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηηο πιεζπζκηαθέο νκάδεο γηα λα πηνζεηήζνπλ
ην ζπληνκφηεξν ηηο λέεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο, φπσο θαη γηα λα αλαπηχμνπλ ηηο
ςεθηαθέο ηνπο δεμηφηεηεο.
Ζ Βίβινο Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ εζηηάδεη ζηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ησλ έξγσλ,
ηα νπνία ηεξαξρνχληαη, ελψ παξάιιεια πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη παξεκβάζεηο, ε
δνκή ησλ κεηξψσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ, νη βνεζεηηθνί κεραληζκνί, φπσο θαη ηα
κνληέια γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ πξαγκαηνπνίεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε
απηψλ ησλ παξεκβάζεσλ. Βέβαηα, ε Βίβινο Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ δελ
πεξηνξίδεηαη θαηά αλάγθε ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ, αιιά είλαη αλνηθηή θαη επέιηθηε.
Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα αλαζεσξείηαη θαη λα επηθαηξνπνηείηαη θάζε ρξφλν, εάλ
απηφ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.
Έηζη, είλαη δπλαηφλ λα εληαρζνχλ πεξηζζφηεξα έξγα βάζεη ησλ λέσλ αλαγθψλ πνπ ζα
πξνθχςνπλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ηα έξγα απηά λα ζπκβαδίδνπλ κε ηε
θηινζνθία θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο Βίβινπ Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ. ην ηέινο ζα
αμηνινγεζνχλ γηα ηνλ αλ ζπκπιένπλ κε ηε ζηξαηεγηθή θαη ηηο αξρέο ηεο, θαζψο θαη
γηα ηνλ αληίθηππν πνπ έρνπλ ζηνπο πνιίηεο θαη ζην θξάηνο θαη εθφζνλ πιεξνχλ ηηο
πξνυπνζέζεηο ζα εληάζζνληαη ζηελ λέα έθδνζε ηεο Βίβινο Φεθηαθνχ
Μεηαζρεκαηηζκνχ.
Γηα λα επηηεπρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Βίβινπ Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ
εθαξκφδεηαη έλα εληαίν κνληέιν δηνίθεζεο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη φινπο ηνπο θνξείο
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν δηνίθεζεο θαζνξίδεη ηνλ ξφιν θαη ηηο
αξκνδηφηεηεο πνπ ζα έρεη ν θάζε θνξέαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηηο παξεκβάζεηο,
ηηο νπνίεο επνπηεχεη ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, θάπνηεο θνξέο ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο ηδησηηθνχο θνξείο, θξνληίδνληαο λα ππάξρεη δηαθάλεηα,
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα.
ην πιαίζην ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ε Βίβινο Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ
έρεη θάπνηεο θαηεπζπληήξηεο αξρέο πνπ βαζίδνληαη ζηηο αξρέο ηεο ςεθηαθήο
δηαθπβέξλεζεο, νη νπνίεο έρνπλ δηακνξθσζεί απφ ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ ΟΟΑ θαη
ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, απφ ηηο πξαθηηθέο ησλ ςεθηαθά πξνεγκέλσλ θξαηψλ,
απφ ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεηο ζην πεδίν ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηέινο απφ ηελ
εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο πεξαζκέλσλ εηψλ. Απηέο νη θαηεπζπληήξηεο αξρέο
πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:


Τπεξεζίεο ςεθηαθέο εμ νξηζκνχ. Πξνσζείηαη ν πεξηνξηζκφο ηεο δηαθίλεζεο
έληππσλ εγγξάθσλ θαη ε θαζηέξσζε σο επί ησ πιείζησλ ςεθηαθψλ
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ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, ρσξίο λα απνθιείνληαη θη άιινη
ηξφπνη επηθνηλσλίαο κε ην δεκφζην ηνκέα.
Αξρή «κφλνλ άπαμ». Σα ζηνηρεία ελφο πνιίηε ή κίαο επηρείξεζεο δίλνληαη
κφλν κία θνξά ζηνπο θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ελψ αλ παξαζηεί
αλάγθε παξέρνληαη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Αζθαιψο ιακβάλεηαη
κέξηκλα απφ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ.
Δμ νξηζκνχ δηαιεηηνπξγηθφο ραξαθηήξαο. Οη ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ
ραξαθηεξίδνληαη γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιίδνληαη ε ζπλέρεηα ησλ εξγαζηψλ.
Παξνρή δηαθαλαιηθψλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ κε έκθαζε ζηελ εμππεξέηεζε
κέζσ λέσλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ. Γίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ παξνρή ησλ
ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ θαη αθνινπζεί ε
εμππεξέηεζε κέζσ ππνινγηζηψλ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θάπνηνο δελ έρεη
πξφζβαζε ζε θηλεηά ή ππνινγηζηέο, εμππεξεηείηαη κε ηειεθσληθέο θιήζεηο,
ηαρπδξνκηθά ή κέζσ ηνπ Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ).
Πνιηην-θεληξηθή πξνζέγγηζε ζρεδηαζκνχ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ γηα ππεξεζίεο
θηιηθέο πξνο ηνπο ρξήζηεο. Ζ παξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ζρεδηάδεηαη λα
εζηηάδεη ζηνλ πνιίηε θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ, κέζα απφ ςεθηαθέο ππεξεζίεο
άκεζα δηαζέζηκεο, πξνζβάζηκεο, αζθαιείο θαη εχρξεζηεο.
Eπαλαρξεζηκνπνίεζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ιχζεσλ. Οη ςεθηαθέο ππεξεζίεο
είλαη ζεκηηφ λα ζηεξίδνληαη ζε ζχγρξνλεο κνξθέο αλάπηπμεο πνπ
επαλαρξεζηκνπνηνχλ δνκηθά ζηνηρεία θαη ιχζεηο, αμηνπνηνχλ πξφηππα
πξνγξάκκαηα θαη νξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο.
Υξήζε αλνηθηψλ θαη ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ
αμηνιφγεζε θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ. Πξνσζείηαη ε
ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ εθαξκνδφκελσλ
ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ λέσλ ςεθηαθψλ
ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπο.
Καηάξγεζε ησλ απνθιεηζκψλ θαη θαζνιηθή πξνζβαζηκφηεηα. Ζ πξφζβαζε
ζηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα είλαη εθηθηή απφ φινπο ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο, ρσξίο δηαθξίζεηο. Γη΄ απηφ ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη έηζη
ψζηε λα εμππεξεηνχλ άηνκα κε αλαπεξία, εππαζείο νκάδεο, αιιφγισζζα
άηνκα θαη άηνκα ηξίηεο ειηθίαο. ην πιαίζην απηφ, εθαξκφδεηαη ε δίγισζζε
πξφζβαζε ζηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο ή νη εμσζηξεθείο δηεπαθέο ζηα
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα.
Γηεπθφιπλζε ηεο δηαζπλνξηαθήο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ. Οη ςεθηαθέο
ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο δηαζπλνξηαθά, θπξίσο ζε
επίπεδν ΔΔ. Έηζη, ζα κεηαθηλνχληαη ειεχζεξα δεδνκέλα θαη ςεθηαθέο
ππεξεζίεο ζηελ ΔΔ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα eDelivery, eID, eInvoicing,
eSignature, Context Broker) πνπ δηαηίζεληαη απφ ηνλ κεραληζκφ ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο «πλδένληαο ηελ Δπξψπε» γηα ηε δηαζπλνξηαθή
παξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ.
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Αμηνπηζηία θαη εκπηζηνζχλε. Οη ςεθηαθέο ππεξεζίεο γηα λα είλαη έκπηζηεο, ζα
πξέπεη πξψηα απφ φια λα είλαη αμηφπηζηεο, θπξίσο λα εζηηάδνπλ ζηελ
επρξεζηία θαη ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο αλά πάζα ζηηγκή. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα
είλαη ζχκθσλεο κε ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ
αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
Αλνηθηφηεηα θαη ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο. Ζ αλνηθηφηεηα θαη ε δηαθάλεηα ηεο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο επηηπγράλεηαη κε ηνλ δηακνηξαζκφ ζηνηρείσλ κεηαμχ ησλ
δεκφζησλ θνξέσλ, ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ θαη δηφξζσζεο ησλ ζηνηρείσλ απφ
ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο, φπσο θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ
πνπ ηνπο αθνξνχλ. Δπίζεο, βνεζάεη ε ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηνλ
ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ε απηφκαηε ελεκέξσζε ησλ
πνιηηψλ γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ή πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ηνπ.
Αλάπηπμε αζθαινχο ινγηζκηθνχ θαη ζπζηεκάησλ απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπο. Γηα
ηελ αζθάιεηα ησλ παξερφκελσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ζα πξέπεη θαηά ηνλ
ζρεδηαζκφ λα ρξεζηκνπνηνχληαη αζθαιή ινγηζκηθά θαη ζπζηήκαηα. Αθφκε,
ζα πξέπεη λα ππάξρεη ελεκέξσζε ζηηο νκάδεο αλάπηπμεο γηα ηα ςεθηαθά
εξγαιεία πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηηο ππφ αλάπηπμε εθαξκνγέο.
Δθαξκνγή επέιηθησλ κνληέισλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ
πξνκήζεηα έξγσλ θαη ππεξεζηψλ. Κξίλεηαη αλαγθαία ε εθαξκνγή επέιηθησλ
κνληέισλ φηαλ ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνχληαη έξγα ή ππεξεζίεο ζην πιαίζην
ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. Βέβαηα, ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε
ηερλνγλσζία απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, φπσο θαη ε ππεπζπλφηεηά ηνπο
γηα ην ηειηθφ πξντφλ, ν ζσζηφο ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ παξαδνηέσλ θαη ν
έιεγρνο ηεο πινπνίεζεο.
Απινχζηεπζε Γηαδηθαζηψλ. Σν Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο
θξνληίδεη γηα ηνλ θεληξηθφ ζπληνληζκφ ησλ παξεκβάζεσλ δηακέζνπ ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηεο Απινχζηεπζεο ησλ
Γηαδηθαζηψλ.

ηνλ αθφινπζν πίλαθα απνηππψλνληαη επηγξακκαηηθά νη πξναλαθεξζείζεο
θαηεπζπληήξηεο αξρέο ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ (Πίλαθαο 3).
Πίλαθαο 3. Οη θαηεπζπληήξηεο αξρέο ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ
(Πξνζαξκνγή απφ Βίβιν Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ, 2020)

Τπεξεζίεο ςεθηαθέο εμ νξηζκνχ
Αξρή «κφλνλ άπαμ».
Δμ νξηζκνχ δηαιεηηνπξγηθφο ραξαθηήξαο
Eπαλαρξεζηκνπνίεζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ιχζεσλ
Υξήζε αλνηθηψλ θαη ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη
ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ
Καηάξγεζε ησλ απνθιεηζκψλ θαη θαζνιηθή πξνζβαζηκφηεηα
Παξνρή δηαθαλαιηθψλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ κε έκθαζε ζηελ
εμππεξέηεζε κέζσ λέσλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ
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Πνιηην-θεληξηθή πξνζέγγηζε ζρεδηαζκνχ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ γηα
ππεξεζίεο θηιηθέο πξνο ηνπο ρξήζηεο
Γηεπθφιπλζε ηεο δηαζπλνξηαθήο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ
Αμηνπηζηία θαη εκπηζηνζχλε
Αλνηθηφηεηα θαη ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο
Αλάπηπμε αζθαινχο ινγηζκηθνχ θαη ζπζηεκάησλ απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπο
Δθαξκνγή επέιηθησλ κνληέισλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ
πξνκήζεηα έξγσλ θαη ππεξεζηψλ
Απινχζηεπζε Γηαδηθαζηψλ
Ζ γξαθεηνθξαηία ζηε ρψξα καο θπκαίλεηαη ζηα πςειφηεξα επίπεδα ηεο ΔΔ,
αγγίδνληαο ην 7% ηνπ ΑΔΠ. Απηή αθξηβψο ηελ παζνγέλεηα έξρεηαη λα αληηκεησπίζεη
ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ δεκνζίνπ, αλαπηχζζνληαο εξγαιεία, φπσο ην
Δζληθφ Πξφγξακκα Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ (ΔΠΑΓ), ην Παξαηεξεηήξην ηεο
Γξαθεηνθξαηίαο, ην Δζληθφ Μεηξψν Γηαδηθαζηψλ. Φπζηθά, εμππαθνχεηαη φηη ε
απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξέπεη λα γίλεηαη πξηλ νπνηαδήπνηε ςεθηνπνίεζε.
ην κέιινλ, ε Διιάδα εθαξκφδνληαο ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ζα θαηαθέξεη λα
γίλεη πην αληαγσληζηηθή ζηνλ δηεζλή ρψξν θαη λα ελδπλακψζεη ηελ ςεθηαθή ηεο
ηαπηφηεηα, ζχκθσλα κε ηνπο δείθηεο πνπ κεηξνχλ ηελ ςεθηαθή σξηκφηεηα θάζε
ρψξαο, φπσο είλαη ν δείθηεο DESI. Βέβαηα, γηα λα πεηχρεη ηνλ ζηφρν ηεο ζα πξέπεη λα
θαηαβάιεη κεγάιεο πξνζπάζεηεο. Δίλαη απαξαίηεην λα έρεη ζηξαηεγηθή, φξακα,
κέζνδν θαη λα ζρεδηάζεη νπζηαζηηθέο παξεκβάζεηο. ια απηά θαηαγξάθνληαη ζηε
Βίβιν Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ.
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2. Η ΦΗΦΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
2.1 Η έλλνηα θαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο ςεθηνπνίεζεο ζηελ εθπαίδεπζε
Οη αλζξσπνιφγνη ζεσξνχλ φηη ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ θαη κεηαβνιψλ πξνθχπηεη κία
λέα γιψζζα, πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ ςεθηαθή επαλάζηαζε (Πνκπνξηζήο, 2005, φπ.
αλαθ. ζην Καξαδνπιακά, 2018), ε νπνία επηθέξεη κεγάιν φγθν πιεξνθνξηψλ,
γξήγνξε αλάπηπμε ηεο γλψζεο θαη πνιιέο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο (Φαλαξηψηεο,
2004, φπ. αλαθ. ζην Καξαδνπιακά, 2018). χκθσλα κε ηνλ Φαλαξηψηε (2004, φπ.
αλαθ. ζην Καξαδνπιακά, 2018), ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζπλερψο
ζηα λέα δεδνκέλα ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη λα θαηλνηνκεί, εηδάιισο
αλαπαξάγεη ην ππάξρνλ πιαίζην. Γειαδή, ην ζρνιείν πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο
εμειίμεηο θαη λα αιιάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ κε ηε βνήζεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ,
απινπνηψληαο ηηο δηαδηθαζίεο θαη κεηψλνληαο ηνπο ρξφλνπο επηθνηλσλίαο θαη
δηεθπεξαηψζεσλ. χκθσλα κε ηελ Jevtic (2019), νη δηάθνξνη ηνκείο (εθπαίδεπζε,
δηνίθεζε, πγεία θηι.) ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο ξαγδαίεο αιιαγέο ηεο
ηερλνινγίαο, ψζηε λα απνθεπρζνχλ δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο ζηελ θνηλσλία, φπσο ε
αλεξγία, νη δηακαξηπξίεο, ε θαηάζιηςε, ε αχμεζε ηεο βίαο, ε απνμέλσζε ησλ
αλζξψπσλ, ε θηψρεηα, νη κεηαλαζηεχζεηο.
Ζ ςεθηνπνίεζε ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ επξεία έλλνηα αθνξά ηε ρξήζε
λέσλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κε ζηφρν ην άλνηγκα
ηνπ ζρνιείνπ ζηνλ επξχηεξν θφζκν ηνπ δηαδηθηχνπ, ζηνηρείν πνπ επηβάιιεη ηνλ
επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ζρέζεσλ καζεηψλ-εθπαηδεπηηθψλ ζην πιαίζην ηεο ςεθηαθήο
ηνπο αιιειεπίδξαζεο (Υαηδεζσηεξίνπ, 2021).
ην πιαίζην ηεο ςεθηνπνίεζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζηε ζχγρξνλε επνρή πνπ δνχκε είλαη
πνιχ ζπρλή ε ρξήζε ππνινγηζηψλ, θηλεηψλ ζπζθεπψλ, ηνπ δηαδηθηχνπ θαη δηάθνξσλ
ινγηζκηθψλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δπίζεο, παξάγνληαη ζπζηήκαηα
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο
(Μαθξή θαη Βιαρφπνπινο, 2015) κε ηε ζπκβνιή πάληα ησλ Σερλνινγηψλ
Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) (Λαδαθίδνπ, 2016, φπ. αλαθ. ζην
Καξαδνπιακά, 2018). Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ςεθηνπνίεζεο ζηε ζχγρξνλε
εθπαίδεπζε πνπ άλζηζαλ ηελ επνρή ηνπ Κνξνλντνχ απνηεινχλ ε εμ απνζηάζεσο
εμέηαζε ησλ θνηηεηψλ κε ηε βνήζεηα ησλ ππνινγηζηψλ, ε εμ απνζηάζεσο
δηδαζθαιία, ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ.
Καηά ηνπο Pavlia and Sharma (2007) ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε παξέρεηαη ζηνπο
πνιίηεο απφ ην θξάηνο κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο. Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο
γηα λα πθίζηαηαη ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε είλαη ε εγεζία, ε ζηξαηεγηθή, ν
ζπληνληζκφο θαη ε ηερλνγλσζία. (Πνκπνξηζήο, 2005, φπ. αλαθ. ζην Καξαδνπιακά
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2018). ην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζεσξείηαη πνιχ
ζεκαληηθή ε ρξήζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ηνπο θνξείο
ηνπ Γεκνζίνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζπζηήκαηα απηά εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο
κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ νλνκάδνληαη εζσηεξηθά, ελψ φηαλ ζπλδένπλ ηνπο πνιίηεο κε
ηνπο δεκφζηνπο θνξείο ή ηνπο θνξείο κεηαμχ ηνπο ηφηε πξφθεηηαη γηα εμσηεξηθά
ζπζηήκαηα (Απνζηνιάθεο, Λνχθεο θαη Υάιαξεο, 2008, φπ. αλαθ. ζην Κηνζζέ,
2011).
Απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε θάζε ηνκέα, άξα θαη ζηελ
εθπαίδεπζε, πξνθχπηνπλ πνιιά νθέιε, φπσο ε κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα, ε
πνηνηηθφηεξε εζσηεξηθή επηθνηλσλία, ε θαιχηεξε παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο
πνιίηεο, ε αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ θαη θαζηέξσζε ησλ επηηπρεκέλσλ
ιεηηνπξγηψλ (Πνκπνξηζήο, 2005, φπ. αλαθ. ζην Καξαδνπιακά, 2018).
Ζ Jevtic (2019) αλαθέξεη φηη ηα ςεθηαθά κέζα δε ρξεζηκνπνηνχληαη αξθεηά ζηελ
εθκάζεζε ησλ γξακκάησλ. Χζηφζν, θαίλεηαη φηη ηα παηδηά εμαηηίαο ηεο επξείαο
ρξήζεο θηλεηψλ, ηάκπιεη θαη άιισλ ςεθηαθψλ ζπζθεπψλ εμνηθεηψλνληαη κε ηα
γξάκκαηα θαη ηνπο αξηζκνχο πνιχ λσξίηεξα θαη θαηαθέξλνπλ λα απνθηήζνπλ κφλνη
ηνπο γλψζεηο. Δπηπιένλ, ηα ςεθηαθά εξγαιεία, πνπ επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζε
πιήζνο πιεξνθνξηψλ, αλαπηχζζνπλ κε κεγαιχηεξν ξπζκφ ηνλ εγθέθαιν θαη ηηο
λεπξσληθέο νδνχο γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη φηη ε κειινληηθή εθπαίδεπζε ζα δηαξθεί
ιηγφηεξν. Σα ζηνηρεία απηά δείρλνπλ φηη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε
ζα επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα.
κσο, γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ «λένπ ζρνιείνπ» δελ επαξθεί κφλν ε ςεθηνπνίεζή ηνπ
θαη ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ, εθηφο απφ ηελ
επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ είλαη απαξαίηεην
λα αιιάμνπλ νη παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο θαη ε νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ. Γειαδή, ε
εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ γηα λα νδεγήζεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα
ζπλνδεχεηαη θη απφ άιιεο θαηλνηφκεο δξάζεηο (OECD, 2005).
2.2 Η αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε ζηελ ςεθηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο
Ζ κεγάιε ζπζζψξεπζε πιεξνθνξηψλ πνπ επήιζε απφ ηε κεηάβαζε ζηελ ςεθηαθή
επνρή, επεξεάδεη φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δσήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη
ηεο εθπαίδεπζεο, ε νπνία δελ κπνξεί λα κείλεη ακεηάβιεηε. Ζ ξαγδαία ξνή
πιεξνθνξηψλ κεηαβάιιεη ηελ αληίιεςή καο γηα ηνλ θφζκν, αιιά θαη ηηο γλσζηηθέο,
επηθνηλσληαθέο, ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ λέσλ. Ζ εθπαίδεπζε
ζα πξέπεη πιένλ λα ζηνρεχεη φρη κφλν ζηε κεηάδνζε γλψζεσλ, αιιά θαη ζηελ
αλάπηπμε δεμηνηήησλ επεμεξγαζίαο ησλ πξνζιακβαλφκελσλ πιεξνθνξηψλ (Lubkov
et al, 2020).
Δίλαη θαλεξφ φηη ηε ζεκεξηλή επνρή νη δηάθνξεο πξνθιήζεηο νδεγνχλ ζην
ζπκπέξαζκα φηη ε παγθφζκηα ςεθηνπνίεζε ζεσξείηαη απαξαίηεηε, φπσο θπζηθά θαη
ε ςεθηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο. κσο, ππάξρνπλ θάπνηα εκπφδηα ζηνλ ςεθηαθφ
κεηαζρεκαηηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο. Πξψηα απφ φια, ελψ πξέπεη λα δψζνπκε ζηα
παηδηά ςεθηαθέο γλψζεηο γηα λα ηνπο πξνεηνηκάζνπκε θαιχηεξα γηα ηε λέα ςεθηαθή
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θνηλσλία, δε γλσξίδνπκε πνηεο απφ απηέο ηηο γλψζεηο ηειηθά ζα ηνπο ρξεζηκεχζνπλ
ζηε δσή ηνπο. Δπίζεο, δελ ππάξρεη έλα εληαίν ζρέδην ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ,
νχηε δηεπθξηλίδνληαη κε ζαθήλεηα νη ζρεηηθέο έλλνηεο. Έηζη, άιινη αλαθέξνληαη ζηελ
ςεθηαθή δηδαθηηθή θη άιινη ζηελ ςεθηαθή παηδαγσγηθή. Δπηπιένλ, ε ςεθηαθή
εθπαίδεπζε ζπρλά ειαηηψλεηαη θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ην ζέκα ηεο
θνηλσληθνπνίεζεο πνπ δηακνξθψλεη ηηο αμίεο ελφο αηφκνπ δελ είλαη ζην πξνζθήλην
θαη ηέινο ε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο δε γίλεηαη ζσζηά, αθνχ θάπνηεο
δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο ρξεζηκνπνηνχληαη πέξαλ ηνπ δένληνο (πνιπαηζζεηεξηαθέο
δξαζηεξηφηεηεο, πνιιαπιέο εξγαζίεο θ.ά.) θαη άιιεο ππνιεηηνπξγνχλ, φπσο ε κλήκε,
ε θαληαζία, ε πξνζνρή, νη ηθαλφηεηεο νκηιίαο, θ.ά.) (Lubkov et al, 2020).
Γηα λα ιπζνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα είλαη απαξαίηεηε ε αλζξσπνθεληξηθή
πξνζέγγηζε ζηελ ςεθηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο, φπνπ ζην επίθεληξν ηνπ
ελδηαθέξνληνο ζα βξίζθεηαη ε αλαηξνθή ηνπ αηφκνπ, ε αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ ηνπ
λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ε ξχζκηζε ηεο θνζκνζεσξίαο, ησλ αμηψλ ηνπ θαη ηα
πνιηηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ έζλνπο θαη άιινη πλεπκαηηθνί δεζκνί (Danilova, 2008, φπ.
αλαθ. ζην Lubkov et al, 2020).
Ζ ςεθηνπνίεζε ζηελ εθπαίδεπζε δελ άξρηζε ηαπηφρξνλα παληνχ, αιιά άξρηζε λα
εθαξκφδεηαη ζηαδηαθά. ηελ αξρή, νη εθπαηδεπηηθνί είραλ ηελ αίζζεζε φηη κε ηε
κεηαθνξά ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζε ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο, ζα
απαιιαζζφηαλ απφ ηελ πξνεηνηκαζία ησλ
ίδησλ καζεκάησλ θαη απφ ηε
βαζκνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ. Oπφηε ζεσξνχζαλ φηη ζα είραλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα
λα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ, γηα λα πξνσζήζνπλ ηελ
ελεξγφ κάζεζε ησλ καζεηψλ, γηα λα θέξνπλ ζε επαθή ηνπο καζεηέο ηνπο κε άιινπο
ζεκαληηθνχο δαζθάινπο θαη ηέινο γηα λα πξνζαξκφζνπλ ηελ εθπαίδεπζε ζηηο
αλάγθεο θάζε καζεηή, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πξνζσπηθά ηνπο ελδηαθέξνληα, ηα
επηηεχγκαηά ηνπο θαη ηα ιάζε ηνπο (Bowen, 2015; Uvarov et al., 2019, φπ. αλαθ. ζην
Lubkov et al, 2020). κσο, δπζηπρψο ζηελ πνξεία δηαπηζηψζεθε φηη ηα πξάγκαηα
δελ ήηαλ φπσο ηα θαληάζηεθαλ, δηφηη ππήξραλ αξθεηέο ειιείςεηο θαη επίζεο
θπθινθφξεζαλ απφςεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ςεθηνπνίεζεο θαη ηεο ρξήζεο
gadgets (Newport, 2019).
Δίλαη γεγνλφο φηη ζην πεδίν ηεο ςεθηαθήο εθπαίδεπζεο ππάξρεη κία δηπνιηθφηεηα,
ησλ κεγάισλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ πνπ πξνζθέξνληαη θαη παξάιιεια ησλ
θηλδχλσλ πνπ ειινρεχνπλ. ηα ζεηηθά ηεο ςεθηαθήο εθπαίδεπζεο ζπγθαηαιέγνληαη ε
δπλαηφηεηα άκεζεο αλαηξνθνδφηεζεο, ε δηαθνξεηηθή αιιειεπίδξαζε κε ηνπο
καζεηέο (εμ απνζηάζεσο ζπλεξγαζία, δηαδξαζηηθέο εξγαζίεο θ.ά.), ε νπηηθνπνίεζε
ηνπ πιηθνχ (πνιπηξνπηθφηεηα), ε γξήγνξε ιήςε πιεξνθνξηψλ, ε εμαηνκίθεπζε ηεο
εθπαίδεπζεο θηι., ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηηο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο ησλ πνιηηψλ
αξθεηέο θνξέο κε ηελ απφδεημε επίζεκσλ εγγξάθσλ (Digitaalinen Suomi, 2019, φπ.
αλαθ. ζην Lubkov et al, 2020). Αληίζεηα, ζηα αξλεηηθά ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ
ζπκπεξηιακβάλνληαη νη κεγάιεο αιιαγέο πνπ πξνθαινχλ ζηελ αληίιεςε ησλ παηδηψλ
γηα ηνλ θφζκν (Helsper and Enyon, 2011; Palfrey and Gasser, 2008), νη ςπρνινγηθέο
εμαξηήζεηο πνπ πξνθαιεί ν εηθνληθφο θφζκνο (Sieberg, 2011), ηα δηάθνξα
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ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα (Zelenin, 2019, φπ. αλαθ. ζην Lubkov et al, 2020), ν πνιχ
γξήγνξνο ξπζκφο κε ηνλ νπνίν κεηαζρεκαηίδνληαη νη παξαδνζηαθέο αμίεο (Tapscott,
2009), ε πξνβιεκαηηθή δηαδηθηπαθή ζχλδεζε (Lanclos, 2016; Sullivan, 2016, φπ.
αλαθ. ζην Lubkov et al, 2020), ε θνηλσληθή απνκφλσζε (θνηλσληθφο απηηζκφο) θαη
δηάθνξα ζσκαηηθά πξνβιήκαηα, φπσο ε ζσκαηηθή αδξάλεηα, ε επηδείλσζε ηεο πγείαο
θ.ά. (Lubkov et al, 2020).
Σν ζέκα ηεο ςεθηαθήο εθπαίδεπζεο απνηειεί πιένλ έλα θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ
θαηλφκελν, θαζψο νη ηερλνινγίεο αζθνχλ επηξξνή ζηελ θνηλσλία, ζηνλ πνιηηηζκφ,
ζηε γιψζζα θαη ζηηο απφςεηο γηα ηνλ θφζκν πνπ κεηαβάιινληαη απφ ηελ εηθνληθή
πξαγκαηηθφηεηα. Γηα λα εμαιεηθζνχλ νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηνλ ςεθηνπνηεκέλν
θφζκν ζα πξέπεη λα θαηαλνεζνχλ φια ηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο, φρη κφλν απφ ηε
δηάζηαζε ηεο κε ιεηηνπξγηθφηεηαο, αιιά θαη απφ ηελ αμηνινγηθή, επηζηεκνινγηθή,
νληνινγηθή θαη αλζξσπνινγηθή δηάζηαζε (Gordienko, Sokolova and Simonova,
2019).
Δμππαθνχεηαη φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα θαηαξγεζεί πιήξσο ε ςεθηνπνίεζε ζηελ
εθπαίδεπζε, νχηε βέβαηα λα επηηξαπεί ε απφιπηε εθαξκνγή ηεο. Σν πην παξαγσγηθφ
κνληέιν είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη ηεο παξαδνζηαθήο
δηδαζθαιίαο, φπνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη βαζηθέο ηερλνινγίεο γηα ηε κάζεζε θαη ηελ
εηθνληθή αιιειεπίδξαζε, ελψ παξάιιεια ζα δηεμάγνληαη θαη δηά δψζεο καζήκαηα
ζηελ ηάμε (Andreeva, Rozdestvenskaya, and Yarmakhov, 2016; Daniluk and
Faktorovich, 2019, φπ. αλαθ. ζην Lubkov et al, 2020). χκθσλα κε έξεπλα πνπ
εθπφλεζαλ ζε έμη παλεπηζηήκηα ην 2017 νη Bailey, Vaduganathan, Henry, Laverdiere
and Puglese (2018, φπ. αλαθ. ζην Lubkov et al, 2020), απηφο ν ζπλδπαζκφο ζεσξείηαη
ν πην ειπηδνθφξνο. Σν κηθηφ κνληέιν κάζεζεο πνπ έρεη ζην επίθεληξφ ηνπ ηελ
αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε είλαη εθηθηφ λα κεηψζεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ, νη
νπνίνη νκνινγνπκέλσο ππάξρνπλ θαη πξνθαινχλ αλεζπρία (Lubkov and Morozova,
2019).
πσο αλαθέξνπλ νη Lubkov et al (2020), αλ δε ιεθζεί ππφςε ε αλζξσπηζηηθή
πξνζέγγηζε ζηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ, ηφηε ζα ππάξμνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο
ζε ηνκείο ηεο αλζξσπφηεηαο, φπσο ν επηζηεκνινγηθφο (ππνηίκεζε ηεο αμίαο ηεο
γλψζεο) ή ν νληνινγηθφο (έιιεηςε αληίιεςεο ηνπ εαπηνχ ζηνλ ρψξν, ρξφλν, θίλεζε
θ.ά.). Δπίζεο, ζεκειηψδεηο αμίεο φπσο ε ειεπζεξία, ε επζχλε, ε επηθνηλσλία, ε γλψζε,
ε αλάπηπμε, ε ηζφηεηα θαη ε αζθάιεηα είλαη δπλαηφλ λα παξακνξθσζνχλ εμαηηίαο ηεο
ςεθηνπνίεζεο (Lubkov et al, 2020). Ζ ειεπζεξία ζηελ ςεθηαθή ηεο ππφζηαζε
κπνξεί λα είλαη ακθίζεκε, αθνχ απφ ηε κία κπνξεί λα απνβεί ζεηηθή εμαηηίαο ησλ
επθαηξηψλ πνπ δίλεη γηα επηθνηλσλία, γλψζε, δεκηνπξγηθφηεηα, ελψ απφ ηελ άιιε
πηζαλφλ λα απνθέξεη θηλδχλνπο. Ζ απεξηφξηζηε ειεπζεξία ζηελ εηθνληθή
πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα νδεγήζεη έλα άηνκν ζηελ ςεπδαίζζεζε. Δδψ αθξηβψο ν
θαζέλαο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηε ζσζηή ρξήζε ηεο ειεπζεξίαο, ψζηε λα
απνθεπρζνχλ νη θαηαζηξεπηηθέο ηεο ζπλέπεηεο θαη ε αλαξρία. Ζ απνπζία ζχλδεζεο
αλάκεζα ζηελ ειεπζεξία θαη ηελ επζχλε ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη ζηελ αλαξρία,
ζπλεπψο ε ςεθηαθή επηθνηλσλία πξέπεη λα ηεζεί ζε εζηθέο βάζεηο. Δπηπιένλ, ηα
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ζχγρξνλα ςεθηαθά κέζα δελ εμππεξεηνχλ κφλν ζηελ αλαδήηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ,
αιιά παξέρνπλ θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο γλψζεο ζε έλαλ θφζκν πνπ είλαη απαξαίηεηε
γηα λα εξγαζηεί θαη λα δήζεη θάπνηνο. Βέβαηα, ζηνλ θφζκν ηνπ δηαδηθηχνπ ππάξρνπλ
πνιινί ςεθηαθνί θίλδπλνη, φπσο ε παξαπιεξνθφξεζε, ε παξαπιάλεζε, ν
εθθνβηζκφο, ε απνπζία θνηλσληθνπνίεζεο, νη ςπρηθέο θαη ζσκαηηθέο βιάβεο. Γηα ηνλ
ιφγν απηφ, θαηά ηελ εηζαγσγή ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε ζα πξέπεη
λα ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα, ψζηε λα εμαιεηθζνχλ νη ςεθηαθνί θίλδπλνη θαη ν
θνηλσληθνπνιηηηζκηθφο κεηαζρεκαηηζκφο πνπ επηθέξνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο γλψζεο
(Lubkov et al, 2020).
Σα ςεθηαθά δίθηπα ζηελ εθπαίδεπζε δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία, ηνλ
πνιπιεηηνπξγηθφ δηάινγν, ηε δηαδξαζηηθή ζπλεξγαζία θαη ηελ πνιπαηζζεηεξηαθή
επαθή. κσο, ζπρλά δεκηνπξγείηαη κία ςεπδνεπηθνηλσλία πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ
απψιεηα επζχλεο, απνπξνζαλαηνιηζκφ ζην θνηλσληθφ ζχζηεκα αμηψλ θαη ηε
δεκηνπξγία ςεπδνχο εηθφλαο γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ κεγάιε αμία ηεο
επηθνηλσλίαο θαη νη ζπλερείο αιιαγέο πνπ επίθεηληαη ζηνλ ηνκέα απηφ, ζέηνπλ
πξνηεξαηφηεηεο ζην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα φζνλ αθνξά ζηελ θνπιηνχξα
αιιειεπίδξαζεο ζην δηαδίθηπν, ζηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ δενληνινγίαο, ζηελ
αζθάιεηα θαη ζηελ αμηφπηζηε πιεξνθφξεζε (Lubkov et al, 2020).
Δίλαη γεγνλφο φηη ε ςεθηαθή ηερλνινγία δελ ιχλεη φια ηα πξνβιήκαηα ηεο ζχγρξνλεο
εθπαίδεπζεο, αιιά απνηειεί κφλν έλα κέζν γηα λα επηηεπρζνχλ αλψηεξνη
εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη, φπσο είλαη ε αλάπηπμε ησλ αμηψλ ηεο θαινζχλεο, ηεο
ζπκπφληαο, ηεο ελζπλαίζζεζεο, ηεο αγάπεο, ηεο θηιίαο θ.ά. (Lubkov et al, 2020).
Σε ζεκεξηλή επνρή ε θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηελ
εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία δε ξπζκίδεηαη πάληα απφ εζηθνχο θαλφλεο. Σα
παηδηά, κε κπνξψληαο λα μερσξίζνπλ ην θαιφ απφ ην θαθφ, ζεσξνχλ φηη νη
πιεξνθνξίεο ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη αιεζηλέο, θαη απφ απηέο πξνζπαζνχλ λα ιάβνπλ
απαληήζεηο ζηηο απνξίεο ηνπο, βάδνληαο πνιιέο θνξέο ηνλ εαπηφ ηνπο ζε θίλδπλν. Γηα
λα πξνζηαηεχζνπκε ηα παηδηά απφ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο ηερλνινγίαο, είλαη
αλάγθε λα ηνπο παξέρνπκε κία εθπαίδεπζε πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηελ αλζξσπηζηηθή
πξνζέγγηζε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο αμίεο ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο ειεπζεξίαο,
ηεο επζχλεο, ηεο γλψζεο θαη ηεο αζθάιεηαο.
2.3 Η επηξξνή ηεο ςεθηνπνίεζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ θνηλσληθή θαη
νηθνλνκηθή δσή ησλ ΗΠΑ
Ζ ςεθηνπνίεζε θαη ην δηαδίθηπν επεξεάδνπλ ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή
(Brynjolfsson and McAfee, 2014; DiMaggio and Bonikowski, 2008). Ζ εμέιημε ηεο
ηερλνινγίαο επηηξέπεη ηελ εχθνιε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο, ρξήζηκεο γηα λα
παξζνχλ θξίζηκεο απνθάζεηο, φπσο ε επηινγή ελφο ζρνιείνπ ζε ρψξεο πνπ απηφ
γίλεηαη απφ ηελ νηθνγέλεηα. ηελ Ακεξηθή απνηειεί ζεκαληηθή απφθαζε κίαο
νηθνγέλεηαο ε επηινγή ηνπ ηφπνπ φπνπ ζα θαηνηθήζεη (Kane, Riegg and Staiger,
2006). ε απηή ηελ απφθαζε ζπκβάιιεη θαηαιπηηθά ε πνηφηεηα ησλ δεκφζησλ
ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο (Gibbons, Machin and Silva, 2013; Nguyen-Hoang and
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Yinger, 2011), γηα ηα νπνία παίξλνπλ πιεξνθνξίεο θπξίσο κέζσ δηαδηθηπαθψλ πεγψλ
(Mikulecky and Christie, 2014; Figlio and Lucas, 2004).
Οη Hasan and Kumar (2019) δηεξεχλεζαλ αλ ε επξεία πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο γηα
ηηο επηδφζεηο ησλ ζρνιείσλ έρεη επηηαρχλεη ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή απφθιηζε
ζηελ Ακεξηθή.
Αμηνπνηψληαο ηηο αμηνινγήζεηο ησλ ζρνιείσλ απφ ην
GreatSchools.org γηα ην δηάζηεκα 2006–2015, δηαπίζησζαλ φηη ε καδηθή
δηαζεζηκφηεηα ζηηο επηδφζεηο ησλ ζρνιείσλ έρεη απμήζεη ηελ απφθιηζε ζηηο αμίεο ησλ
θαηνηθηψλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ, ζηηο θαηαλνκέο ησλ εηζνδεκάησλ, ζηα
επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηε θπιεηηθή ζχλζεζε ησλ θνηλνηήησλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξείηαη φηη νη πην πινχζηεο θαη κνξθσκέλεο νηθνγέλεηεο έρνπλ
κεγαιχηεξε πξφζβαζε ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, νπφηε έρνπλ ηελ επθαηξία λα
επηιέμνπλ θαιχηεξα ζρνιεία. πλεπψο, νη επξεία δηαδηθηπαθή πξφζβαζε ζηηο
επηδφζεηο ησλ ζρνιείσλ έρεη απμήζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο απνθιίζεηο
κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ ησλ ΖΠΑ.
2.4 Η ςεθηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο ηελ επνρή ηεο παλδεκίαο ηνπ Κνξνλντνχ
Σν 2020 κε ηελ παλδεκία ηνπ Κνξνλντνχ ν ηνκέαο ηεο Δθπαίδεπζεο επεξεάζηεθε
θαζνξηζηηθά. Δθπαηδεπηηθνί, καζεηέο, γνλείο αλαγθάζηεθαλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο
λέεο ζπλζήθεο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο
ζηηο ΣΠΔ. κσο, φπσο αλαθέξνπλ νη Anderson and Mattsson (2020), ππήξμαλ
ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, αλάινγα κε ηνλ
βαζκφ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ είραλ πξηλ ηελ θξίζε νη εθπαηδεπηηθνί, ηα
ζρνιεία, νη δήκνη, ηα θξάηε, γεγνλφο πνπ αλαπαξήγαγε αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο
αληζφηεηεο ζηελ εθπαίδεπζε.
ην ειιεληθφ ζπγθείκελν θαηαγξάθεθαλ αλάινγεο αληζφηεηεο κεηαμχ ηδησηηθήο θαη
δεκφζηαο εθπαίδεπζεο ζε έξεπλα πνπ πινπνηήζεθε απφ ηε Socialinnov ηνλ Μάην ηνπ
2020 γηα ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηελ πεξίνδν ηεο
παλδεκίαο, κεηαμχ ησλ άιισλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο. Ζ Socialinnov είλαη κία κε
θεξδνζθνπηθή νξγάλσζε πνπ ηδξχζεθε ην 2014 θαη εδξεχεη ζηα Κάησ Πεηξάισλα, ε
νπνία ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ππνζηήξημε ηελ ηερλνινγηθή επηκφξθσζε
εθπαηδεπηηθψλ κε ην πξφγξακκα Tech Talent School for Educators. Ζ έξεπλα ζηφρεπε
ζηε δηεξεχλεζε ησλ αιιαγψλ πνπ επήιζαλ ζηελ εθπαίδεπζε απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο
παλδεκίαο θαη ηε ζχγθξηζή ηνπο κε απνηειέζκαηα πξνεγνχκελεο έξεπλαο πνπ
δηελεξγήζεθε απφ ηελ Socialinnov πξηλ ηελ παλδεκία, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2019. Σν
δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 100 εθπαηδεπηηθνί απφ δεκφζηα θαη ηδησηηθά
ηδξχκαηα φισλ ησλ βαζκίδσλ, νη νπνίνη ζπκπιήξσζαλ ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην
δεθαπέληε εξσηεκάησλ.
Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θάλεθε φηη (Socialinnov, 2020):



Σα ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο έιαβαλ
πεξηζζφηεξα κέηξα γηα ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο.
Ζ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θηλήζεθε πην άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά απφ ηε
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε.
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Οη θνξείο πνπ ήηαλ ζεκαληηθνί γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ςεθηαθνχ
κεηαζρεκαηηζκνχ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο ήηαλ ην Τπνπξγείν
Παηδείαο, νη Γηεπζχλζεηο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θαζψο θαη νη ίδηνη νη
εθπαηδεπηηθνί. Απελαληίαο, ζηελ πξνεγνχκελε έξεπλα ηεο Socialinnov πνπ
πινπνηήζεθε πξηλ ηελ παλδεκία ην Τπνπξγείν Παηδείαο δελ απνηεινχζε
θαίξην παξάγνληα γηα ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ζρνιείσλ.
Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη πνιχ ζεηηθνί απέλαληη ζηε ρξήζε ηεο ζχγρξνλεο ή/θαη
αζχγρξνλεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη
δπλαηή ε δηά δψζεο δηδαζθαιία, ζηνηρείν πνιχ αηζηφδνμν γηα ηελ κειινληηθή
εμέιημε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο.
Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ηερλνινγίεο ηεο εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζεο ζεσξείηαη απαξαίηεηε, ψζηε εάλ ζην κέιινλ μαλαρξεηαζηεί ε
ρξήζε ηνπο λα αληεπεμέιζνπλ πην απνηειεζκαηηθά θαη κε κεγαιχηεξε
επθνιία.

χκθσλα κε ηνπο Lubkov et al (2020), ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ
θαηά ηελ επείγνπζα εθαξκνγή ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ηελ επνρή ηεο
παλδεκίαο αθνξνχζαλ ηα ηερληθά πξνβιήκαηα, αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα ζηελ
επηθνηλσλία, ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζε.
Δίλαη θαλεξφ φηη ε έκθαζε δε ζα πξέπεη λα δνζεί ζηα ηερληθά εξγαιεία πνπ
ζηεξίδνπλ ηελ ςεθηαθή εθπαίδεπζε, αιιά ζηελ αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε θαη ζηηο
αμίεο ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (εθπαηδεπηηθνί,
καζεηέο, γνλείο), νη νπνίνη απνηεινχλ ην επίθεληξν ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ζέηνπλ ηνπο
ζηφρνπο θαη επηιέγνπλ ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο θαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία (Lubkov
et al, 2020).
2.5
Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ζηελ
εθπαίδεπζε
Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ηερλνινγηθή εμέιημε έρεη ζπλεηζθέξεη ζηελ ηαρεία
ςεθηνπνίεζε θαη ζηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ κε απνηέιεζκα ηε κεηακφξθσζε
ηεο θνηλσλίαο, ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ηεο κειινληηθήο
εξγαζίαο. Παξφια απηά, ιίγνη εξγαδφκελνη επηκνξθψλνληαη ζηνλ ςεθηαθφ ηνκέα,
δηφηη ζπλήζσο δελ ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πνπ λα ηνπο εμππεξεηνχλ
(Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2020β).
Με ηελ εμέιημε ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ην ζχζηεκα εθπαίδεπζεο θαη
θαηάξηηζεο αλαπηχζζεηαη θη απηφ, αμηνπνηψληαο ηα νθέιε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη
αληηκεησπίδνληαο ηαπηφρξνλα ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην
ςεθηαθφ ράζκα κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ (αζηηθψλ-αγξνηηθψλ).
Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ζηελ εθπαίδεπζε πινπνηείηαη κε βάζε ηελ εμέιημε πνπ
ζπληειείηαη ζηε ζπλδεζηκφηεηα, ηε δηεπξπκέλε ρξήζε ησλ ζπζθεπψλ θαη ησλ
ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ, ηελ αλαγθαηφηεηα γηα αηνκηθή επειημία θαη ηέινο ηελ
απμαλφκελε αλάγθε γηα απφθηεζε ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ. Ζ παλδεκία ηνπ
Κνξνλντνχ επίζπεπζε ηελ αλάγθε ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη παξάιιεια
παξείρε ςεθηαθή εκπεηξία ζε φινπο ηνπο ηνκείο, αθνχ ε κφλε δηέμνδνο ζηνλ ηνκέα
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ηεο εθπαίδεπζεο ήηαλ ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. ε απηή ηελ έθηαθηε θαηάζηαζε
δηαπηζηψζεθε ε απνπζία ςεθηαθήο εηνηκφηεηαο θαη παξαηεξήζεθαλ πιείζηα
πξνβιήκαηα ιφγσ ηεο έιιεηςεο εμνπιηζκνχ, ζπλδεζηκφηεηηαο ή ςεθηαθψλ
δεμηνηήησλ. πλεπψο, ζα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξηζηεί ην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο θαη
ηεο θαηάξηηζεο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη αληαπφθξηζε ζηνλ νινέλα κεηαβαιιφκελν
ςεθηαθφ θφζκν. Ζ θξίζε ηνπ Κνξνλντνχ αλέδεημε φηη ηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη
νη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ επελδχζεη ζηελ ςεθηαθή ηνπο θαηάξηηζε αληεπεμήιζαλ
θαιχηεξα ζηηο έθηαθηεο ζπλζήθεο. Οπφηε φια απηά αλαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε
ςεθηαθήο θαηάξηηζεο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ησλ καζεηψλ. Δπίζεο, ε
θξίζε αλέδεημε ηελ αλάγθε δηαθνξεηηθήο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ εμ
απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ζηνηρείν πνπ επηβάιιεη επίζεο ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ
απφ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ γηα ηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν
κάζεζεο. ην πιαίζην απηφ, ε ΔΔ έρεη πξνγξακκαηίζεη έλα ζρέδην δξάζεο (20212027) κε ζηφρν λα παξέρεη ςεθηαθή θαηάξηηζε πςειψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ γηα λα
είλαη απνηειεζκαηηθή απαηηνχληαη νη θαηάιιειεο δξάζεηο θαη πνιηηηθέο. Σν λέν
ζρέδην δξάζεο γηα ηελ ςεθηαθή εθπαίδεπζε έξρεηαη λα επεθηείλεη ην πξψην ζρέδην
δξάζεο πνπ εγθξίζεθε ην 2018 απφ ηελ ΔΔ θαη είρε σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο
ςεθηνπνίεζεο ζηελ εθπαίδεπζε κε κηα ζεηξά κέηξσλ. κσο, ε θξίζε αλέδεημε ηελ
αλάγθε ελφο πην καθξνπξφζεζκνχ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. Έηζη, ην λέν ζρέδην
δξάζεο πνπ αθνξά ηελ πεξίνδν 2021-2027 έξρεηαη λα θαιχςεη ηελ αλάγθε απηή,
πξνζδηνξίδνληαο πξνηεξαηφηεηεο θαη δξάζεηο ζε βάζνο ρξφλνπ (Δπξσπατθή
Δπηηξνπή, 2020β).
Πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζνχλ ζηνηρεία γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηκφξθσζεο, ε ΔΔ
θξφληηζε λα πξαγκαηνπνηήζεη κία ζεηξά δηαβνπιεχζεσλ απφ ηνλ Φεβξνπάξην έσο ηνλ
επηέκβξην ηνπ 2020 κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. Απφ ηηο δηαβνπιεχζεηο απηέο
πξνέθπςαλ θάπνηεο αλάγθεο, φπσο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2020β):





Ζ άληιεζε ζπκπεξαζκάησλ απφ ηε δηαρείξηζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ
δηακνξθψζεθε ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ COVID-19.
Ο εληνπηζκφο ησλ δπλαηψλ θαη ησλ αδχλαησλ ζεκείσλ ζηα κέηξα πνπ
εθαξκφζηεθαλ.
Ζ αλάπηπμε ελφο θφξνπκ, φπνπ ζα αληαιιάζζνληαη απφςεηο κεηαμχ ησλ
κειψλ ηεο ΔΔ.
Ζ ππνζηήξημε, ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ε άκεζε θξίζε θαη νη δπζθνιίεο ην
δηάζηεκα ηεο αλάθακςεο.

Σα ελδηαθεξφκελα κέιε επεζήκαλαλ ηελ εζπεπζκέλε ελίζρπζε ησλ ςεθηαθψλ
δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ αλάγθε λα δνζνχλ πξαθηηθέο νδεγίεο γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη δήηεζαλ ηελ θαζνδήγεζε ζε θάπνηνπο
πξνθιεηηθνχο ηνκείο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε αμηνιφγεζε. Δπίζεο, ιφγσ ηεο θξίζεο
θαη αλάγθεο ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ πξφηεηλαλ ηελ εθαξκνγή πην
ζηξαηεγηθήο πξνζέγγηζεο απφ κέξνπο ηεο ΔΔ, θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή
ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηε βειηίσζε ησλ ςεθηαθψλ ππνδνκψλ ζηελ
εθπαίδεπζε. Σαπηφρξνλα, επεζήκαλαλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ ςεθηαθνχ
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γξακκαηηζκνχ, ηνπ ειέγρνπ ηεο ππεξπιεξνθφξεζεο, θαζψο θαη ηεο κείσζεο ηεο
παξαπιεξνθφξεζεο πνπ επηθξάηεζε ζηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο (Δπξσπατθή
Δπηηξνπή, 2020β).
ην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα ηνλ ζεηηθφ αληίθηππν
επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ ζηνλ ςεθηαθφ ηνκέα, φπσο γηα παξάδεηγκα, ε εηζαγσγή
ηεο εηθνληθήο κάζεζεο ζην πξφγξακκα Erasmus ή ε ειεθηξνληθή αδειθνπνίεζε ζην
πξφγξακκα e-Twinning. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη ζπκκεηέρνληεο, εθπαηδεπηηθνί θαη
καζεηέο, ζα επηθνηλσλήζνπλ θαη ζα ζπλεξγαζηνχλ δηαδηθηπαθά, αλαπιεξψλνληαο ηε
δηά δψζεο επηθνηλσλία θαη αλαπηχζζνληαο ηηο ςεθηαθέο ηνπο δεμηφηεηεο. Δπίζεο, νη
καζεηέο ζα εμαζθεζνχλ ζηηο εηθνληθέο αληαιιαγέο κε άιια εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα
ηνπ εμσηεξηθνχ θαη έηζη ζηγά ζηγά ζα εμνηθεησζνχλ κε ηνλ δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν
θαη ζα βειηηψζνπλ ηηο κε ηερληθέο ηνπο ηθαλφηεηεο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2020β).
ηε δηαβνχιεπζε αλαδείρηεθε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο πξνέθπςαλ
ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ επξέσο ζπζηήκαηα εμ απνζηάζεσο ςεθηαθήο εθπαίδεπζεο θαη
θαηάξηηζεο ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ. Ζ έθηαθηε θαηάζηαζε πνπ πξνέθπςε ζηελ
εθπαίδεπζε απφ ηελ παλδεκία ηνπ Κνξνλντνχ είρε σο απνηέιεζκα ηελ επίζπεπζε ηνπ
πξνγξακκαηηζκέλνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ ζα πξνρσξνχζε νχησο ή
άιισο, αιιά κε πην αξγνχο ξπζκνχο. κσο, ν επηθείκελνο κεηαζρεκαηηζκφο
πξνυπνζέηεη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο, πφξνπο, επελδχζεηο θαζψο θαη πνιηηηθή
βνχιεζε. Ζ ςεθηαθή αλάπηπμε ζηελ εθπαίδεπζε ζα επηηξέςεη ζε φινπο αλεμαηξέησο
λα αλαπηχμνπλ ην δπλακηθφ ηνπο θαη ζα πξνεηνηκάζεη ηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο γηα
ην κέιινλ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2020β).
Γηα λα κεηαβνχκε ζε κηα πην απνηειεζκαηηθή, ηζφηηκε θαη βηψζηκε ςεθηαθή
εθπαίδεπζε ζα πξέπεη θαηαξράο λα αμηνπνηεζνχλ νη πξφζθαηεο εκπεηξίεο, λα
πξνζδηνξηζηνχλ νη αλάγθεο θαη λα αμηνινγεζνχλ ηα ιάζε, ψζηε λα κελ
επαλαιεθζνχλ. Σα θξάηε-κέιε είλαη αλάγθε λα αθνινπζήζνπλ ηνλ Μεραληζκφ
Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθφηεηαο ηεο ΔΔ, ψζηε ηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο λα
ελαξκνληζηνχλ κε ηελ ςεθηαθή επνρή. Απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξνρή
ηζφηηκσλ επθαηξηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ φισλ ησλ
Δπξσπαίσλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο θαη ηελ ειηθία ηνπο,
πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εμειίζζνληαη ζηελ ζχγρξνλε ςεθηαθή επνρή
(Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2020β).
2.6 Η ςεθηνπνίεζε ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα
2.6.1 Πξφζθαηεο δξάζεηο απφ ην Τπνπξγείν Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
Πξφζθαηεο δξάζεηο πνπ έρνπλ ήδε πινπνηεζεί ζηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο απφ ην
Τπνπξγείν Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη:


Οη E-Δγγξαθέο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, πνπ γίλνληαη κε ηε ρξήζε ηεο
εθαξκνγήο e-eggrafes απφ ηνπο γνλείο-θεδεκφλεο ή ηνπο ελήιηθνπο καζεηέο
πνπ ζέινπλ λα εγγξαθνχλ ή λα κεηεγγξαθνχλ ζε ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ.
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Ζ ελεκέξσζε ησλ ππνςεθίσλ ησλ Παλειιαδηθψλ Δμεηάζεσλ 2021 κε γξαπηφ
κήλπκα sms γηα ηε βαζκνινγία ηνπο, θαζψο θαη γηα ηε ζρνιή ζηελ νπνία
πέηπραλ.
Ζ αλαβάζκηζε ησλ θπθισκάησλ πξφζβαζεο ησλ ζρνιείσλ ζην Παλειιήλην
ρνιηθφ Γίθηπν. Πην ζπγθεθξηκέλα, πεξίπνπ ην 30% ησλ ζρνιείσλ δηαζέηνπλ
ζχλδεζε ADSL έσο 24 Mbps, ην 60% έρνπλ VDSL έσο 50 θαη 100 Mbps θαη ην
10% έρνπλ ζχλδεζε νπηηθψλ ηλψλ κε ηαρχηεηεο κεγαιχηεξεο απφ 100 Mbps.
Φπζηθά, πξνβιέπεηαη ε ζπλερήο αλαβάζκηζε ζηηο ηαρχηεηεο ζχλδεζεο ησλ
ζρνιείσλ, φπσο θαη άιιεο αλαβαζκίζεηο , ζην πιαίζην ηνπ χδεπμηο ΗΗ.
Σν 2021 κε ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 65320/ΓΓ4/2021 (ΦΔΚ 2432, η.
Β/7-6-2021) θαζηεξψζεθε ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ε ςεθηνπνίεζε
απνιπηήξησλ ηίηισλ, απνδεηθηηθψλ απφιπζεο, απνδεηθηηθψλ ή πηζηνπνηεηηθψλ
ζπνπδψλ θαη βεβαηψζεσλ, πηζηνπνηεηηθψλ ή απνζπαζκάησλ απηψλ, κε ρξήζε
Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.), κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο
myschool ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ

2.6.2 ηφρνη θαη πξνβιεπφκελα ςεθηαθά έξγα ζηνλ ηνκέα ηεο Παηδείαο
Δθηφο απφ ηηο γεληθέο αλαθνξέο, ε Βίβινο Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ αλαθέξεηαη
αλαιπηηθά ζηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ γηα θάζε ηνκέα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
ζνλ αθνξά ηελ παηδεία δηεπθξηλίδεη ηηο ζηξαηεγηθέο, ηηο θαηεπζχλζεηο, ηνπ ζηφρνπο,
αιιά θαη ηα έξγα πνπ πξνβιέπνληαη, φπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.
Σηραηηγικές, καηεσθύνζεις, ζηότοι ηης βίβλοσ
Δμαηηίαο ηεο ξαγδαίαο ηερλνινγηθήο εμέιημεο θαη ησλ επηθείκελσλ αιιαγψλ ζην
παγθφζκην πεξηβάιινλ, επηβάιιεηαη ε αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο θνξείο. Οη ππεχζπλνη ηεο δηακφξθσζεο ηεο εθπαίδεπζεο πνιηηηθήο
πξέπεη λα ιάβνπλ ζνβαξά ππφςε ηνπο ηε εκθάληζε ηεο λέαο ςεθηαθήο θνπιηνχξαο,
ηα λέα καζεζηαθά αληηθείκελα, ηε δηαδξαζηηθή ή ηελ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία θαη
ηαπηφρξνλα λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή φισλ ζηελ εθπαίδεπζε,
πξνθεηκέλνπ ε Παηδεία λα ζπκβάιεη ζηελ θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα. Δπηπιένλ,
επηβάιιεηαη ε ςεθηαθή αλαβάζκηζε θαη ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο, κε απψηεξν
ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ, ηελ απινπνίεζε θαη ηειηθά ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.
Παξφιν πνπ ζην παξειζφλ έρνπλ γίλεη δηάθνξεο ςεθηαθέο αλαβαζκίζεηο, απηέο δελ
είραλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, δηφηη ήηαλ απνζπαζκαηηθέο. Δίλαη αλάγθε λα
εθαξκνζηεί κία νινθιεξσκέλε ςεθηαθή πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη λα
ππάξμεη θεληξηθφο ζρεδηαζκφο-πξνγξακκαηηζκφο ησλ ςεθηαθψλ έξγσλ. ην πιαίζην
απηφ, ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΤΠΑΗΘ) καδί κε ην Τπνπξγείν
Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο πξνηάζζεη κία νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή πνπ απνζθνπεί
ζηελ ελίζρπζε ηεο ςεθηαθήο εκπεηξίαο ζε φια ηα επίπεδα ηεο Παηδείαο (δηνίθεζε,
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο), πξνθεηκέλνπ:
-Να εμππεξεηεζνχλ νπζηαζηηθά νη πνιίηεο.
-Να ππάξρεη δηαθάλεηα θαη ίζεο επθαηξίεο γηα φινπο.
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-Να ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά ην δεκφζην ρξήκα θαη λα εμνηθνλνκεζνχλ πφξνη.
Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θπξηφηεξνη ζηφρνη απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ςεθηαθή
αλαβάζκηζε ηεο Παηδείαο είλαη νη εμήο:


Μεηξψα, Γηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη Αλνηθηά Γεδνκέλα

Βαζηθή κέξηκλα ηεο λέαο ςεθηαθήο ζηξαηεγηθήο είλαη ε ζεκειίσζε ησλ θχξησλ
κεηξψσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Παηδείαο, κε βάζε ηελ αξρή ζρεδηαζκνχ once-only (άπαμ)
θαη ζηε ζπλέρεηα ν ζηαδηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.
Σα ζπγθεθξηκέλα κεηξψα ζρεηίδνληαη κε ηα θπζηθά πξφζσπα (Μαζεηέο,
Δθπαηδεπηηθνί θηι.), ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο (ρνιεία, Παλεπηζηήκηα, ΗΔΚ, θ.ά.) θαη
δηάθνξεο άιιεο δνκέο πιεξνθνξίαο (καζήκαηα, Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, βηβιία).
Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ηα κεηξψα απηά λα κεηαηξαπνχλ ζε πνιίηεο πξψηεο
θαηεγνξίαο ζην ςεθηαθφ γίγλεζζαη, ψζηε λα ζπκβάινπλ ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ
δεδνκέλσλ ζε πιεξνθνξίεο, ζέηνληαο έηζη ηα ζεκέιηα γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη
ηε δηάζεζε αμηφπηζησλ αλνηθηψλ δεδνκέλσλ.


Φεθηαθή Κνπιηνχξα Μάζεζεο

ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο βξίζθεηαη ε θαιιηέξγεηα ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ θαη
ε αλάπηπμε ςεθηαθήο θνπιηνχξαο κάζεζεο ζε φια ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο
θνηλφηεηαο, ε νπνία εζηηάδεη ζηα ςεθηαθά εξγαιεία, ζηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ θαη
ζην ςεθηαθφ πεξηερφκελν. Φπζηθά, ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε ζρεηηθή επηκφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηάιιεια ηα ςεθηαθά κέζα.


Γηαζχλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο

Ζ εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα δηαζπλδέεηαη κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ πξαγκαηηθή
νηθνλνκία. ην πιαίζην απηφ, νη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ ζηελ
αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο αγνξάο, κε απψηεξν ζηφρν ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ηελ θαηάιιειε επηκφξθσζε θαη ησλ ζχγρξνλσλ
πξνγξακκάησλ καζεηείαο. Έηζη, ε εθπαίδεπζε ζα παξέρεη επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο
απνθαηάζηαζεο.


Γηεζλνπνίεζε & εμσζηξέθεηα

Ζ δηεζλνπνίεζε θαη ε εμσζηξέθεηα απνηειεί πιένλ κία απαξαίηεηε ζηξαηεγηθή ζηε
ζχγρξνλε επνρή πνπ δνχκε, θπξίσο γηα ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Ζ ΔΔ θηλείηαη
πιένλ ζην πιαίζην απηφ, θαζψο έρεη θξνληίζεη γηα ηελ αλάπηπμε δηεπξσπατθψλ
πξνγξακκάησλ, μελφγισζζσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, θαζψο θαη ηελ θηλεηηθφηεηα
ησλ θνηηεηψλ απφ ρψξα ζε ρψξα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε εμσζηξέθεηα
ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ.


Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε

Γηα λα επηηεπρζεί ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ζα πξέπεη λα εθζπγρξνληζηνχλ φιεο
νη ελδηάκεζεο ππεξεζίεο, φπσο ε αμηνιφγεζε, ε απινπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ
εξγαζηψλ θαη ηειηθά ε ςεθηνπνίεζε ηεο Γηνίθεζεο. Έηζη ζα ππάξμεη θαιχηεξε
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δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Δπίζεο, ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε
ζσζηή νξγάλσζε θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, ν νπνίνο ζα
πξέπεη λα έρεη ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο, ζπληνληζκέλεο δξάζεηο θαη έλαλ θεληξηθφ
ζρεδηαζκφ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.


Τπεξεζίεο πξνο ηνλ πνιίηε

ην πιαίζην ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ γηα ηελ Παηδεία νη ππεξεζίεο πξνο ηνπο
πνιίηεο ζα πξέπεη λα εθζπγρξνληζηνχλ, εζηηάδνληαο ζηελ αλζξσπνθεληξηθή
πξνζέγγηζε θαη αμηνπνηψληαο ςεθηαθά κέζα γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζή ηνπο.
Έργα για ηην Παιδεία


Φεθηαθέο Τπεξεζίεο MySchool

Με ηε Βίβιν Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ επαλαζρεδηάδεηαη ην πιεξνθνξηαθφ
ζχζηεκα myschool, ππφ ην πξίζκα ησλ ζχγρξνλσλ εμειίμεσλ. Έηζη, ε ζπγθεθξηκέλε
πιαηθφξκα πνπ εμππεξεηεί ρηιηάδεο ζρνιεία, καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο θαη δ/λζεηο
εθπαίδεπζεο ζα επηθεληξψλεηαη:
-ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο
επεθηαζηκφηεηαο θαη επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο.
-ηελ επέθηαζε ηεο ρξήζεο ςεθηαθψλ εγγξάθσλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο γηα
παξάδεηγκα ςεθηαθφ απνπζηνιφγην, ςεθηαθφ βηβιίν χιεο.
-ηελ επέθηαζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ζε ππεξεζίεο θαη δεδνκέλα, πξνθεηκέλνπ
λα δεκηνπξγεζεί έλα κεγαιχηεξν ζχζηεκα εθαξκνγψλ, φπσο είλαη νη εθαξκνγέο ηεο
ηειεθπαίδεπζεο θαη εθείλεο πνπ αθνξνχλ ηνπο γνλείο.
-ηε δεκηνπξγία αλαιπηηθψλ αλαθνξψλ, ψζηε λα βνεζήζνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ
ζρεδηαζκφ.


Φεθηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ (ΠΓ)

Σν Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν (ΠΓ) απνηειεί ην εζληθφ δίθηπν πνπ ιεηηνπξγεί εδψ
θαη πνιιά ρξφληα (απφ 1998), ζπλδένληαο φια ηα ζρνιεία κεηαμχ ηνπο θαη
παξέρνληαο ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ (ISP). Πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί έλα
εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ επφκελεο γεληάο, ζρεδηάδεηαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ΠΓ ζηνπο
εμήο άμνλεο:
Ο πξψηνο άμνλαο επηθεληξψλεηαη ζηνλ ζηαδηαθφ εθζπγρξνληζκφ ηνπ δηθηχνπ, φπσο νη
VDSL ζπλδέζεηο ζε πνιιά ζρνιεία ή ε ρξήζε νπηηθψλ δηθηχσλ λέαο γεληάο. Αθφκε,
εθηφο απφ ηηο ππνδνκέο ηνπ ΤΕΔΤΞΗ ΗΗ θαη ηα δεκνηηθά Μεηξνπνιηηηθά Γίθηπα
Οπηηθψλ Ηλψλ, ε επξπδσληθφηεηα ζα εληζρπζεί πεξαηηέξσ ζηελ Αζήλα θαη ζηε
Θεζζαινλίθε, κηζζψλνληαο εκπνξηθά νπηηθά δίθηπα. Απηέο νη αλαβαζκίζεηο ζα
επηθέξνπλ ηαρεία, αδηάθνπε θαη αμηφπηζηε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, ψζηε λα
πξνσζεζνχλ νη ςεθηαθέο ππεξεζίεο.
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Ο δεχηεξνο άμνλαο εζηηάδεη αθελφο ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ παιηψλ ππεξεζηψλ ηνπ
ΠΓ θαη αθεηέξνπ ζηε δεκηνπξγία λέσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην
ΠΓ θξνληίδεη γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ, γηα ηελ ςεθηαθή παξνπζία ησλ
ζρνιείσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην δηαδίθηπν, θαζψο θαη γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο.
Δπίζεο, πξνζθέξεη ςεθηαθέο ππεξεζίεο δηνίθεζεο θαη εθπαίδεπζεο. Σέηνηεο είλαη ην
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, νη ηειεδηαζθέςεηο, ε ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε
ηειεθπαίδεπζε, ν γεσρσξηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζρνιείσλ, νη ηζηφηνπνη θαη ηα
ηζηνιφγηα, ην ζχζηεκα θηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξά ηνλ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ην
ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ θηι.


Φεθηαθέο Τπεξεζίεο γηα θεδεκφλεο καζεηψλ (eParents)

ρεδηάδεηαη ε δεκηνπξγία κίαο λέαο πιαηθφξκαο πνπ ζα δίλεη βήκα ζηνπο γνλείοθεδεκφλεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζηα ηεθηαηλφκελα ηνπ ζρνιείνπ. Ζ
πιαηθφξκα ζα νδεγεί ζηηο εμήο ζεκαηηθέο:
-Αλαθνηλψζεηο-εηδνπνηήζεηο: Οη γνλείο ζα ελεκεξψλνληαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ
ην ζρνιείν.
-Γξαζηεξηφηεηεο: Δδψ ζα θαηαγξάθνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ
(εθδειψζεηο, εθδξνκέο θηι.), δίλνληαο ηελ επθαηξία δήισζεο ζπκκεηνρήο.
-Μαζεηήο: ηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ζα απνηππψλνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ
ηνπο καζεηέο, φπσο ε βαζκνί ηνπο, νη απνπζίεο θαη ε ζπκβνπιεπηηθή ςπρνινγηθήο
ζηήξημεο.
-Μειέηε: Δδψ ζα θαηαγξάθεηαη ε χιε πνπ δηδάρηεθε ζηελ ηάμε θαη νη εξγαζίεο πνπ
έρνπλ γηα ην ζπίηη.
-Καζεγεηήο: Δδψ ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ δηά δψζεο ή
δηαδηθηπαθήο ζπλάληεζεο.
-Γίθηπν θεδεκφλσλ: Θα δίλεηαη ε επθαηξία επηθνηλσλίαο ησλ γνληψλ κεηαμχ ηνπο.
-Δηδηθέο ππεξεζίεο: Απηέο ζα αθνξνχλ ηηο ππεξεζίεο απφ ηνλ ζχιινγν γνλέσλ θαη
θεδεκφλσλ, ηηο ηπρφλ δσξεέο ή ρνξεγίεο, ηελ παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο ηνπ
ζρνιηθνχ ιεσθνξείνπ θηι.
Βέβαηα, απηά ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ηελ ηαπηφρξνλε εμέιημε ησλ ππνδνκψλ θαη
ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ζηα ζρνιεία.


Πιαηθφξκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ

Πξφθεηηαη γηα πιαηθφξκα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (ΗΔΠ) κέζσ ηεο
νπνίαο ζα πινπνηνχληαη νη επηκνξθψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θπξίσο εμ απνζηάζεσο,
ζχγρξνλα ή αζχγρξνλα. Δπηπιένλ, ζηελ πιαηθφξκα ζα ππάξρνπλ απνζεηήξηα
εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ, δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζηα κεηξψα επηκνξθσηψλ θαη
επηκνξθνχκελσλ θαη ςεθηαθέο ππεξεζίεο γηα ιφγνπο ηερλν-νηθνλνκηθνχ
ζπκθέξνληνο (π.ρ. ηειεδηάζθεςε). Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα θαη ε πηζηνπνίεζε
ησλ δηαδηθαζηψλ επηκφξθσζεο, ζα πξέπεη λα γίλνπλ ηα παξαθάησ:
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-Σν επηκνξθσηηθφ πιηθφ ζα αμηνινγείηαη ζπλέρεηα θαη ζα θαηαηάζζεηαη ζε αλνηρηά
απνζεηήξηα.
-Οη ζηφρνη θάζε ζεκαηηθήο ελφηεηαο ζα ηεζνχλ εμαξρήο θαη κε βάζε ηηο αλάγθεο
ησλ επηκνξθνχκελσλ ζα δηακνξθψλνληαη νη εμαηνκηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθέο
δηαδηθαζίεο.
-Ζ πνξεία ησλ επηκνξθψζεσλ θαη νη ζρεηηθέο αλαθνξέο ζα θαηαγξάθνληαη κε ηε
βνήζεηα ςεθηαθψλ εξγαιείσλ.
ην ηέινο, νη επηκνξθνχκελνη κεηά ηελ αμηνιφγεζή ηνπο ζα ιακβάλνπλ ζρεηηθέο
πηζηνπνηήζεηο.


Αλαδηνξγάλσζε
Δθπαηδεπηηθψλ

Γηαδηθαζίαο

Κάιπςεο

Θέζεσλ

Αλαπιεξσηψλ

Ζ Βίβινο Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ ζρεδίαζε ηελ έγθαηξε πξφζιεςε ησλ
αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ηελ έμππλε θαηαλνκή ηνπο ζηα ζρνιεία,
δηαδηθαζία πνπ έρεη ήδε εθαξκνζηεί. Μέζσ ηεο εθαξκνγήο ΟΠΤΓ
πξνζιακβάλνληαη θαη θαηαλέκνληαη νη αλαπιεξσηέο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα,
πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρνπλ απψιεηεο δηδαθηηθψλ σξψλ. Ζ δηαδηθαζία πξφζιεςεο
απινπνηείηαη, αθνχ ηα ζηνηρεία ησλ αλαπιεξσηψλ ππάξρνπλ ήδε ζηελ πιαηθφξκα
θαη δε ρξεηάδεηαη λα ηα επαλαθαηαζέηνπλ θάζε θνξά, αιιά ζεκεηψλνπλ κφλν ηηο
κεηαβνιέο. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αλαπιεξσηψλ ζηα ζρνιεία ην ζχζηεκα ιακβάλεη
ππφςε ηνπ ηα θελά ζηα ζρνιεία, φπσο θαίλνληαη ζην myschool, θαη κε έλαλ
αιγφξηζκν ζπλππνινγίδεη ην θφζηνο κεηαθίλεζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα
θαιχςνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζρνιεία.


Δγγξαθή ζην Νεπηαγσγείν

Με ηελ εθαξκνγή «Δγγξαθή ζην Νεπηαγσγείν» πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηνλ Μάξηην
ηνπ 2021, πινπνηείηαη ε εγγξαθή ησλ λεπίσλ κε κία απινπνηεκέλε δηαδηθαζία, ρσξίο
λα απαηηείηαη ε απηνπξφζσπε παξνπζία ηνπ γνλέα ζην ζρνιείν. Βέβαηα, ζρεδηάδεηαη
λα εκπινπηηζηεί αθφκε πεξηζζφηεξν κε ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ Αηνκηθνχ Γειηίνπ
Τγείαο ηνπ καζεηή θαη ηνπ Βηβιηαξίνπ Τγείαο-Δκβνιίσλ. Μέζσ ηεο
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε άιινπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ θάπνηεο πιεξνθνξίεο
ιακβάλνληαη πην γξήγνξα, φπσο: α) ν άκεζνο πξνζδηνξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ ζα
θνηηήζνπλ ζην λεπηαγσγείν απφ ην Μεηξψν Πνιηηψλ, β) ηα ζηνηρεία ηεο δηεχζπλζεο
θαηνηθίαο θαη άιισλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο γνλείο απφ ην Μεηξψν
Δπηθνηλσλίαο Πνιηηψλ, γ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πξνθεηκέλνπ λα
νινθιεξσζεί ζην νινήκεξν πξφγξακκα θηι. Αθφκε, ε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή
θαηαλέκεη κε έμππλν ηξφπν ηα λήπηα ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. ια απηά κεηψλνπλ ηνλ
θφξην εξγαζίαο ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη παξάιιεια απμάλνπλ ηε δηαθάλεηα
ζηε δηαδηθαζία εγγξαθήο. ην κέιινλ ζρεδηάδεηαη ε πινπνίεζε παξφκνηαο
δηαδηθαζίαο θαη ζε άιιεο βαζκίδεο, φπνπ δελ έρεη εθαξκνζηεί αθφκα π.ρ. ζην
δεκνηηθφ θαη ζην γπκλάζην (ζην ιχθεην ήδε εθαξκφδεηαη.
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Βηνγξαθηθφ Δθπαίδεπζεο - χζηεκα Καηαγξαθήο Αθαδεκατθψλ Σίηισλ
(eDiplomas)

Ζ ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα ζα πηζηνπνηεί ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ απφ ηα δηάθνξα
αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. Ζ δηαδηθαζία ζα μεθηλήζεη απφ ηνπο ηίηινπο
ειιεληθψλ θαη μέλσλ Παλεπηζηεκίσλ. ηαδηαθά ζα εκπινπηίδεηαη ην Βηνγξαθηθφ
Δθπαίδεπζεο, πξνζζέηνληαο ηίηινπο άιισλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο θαη
επηκνξθψζεσλ. Ο θάζε πνιίηεο ζα κπνξεί λα ειέγρεη ηα ζηνηρεία πνπ ηνλ αθνξνχλ
θαη ζα δίλεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ, πξνθεηκέλνπ νξηζκέλα απφ απηά ηα ζηνηρεία λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ επηιεγκέλνπο θνξείο. Σαπηφρξνλα, νη δεκφζηεο θνξείο
ππεξεζίεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ειέγμνπλ ηε γλεζηφηεηα ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ
κε εχθνιν, γξήγνξν θαη αμηφπηζην ηξφπν. Αθφκε, ε πιαηθφξκα ζα εμππεξεηήζεη ζε
δηεζλήο θαη επξσπατθέο δξάζεηο (π.ρ. EMREX67, EBSI68), ιεηηνπξγψληαο σο
εζληθφο θφκβνο ζχλδεζεο.


Μεηξψν Δθπαηδεπηηθψλ

Απνηειεί ην θεληξηθφ κεηξψν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπνπ ελζσκαηψλνληαη ην ζχζηεκα
αηηήζεσλ αλαπιεξσηψλ (ΟΠΤΓ), ην ζχζηεκα ησλ κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ (eDataCenter) θαη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα καζεηνινγίνπ myschool. Ζ ιεηηνπξγία
ηνπ βαζίδεηαη ζηελ αξρή ζρεδηαζκνχ άπαμ (once-only). ηνρεχεη ζηελ εμππεξέηεζε
ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ζηελ παξνρή αμηφπηζησλ αλνηθηψλ δεδνκέλσλ.


Φεθηαθέο Τπεξεζίεο ΔΟΠΠΔΠ

Απηή ε θαηεγνξία ζρεηίδεηαη κε ηε δεκηνπξγία ελφο Οινθιεξσκέλνπ
Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο (ΟΠ-ΔΔΚ), πνπ ζα ελζσκαηψζεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο
ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΔΔΚ).


Γηαρείξηζε ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ καζεηψλ

Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα δηαρεηξίδεηαη φ,ηη ζρεηίδεηαη κε ηε κεηαθνξά ησλ
καζεηψλ, δειαδή ηηο αηηήζεηο επηδνηνχκελσλ κεηαθηλήζεσλ, ηελ επίβιεςε ησλ
δξνκνινγίσλ απφ ηελ Πεξηθέξεηα, ηνπο δηαγσληζκνχο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ηε
δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο ησλ κέζσλ κεηαθνξάο. Απψηεξνη ζηφρνη
είλαη ε πνηνηηθφηεξε παξνρή ππεξεζηψλ θαη ε αμηφπηζηε ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ θαη
ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, φπσο επίζεο θαη ν εμνξζνινγηζκφο ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο
ησλ κεηαθνξψλ ησλ καζεηψλ.


χζηεκα Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπίαο (BI) γηα ηελ Α/Θκηα & Β/Θκηα Δθπαίδεπζε

Σν ζχζηεκα απηφ δίλεη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν πξφζβαζε ζηα αλσλπκνπνηεκέλα
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα κεηξψα θαη ηα ζπζηήκαηα ηεο
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε κηαο
εληαίαο απνζήθεο δεδνκέλσλ θαη ηερληθέο OLAP (Online Analytical Processing),
ψζηε λα είλαη εθηθηή ε επεμεξγαζία ησλ δεηθηψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ
ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. ια απηά ζα θαλνχλ ηδηαίηεξα ρξήζηκα ζηε
δηακφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.
49



Φεθηαθή απνηχπσζε ζρνιηθνχ δηθηχνπ - Υσξνζέηεζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ

Πξνθεηκέλνπ λα εμνξζνινγηζηεί ε εθπαίδεπζε ζρεδηάδεηαη ν βέιηηζηνο ηξφπνο
αμηνπνίεζεο ησλ αηφκσλ, ησλ ππνδνκψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. Ζ αμηνιφγεζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ησλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ, ηελ
αμηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο, δηεπθνιχλεηαη
κε ηελ ςεθηαθή απνηχπσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεηθηψλ, ηε ρσξνζέηεζε ησλ
ζρνιείσλ θαη κε ηε ξχζκηζε νξηζκέλσλ παξακέηξσλ, φπσο ε απφζηαζε ηεο θαηνηθίαο
ηνπ καζεηή, ε νξγαληθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ θηι.


Φεθηαθφο Μεηαζρεκαηηζκφο ηεο ΑΓΗΠΠΓΔ

ρεδηάδεηαη ε ςεθηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο
ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (ΑΓΗΠΠΓΔ). Γηα ηνλ ιφγν απηφ,
ζα δεκηνπξγεζεί έλα Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα, φπνπ ζα
θαηαρσξνχληαη ηα ζηνηρεία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ
ζρνιείσλ, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο.


Δπέθηαζε ηεο Φεθηαθήο Δθπαηδεπηηθήο Πιαηθφξκαο e-me

ρεδηάδεηαη ε επέθηαζε θαη ε δηαξθήο αλαβάζκηζε ηεο Φεθηαθήο Δθπαηδεπηηθήο
Πιαηθφξκαο e-me ηνπ ΤΠΑΗΘ, πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέξρεηαη ζηηο ζχγρξνλεο
ςεθηαθέο αλάγθεο. Ζ Βίβινο Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ πξφηεηλε γηα ηελ e-me ηε
ρξήζε ρξεζηκνπνηνχκελσλ εθαξκνγψλ άιισλ θνξέσλ, ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε
εθαξκνγψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εθαξκνγψλ απηψλ. Ζ e-me
απνηειεί κία πιαηθφξκα παξνρήο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο θαη θνηλσληθήο δηθηχσζεο
καζεηψλ-εθπαηδεπηηθψλ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη αλαπηχρζεθε ηελ επνρή ηεο
Παλδεκίαο.


Δξγαζηήξηα δηδαζθαιίαο Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθφηεηαο (Augmented Reality
Labs)

Αθνξά ηελ αλάπηπμε εθαηφ εξγαζηεξίσλ πνπ ζα αμηνπνηήζνπλ πηινηηθά ηηο
ηερλνινγίεο ηεο Δηθνληθήο θαη Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθφηεηαο ζηα ζρνιεία, θαζψο
θαη ζηελ θαηάξηηζε αλέξγσλ θαη εξγαδνκέλσλ κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ ζπζθεπψλ.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα αλαπηπρζνχλ νη ςεθηαθέο δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ
ζε φιεο ηηο ειηθίεο θαη ζα επηηεπρζεί ε ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ παξαγσγηθή
θαη εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. ην πιαίζην ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ απφ
δηάθνξνπο ηνκείο, ζα δνζεί ν θαηάιιεινο εμνπιηζκφο πξνθεηκέλνπ λα παξάγνπλ
πιηθφ επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, δηάθνξα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη ηελ
αμηνιφγεζή ηνπο ππφ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο.


Δξγαζηήξηα Καηλνηνκίαο ζε θάζε Δθπαηδεπηηθή Πεξηθέξεηα

ρεδηάδεηαη ε επέθηαζε ησλ Δξγαζηεξίσλ Καηλνηνκίαο θαη Αλνηθηψλ Σερλνινγηψλ
(edulabs) ζην 30% ησλ ζρνιείσλ κε ηε ρξήζε αλνηθηψλ ηερλνινγηψλ. Σα εξγαζηήξηα
απηά είλαη δηαθνξεηηθά θαη απεπζχλνληαη ζε εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Ζ δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο έγθεηηαη αθελφο ζηελ
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ηερλνινγηθή ηνπο ππνδνκή θαη αθεηέξνπ ζηε δηδαθηηθή ηνπο αμηνπνίεζε. Οη
εθπαηδεπηηθνί ζα κπνξνχλ λα βξνπλ ζηα εξγαζηήξηα πινχζην δηδαθηηθφ πιηθφ θαη
πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηερληθά ζέκαηα. Σα Δξγαζηεξίσλ Καηλνηνκίαο ζηνρεχνπλ:
-ηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ ζηηο επηζηήκεο θαη ζηελ ηερλνινγία.
-ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηνπο καζεηέο.
-ηελ αλάπηπμε θηλήηξσλ κάζεζεο θαη αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ.
-ηελ αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο, ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ηεο θνηλσληθφηεηαο
ησλ καζεηψλ, ψζηε λα απνθηήζνπλ βαζηθέο δεμηνηήηεο δσήο (life skills).
-ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ βαζηθψλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ δσήο, πξνθεηκέλνπ
λα αληεπεμέιζνπλ ζην κεηαβαιιφκελν θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ.


Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε Γηαδξαζηηθψλ πζηεκάησλ

Σα δηαδξαζηηθά ζπζηήκαηα κάζεζεο (δηαδξαζηηθνί πξνβνιείο, θνξεηνί ππνινγηζηέο,
δηαδξαζηηθά πξνγξάκκαηα καζεκάησλ) θηλεηνπνηνχλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ,
απμάλνπλ ηελ ελεξγφ κάζεζε θαη εληζρχνπλ ηε ζπλδπαζηηθή κάζεζε.
Άιια έξγα πνπ ζρεδηάζηεθαλ απφ ηε Βίβιν Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ θαη
αθνξνχλ ηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη:

















Σν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα γηα ηελ Δζληθή Αξρή Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο
Οη Φεθηαθέο Τπεξεζίεο Αθαδεκατθψλ Ηδξπκάησλ
Ζ δηαρείξηζε δηαλνκήο αθαδεκατθψλ ζπγγξακκάησλ ζηνπο θνηηεηέο ηεο
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
Ζ δηαρείξηζε θαη επνπηεία πξαθηηθήο άζθεζεο θνηηεηψλ ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο
Ζ Οινθιεξσκέλε ππεξεζία δηαρείξηζεο αηηήζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε
ζηεγαζηηθνχ επηδφκαηνο ζηνπο θνηηεηέο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο–
ηεγαζηηθφ Δπίδνκα
Ζ δηαρείξηζε δηαλνκήο αθαδεκατθψλ ζπγγξακκάησλ ζηνπο θνηηεηέο ηεο
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
Σν Φεθηαθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηερφκελν θαη Τπεξεζίεο e-Μάζεζεο
Οη Ζιεθηξνληθέο Δγγξαθέο Φνηηεηψλ
Ζ Φεθηαθή Τπεξεζία Απφθηεζεο θαη Γηαρείξηζεο Αθαδεκατθήο Σαπηφηεηαο
Ζ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Φεθνθνξηψλ ζηα ΑΔΗ
Οη δξάζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ δηθηπαθψλ ππνδνκψλ γηα ηελ έξεπλα
θαη ηελ ηερλνινγία
Ο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ ππνδνκψλ νκφζπνλδεο ηαπηνπνίεζεο θαη
εμνπζηνδφηεζεο
Ζ εθινγή θαη εμέιημε Καζεγεηψλ θαη Δξεπλεηψλ βαζκίδαο
Οη ππεξεζίεο Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο
Οη Τπεξεζίεο Απνζήθεπζεο Γεδνκέλσλ
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Ο κεηαζρεκαηηζκφο εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ ζην πιαίζην platform as a
service (PaaS)
Οη πξνεγκέλεο Τπεξεζίεο Ήρνπ, Φσλήο θαη Δηθφλαο γηα ηα κέιε ηεο
Αθαδεκατθήο θαη Δξεπλεηηθήο Κνηλφηεηαο
Ζ
ςεθηνπνίεζε
θπζηθνχ
αξρείνπ
ΓΟΑΣΑΠ/Απινχζηεπζε
δηαδηθαζηψλ/Έληαμε ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα

Άιιεο ππεξεζίεο είλαη:


Οη Φεθηαθέο Τπεξεζίεο Μεηξψνπ Θξεζθεπηηθψλ Κνηλνηήησλ

3. ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ
3.1 Οη βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα
Ζ εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα δηαθξίλεηαη ζηηο εμήο ηξεηο βαζκίδεο:




Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε
Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε

Ζ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε μεθηλά απφ ηελ ειηθία ησλ ηεζζάξσλ εηψλ θαη
νινθιεξψλεηαη κέρξη ηελ ειηθία ησλ δεθαπέληε εηψλ πνπ ηειεηψλεη ην γπκλάζην. ηε
ζπλέρεηα, έλαο καζεηήο κπνξεί λα ζπλερίζεη ζην ιχθεην ή λα επηιέμεη επαγγεικαηηθή
εθπαίδεπζε.
Σελ θεληξηθή επίβιεςε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ έρεη ην Τπνπξγείν
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΤΠΑΗΘ), ελψ νη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο θαη
Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αζθνχλ ηνπηθφ έιεγρν.
Ζ παξνρή εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα είλαη δσξεάλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο, φπσο θαη
ηα ζρνιηθά βηβιία.
ην παξαθάησ Γηάγξακκα 3 θαίλεηαη ε νξγάλσζε ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο.
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Γηάγξακκα 3. Οη βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο

Ζ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε αλήθεη ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη πεξηιακβάλεη
ηε δηεηή θνίηεζε ζην Νεπηαγσγείν θαη ηελ εμαεηή ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ζην λεπηαγσγείν θνηηνχλ καζεηέο απφ ηεζζάξσλ έσο έμη ρξφλσλ, ελψ
ζην δεκνηηθφ θνηηνχλ καζεηέο απφ ηελ ειηθία ησλ έμη εηψλ κέρξη ηελ ειηθία ησλ
δψδεθα εηψλ ζηηο ηάμεηο: Α', Β', Γ', Γ', Δ', Σ'. Ζ θνίηεζε ζηελ επφκελε ηάμε γίλεηαη
απηεπάγγειηα, εθηφο θη αλ θξηζεί απαξαίηεην λα ηελ επαλαιάβεη ν καζεηήο ιφγσ
καζεζηαθψλ ειιεηκκάησλ ή απνπζηψλ. ηηο δχν πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ δε
δίλεηαη βαζκνινγία, αιιά νη γνλείο ελεκεξψλνληαη πξνθνξηθά απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο. ηηο Γ΄ θαη Γ΄ ηάμεηο
βαζκνινγνχληαη κε θιίκαθα βαζκνινγίαο απφ ην Α έσο ην Γ, ελψ ζηηο Δ' θαη Σ'
ηάμεηο κε αξηζκεηηθή θιίκαθα κέρξη ην 10 πνπ είλαη ην άξηζηα. Ζ επηινγή ηνπ
ζρνιείνπ ζην νπνίν ζα θνηηήζνπλ νη καζεηέο γίλεηαη κε βάζε ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο
ηνπο.
Ζ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζπκπεξηιακβάλεη ην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην. ην
Γπκλάζην ε θνίηεζε είλαη ηξηεηήο θαη ππνρξεσηηθή. ηε ζπλέρεηα, νη απφθνηηνη ηνπ
Γπκλαζίνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ πξναηξεηηθά ην Λχθεην
(Γεληθφ ή Δπαγγεικαηηθφ), εθφζνλ ην επηζπκνχλ, ή λα πάλε ζηελ επαγγεικαηηθή
εθπαίδεπζε.
Ζ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, εθηφο απφ ηα επαγγεικαηηθά ιχθεηα, πινπνηείηαη ζηηο
Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο (ΔΠΑ.) Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ γηα λένπο έσο 23 εηψλ, ζηα
Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) γηα απφθνηηνπο ιπθείνπ (ΓΔ.Λ,
ΔΠΑ.Λ, ΔΠΑ.) ή αθφκε θαη απνθνίηνπο ηεο Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
ηελ Α' ηάμε ηνπ Γεληθνχ (ΓΔΛ) ή ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (ΔΠΑΛ) νη καζεηέο
παξαθνινπζνχλ καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο. ηε Β' Σάμε ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ νη
καζεηέο επηιέγνπλ ηελ θαηεχζπλζε ησλ Αλζξσπηζηηθψλ ή ησλ Θεηηθψλ πνπδψλ,
ελψ ζηε Γ' ηάμε κία απφ ηηο Οκάδεο Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνχ: Αλζξσπηζηηθψλ,
53

Θεηηθψλ, Δπηζηεκψλ Τγείαο θαη πνπδψλ Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο.
Αληίζηνηρα, ζηε Β΄ ηάμε ηνπ ΔΠΑΛ νη καζεηέο επηιέγνπλ έλαλ ηνκέα πνπ ηνπο
ελδηαθέξεη θαη ζηελ Γ΄ ηάμε κία απφ ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ ηνκέα. Παξάιιεια,
δηδάζθνληαη θαη καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο. Γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα
Παλεπηζηήκηα νη ππνςήθηνη δίλνπλ παλειιήληεο εμεηάζεηο.
Ζ Σξηηνβάζκηα Αλψηαηε Δθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη ηα Παλεπηζηήκηα, ηα
Πνιπηερλεία (ΑΔΗ Παλεπηζηεκηαθνχ Σνκέα) θαη ηηο Αθαδεκίεο ηνπ ζηξαηνχ θαη ηνπ
θιήξνπ. Μεηά ηηο βαζηθέο ζπνπδέο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε φπνηνλ ην επηζπκεί λα
απνθηήζεη κεηαπηπρηαθφ δηάξθεηαο ελφο ή δχν ρξφλσλ ή δηδαθηνξηθφ δηάξθεηαο απφ
ηξία έσο έμη έηε.
Σν Δζληθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ ζεζπίζηεθε ην 2008 θαη απνηειείηαη απφ επίπεδα, ηα
νπνία αληηζηνηρνχλ ζηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο σο εμήο (Πίλαθαο 4):
Πίλαθαο 4. Δζληθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ

Δπίπεδν 1:

Απνιπηήξην Γεκνηηθνχ (Απφθνηηνο Γεκνηηθνχ)

Δπίπεδν 2:

Απνιπηήξην Γπκλαζίνπ (Απφθνηηνο Γπκλαζίνπ)

Δπίπεδν 3:

Πηπρίν Δπαγγεικαηηθήο
Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο)

ρνιήο

-

ΔΠΑ.

(Πηπρηνχρνο

Απνιπηήξην Γεληθνχ Λπθείνπ - ΓΔ.Λ (Απφθνηηνο Γεληθνχ
Λπθείνπ)
Δπίπεδν 4:

Απνιπηήξην Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ - ΔΠΑ.Λ (Απφθνηηνο
Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ)
Πηπρίν Δπαγγεικαηηθνχ
Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ)

Λπθείνπ

-

ΔΠΑ.Λ

(Πηπρηνχρνο

Πηπρίν Δπαγγεικαηηθήο Δηδηθφηεηαο, Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο
- Μεηαιπθεηαθφ ΔΠΑ.Λ (Πηπρηνχρνο Μεηαιπθεηαθνχ ΔΠΑ.Λ)
Δπίπεδν 5:

Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο
Καηάξηηζεο
Ηλζηηηνχηνπ
(Γηπισκαηνχρνο Η.Δ.Κ)

Δηδηθφηεηαο, Δθπαίδεπζεο θαη
Δπαγγεικαηηθήο
Καηάξηηζεο

Γίπισκα ή Πηπρίν Αλψηεξσλ ρνιψλ (Γηπισκαηνχρνο ή
Πηπρηνχρνο Αλψηεξεο ρνιήο)
Δπίπεδν 6 :

Γίπισκα ή Πηπρίν Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο (Γηπισκαηνχρνο ή
Πηπρηνχρνο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο)

Δπίπεδν 7 :

Μεηαπηπρηαθφ
Γίπισκα
Μεηαπηπρηαθήο Δηδίθεπζεο)

Δηδίθεπζεο

(Γηπισκαηνχρνο
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Δπίπεδν 1:

Απνιπηήξην Γεκνηηθνχ (Απφθνηηνο Γεκνηηθνχ)

Δπίπεδν 8 :

Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα (Γηπισκαηνχρνο Γηδαθηνξηθνχ)

3.2 Η δηνίθεζε ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο
ην Γηάγξακκα 4 πεξηγξάθνληαη ηα επίπεδα δηνίθεζεο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα.

Γηάγξακκα 4. Σα επίπεδα δηνίθεζεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα

ηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο βξίζθεηαη ν Τπνπξγφο Παηδείαο πνπ δηνηθεί ζε εζληθφ
επίπεδν θαη ζηεξίδεηαη απφ ηνλ Τθππνπξγφ Παηδείαο θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα. ε
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν δηνηθεί ν Πεξηθεξεηαθφο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο, ζε ηνπηθφ
επίπεδν ν Γηεπζπληήο Γηεχζπλζεο (Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο) θα ζε επίπεδν
ζρνιηθήο κνλάδαο ν δηεπζπληήο ηνπ εθάζηνηε ζρνιείν κε ηε ζηήξημε ηνπ
ππνδηεπζπληή εάλ ππάξρεη.
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4. Η ΦΗΦΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
Ζ ςεθηνπνίεζε απνηειεί ζεκειηψδε δηαδηθαζία γηα ηε δηάδνζε θαη δηάζσζε ηνπ
πνιηηηζκηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ θεθαιαίνπ. Σαπηφρξνλα, θαζίζηαηαη πξνυπφζεζε
γηα ηελ αμηνπνίεζε θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ, φπσο ε ηειεθπαίδεπζε, ηα ςεθηαθά
απνζέκαηα, ν Παγθφζκηνο Ηζηφο θαη ε εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ ππεξεζία ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) αμηνπνηνχληαη νινέλα
θαη πεξηζζφηεξν πξνο φθεινο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. Ο φξνο
Σ.Π.Δ. αθνξά φιεο εθείλεο ηηο εθαξκνγέο πνπ ζπγθεληξψλνπλ, θσδηθνπνηνχλ,
επεμεξγάδνληαη, ηαμηλνκνχλ, αλαζχξνπλ επηιεθηηθά, δηαρένπλ θαη κειεηνχλ ηηο
πιεξνθνξίεο ζε φπνηα κνξθή θη αλ βξίζθνληαη (θείκελν, αξηζκφο, ήρνο, εηθφλα,
βίληεν) (Παπαζηακαηίνπ, 2008). Οη ΣΠΔ ζηεξίδνπλ δπλακηθά ηφζν ηε δηνίθεζε ησλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ, φζν θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Gurr, 2000; Πξνθνπηάδνπ,
2009; Shah, 2014; ηαρηέαο, 2002; Zain, Atan and Idrus, 2004).
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4.1 Σα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ζηε Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο
4.1.1 Δλλνηνινγηθή απνζαθήληζε φξσλ
ηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο ε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. αθνξά θπξίσο ηα πιεξνθνξηθά
ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε πνηνηηθφηεξε
επηθνηλσλία θαη κάζεζε (Nolan and Tatnall, 1995). Με ηνλ φξν «πιεξνθνξηαθφ
ζχζηεκα» ελλννχκε έλα ζχζηεκα αιιεινζρεηηδφκελσλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ, ηα
νπνία εμππεξεηνχλ ηε ζπγθέληξσζε, αλάθηεζε, επεμεξγαζία, απνζήθεπζε θαη
δηαλνκή πιεξνθνξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ απνθάζεηο θαη λα ζπληνληζηεί έλαο
νξγαληζκφο (Laudon and Laudon, 2017, φπ. αλαθ. ζην Νηέληα, 2019; Oz, 2008).
Γηα ηνλ φξν «δηνίθεζε» έρνπλ δνζεί δηάθνξνη νξηζκνί, αλάινγα κε ην εθάζηνηε
πιαίζην. Έλαο απνδεθηφο νξηζκφο είλαη ησλ Pride, Hughes and Kapoor (2013, φπ.
αλαθ. ζην Νηέληα, 2019) ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο «δηνίθεζε» ελφο νξγαληζκνχ
είλαη ε δηαδηθαζία εθείλε θαηά ηελ νπνία ζπληνλίδεηαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θη
άιιεο πεγέο ηνπ νξγαληζκνχ, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ. Δθηφο απφ ην
αλζξψπηλν δπλακηθφ, άιιεο πεγέο είλαη νη πιηθνί, νη νηθνλνκηθνί θαη νη
πιεξνθνξηαθνί πφξνη ηνπ νξγαληζκνχ (Pride et al., 2013, φπ. αλαθ. ζην Νηέληα,
2019). Πην ζπγθεθξηκέλα, πιηθνί πφξνη ζεσξνχληαη ηα θπζηθά κέζα θαη νηθνλνκηθνί
είλαη νη πφξνη πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ.
Σαπηφρξνλα, ζεσξείηαη ζεκαληηθή ε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ
νξγαληζκφ, ν νπνίνο αιιειεπηδξά ζπλερψο κε ην πεξηβάιινλ γχξσ ηνπ πνπ
κεηαβάιιεηαη δηαξθψο (νηθνλνκηθά, πνιηηηθά, ηερλνινγηθά) θαη άξα ν νξγαληζκφο ζα
πξέπεη λα πιεξνθνξείηαη ηηο αιιαγέο θαη λα ελαξκνλίδεηαη κε απηέο (Everard and
Morris, 1999).
4.1.2 Σα νθέιε θαη νη δπζθνιίεο απφ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη ησλ πιεξνθνξηθψλ
ζπζηεκάησλ ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο
Οη ΣΠΔ ρξεζηκνπνηνχληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο,
δηφηη ζπληεινχλ ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ
νξγαληζκνχ, ηνπ δηεπζπληή θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ απνδνηηθφηεηα αθνξά ζηε
ζσζηή ιήςε απνθάζεσλ, ελψ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ιήςε ζσζηψλ απνθάζεσλ
(ηαρηέαο, 2002). Με ιίγα ιφγηα, ε απνδνηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ παξαγσγή
ζεκαληηθνχ έξγνπ κε ηε ρξήζε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξσλ πφξσλ, ελψ ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ (Υαιθηψηεο,
2008, φπ. αλαθ. ζην Νηέληα, 2019). πλεπψο, νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ κε ηε
ρξήζε ησλ ΣΠΔ θεξδίδνπλ ρξφλν θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δηνηθεηηθψλ
ιεηηνπξγηψλ, φπσο είλαη ε θαηαλνκή ησλ πφξσλ, ηνπ πξνζσπηθνχ, ε νξγάλσζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο θ.ά. (Shah, 2014). Μάιηζηα, παξάιιεια βνεζνχλ ζηελ απνθέληξσζε
ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ θαη ζηελ νξγάλσζή ηνπο ζε ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο
πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (Castells, 2010).
ην πιαίζην απηφ, ηα ηειεπηαία ρξφληα ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο
ρξεζηκνπνηνχληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο,
εμππεξεηψληαο ηηο δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ ζρνιείσλ κε κεγαιχηεξε επθνιία
(Shah, 2014). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηεξίδνπλ ηα ζρνιεία θαη ζπκβάιινπλ ζε πξαθηηθά
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δεηήκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα (Hepp, Hinostroza, Laval, and Rehbein, 2004;
Νάθνο, 2009; Oboegbulem and Ugwu, 2013).
















ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαη κεραλνξγάλσζε ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο, αθνχ: α) εθαξκφδεηαη ην ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν, φπνπ
θαηαγξάθνληαη φιεο νη πξάμεηο, πξνζθέξνληαο παξάιιεια ζπλερή ςεθηαθή
ελεκέξσζε ζηνλ εθάζηνηε ρξήζηε γηα ηελ έθβαζε ηεο ππφζεζήο ηνπ, β)
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα έθδνζεο καζεηηθψλ ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ γηα ηηο
εγγξαθέο, ειέγρεηαη ε θνίηεζε ησλ καζεηψλ, θαηαγξάθνληαη θαη
εθηππψλνληαη νη βαζκνινγίεο ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη νη απνπζίεο ηνπο,
ζρεδηάδνληαη ηα δηνηθεηηθά πξνγξάκκαηα θαη εηνηκάδεηαη ην σξνιφγην
πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ.
ηε δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο-αιιεινγξαθίαο θαη ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ
ζρνιείνπ κε ηνπο καζεηέο, ηνπο γνλείο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο άιισλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ, ηνπο δηάθνξνπο θνξείο, ηηο εθπαηδεπηηθέο θνηλφηεηεο. Δπίζεο,
εμππεξεηείηαη ε αλάπηπμε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ ελεκέξσζε
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζρεηηθά κε εθδειψζεηο θαη δξάζεηο. Αθφκε, παξέρεηαη
ελεκέξσζε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία, ηελ χιε ησλ καζεκάησλ,
δηεπθνιχλεηαη ε πξφζβαζε ζην ππνπξγείν, ζε βηβιηνζήθεο, ζε βάζεηο
δεδνκέλσλ θηι.
ηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, φπσο
γηα παξάδεηγκα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ πεξηνπζία θαη ηελ νηθνλνκηθή
δηαρείξηζε ηνπ ζρνιείνπ (κηζζνδνζία, εθθαζαξηζηηθά, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία),
θαζψο θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηα
νπνία ρξεηάδεηαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα λα δεκηνπξγήζεη ςεθηαθέο
βάζεηο γηα βηβιηνζήθεο θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ.
ηελ ηήξεζε ςεθηαθψλ αξρείσλ, θαζψο θαη ζηε ζχληαμε ειεθηξνληθψλ
εγγξάθσλ, φπσο είλαη ε ηήξεζε αξρείνπ καζεηψλ ή εθπαηδεπηηθψλ, ε
ζχληαμε ειέγρσλ επίδνζεο, ε ηήξεζε αξρείνπ κε πιηθφ ηνπ ζρνιείνπ, θ.ά.
ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή αηηήζεσλ, ε έθδνζε ηίηισλ, βεβαηψζεσλ
ζπνπδψλ, δηαθφξσλ εγγξάθσλ, πνπ δηεπθνιχλνπλ ηηο ζπλαιιαγέο θαη
εμνηθνλνκνχλ ρξφλν.
ηε δπλαηφηεηα εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
ηνλ δηακνηξαζκφ εγγξάθσλ ζηα ζεκηλάξηα.
ηε δεκηνπξγία ζρεδίσλ καζήκαηνο θαη δηαθφξσλ αλαθνξψλ ζρεηηθψλ κε ηα
ζέκαηα πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ην ζρνιείν.
ηηο δηαδηθηπαθέο αγνξέο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
ηελ επηκφξθσζε κέζσ ηειεδηαζθέςεσλ.

Πνιιέο έξεπλεο αλαδεηθλχνπλ ηε ζεηηθή ζπλεηζθνξά ησλ πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ, αθνχ κεηψλνπλ ηνλ θφξην εξγαζίαο ηνπ
δηεπζπληή, εμππεξεηνχλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ, βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ
αλαθνξψλ πνπ πεξηέρνπλ ηηο επηδεηνχκελεο πιεξνθνξίεο θαη ζε γεληθέο γξακκέο
απινπνηνχλ ηηο δηνηθεηηθέο εξγαζίεο (Condie and Munro, 2007). ια απηά ηα ζεηηθά
απνηειέζκαηα επηθέξνπλ ηειηθά ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη
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απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζρνιείσλ (Pegler, 1992; Visscher and Wild, 1997).
Παξφια απηά, ππάξρνπλ θάπνηεο δπζθνιίεο θαηά ηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ πνπ νθείινληαη:








ηελ απνπζία επηκφξθσζεο ησλ αηφκσλ πνπ ηα δηαρεηξίδνληαη, πξνθεηκέλνπ
λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά (Mumtaz, 2000).
ηελ αλππαξμία δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο απφ ηα άηνκα πνπ είλαη ςειά ζηελ
ηεξαξρία ηνπ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Passey, 2002),
ηελ απνπζία ηερληθήο ππνζηήξημεο απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο θαη δηαρεηξηζηέο
ηνπ εθάζηνηε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο (Yee, 2000),
ηελ έιιεηςε ηερλνινγηθψλ πφξσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (Mumtaz, 2000).
ηελ απνπζία θνπιηνχξαο ζηνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ππέξ ηεο
ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (Kennewell, Parkinson and Tanner,
2000, φπ. αλαθ. ζην Νηέληα, 2019).
ηελ έιιεηςε δεμηνηήησλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ
φζνλ αθνξά ζηελ αλάιπζε ησλ εμαγφκελσλ πιεξνθνξηψλ, φπσο επίζεο θαη
ζηε ρξεζηκνπνίεζε δχζρξεζησλ ινγηζκηθψλ (Carnoy, 2004).

Έξεπλεο ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ αλαδείμεη ηνλ θεληξηθφ έιεγρν πνπ αζθεί ην
Τπνπξγείν Παηδείαο ηεο εθάζηνηε ρψξαο ζηα ζρνιεία, κέζα απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
δίλνπλ ηα Π, νη νπνίεο παξακέλνπλ ζηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ππνπξγείνπ (Haughey,
2003). Σν γεγνλφο απηφ, πηέδεη ηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο, ψζηε λα δηαζθαιίζνπλ ηελ
ελαξκφληζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ κε απηά πνπ πεηπραίλνπλ νη εθπαηδεπφκελνη θαη
γεληθφηεξα ην παξαγφκελν έξγν ηνπ ζρνιείνπ. Σν απνηέιεζκα ηεο πίεζεο απηήο είλαη
λα αιιάδεη ν ηξφπνο ιήςεο απνθάζεσλ ζηα δηάθνξα ζέκαηα (Bober, 2001, φπ, αλαθ.
ζην Νηέληα, 2019). Αθφκε, ε ρξήζε ησλ Π ζηα ζρνιεία δίλεη πιεξνθνξίεο ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ απηναμηνιφγεζή ηνπο, επηθέξνληαο αληαγσληζηηθφ θιίκα
αλάκεζά ηνπο (Haughey, 2003). πλεπψο, ε ρξήζε Π κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ
ζηεξενηππία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη λα κεηψζεη ηελ απηνλνκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζηηο πεξηπηψζεηο ιήςεο απνθάζεσλ ή ζπκκεηνρήο ζε θαηλνηνκίεο, ππνζηεξίδνληαο
ηειηθά ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο, φπσο νη εζληθέο ή δηεζλείο δνθηκαζίεο (Νηέληα,
2019).
4.2 Πξφηεξα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα
ην πιαίζην ηνπ ςεθηαθνχ εθζπγρξνληζκνχ ην Τπνπξγείν Παηδείαο εηζήγαγε θαηά
θαηξνχο δηάθνξα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα (Νέζησξ, e-School, e-DataCenter,
Survey, ΟΠΤΓ, θιπ.) ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο. Μέρξη ην 2011 ηα ζπζηήκαηα
γηα ηε κεραλνγξαθηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ησλ δηνηθεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ
δνκψλ αλαιάκβαλαλ ηδησηηθέο εηαηξείεο πνπ παξήγαγαλ ινγηζκηθά, φπσο ην
«Έπαθνο». Σν 2011 ζεζκνζεηήζεθε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ε εηζαγσγή
ςεθηαθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηαδέρηεθαλ
ην έλα ην άιιν πξνζθέξνληαο θάζε θνξά βειηησκέλεο ιεηηνπξγίεο. Ζ ρξήζε ηνπο
ήηαλ πην εθηεηακέλε ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, σζηφζν ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη
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ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.
ζεκαληηθφηεξα απφ απηά.

Παξαθάησ

παξνπζηάδνληαη

ζχληνκα

ηα

4.2.1 Σν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Survey
Σν πξψην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ εηζήρζε ζηα ζρνιεία ήηαλ ην Survey θαηά ην
ζρνιηθφ έηνο 2005-2006. Δμππεξεηνχζε ζηελ ειεθηξνληθή θαηαρψξηζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο. Παξάιιεια, δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ζηηο
Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο κέζσ ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ λα ειέγμνπλ ή
λα αληιήζνπλ ηα θαηαρσξηζκέλα ζηνηρεία. Σν ζχζηεκα «Survey» ήηαλ κία
νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα ειεθηξνληθνχ εθζπγρξνληζκνχ ηεο δεκφζηα δηνίθεζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο, αιιά κε ηελ εγθχθιην
4528/Γ1/15-01-2014 άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηελ άληιεζε δεδνκέλσλ,
ψζπνπ αληηθαηαζηάζεθε πιήξσο απφ ην πξφγξακκα «Myschool».
4.2.2 Σν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Νέζησξ
Σν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Νέζησξ πξνέθπςε απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο κε ηελ εηαηξεία Έπαθνο θαη ην Δξεπλεηηθφ θαη Αθαδεκατθφ Ηλζηηηνχην
Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ. Δίλαη έλα ζχζηεκα επξείαο θιίκαθαο πνπ παξέρνληαλ
δσξεάλ θαη δεκηνπξγήζεθε γηα λα θαιχςεη ηηο κεραλνγξαθηθέο αλάγθεο ηεο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Ζ εγθαηάζηαζή ηνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ ηνπηθά ζηνπο
ππνινγηζηέο ησλ ζρνιείσλ, θαζψο δελ επξφθεηην γηα δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα.
Αμηνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχζαλ ηνπο καζεηέο, ηελ
θαηαρψξεζε ηεο βαζκνινγίαο ηνπο, ηε κεραλνγξαθηθή δήισζε ησλ πξνηηκήζεσλ γηα
ηελ είζνδν ησλ ηειεηφθνηησλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, θαζψο θαη ηελ έθδνζε
δηάθνξσλ εληχπσλ, φπσο ειέγρσλ, απνιπηεξίσλ, βεβαηψζεσλ ζπνπδψλ.
Οη βαζηθφηεξεο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλνςίδνληαη (Νέζησξ, 2009):







ηηο εγγξαθέο θαη κεηεγγξαθέο ησλ καζεηψλ,
ηελ θαηαγξαθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ,
ηελ ελεκέξσζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ καζεηψλ.
ηελ ελεκέξσζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
ηε δεκηνπξγία θαη εθηχπσζε δηαθφξσλ αλαθνξψλ (βαζκνινγίεο, ζηαηηζηηθά
ζηνηρεία, αιθαβεηηθέο θαηαζηάζεηο, θ.ά.).
ε εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο θνίηεζεο θαη ηεο εηζαγσγήο
ζηελ ηξηηνβάζκηα.

Σν 2014 ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Νέζησξ αληηθαηαζηάζεθε θη απηφ απφ ην
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «Myschool».
4.2.3 Σν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα δ-ΒΑΗ
Σν πξφγξακκα δ-ΒΑΖ θαηαζθεπάζηεθε θη απηφ απφ ηελ εηαηξεία Έπαθνο θαη ήηαλ
παξφκνην κε ην Νέζησξ. Ζ κεγάιε ηνπο δηαθνξά ήηαλ φηη ην δ-ΒΑΖ δελ ήηαλ
δσξεάλ, αιιά γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζεη έλα ζρνιείν έπξεπε λα ην αγνξάζεη θαη λα
πιεξψλεη εηήζηα ζπλδξνκή. Πξφθεηηαη γηα έλα νινθιεξσκέλν κεραλνγξαθηθφ
60

ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ. Σν πξφγξακκα δ-ΒΑΖ επέηξεπε ηε
δηαρείξηζε ησλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ησλ εζφδσλ-εμφδσλ,
ηε κηζζνδνζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ηελ παξαγσγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ
πνπ
αθνξνχζαλ
ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο
θαη
ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο
(https://www.epafos.gr/proionta/product/5-d-va)

Δηθφλα 1. Ζ θεληξηθή νζφλε ηνπ δ-ΒΑΖ
(Πεγή: δ-ΒΑΖ, 2006)

πσο θαίλεηαη ζηε γξακκή επηινγψλ ην πξφγξακκα δ-ΒΑΖ δηαζέηεη ηηο αθφινπζεο
επηινγέο (δ-ΒΑΖ, 2006):








Αξρείν. Δδψ θαηαρσξίδνληαλ φια ηα αξρεία πνπ αθνξνχζαλ ην πξφγξακκα,
ην πξνζσπηθφ, ηνπο καζεηέο, ηηο ηάμεηο, ηνπο βαζκνχο, ηηο απνπζίεο θ.ά.
Δθηππψζεηο. Απφ εδψ εθηππψλνληαλ φια ηα έγγξαθα πνπ παξήγαγε ην
πξφγξακκα.
Δξγαιεία. Ζ ζπγθεθξηκέλε επηινγή επέηξεπε ηελ εηζαγσγή αξρείσλ Excel πνπ
αθνξνχζαλ ηηο βαζκνινγίεο, ηηο απνπζίεο θ.ά.
eΒΑΖ. Μέζσ ηεο επηινγήο απηήο εμάγνληαλ δηάθνξα ζηνηρεία
(βαζκνινγίεο, απνπζίεο) ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείν, πξνθεηκέλνπ λα
ελεκεξσζνχλ νη καζεηέο θαη νη θεδεκφλεο ηνπο.
Παξάζπξν. Πεξηιακβάλεη ηηο βνεζεηηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο ην θιείζηκν, ην
άλνηγκα θαη ηελ εχξεζε ησλ παξαζχξσλ.
Βνήζεηα. Απφ εδψ παξέρεηαη βνήζεηα ζε πεξίπησζε δπζθνιίαο.

Αξρηθά, ην πξφγξακκα δ-ΒΑΖ ζρεδηάζηεθε γηα ηα δεκνηηθά θαη ηα γπκλάζηα.
Αξγφηεξα, φκσο, κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ ηα ιχθεηα, φκσο δελ
πξνηηκήζεθε αθνχ ππήξρε ε ελαιιαθηηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο Νέζησξ πνπ ήηαλ
δσξεάλ. Γεληθφηεξα, δελ επέθεξε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, θαζψο ηα ζρνιεία
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έπξεπε λα εθαξκφδνπλ παξάιιεια θαη ην θιαζηθφ ρεηξνγξαθηθφ Πιεξνθνξηαθφ
χζηεκα ησλ ζρνιείσλ.
4.2.4 Σν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Άιθα – Βήηα
Σν πξφγξακκα Άιθα-Βήηα είλαη έλα νινθιεξσκέλν κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα
δηαρείξηζεο πνπ ζρεδηάζηεθε απφ ηελ εηαηξεία Έπαθνο γηα ηα Γεκνηηθά ρνιεία θαη
ήηαλ δηαζέζηκν θαηφπηλ αγνξάο. Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ηα ζρνιεία
κπνξνχζαλ λα δηαρεηξίδνληαη φια ηα ζηνηρεία ηνπο, φπσο ηάμεηο, ηκήκαηα, καζεηέο,
εξγαδνκέλνπο, βαζκνχο, απνηειέζκαηα, απνπζίεο, έζνδα θαη έμνδα θιπ. Δπηπιένλ,
παξείρε ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο θαη εθηχπσζεο δηάθνξσλ εγγξάθσλ (Άιθα-Βήηα,
2001).

Δηθφλα 2. Ζ θεληξηθή νζφλε ηνπ Άιθα-Βήηα
(Πεγή: Άιθα-Βήηα, 2001)

πσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 2 ε γξακκή επηινγψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Άιθα-Βήηα
δηέζεηε ηέζζεξηο επηινγέο (Αξρείν, Δθηππψζεηο, Παξάζπξν, Βνήζεηα) πνπ είραλ ηελ
ίδηα ιεηηνπξγίεο κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δ-ΒΑΖ.
Σν πξφγξακκα Άιθα-Βήηα ρξεζηκνπνηήζεθε κε επηηπρία απφ πάξα πνιιά ζρνιεία
ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, φκσο ε ρξήζε ηνπ έπαςε ιφγσ ηνπ θφζηνπο ηνπ θαη
ηεο ππνρξεσηηθήο ρξήζεο ηνπ «Myschool» (Νηέληα, 2019).
4.2.5 Σν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα e-School
Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα e-School θαηαζθεπάζηεθε απφ ηελ εηαηξεία «ΔΠΑΦΟ».
θαη εθαξκφζηεθε αξρηθά πηινηηθά ζε φπνηα ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ην επηζπκνχζαλ, ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην
65474/Λ/20-05-2008, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ρεδηαζκφο & Αλάπηπμε Τπνδνκψλ &
Πξνεγκέλσλ Τπεξεζηψλ γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ e-School: Τινπνίεζε, Γνθηκαζηηθή
εθαξκνγή
θαη
Πηινηηθή
ιεηηνπξγία
ζπζηεκάησλ
γξακκαηεηαθήο
ππνζηήξημεοΑξγφηεξα, βάζεη ηεο εγθπθιίνπ 43991/Λ/15-04-2009 ε ρξήζε ηνπ eSchool έγηλε ππνρξεσηηθή γηα ηα Γπκλάζηα, ελψ παξέκεηλε πξναηξεηηθή γηα ηα
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ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ηα νπνία φκσο ππνρξεψζεθαλ λα ην
ρξεζηκνπνηήζνπλ πξνο ην ηέινο ηνπ 2009 κε βάζε ηελ εγθχθιην 155066/Λ/15-122009.
Σν e-School ήηαλ έλα πνιπδηάζηαην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ εμππεξεηνχζε ηε
ζπιινγή, απνζήθεπζε, επεμεξγαζία θαη αμηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεδνκέλσλ
απφ ηα ζρνιεία, ηα βαζκνινγηθά θέληξα θαη ηηο δηεπζχλζεηο εθπαίδεπζεο. Πξφζθεξε
ςεθηαθέο ππεξεζίεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνιίηεο, δειαδή ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο,
ηνπο καζεηέο, ηνπο γνλείο θαη άιια άηνκα ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε, παξέρνληαο
επθνιφηεξε, ζπληνκφηεξε θαη θζελφηεξε πξφζβαζε.
Οη θπξηφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο e-School αθνξνχζαλ (e-school, 2010):
• ηνηρεία ζρνιηθήο κνλάδαο,
• Γεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε καζεηνινγίνπ,
• Γηαρείξηζε απνπζηψλ,
• Γηαρείξηζε βαζκνινγηψλ,
• Γηαρείξηζε ηάμεσλ-ηκεκάησλ,
• Γηαρείξηζε καζεκάησλ,
• Χξνιφγην πξφγξακκα,
• Γηαρείξηζε πξνζσπηθνχ,
• Τπνζηήξημε δηαδηθαζίαο παλειιαδηθψλ
βαζκνινγίαο θαη πξνηηκήζεσλ ππνςεθίσλ).

εμεηάζεσλ

(π.ρ.

θαηαρψξεζεο

ηφρνο ηνπ ήηαλ λα αληηθαηαζηήζεη αθελφο ην πξφγξακκα δ-ΒΑΖ ηνπ γπκλαζίνπ,
γεγνλφο πνπ ην πέηπρε θαη αθεηέξνπ ην πξφγξακκα Νέζησξ ηνπ ιπθείνπ ρσξίο φκσο
λα ην πεηχρεη. Απηφ πνπ ην έθαλε λα μερσξίδεη απφ ηα άιια πιεξνθνξηαθά
ζπζηήκαηα ήηαλ κπνξνχζε λα ζπλδεζεί θαη λα ζπγρξνληζηεί δηαδηθηπαθά κε ην
Τπνπξγείν Παηδείαο. Σειηθά, ην 2013 θαηαξγήζεθε, θαζψο εθαξκφζηεθε ην
Myschool.
4.2.6 Σν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα e-DataCenter
Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα δελ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ, αιιά
αμηνπνηήζεθε απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα ηε
δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο
θαη γηα ηηο κεηαζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (e-DataCenter, 2017).
4.2.7 Σν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Publications
Σν δηαδηθηπαθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Publications (http://publications.cti.gr)
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην 2014 γηα ηελ παξαγγειία θαη δηαλνκή ησλ δηδαθηηθψλ
βηβιίσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Αμηνπνηείηαη απφ
ηηο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο, ηα θέληξα δηαλνκήο, θαη ηα δεκφζηα ζρνιεία. Κάζε
ζρνιείν είλαη ππνρξεσκέλν λα ην επηθαηξνπνηεί αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
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Μέζσ ηνπ Publications θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ησλ καζεηψλ απφ θάζε ζρνιείν,
γίλεηαη ε απηφκαηε παξαγγειία ησλ αληίζηνηρσλ βηβιίσλ, θαζψο θαη ε ελεκέξσζε
γηα ειιείςεηο ή πιενλάζκαηα. Σελ αλάπηπμε θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ζπζηήκαηνο έρεη αλαιάβεη ην Ηλζηηηνχην ΓΗΟΦΑΝΣΟ θαη απφ ην ζρνιηθφ έηνο
2015-16 ζπλδέζεθε κε ην ηξέρνλ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Myschool, ην νπνίν
αληηθαηέζηεζε φια ηα πξνεγνχκελα ζπζηήκαηα πιελ ηνπ Publications.
4.3 Σν Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν
Σν Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν (ΠΓ, www.sch.gr) είλαη ην εζληθφ καο δίθηπν πνπ
δηνηθείηαη απφ ην Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ (ΗΣΤΔ)
«Γηφθαληνο» (θνξέα ηνπ Τ.ΠΑΗ.Θ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ λφκνπ 3966/2011
(ΦΔΚ 118, η. Α/24-5-2011). Υξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ ΔΔ ζην πιαίζην ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. Σν ΠΓ δηαζπλδέεη θαη
ππνζηεξίδεη φια ηα ζρνιεία ηεο εθπαίδεπζεο, ηηο δηνηθεηηθέο κνλάδεο θαη άιινπο
θνξείο ηνπ ΤΠΑΗΘ (ΓΑΚ, ΠΔΚ, βηβιηνζήθεο θ.ά.).
Σν ΠΓ επηδηψθεη ηελ ππνζηήξημε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηε δηνίθεζε
ηεο εθπαίδεπζεο. Έηζη, θξνληίδεη γηα ηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
θαη καζεηηθνχ δπλακηθνχ, ηηο πξνζιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηε δηαλνκή ησλ
βηβιίσλ θηι. (Παπνπηζάθεο, 2018).
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Δηθφλα 3: Ζ ηζηνζειίδα ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ
(Πεγή: https://www.sch.gr)

Σν ΠΓ πξνζθέξεη ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο
(ζρνιεία, εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο, δηνηθεηηθέο δνκέο) δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο, φπσο
(https://www.sch.gr):











χλδεζε ζην Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν (επξπδσληθή πξφζβαζε)
Δγγξαθή ρξεζηψλ θαη αλάθηεζε ζηνηρείσλ
Τπνζηήξημε ρξεζηψλ (Help-Desk)
Τπεξεζίεο επηθνηλσλίαο (Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, Λίζηεο ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ, Τπεξεζία Δπηθνηλσλίαο θαη πλεξγαζίαο)
Φηινμελία ηζηνηφπσλ (ηζηνζειίδσλ, νλνκάησλ ρψξνπ, ζηαηηζηηθψλ
ηζηνηφπσλ)
Γεκνζίεπζε θαη ζπλεξγαζία (Δθπαηδεπηηθέο Κνηλφηεηεο θαη Ηζηνιφγηα,
ζπλεξγαηηθά έγγξαθα, Ζιεθηξνληθά ρνιηθά Πεξηνδηθά θαη Δθεκεξίδεο,
Γηακνηξαζκφο Αξρείσλ)
Ζιεθηξνληθή κάζεζε (Σειεδηαζθέςεηο, Ζιεθηξνληθή ρνιηθή Σάμε eclass,
Σειεθπαίδεπζε, Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Μαζεζηαθψλ Γξαζηεξηνηήησλ)
Τπεξεζίεο πνιπκέζσλ (Τπεξεζία video, Πνιπκεζηθέο Παξνπζηάζεηο θαη
Γηαιέμεηο, Εσληαλέο Μεηαδφζεηο)
Γεκηνπξγηθή θαη Αζθαιήο πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν (Αζθαιήο πξφζβαζε
ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ, Δλεκεξσηηθφο Κφκβνο γηα ην "Αζθαιέο Γηαδίθηπν",
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Αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ αζθάιεηαο, Γξάζεηο αζθαινχο θαη δεκηνπξγηθνχ
δηαδηθηχνπ)
Τπνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο (Κεληξηθή ππεξεζία πηζηνπνίεζεο ρξεζηψλ,
Φεθηαθά Πηζηνπνηεηηθά, Ζιεθηξνληθφ Κηεκαηνιφγην, Μεηξψν Μνλάδσλ,
Μεηξψν Τπνζηεξηθηηθψλ δνκψλ - Με ρνιηθψλ Μνλάδσλ, Υάξηεο
Μνλάδσλ ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ, Helper: Τπεξεζία
Απνκαθξπζκέλεο Τπνζηήξημεο θαη πλεξγαζίαο, WiFi/Eduroam)

4.4 Σν νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα myschool
4.4.1 Η δεκηνπξγία ηνπ myschool
Σν myschool απνηειεί έλα εληαίν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο πνπ ζηνρεχεη
ζηε κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ
δνκψλ ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε (https://myschool.sch.gr).
Ζ αλάπηπμή ηνπ αλαηέζεθε ην 2011 ζην Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ θαη
Δθδφζεσλ (Η.Σ.Τ.Δ.), ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην πξφγξακκα Δ..Π.Α. θαη ζηφρεπε
ζηελ πιεξνθνξηαθή δηαζχλδεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο κε ηα ζρνιεία φισλ ησλ
βαζκίδσλ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ βαζίζηεθε ζηα ζηνηρεία πνπ είραλ θαηαρσξεζεί ζηελ
εθαξκνγή Survey, ην νπνίν ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην 4528/Γ1/15-01-2014 θιείδσζε
θαη δελ επηηξέπεηαη πιένλ θακία αιιαγή ζηα θαηαρσξεκέλα ζε απηφ ζηνηρεία. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ε δεκηνπξγία ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο myschool ζηφρεπε:







ηε δεκηνπξγία κίαο εληαίαο πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο, φπνπ ελππάξρνπλ ηα
ππεξεζηαθά κεηξψα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κέζσ ηεο νπνίαο θαιχπηνληαη νη
αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
ηελ παξνρή δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο,
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο θαηά ηε ζπλαιιαγή ησλ
κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο κε ηηο δηνηθεηηθέο δνκέο.
ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα αλάκεζα ζηελ θεληξηθή ππνδνκή θαη ζηα
πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα.
ηε ρξήζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ απνθάζεηο απφ ηε
δηνίθεζε, ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα.

Ξεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ πηινηηθά ζηηο 3 Απξηιίνπ ηνπ 2013 βάζεη ηεο εγθπθιίνπ
κε αξ. πξση. 42456/Γ2/28-3-2013 ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη ζηα γπκλάζηα.
Σν δηάζηεκα ηεο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο δφζεθε ε επθαηξία λα γίλνπλ ππνδείμεηο απφ
ηνπο ρξήζηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηνξζσζνχλ νη αηέιεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αξγφηεξα
κε ηελ εγθχθιην κε αξ. πξση. Τ.Α.171490/Γ2/12-11-2013 απηνχ ηνπ ηχπνπ ηα
ζρνιεία ζπλέρηζαλ ηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ myschool, ελψ παξάιιεια
εθαξκφζηεθε πηινηηθά απφ ηα ιχθεηα ηεο ρψξαο θαη ηηο δηεπζχλζεηο εθπαίδεπζεο.
Σαπηφρξνλα ιεηηνπξγνχζε θαη ην πξφγξακκα survey κέρξη ηηο 10 Γεθεκβξίνπ 2013.
Απφ ηηο 8 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2014 ην myschool επέθηεηλε ηελ παξαγσγηθή ηνπ
ιεηηνπξγία ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ηηο δηεπζχλζεηο εθπαίδεπζεο. Χζηφζν, ην
δηάζηεκα ηεο πηινηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ζηα Λχθεηα θαη ζηηο Γηεπζχλζεηο
Δθπαίδεπζεο ήηαλ αξθεηά κηθξφ, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηελ
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θαζεκεξηλή δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηε δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο (Βαξεινγηάλλεο θαη Βάξζνο 2019).
Σν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα myschool ππνζηεξίδεηαη απφ ην Παλειιήλην ρνιηθφ
Γίθηπν. Έρεη αληηθαηαζηήζεη φια πξνεγνχκελα ζπζηήκαηα εθηφο ηνπ Publications
πνπ είλαη δηαζπλδεδεκέλν κε ην myschool γηα ηελ παξαγγειία θαη δηαλνκή ησλ
δηδαθηηθψλ βηβιίσλ. Σν εληαίν ζχζηεκα myschool είλαη ην ζεκαληηθφηεξν ζχζηεκα
ζηε ιεηηνπξγία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Δμππεξεηεί ηελ
θαζεκεξηλή κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ
δνκψλ, παξέρεη ςεθηαθέο ππεξεζίεο θαη ελεκεξψλεη ζπλερψο ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ
πνπ αθνξνχλ ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Δίλαη πξνζβάζηκν απφ ηελ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε https://myschool.sch.gr κε ηελ εηζαγσγή θσδηθψλ απφ ηηο
ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ηηο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο.
Σν myschool δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ ειεθηξνληθνχ εθζπρξνληζκνχ ζηε
δηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο. Ζ δεκηνπξγία ηνπ επεξεάζηεθε απφ αλάινγεο ηάζεηο ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε, θαη πξνηάζεθε απφ ηνλ ΟΟΑ (2011), ν νπνίνο ζε ζρεηηθέο
εθζέζεηο ηνπ ζεσξνχζε επηβεβιεκέλε ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο ζε εζληθφ
επίπεδν γηα λα ππάξρεη απνηειεζκαηηθφηεξε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, θαιχηεξε
επηθνηλσλία θαη πην ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο κεηαξξπζκίζεηο.
4.4.2 ηφρνη ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο myschool
Σν myschool απνηειεί κία νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ελφο
νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ έρεη ζθνπφ λα αλαπηχμεη θαη λα
βειηηψζεη φιεο ηηο πξνεγνχκελεο κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο ζε κία εληαία
πιαηθφξκα. πσο αλαθέξεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο, νη ζηφρνη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη (Βαξεινγηάλλεο θαη Βάξζνο, 2019):









Ζ ειάηησζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο.
Ζ παξνρή/δηάζεζε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ζηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο
θνηλφηεηαο.
Ζ ελίζρπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηνίθεζεο.
Ζ δηαθάλεηα ζηε δηνίθεζε ησλ δεκφζησλ θνξέσλ.
Ζ ελνπνίεζε ησλ κεκνλσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.
Ζ άκεζε παξνρή αλαιπηηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηα ζρνιεία.
Ο εμνξζνινγηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ επηηαρχλεη ηε ιήςε δηνηθεηηθψλ
απνθάζεσλ.
Ζ παξνρή ιεπηνκεξψλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί θαη λα
επαλαζρεδηαζηεί ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα

Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ myschool είλαη ε βειηίσζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, νη δσξεάλ ππεξεζίεο, ν ιηγφηεξνο ρξφλνο άζθεζεο δηνηθεηηθνχ
έξγνπ, ε βνήζεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ δηνίθεζεο θαη εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη
έξεπλαο.
4.4.3 Η ιεηηνπξγία ηνπ myschool
Σν ζχζηεκα myschool ζηεξίδεη θαζεκεξηλά ηα ζρνιεία, θαζψο εμππεξεηεί:
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• Σε κεραλνγξάθεζε φισλ ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ δηεπζχλζεσλ εθπαίδεπζεο.
Απνηειεί κία θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ πνπ επηηξέπεη ηελ άληιεζε δεδνκέλσλ γηα ηηο
αλάγθεο ηηο εθπαίδεπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξέρεη ειεθηξνληθφ καζεηνιφγην,
ηίηινπο, έληππα, αλαθνξέο, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη ηε κεραλνγξαθηθή
νξγάλσζε ησλ ηκεκάησλ, ησλ καζεκάησλ, ησλ αλαζέζεσλ, ηνπ σξνινγίνπ
πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ κεηξψνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπίζεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
αληηγξαθήο ηκεκάησλ.
• Σελ παξνρή ρξήζηκσλ εληχπσλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε
ςεθηαθφ ηξφπν, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε παξνπζία ηνπο ζηηο δηνηθεηηθέο δνκέο, φπσο ε
ηνπνζέηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα ζρνιεία, ε δηαρείξηζε ησλ αδεηψλ ηνπο, ε
έγθξηζε ησλ σξνινγίσλ πξνγξακκάησλ, νη κεηεγγξαθέο ησλ καζεηψλ, νη ζρνιηθέο
κεηαβνιέο.
• Σελ ιήςε απνθάζεσλ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ
θαηαγξαθεί ζην myschool, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ εθηίκεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ
εθπαηδεπηηθψλ θελψλ ή ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε καζεηηθή
δηαξξνή.
• Σε δηαιεηηνπξγηθφηεηα, αθνχ ην myschool ζπλδέεηαη θαη αληαιιάζζεη ζηνηρεία κε
άιινπο θνξείο, φπσο ην Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν (ΠΓ), ε Διιεληθή ηαηηζηηθή
Αξρή (ΔΛΣΑΣ), ν Δζληθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ Δπαγγεικαηηθνχ
Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΔΟΠΠΔΠ), ην Δζληθφ Μεηξψν ΑΜΔΑ, ην χζηεκα Γηαρείξηζεο
ρνιηθψλ Βηβιίσλ, ην Δζληθφ Γεκνηνιφγην, ην Πξφγξακκα ΔΤ ΕΖΝ.
4.4.4 Λεηηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ myschool
Σν myschool δηαθπιάηηεη ηελ ηήξεζε αληηγξάθσλ αζθαιείαο. Ζ είζνδνο ζην
ζχζηεκα γίλεηαη κε ηε ρξήζε θσδηθψλ πνπ δίλνληαη απφ ην Παλειιήλην ρνιηθφ
Γίθηπν ζε πηζηνπνηεκέλνπο ρξήζηεο, φπσο είλαη νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ.
Γελ απαηηείηαη εγθαηάζηαζε, παξά κφλν δηαδηθηπαθή ζχλδεζε. Παξάιιεια, δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα έρεη πξφζβαζε απφ φπνηνλ ππνινγηζηή ζέιεη, φπνπ θη αλ
βξίζθεηαη.
Παξέρεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία εχθνια θαη γξήγνξα απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ηηο
δηνηθεηηθέο δνκέο. ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία θάζε καζεηή δελ έρεη πξφζβαζε ην
ππνπξγείν ή ν Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο, παξά κφλν ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ φπνπ
θνηηά. Οη δηεπζπληέο αλψηεξσλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ έρνπλ πξφζβαζε κφλν ζηα
νλφκαηα ησλ καζεηψλ θαη ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηνρή ηνπο.
Ο θάζε ρξήζηεο κπνξεί λα εηζαρζεί ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ myschool απφ ηε
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε https://myschool.sch.gr/ κε ηελ εηζαγσγή ησλ αληίζηνηρσλ
θσδηθψλ πνπ ηνπ έρνπλ δνζεί απφ ην ΠΓ παηψληαο ην θνπκπί «χλδεζε», φπσο
θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 4.
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Δηθφλα 4. χλδεζε ζην myschool

ια ηα ζρνιεία δηαζέηνπλ θσδηθνχο γηα λα εηζαρζνχλ ζην myschool κέζσ ηνπ ΠΓ.
Ζ δηαρείξηζε γίλεηαη κε επζχλε ηνπ δηεπζπληή ηεο εθάζηνηε ζρνιηθήο κνλάδαο.
Παξάιιεια, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα «Δηζφδνπ Γηαβαζκηζκέλνπ Βαζκνχ Πξφζβαζεο»
ζε πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ππεχζπλνη ησλ ηκεκάησλ κε ηε
ρξήζε δηθψλ ηνπο θσδηθψλ, κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζην ζχζηεκα πξνθεηκέλνπ λα
θαηαρσξήζνπλ ηηο απνπζίεο θαη ηηο βαζκνινγίεο ησλ καζεηψλ ηνπο. Με απηφλ ηνλ
ηξφπν απινπνηνχληαη νη δηαδηθαζίεο θαηαρψξηζεο βαζκνινγίαο θαη απνπζηψλ.
Ζ πξφζβαζε ζην myschool είλαη εθηθηή φιν ην εηθνζηηεηξάσξν, αξθεί λα ππάξρεη
δηαζεζηκφηεηα ζε ππνινγηζηή πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην δηαδίθηπν θαη νη
αληίζηνηρνη θσδηθνί.
4.4.5 Η δνκή ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο myschool
Σν myschool επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα δηαρεηξηζηνχλ δηάθνξα δεδνκέλα νπ
αθνξνχλ ην ζρνιείν, ηνπ καζεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Πην ζπγθεθξηκέλα ηελ
νλνκαζία, ηε δηεχζπλζε, ηηο θηηξηαθέο ππνδνκέο, ην ΦΔΚ ίδξπζεο θαη ηνλ ηχπν ηνπ
ζρνιείνπ, φπσο επίζεο ηα ζηνηρεία ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ (myschool,
2014).
ην επάλσ κέξνο θάζε ζειίδαο ηνπ myschool ππάξρεη ην θεληξηθφ κελνχ πνπ
απνηειείηαη απφ ηηο θαξηέιεο «ΑΡΥΗΚΖ», «ΦΟΡΔΗ», «ΠΡΟΧΠΗΚΟ»,
«ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ», «ΜΑΘΖΣΔ» θαη «ΑΝΑΦΟΡΔ», φπσο θαίλεηαη ζηελ
Δηθφλα 5.
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Δηθφλα 5. Σν θεληξηθφ κελνχ ηνπ myschool

Ζ είζνδνο ζηηο θχξηεο ιεηηνπξγίεο θάζε θαξηέιαο γίλεηαη κε ηελ επηινγή ηεο θαη ηελ
πινήγεζε ζην θαηαθφξπθν κελνχ πνπ βξίζθεηαη αξηζηεξά. Πην αλαιπηηθά, γηα θάζε
θαξηέια δίλνληαη νη παξαθάησ δπλαηφηεηεο (Myschool, 2014):


Η θαξηέια «ΑΡΥΙΚΗ»

ηελ θαξηέια «ΑΡΥΗΚΖ» ππάξρνπλ γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θνξέα, ηνπο
εξγαδφκελνπο θαη ηνπο καζεηέο, φπσο θαίλεηαη ζηελ αξηζηεξή θαηαθφξπθε ζηήιε
ηεο Δηθφλαο 6.

Δηθφλα 6. Ζ αξρηθή ζειίδα ηνπ myschool

ην επάλσ κέξνο εκθαλίδεηαη ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο, ελψ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα
επηινγήο πξνεγνχκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Δπίζεο, αξηζηεξά δίλνληαη ηα ηειέθσλα ηεο
νκάδαο ππνζηήξημεο θαη δεμηά δηαθξίλνληαη νη πξφζθαηεο αλαθνηλψζεηο απφ ην
ππνπξγείν ή ην myschool.


Η θαξηέια «ΦΟΡΔΙ»

ε απηή ηελ θαξηέια «ΦΟΡΔΗ» (Δηθφλα 7) κπνξεί θάπνηνο λα πξνβάιεη, λα
δηαρεηξηζηεί ή λα ηξνπνπνηήζεη ηα ζηνηρεία ηνπ Φνξέα ηνπ, δειαδή ηεο ζρνιηθήο ηνπ
κνλάδαο, φπσο είλαη ε επσλπκία ηνπ θνξέα, ν θσδηθφο ηνπ θνξέα, ν ηχπνο ηνπ
θνξέα, ε βαζκίδα εθπαίδεπζεο, ν δηεπζπληήο – ππνδηεπζπληέο, ηα νηθνλνκηθά
ζηνηρεία ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο, ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ε
θηηξηαθή ππνδνκή ηνπ θνξέα (ζπγθξφηεκα, θηίξην, ρψξνο). Αθφκε, ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο άιισλ εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ.
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Δηθφλα 7. Ζ θαξηέια «ΦΟΡΔΗ» ηνπ myschool



Η θαξηέια «ΠΡΟΧΠΙΚΟ»

Ζ θαξηέια «ΠΡΟΧΠΗΚΟ» (Δηθφλα 8) επηηξέπεη ηελ πξνβνιή θαη δηαρείξηζε ησλ
ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, είηε είλαη
παξφληεο είηε απφληεο. Δπίζεο, εκθαλίδνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο ππεξεηήζεηο
ησλ εξγαδνκέλσλ, ηηο άδεηέο ηνπο (εθηφο απφ άλεπ απνδνρψλ), ηηο απεξγίεο ή ηηο
ζηάζεηο εξγαζίαο ηνπο, ηηο ππεξσξίεο ηνπο.

Δηθφλα 8. Ζ θαξηέια «ΠΡΟΧΠΗΚΟ» ηνπ myschool



Η θαξηέια «ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ»

ηελ θαξηέια «ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ» (Δηθφλα 9), γίλεηαη ε δηαρείξηζε (δεκηνπξγία,
δηαγξαθή, ηξνπνπνίεζε) ησλ ηκεκάησλ, ησλ νκάδσλ ζπλδηδαζθαιίαο, ησλ
αλαζέζεσλ καζεκάησλ ζε εθπαηδεπηηθνχο, ησλ θελψλ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ θνξέα αλά
κάζεκα, ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηνπ καζεηηθνχ
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δπλακηθνχ, ησλ ζρνιηθψλ εθδξνκψλ θαη ηέινο ησλ παξακέηξσλ πνπ ζα εθηππψλνληαη
ζηηο αλαθνξέο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, θαζψο θαη ησλ παξακέηξσλ γηα ηελ απνζηνιή
SMS.

Δηθφλα 9. Ζ θαξηέια «ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ» ηνπ myschool



Η θαξηέια «ΜΑΘΗΣΔ»

Ζ θαξηέια «ΜΑΘΖΣΔ» (Δηθφλα 10), δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
ζηνηρείσλ ησλ καζεηψλ ηνπ θνξέα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππάξρεη ν θαηάινγνο ησλ
καζεηψλ θαη αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ θαζέλα, ηα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία ησλ
αιινδαπψλ, Ρνκά ή παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ, ην πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο, ηα
ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, ηα ζηνηρεία θνίηεζεο πνπ
απαηηνχληαη γηα απφθηεζε ηζαγέλεηαο.
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Δηθφλα 10. Ζ θαξηέια «ΜΑΘΖΣΔ» ηνπ myschool



Η θαξηέια «ΑΝΑΦΟΡΔ»

ε απηήλ ηελ θαξηέια «ΑΝΑΦΟΡΔ» (Δηθφλα 11), παξάγνληαη θαη εθηππψλνληαη
δηάθνξεο αλαθνξέο, πιήξσο παξακεηξνπνίεζηκεο, νη νπνίεο θαιχπηνπλ ην
κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, φπσο:
-Αλαθνξέο Μαζεηψλ (γεληθέο θαηαζηάζεηο, απνπζίεο, παηδαγσγηθά κέηξα-εζηθέο
ακνηβέο, βαζκνί, έληππα, βεβαηψζεηο θαη ηίηινη, απνηειέζκαηα θνίηεζεο,
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία)
-Αλαθνξέο Δξγαδνκέλσλ (γεληθέο θαηαζηάζεηο, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία)
-Αλαθνξέο Σάμεσλ (γεληθέο θαηαζηάζεηο)
-Αλαθνξέο Σκεκάησλ (γεληθέο θαηαζηάζεηο)
-Αλαθνξέο ρνιείνπ (Χξνιφγην πξφγξακκα, ινηπέο εθηππψζεηο)
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Δηθφλα 11. Ζ θαξηέια «ΑΝΑΦΟΡΔ» ηνπ myschool

4.4.6 Τπνρξεψζεηο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζην myschool
ηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θάζε ζρνιηθή κνλάδα θξνληίδεη λα θαηαρσξήζεη ζην
myschool ηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζην ζρνιείν, ηα ηκήκαηα πνπ έρνπλ
δεκηνπξγεζεί, ηελ θαηαλνκή ησλ καζεηψλ ζε θάζε ηκήκα, ηνπο ππεχζπλνπο
ηκεκάησλ, ηηο αλαζέζεηο καζεκάησλ θαη ην σξνιφγην πξφγξακκα.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο πξέπεη λα επηβεβαηψλεηαη απφ ην ζρνιείν ε
νξζφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ζην myschool θαη λα θαηαρσξνχληαη ηπρφλ αιιαγέο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, ησλ αλαζέζεσλ καζεκάησλ, νη απνπζίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηνηρεία
πνπ αθνξνχλ ηνπο καζεηέο (απνπζίεο, βαζκνινγίεο, κεηεγγξαθέο). ην ηέινο ηεο
ζρνιηθήο ρξνληάο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο εθδίδνληαη νη ηίηινη ζπνπδψλ θαη νη ηίηινη
πξνφδνπ ησλ καζεηψλ.
ια απηά ηα δεδνκέλα θαηαρσξνχληαη απφ ηα ζρνιεία θαη νη αλψηεξεο δηνηθεηηθά
δνκέο εθπαίδεπζεο έρνπλ θαζαξά ειεγθηηθφ ξφιν.
4.4.7 Οκάδεο ρξεζηψλ ηνπ myschool
Οη νκάδεο ρξεζηψλ ηνπ myschool είλαη νη εμήο:




Σν ΤΠΑΗΘ πνπ ειέγρεη φινπο ηνπο θνξείο.
Οη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα δεδνκέλα
ησλ Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο πνπ αλήθνπλ ζε απηέο.
Οη Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο, Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο, πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζηα γεληθά ζηνηρεία ησλ ζρνιείσλ, ησλ
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εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ, φκσο ρσξίο λα κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ζηα
πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ καζεηψλ.
Οη ζρνιηθέο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, νη
νπνίεο δηαρεηξίδνληαη ηα γεληθά ζηνηρεία, ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ηελ
θηηξηαθή ππνδνκή, ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηα ζηνηρεία ησλ καζεηψλ.
Παξάιιεια, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ηνπο δήκνπο πξνθεηκέλνπ λα
εθδψζνπλ ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά ησλ καζεηψλ, ζην πιαίζην ηεο
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.

4.4.8 Πξφζθαηεο επεθηάζεηο ηνπ myschool
Οη θνξείο πνπ δηαρεηξίδνληαη ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα «myschool» ζα πξέπεη λα
δηαζέζνπλ ρξφλν θαη ππνκνλή, ψζηε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζσζηά ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ
θαη λα ην ελζσκαηψζνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Δίλαη απαξαίηεην λα
ελεκεξψλνληαη ζπλερψο, θαζψο ζην ζχζηεκα αλαβαζκίδεηαη ζπλερψο απνθηψληαο
λέεο δπλαηφηεηεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ, ζπκπιένληαο έηζη κε ηηο λέεο αλάγθεο πνπ
πξνθχπηνπλ ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο.
Γηα παξάδεηγκα, ηε ζρνιηθή ρξνληά 2017-2018, εηζήρζε ην Βηβιίν Φνίηεζεο
(απνπζηνιφγην), πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάθνληαη κε ςεθηαθφ ηξφπν απεπζείαο νη
απνπζίεο ησλ καζεηψλ απφ ηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηηθφ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν
κεηψζεθε ε γξαθεηνθξαηία, ε ρξήζε ησλ πνιιψλ εληχπσλ. Δπίζεο, απφ ηηο 28
Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2018 δφζεθε ε δπλαηφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο απνζηνιήο
εηδνπνηεηεξίσλ ζηνπο γνλείο γηα ηηο απνπζίεο ησλ καζεηψλ. Έηζη, επηηπγράλεηαη ε
έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ. Βέβαηα, ε ιεηηνπξγία απηή αμηνπνηείηαη
πεξηζζφηεξν ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Αθφκε, απφ ηηο 19 Μαξηίνπ 2018 ήηαλ εθηθηή ε καδηθή ή πξνζσπνπνηεκέλε
απνζηνιή ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ απφ ην ζρνιείν ζηνπο γνλείο κε θείκελν πνπ δελ
μεπεξλνχζε ηνπο 500 ραξαθηήξεο. Ζ απνζηνιή πνπ γηλφηαλ απφ ην κελνχ ΜαζεηέοΆιιεο Λεηηνπξγίεο-Μαδηθή Απνζηνιή Δλεκεξσηηθψλ e-mails ζηνπο Κεδεκφλεο,
ζπλέβαιιε ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ ρξφλνπ επηθνηλσλίαο. Αξγφηεξα, δφζεθε
ε δπλαηφηεηα απνζηνιήο ζχληνκσλ γξαπηψλ κελπκάησλ (SMS) ζηα θηλεηά
ηειέθσλα ησλ γνληψλ.
Άιιεο ππεξεζίεο πνπ γίλνληαη πιένλ κε ςεθηαθφ ηξφπν κέζσ ηνπ myschool είλαη:











Σα Τπεξεζηαθά Βηβιία θαη Έληππα
Σν Δπξεηήξην
Σν Βηβιίν Τιηθνχ
Σν Βηβιίν Βηβιηνζήθεο
Σν Βηβιίν Καηαγξαθήο Δλεξγεηψλ Τπνζηήξημεο Δχξπζκεο Λεηηνπξγίαο
Σα Αηνκηθά Γειηία Μαζεηψλ/ηξηψλ
Σα Χξνιφγηα Πξνγξάκκαηα ησλ ζρνιείσλ
Σα Τπεξεζηαθά εκεηψκαηα Μεηεγγξαθήο Μαζεηψλ/ηξηψλ
Σα Γειηία Κίλεζεο Πξνζσπηθνχ
Σν Βηβιίν Κηλεηήο Πεξηνπζίαο
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Tν Γειηίν Κίλεζεο πνπ εμάγεηαη ειεθηξνληθά απφ ην myschool ζηεξίδεηαη ζην
εβδνκαδηαίν πξφγξακκα θαη παξέρεη ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο ζηηο δηνηθεηηθέο
δνκέο ζρεηηθά κε ηηο αλαζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, ηηο
ππεξσξίεο ή ηα ειιείκκαηα σξψλ, ψζηε λα ιεθζνχλ εγθαίξσο ηα απαξαίηεηα κέηξα.
Δπηπιένλ, νη εγγξαθέο ζηα ΓΔΛ/ΔΠΑΛ γίλνληαη πιένλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο eeggrafes (https://e-eggrafes.minedu.gov.gr), απφ ην νπνίν απνζηέιινληαη ηα δεδνκέλα
ζην myschool. Αθφκε, απφ ηνλ Μάε ηνπ 2020 μεθίλεζε ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο
πξψηεο εγγξαθήο ζην λεπηαγσγείν (https://proti-eggrafi.services.gov.gr) γηα ην
ζρνιηθφ έηνο 2020-2021 βάζεη ηεο εγθπθιίνπ Φ.6/55114/Γ1 /13-05-2020. Οη
εγγξαθέο ησλ καζεηψλ είλαη εθηθηέο κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο απφ ην
Μεηξψν Πνιηηψλ (Δζληθφ Γεκνηνιφγην). Οη δχν απηέο εθαξκνγέο δίλνπλ ζηνπο
γνλείο κία ςεθηαθά ηζνδχλακε δηαδηθαζία πνπ ηνπο επηηξέπεη λα εγγξάςνπλ ηα
παηδηά ηνπο ρσξίο ηελ απηνπξφζσπε παξνπζία ηνπο. Να ζεκεηψζνπκε φηη δελ
απνηεινχλ ππνζπζηήκαηα ηνπ myschool, αιιά ηα δεδνκέλα πνπ θαηαγξάθνληαη
κεηαθέξνληαη ζην myschool κε ην πέξαο ησλ εγγξαθψλ. ην κέιινλ, αλακέλεηαη λα
γίλεη θάηη αλάινγν γηα ην δεκνηηθφ θαη ην γπκλάζην. Πξνο ην παξφλ, νη εγγξαθέο απφ
ην λεπηαγσγείν ζην δεκνηηθφ γηλφηαλ απηφκαηα κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο
«απνζηνιήο» ησλ καζεηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ απνδνρή ησλ καζεηψλ απφ ηα
δεκνηηθά.
Απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2020 δίλεηαη ε λέα δπλαηφηεηα καδηθήο εμαγσγήο ηεο
βαζκνινγίαο ησλ καζεηψλ θαη απνζηνιήο ηνπο κε ειεθηξνληθφ κήλπκα ζηνπο
θεδεκφλεο απφ ην κελνχ Μαζεηέο-Βαζκνί-Μαδηθνί Δμαγσγή Βαζκψλ γηα απνζηνιή
κέζσ e-mail.
Δπίζεο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ηειεθπαίδεπζεο, ιφγσ ηνπ Κνξνλντνχ, έπξεπε λα
θαηαρσξεζεί ζην myschool ην εκεξήζην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο εμΑΔ θάζε
εθπαηδεπηηθνχ. Ζ πξφζβαζε ήηαλ εθηθηή απφ ην κελνχ COVID-19 (Δηθφλα 12).
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Δηθφλα 12. Φφξκα εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο εμΑΔ

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξφγξακκα ήηαλ πξνζπκπιεξσκέλν κε ηηο ψξεο πνπ είρε θάζε
εθπαηδεπηηθφο, ζχκθσλα κε ην σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ θαη πάλσ ζε απηέο
γηλφηαλ αιιαγέο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππήξραλ δηαθνξνπνηήζεηο. ηε ζπλέρεηα ε
πινπνίεζε ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο έπξεπε λα απνηππσζεί ζην myschool απφ
ην κελνχ COVID-19 → Τινπνίεζε πξνγξάκκαηνο εμΑΔ (Δηθφλα 13). Δθηφο απφ ηελ
επηινγή «Έγηλε πιήξσο», ππήξραλ άιιεο δχν επηινγέο πνπ αθνξνχζαλ ηελ κεξηθή
πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ή ηελ παληειή αδπλακία πινπνίεζεο δηθαηνινγψληαο
παξάιιεια γηαηί δελ πξαγκαηνπνηήζεθε θαλνληθά ην κάζεκα π.ρ. ιφγσ ηερληθψλ
πξνβιεκάησλ, απνπζία εθπαηδεπηηθνχ θ.ά.

Δηθφλα 13. Κεληξηθή θφξκα πινπνίεζεο πξνγξάκκαηνο εμΑΔ

Δίλαη ζαθέο φηη ππάξρεη κία ηάζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζχζηεκα myschool, ψζηε λα
θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο κε έγθπξν, έγθαηξν θαη
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηε δηαθάλεηα ζε εθπαηδεπηηθνχο,
καζεηέο θαη γνλείο.
4.4.9 Δπαλαζρεδηαζκφο ηεο πιαηθφξκαο ηνπ myschool
χκθσλα κε ηε Βίβιν Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ 2020-2025 ζρεδηάδεηαη ζηαδηαθά
ν επαλαζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο myschool πνπ εμππεξεηεί ςεθηαθά ηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο θαη ηηο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο ηεο ρψξα καο, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγνχλ
εχξπζκα θαη απνηειεζκαηηθά. Ο επαλαζρεδηαζκφο απηφο αθνξά:
• ηελ ηερλνινγηθή αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβαδίδεη κε ηηο
ζχγρξνλεο απαηηήζεηο
• ηελ αλαβάζκηζε φισλ ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ, ψζηε ηειηθά λα
αληηθαηαζηαζνχλ φιεο νη ππεξεζίεο κε ηηο αληίζηνηρεο ςεθηαθέο θαη λα κελ
ππάξρνπλ πιένλ έληππα, φπσο ην απνπζηνιφγην ή ην βηβιίν χιεο.
• ηελ επέθηαζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ηφζν ζηηο ππεξεζίεο φζν θαη ζηα
δεδνκέλα, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ πεξηζζφηεξεο ζχγρξνλεο αλάγθεο, φπσο είλαη
ε ηειεθπαίδεπζε θαη ε δηαρείξηζε εθαξκνγψλ απφ ηνπο γνλείο.
• ηελ παξαγσγή αλαιπηηθψλ αλαθνξψλ, ψζηε λα εληζρπζεί ν εθπαηδεπηηθφο
ζρεδηαζκφο.
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4.4.10 Απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ην myschool
ηελ πνζνηηθή έξεπλα ησλ Βαξεινγηάλλε θαη Βάξζνπ (2019) πνπ πινπνηήζεθε ζηηο
πεξηνρέο ηεο Αηησιναθαξλαλίαο θαη Αξγνιίδνο, νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θάλεθε λα έρνπλ ζεηηθή ζηάζε ζην
ζχζηεκα myschool. Θεσξνχλ φηη ηα πην δπλαηά ζεκεία ηνπ είλαη ε νκνηφκνξθε δνκή
ηνπ, ε εκθάληζή ηνπ θαη ε επθνιία ζηελ πινήγεζε ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ
θαζελφο. Δπίζεο, ην ζεσξνχλ εχθνιν ζηε ρξήζε, ρσξίο λα απαηηείηαη ηδηαίηεξε
εθπαίδεπζε. Αθφκε, πηζηεχνπλ φηη είλαη έλα αζθαιέο, αμηφπηζην θαη ιεηηνπξγηθφ
ζχζηεκα. Οη ζεκαληηθφηεξεο αδπλακίεο ηνπ myschool είλαη ε απνπζία ζρεηηθήο
επηκφξθσζεο, ε παξάιιειε ηήξεζε ρεηξφγξαθσλ εγγξάθσλ, ε απνπζία άκεζεο
ηερληθήο ππνζηήξημεο, ελψ ιηγφηεξν ζεκαληηθά ζεσξνχληαη ηα πξνβιήκαηα ζχλδεζεο
ζην δηαδίθηπν, νη ρακειέο δηαδηθηπαθέο ηαρχηεηεο θαη ε απνπζία καδηθψλ
ιεηηνπξγηψλ. Βέβαηα, επηπιένλ ζα επηζπκνχζαλ βειηηψζεηο ζηα γξαθηθά θαη ηα
ρξψκαηα, φπσο επίζεο θαη θαιχηεξε ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηελ θεληξηθή
δηαρείξηζε. Δπίζεο, εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ ζα έπξεπε λα
έρεη ειεγρφκελε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ηνπ myschool, φπσο θαη νη καζεηέο γηα λα
ελεκεξψλνληαη γηα ηηο απνπζίεο ηνπο. Δπηπιένλ, πξφηεηλαλ ηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία
κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ πξνθεηκέλνπ λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο.
Ζ Νηέληα (2019) δηεξεχλεζε ηηο απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο Θεζζαινλίθεο κέζσ ειεθηξνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ έξεπλα
αλέδεημε σο κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ηελ έιιεηςε επηκφξθσζεο ζηε ρξήζε ηνπ
«myschool», ηελ παξάιιειε ρξήζε ρεηξφγξαθσλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ απνπζία
δεκηνπξγίαο Χξνινγίνπ Πξνγξάκκαηνο. Χζηφζν, ζεσξνχλ φηη ην «Myschool»
ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ θαη απινπνηεί ηηο δηνηθεηηθέο
δηαδηθαζίεο, ρσξίο λα ζπλδέεηαη κε ην εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπ.
ηελ έξεπλα ηνπ Σάζζε (2020) ζπκκεηείραλ εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο, νη νπνίνη εμέθξαζαλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ην myschool. Γήισζαλ
φηη δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, ψζηε λα θαιπθζνχλ άκεζα
νη αλάγθεο. Δπίζεο, εμππεξεηεί ηελ πιεξνθφξεζε ησλ απνκαθξπζκέλσλ ζρνιείσλ
θαη εληζρχεη ηηο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Χζηφζν, αλαθέξνπλ σο
αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο ηελ έιιεηςε επηκφξθσζεο, ηελ απνπζία ζηειέρσζεο ησλ
ΚΔΠΛΖΝΔΣ, ηελ απνπζία θηλήηξσλ γηα θηλεηνπνίεζε, ηελ απνπζία ελεκέξσζεο γηα
ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ε κε δηαζχλδεζε κε άιια ζπζηήκαηα, ν ςεθηαθφο
αλαιθαβεηηζκφο θαη ε αληίζηαζε ζηελ θαηλνηνκία.
Με ιίγα ιφγηα, ζπκπεξαίλνπκε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζε γεληθέο γξακκέο έρνπλ ζεηηθή
ζηάζε απέλαληη ζην ζχζηεκα myschool, ην νπνίν ζεσξνχλ φηη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά
ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Χζηφζν, απφ ηηο έξεπλεο αλαδείρηεθε ε
αλάγθε ζρεηηθήο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε ηερληθή ππνζηήξημή ηνπο,
θαζψο θαη ε πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο.
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4.5 Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κε ππνζηεξηθηηθφ ξφιν
4.5.1 Η Δηαηξεία Κηηξηαθέο Τπνδνκέο Α.Δ.
Ζ εηαηξεία Κηηξηαθέο Τπνδνκέο (ΚΣΤΠ) Α.Δ. ηδξχζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2013, κε
ηε ζπγρψλεπζε ηεο ΓΔΠΑΝΟΜ Α.Δ., ηεο ΘΔΜΗ θαη ηεο ΟΚ Α.Δ., ε νπνία κέρξη
ηφηε ήηαλ ππεχζπλε γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ. Ζ
δεκηνπξγία κίαο εληαίαο εηαηξείαο γηα φιεο ηηο θξαηηθέο θηηξηαθέο ππνδνκέο
απνζθνπνχζε ζηε κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε πφξσλ. Κάζε ζρνιείν έρεη ην δηθαίσκα
λα αηηεζεί ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηεο εηαηξείαο, ηνλ εμνπιηζκφ πνπ
ρξεηάδεηαη (ζξαλία, θαξέθιεο, ηερλνινγηθφ πιηθφ, αζιεηηθά είδε θηι.)
(https://www.ktyp.gr/paideia/).
4.5.2 Σν Ιλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ & Δθδφζεσλ (ΙΣΤΔ)
Tν Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ (ΗΣΤΔ) - Γηφθαληνο
ηδξχζεθε ην 1985 θαη ζηεξίδεη ηηο δξάζεηο ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε (Δηθφλα 14).
Αλάκεζα ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε δηνίθεζε ηνπ Παλειιήληνπ
ρνιηθνχ Γηθηχνπ, ηνπ πην κεγάινπ δηθηχνπ ρξεζηψλ ζηε ρψξα. Δπίζεο, είλαη ν
ππεχζπλνο θνξέαο γηα ηελ έθδνζε θαη δηαλνκή ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ, θαζψο θαη ηνπ
ειεθηξνληθνχ πιηθνχ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο (https://www.cti.gr/el/).

Δηθφλα 14. Ζ ηζηνζειίδα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ
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4.5.3 Σν Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ΟΠΤΓ
Σν Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Πξνζσπηθνχ Πξσηνβάζκηαο
θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΟΠΤΓ) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ειεθηξνληθή
ππνβνιή αηηήζεσλ θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, εμππεξεηεί κφληκνπο θαη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο θαη
ηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ηνπ ΤΠΑΗΘ. Ζ ζχλδεζε πινπνηείηαη κέζσ ηνπ
myschool ή απεπζείαο ζηε δηεχζπλζε https://opsyd.sch.gr/ φπσο θαίλεηαη ζηελ
Δηθφλα 15, κε ηελ εηζαγσγή ησλ αληίζηνηρσλ θσδηθψλ πνπ δίλνληαη ζηνλ
πηζηνπνηεκέλν ρξήζηε, θαηφπηλ εγγξαθήο ηνπ ζην ζχζηεκα.

Δηθφλα 15. χλδεζε ζην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ΟΠΤΓ

Με ηελ εηζαγσγή ηνπ ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ειέγμεη ή λα αιιάμεη ηα
πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία πνπ είλαη θαηαγεγξακκέλα. Δπίζεο, κπνξεί λα θαηαζέζεη
αίηεζε γηα ηνπνζέηεζε ζε ζρνιείν, γηα απφζπαζε ή κεηάζεζε, γηα ελζηάζεηο θηι.
Μέλεη ελεξγφ γηα ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Με
ην ζχζηεκα ΟΠΤΓ κεηψλεηαη ε γξαθεηνθξαηία, θαζψο θαη ε ηαιαηπσξία ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ πνπ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ζα αλαγθάδνληαλ λα παξνπζηαζηνχλ
απηνπξνζψπσο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ αληίζηνηρσλ αηηεκάησλ.
4.5.4 Η ειεθηξνληθή πιαηθφξκα e-eggrafes
Γηα πξψηε θνξά ην 2018 νη καζεηέο πνπ ηειεηψλαλε ην γπκλάζην είραλ ην δηθαίσκα
λα εγγξαθνχλ απφ ηνπο θεδεκφλεο ηνπο ζηα ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ κε ειεθηξνληθφ ηξφπν
κέζσ ηεο πιαηθφξκαο e-eggrafes, ε νπνία ιεηηνπξγεί ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο
πεξηφδνπο. Ζ είζνδνο ζην ζχζηεκα γίλεηαη απφ ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε https://eeggrafes.minedu.gov.gr/#/ εηζάγνληαο ηνπο θσδηθνχο ηνπ Taxisnet. Με ηε ιήμε ησλ
εγγξαθψλ ηα δεδνκέλα κεηαθέξνληαη ζην myschool θαη ελεκεξψλνληαη νη ζρνιηθέο
κνλάδεο γηα ηηο εγγξαθέο. Ο λένο ηξφπνο εγγξαθψλ εμππεξεηεί ηνλ εηήζην
πξνγξακκαηηζκφ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, απνηξέπεη ηηο εηθνληθέο εγγξαθέο
καζεηψλ θαη γεληθφηεξα απμάλεη ηε δηαθάλεηα ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο.
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4.6 Άιιεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο
Δθηφο απφ ηα πξναλαθεξζέληα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, άιιεο πεξηπηψζεηο πνπ
αθνξνχλ ζηελ ςεθηνπνίεζε ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη:










Ζ παξνρή ςεθηαθψλ εγγξάθσλ, είηε ςεθηνπνηεκέλσλ είηε δεκηνπξγεκέλσλ εμ
αξρήο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ηα νπνία ελδέρεηαη λα αλαξηψληαη ζηηο
ηζηνζειίδεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο ή ησλ ζρνιείσλ.
Ζ ζπκπιήξσζε ειεθηξνληθψλ θνξκψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο π.ρ. γηα ηνλ
δηνξηζκφ ηνπο ή γηα αλάιεςε ππεξεζίαο.
Οη ηζηνζειίδεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, νη νπνίεο ελεκεξψλνπλ ηνπο
θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ.
Οη ηζηνζειίδεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο πνπ παξέρνπλ ελεκέξσζε
ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ηεο πεξηνρήο ηνπο.
Ζ θεληξηθή ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο
ζρεηηθέο κε ηελ εθπαίδεπζε.
Απφ ηηο 31 Απγνχζηνπ νη πξνζιήςεηο ησλ αλαπιεξσηψλ έγηλαλ κε κήλπκα
ζην θηλεηφ ηνπο, κεηψλνληαο έηζη ηνλ ρξφλν ελεκέξσζεο, ηε γξαθεηνθξαηία,
ην θφζηνο θαη ηελ ηαιαηπσξία.
Ζ ςεθηνπνίεζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ ζε αξρείν excel
θαη ε αλάξηεζή ηνπ ζην myschool γηα έιεγρν θαη έγθξηζε απφ ηνλ ζπληνληζηή
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηνλ αξκφδην Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο.
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Δηθφλα 16. Χξνιφγην Πξφγξακκα Μαζεκάησλ



Ζ ςεθηαθή θαηαρψξεζε ηνπ σξαξίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε αξρείν excel.
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Δηθφλα 17. Χξάξην εθπαηδεπηηθψλ



Ζ ςεθηαθή θαηαρψξεζε ζε αξρείν excel ηεο θαηαλνκήο ησλ σξψλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ.
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Δηθφλα 18. Καηαλνκή σξψλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ



Ζ ςεθηαθή θαηαρψξεζε ζε αξρείν excel ηεο θαηαλνκήο ησλ σξψλ φισλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ.

Δηθφλα 19. Καηαλνκή σξψλ εθπαηδεπηηθψλ
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5.
Η
ΦΗΦΙΟΠΟΙΗΗ
ΣΟΤ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ή άιιεο ςεθηαθέο εθαξκνγέο άιινηε αθνξνχλ ηε
δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ θαη άιινηε έρνπλ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν. Σα ηειεπηαία
ρξφληα παξαηεξείηαη κία αχμεζε ζηε ρψξα καο σο πξνο ηελ αλάπηπμε ζχγρξνλσλ
ςεθηαθψλ πεξηβαιιφλησλ εξγαζίαο θαη ζπλεξγαζίαο, κε εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν,
γηα ηελ εμππεξέηεζε εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ θαη γνληψλ. Οξηζκέλα απφ απηά
παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.
5.1 Φεθηαθφ ρνιείν
Ζ θεληξηθή ζειίδα γηα ην Φεθηαθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηερφκελν ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε https://dschool.edu.gr θαη
απνηειεί ην «Φεθηαθφ ρνιείν».

Δηθφλα 20. Ζ θεληξηθή ζειίδα ηνπ «Φεθηαθνχ ρνιείνπ»

Απφ ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ Φεθηαθνχ ρνιείνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πινήγεζεο ζε
ςεθηαθέο ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΑΗΘ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, νη νπνίεο
αλαβαζκίδνληαη θαη εκπινπηίδνληαη ζπλερψο, ελψ παξάιιεια πξνζηίζεληαη λέεο
δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο. Οη ππεξεζίεο απηέο αλαπηχρζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ
«Φεθηαθφ ρνιείν ΗΗ: Δπέθηαζε θαη Αμηνπνίεζε ηεο Φεθηαθήο Δθπαηδεπηηθήο
Πιαηθφξκαο, ησλ Γηαδξαζηηθψλ Βηβιίσλ θαη ηνπ Απνζεηεξίνπ Μαζεζηαθψλ
Αληηθεηκέλσλ» ηνπ ΔΠΑ 2014-2020. Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν μεθίλεζε ηνλ Μάξηην
ηνπ 2017 θαη απνηειεί επέθηαζε ηνπ έξγνπ «Φεθηαθφ ρνιείν Η: Φεθηαθή
Δθπαηδεπηηθή Πιαηθφξκα, Γηαδξαζηηθά Βηβιία θαη Απνζεηήξην Μαζεζηαθψλ
Αληηθεηκέλσλ» ηνπ ΔΠΑ 2007-2013, ην νπνίν απνηέιεζε θεληξηθφ έξγν ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο ην δηάζηεκα 2010-15 ζηνλ άμνλα Γξάζεσλ ηνπ «Φεθηαθνχ
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ρνιείνπ» γηα ην Φεθηαθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηερφκελν θαη πινπνηήζεθε απφ ην ΗΣΤΔ
«ΓΗΟΦΑΝΣΟ». Απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ Φεθηαθνχ ρνιείνπ ν θάζε ρξήζηεο
κπνξεί λα κεηαβεί ζηελ πιαηθφξκα e-me, ζηα δηαδξαζηηθά βηβιία θαη ζην
Φσηφδεληξν, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ.
5.2 Φεθηαθή Δθπαηδεπηηθή Πιαηθφξκα «e-me»
Ζ e-me αλαπηχρζεθε ην 2014 θαη ζπλερψο επεθηείλεηαη κε λέεο εθαξκνγέο (apps) πνπ
πξνηείλνπλ ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ζηε δηεχζπλζε https://openspecs.eme.edu.gr/. ήκεξα εμππεξεηεί 491994 καζεηέο θαη 125848 εθπαηδεπηηθνχο ζε
168720 θπςέιεο, αξηζκφο ν νπνίνο απμήζεθε θαηαθφξπθα κε ηελ εθαξκνγή ηεο εμ
απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ηελ επνρή ηεο παλδεκίαο ηνπ Κνξνλντνχ.
Ζ e-me απνηειεί κηα ζχγρξνλε δηαδηθηπαθή θνηλσληθή πιαηθφξκα πνπ
δεκηνπξγήζεθε γηα λα εμππεξεηήζεη ηελ θαζεκεξηλή εξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη
ησλ καζεηψλ, παξέρνληαο ηαπηφρξνλα έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ γηα:





πλεξγαζία, επηθνηλσλία θαη θνηλσληθή δηθηχσζε καζεηψλ θαη
εθπαηδεπηηθψλ,
Οξγάλσζε, θηινμελία, αληαιιαγή αξρείσλ θαη αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ,
Γηάρπζε ησλ εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη ζρνιείσλ,
Παξνρή ςεθηαθψλ εξγαιείσλ πξνο φθεινο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο
(ειεθηξνληθφ portofolio, αλαζέζεηο εξγαζηψλ θ.ά.)

Ζ e-me δηαηίζεηαη ζε δχν εθδνρέο:
α) Σελ επίζεκε εθδνρή (https://e-me.edu.gr) πνπ επηηξέπεη πξφζβαζε κφλν ζε
νξηζκέλα άηνκα θαη εθφζνλ έρνπλ ινγαξηαζκφ ζην ΠΓ.
β)Σελ ειεχζεξε εθδνρή γηα φινπο (https://4all.e-me.edu.gr) πνπ πξνυπνζέηεη κφλν
απιή εγγξαθή).
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Δηθφλα 21. Οη δχν εθδνρέο ηεο e-me

Ζ e-me έρεη κία ελδηαθέξνπζα θαη ζχγρξνλε εκθάληζε πνπ ζπκίδεη έμππλν θηλεηφ
ηειέθσλν θαη tablet, γεγνλφο πνπ ηελ θάλεη ηδηαίηεξα ειθπζηηθή ζηνπο καζεηέο ηεο
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
Ο θάζε ρξήζηεο γηα ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ πιαηθφξκα ηεο επίζεκεο e-me πξέπεη λα
δηαζέηεη ινγαξηαζκφ ζην ΠΓ, πνπ ηνλ απνθηά θαηφπηλ εγγξαθήο ηνπ ζηε ζειίδα
https://register.sch.gr.

Δηθφλα 22. Δίζνδνο ζηελ e-me

Ζ αξρηθή ζειίδα ρξήζηε (Δηθφλα 23) πεξηιακβάλεη εθαξκνγέο θαη δηαθξίλεηαη ζε
ηξία κέξε. Απφ αξηζηεξά ζηελ επάλσ νξηδφληηα κπάξα δηαθξίλεηαη ην ινγφηππν ηεο
e-me ζε κνξθή κέιηζζαο γηα επηζηξνθή ζηελ αξρηθή ζειίδα, ελψ ζηα δεμηά ππάξρεη
ην φλνκα ρξήζηε πνπ νδεγεί ζην πξνθίι ηνπ θαη ην εηθνλίδην εηδνπνηήζεσλ ζε ζρήκα
θακπάλαο. ην θέληξν δηαθξίλνληαη ελεξγά εηθνλίδηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο
επηκέξνπο εθαξκνγέο ηεο e-me θαη ζηελ θάησ νξηδφληηα ζεηξά ηνπνζεηνχληαη νη
ζηαζεξέο εθαξκνγέο αλεμάξηεηα απφ ηελ επηκέξνπο εθαξκνγή πνπ έρεη επηιερζεί
ζηελ θεληξηθή πεξηνρή.
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Δηθφλα 23. Αξρηθή ζειίδα ρξήζηε ηεο e-me

ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 5 αλαθέξεηαη ζπλνπηηθά ε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ηεο e-me
θαη ηα εηθνλίδηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε εξγαιείν.
Πίλαθαο 5. Σα εξγαιεία ηεο e-me

Πξνθίι & Δπαθέο
Γηακφξθσζε πξνζσπηθνχ πξνθίι (ςεθηαθήο
ηαπηφηεηαο).
Γεκηνπξγία θνηλσληθνχ δηθηχνπ καζεηψλ/ηξηψλ θαη
εθπαηδεπηηθψλ.
e-me files
Πεξηβάιινλ απνζήθεπζεο θαη δηακνηξαζκνχ αξρείσλ γηα
καζεηέο/ηξηεο θαη εθπαηδεπηηθνχο ζην ππνινγηζηηθφ
λέθνο (cloud), κε δπλαηφηεηα ζπγρξνληζκνχ ησλ
αξρείσλ κε ηνλ ππνινγηζηή ή ηε θνξεηή ζπζθεπή ηνπο.
Παξέρεηαη πξνζσπηθφο ρψξνο 2GB γηα θάζε
καζεηή/ηξηα ή εθπαηδεπηηθφ, κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο.
Κπςέιε
Γεκηνπξγία ρψξσλ (ζπλ)εξγαζίαο (Κπςέιεο) απφ
καζεηέο/ηξηεο θαη απφ εθπαηδεπηηθνχο. Ζ Κπςέιε έρεη
κέιε, «ηνίρν» γηα επηθνηλσλία ησλ κειψλ, θνηλφρξεζηα
θαη πξνζσπηθά αξρεία κειψλ, ηζηνιφγην θαη εθαξκνγέο
(apps). Δίλαη είηε δεκφζηα είηε ηδησηηθή. Μπνξεί λα
αληηπξνζσπεχεη κηα ηάμε, ή έλα ζρνιείν ή κηα νκάδα
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καζεηψλ/ηξηψλ ή εθπαηδεπηηθψλ πνπ πινπνηνχλ κηα
εξγαζία.

e-portfolio
χζηεκα ειεθηξνληθνχ πνξηθφιην γηα καζεηέο/ηξηεο θαη
εθπαηδεπηηθνχο. Παξέρεη δπλαηφηεηεο νξγάλσζεο,
απνζήθεπζεο θαη ηεθκεξίσζεο επηιεγκέλσλ εξγαζηψλ ή
αξρείσλ θαη πξνβνιήο ηνπο ζην δεκφζην πξνθίι.
e-me content
Δξγαιείν γηα εχθνιε αλάπηπμε δηαδξαζηηθψλ
καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ ή γεληθφηεξα εθπαηδεπηηθψλ
ςεθηαθψλ πφξσλ. Τπνζηεξίδεη δεκηνπξγία αζθήζεσλ
δηαθφξσλ ηχπσλ, quiz, δηαδξαζηηθψλ βίληεν,
ρξνλνινγίσλ, παηρληδηψλ κλήκεο θ.ά.
e-me assignments
Πεξηβάιινλ αλάζεζεο θαη παξαθνινχζεζεο εξγαζηψλ,
ππνβνιήο απαληήζεσλ θαη αλαηξνθνδνηήζεσλ.
e-me blogs
Πεξηβάιινλ δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηζηνινγίσλ.
Παξέρεη δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ζπλεξγαηηθψλ
ηζηνινγίσλ Κπςέιεο.
e-me connect
χγρξνλε επηθνηλσλία κέζσ θιήζεσλ ήρνπ θαη βίληεν,
θαζψο θαη κελπκάησλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.
my Photodentro
Γεκηνπξγία πξνζσπηθνχ απνζεηεξίνπ καζεζηαθψλ
αληηθεηκέλσλ απφ καζεηέο/ηξηεο θαη εθπαηδεπηηθνχο,
επηιέγνληαο
αληηθείκελα
απφ
ηα
Απνζεηήξηα
Φσηφδεληξν.
Ηκεξνιφγην
Δθαξκνγή εκεξνινγίνπ γηα νξγάλσζε εξγαζηψλ.
χλδεζε κε ππεξεζίεο ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ
Γηθηχνπ: ΠΓ e-mail, ΠΓ blogs θαη ΠΓ
Σειεδηαζθέςεηο.
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Λεμηθά: Λεμηθφ Ννεκαηηθήο (απφ ην ΗΔΛ), ΔΛεΦπ:
Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθφ Φπζηθήο γηα ην ρνιείν (απφ
εθπαηδεπηηθνχο).
Μηθξνεθαξκνγέο
Κπςέιεο:
«Γεκνζθφπεζε» θ.ά.

«Πιάλν

Σάμεο»,

Ρπζκίζεηο
Γπλαηφηεηα πξνζσπνπνηεκέλεο εκθάληζεο αξρηθήο
ζειίδαο (νξγάλσζε εθαξκνγψλ ζε θαθέινπο, επηινγή
ζέκαηνο εκθάληζεο, εηθφλαο θφληνπ θ.ά.).
e-me store
Απνζεηήξην εθαξκνγψλ (apps).

Ζ βαζηθή πεξηνρή εξγαζίαο ζηελ e-me είλαη ε θπςέιε (Δηθφλα 24). ην εζσηεξηθφ
ηεο θπςέιεο ε θεληξηθή νζφλε πεξηιακβάλεη δηάθνξεο εθαξκνγέο πνπ εγθαζηζηά ν
ππεχζπλνο ηεο θπςέιεο.

Δηθφλα 24. Δθαξκνγέο θπςέιεο

Σα βαζηθά ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλεη θάζε Κπςέιε είλαη:




Ο ππεχζπλνο, δειαδή απηφο πνπ δεκηνχξγεζε θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ θπςέιε.
Σα κέιε, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ θπςέιε χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ
ππεχζπλνπ ή απνδνρή ηεο αίηεζήο ηνπ απφ απηφλ.
Ο ηνίρνο (Δηθφλα 25), φπνπ αλαξηψληαη εξγαζίεο θαη επηθνηλσλνχλ ηα κέιε
ηεο θπςέιεο. Δδψ κπνξεί λα γξάςεη (αλάξηεζε ή ζρφιην) θάζε κέινο.
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Δηθφλα 25. Ο ηνίρνο ηεο θπςέιεο

Μία εμαηξεηηθή εθαξκνγή ηεο e-me είλαη ην e-me content (Δηθφλα 26), φπνπ δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα ζηνλ ππεχζπλν λα δεκηνπξγήζεη δηαδξαζηηθέο αζθήζεηο, φπσο
αληηζηνίρηζεο, πνιιαπιήο επηινγήο, ζπκπιήξσζεο θελψλ, θξππηφιεμα, δηαδξαζηηθά
βίληεν, ζχλζεηεο παξνπζηάζεηο, θηι..
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Δηθφλα 26. Σν e-me content

5.3 Φεθηαθφ απνζεηήξην «Φσηφδεληξν Γηαδξαζηηθά ρνιηθά Βηβιία»
Σν «Φσηφδεληξν Γηαδξαζηηθά ρνιηθά Βηβιία» (ή Φσηφδεληξν e-books) είλαη
ν επίζεκνο ςεθηαθφο ρψξνο ηνπ ΤΠΑΗΘ γηα ηελ ειεχζεξε δηάζεζε ζε θάζε
ελδηαθεξφκελν ηεο ςεθηαθήο κνξθήο φισλ ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ γηα ην Γεκνηηθφ,
ην Γπκλάζην, ην Γεληθφ θαη ην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην (ΔΠΑ.Λ). Δπίζεο, ην
ζπγθεθξηκέλν απνζεηήξην πεξηιακβάλεη ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ Πξσηνβάζκηαο
θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ
πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..) θαη ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (Α.Π..), θαζψο
θαη ηα βηβιία δαζθάινπ ή άιια εγρεηξίδηα γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο.
Σν απνζεηήξην «Φσηφδεληξν Γηαδξαζηηθά ρνιηθά Βηβιία» δεκηνπξγήζεθε απφ
ην ΗΣΤΔ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» θαηά ηελ εθπφλεζε ηνπ έξγνπ «Δπέθηαζε θαη Αμηνπνίεζε
ηεο Φεθηαθήο Δθπαηδεπηηθήο Πιαηθφξκαο, ησλ Γηαδξαζηηθψλ Βηβιίσλ θαη ηνπ
Απνζεηήξηνπ Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ» (Φεθηαθφ ρνιείν ΗΗ) ηνπ ΔΠ «Αλάπηπμε
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ηνπ ΔΠΑ 2014-2020,
κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΚΣ) θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην.
Απνηειεί επέθηαζε ηνπ αληίζηνηρνπ ηζηνηφπνπ πνπ αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «Φεθηαθή Δθπαηδεπηηθή Πιαηθφξκα, Γηαδξαζηηθά Βηβιία θαη Απνζεηήξην
Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ» (Φεθηαθφ ρνιείν Η) ηνπ ΔΠ «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ
Μάζεζε» ηνπ ΔΠΑ 2007-2013.
Ζ πξφζβαζε ζην απνζεηήξην γίλεηαη εχθνια απφ ην ςεθηαθφ ζρνιείν παηψληαο ην
ελεξγφ εηθνλίδην κε ηίηιν «Γηαδξαζηηθά ρνιηθά Βηβιία» (Δηθφλα 27) πνπ νδεγεί
ζηε δηεχζπλζε http://ebooks.edu.gr/ebooks/.
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Δηθφλα 27. Ο θφκβνο «Γηαδξαζηηθά ρνιηθά Βηβιία»

Σν «Φσηφδεληξν Γηαδξαζηηθά ρνιηθά Βηβιία» δηαζέηεη έλα ζχγρξνλν ςεθηαθφ
πεξηβάιινλ (Δηθφλα 28). Ζ πινήγεζε ζηα ζρνιηθά βηβιία γίλεηαη είηε κε ηηο
«καξγαξίηεο», είηε κε αλαδήηεζε (ιέμεηο-θιεηδηά ή θίιηξα).

Δηθφλα 28. Σν «Φσηφδεληξν Γηαδξαζηηθά ρνιηθά Βηβιία»

Σν «Φσηφδεληξν Γηαδξαζηηθά ρνιηθά Βηβιία» έρεη μερσξηζηή θαξηέια αλά κάζεκα
ή αλά ηάμε (Δηθφλα 29).
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Δηθφλα 29. Ζ θαξηέια ηεο ηάμεο

ηελ θαξηέια ηεο ηάμεο ππάξρνπλ ηα ζρνιηθά βηβιία ζε δηάθνξεο ςεθηαθέο κνξθέο:









Φεθηαθή κνξθή pdf φινπ ηνπ δηδαθηηθνχ παθέηνπ θάζε καζήκαηνο (βηβιίν
καζεηή, βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ, ηεηξάδηα εξγαζηψλ). Ζ κνξθή απηή εμππεξεηεί
ζηε κεηαθφξησζε θαη ηνπηθή απνζήθεπζε, πξνβνιή ζε πεξηβάιινλ Ζ/Τ ή
εθηχπσζε. Τπάξρνπλ δηαζέζηκα δηδαθηηθά παθέηα pdf γηα φια ηα καζήκαηα
Γεκνηηθνχ, Γπκλαζίνπ θαη Γεληθνχ Λπθείνπ, ελψ είλαη ζε εμέιημε ε
ςεθηνπνίεζε ησλ βηβιίσλ ΔΠΑΛ.
Αλνηρηή ςεθηαθή κνξθή html, ε νπνία πξνζνκνηψλεη ηελ έληππε κνξθή ησλ
βηβιίσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε κνξθή δηεπθνιχλεη ηελ αληηγξαθή θαη επηθφιιεζε
ηκεκάησλ ησλ βηβιίσλ ζε εθπαηδεπηηθέο εξγαζίεο.
Δκπινπηηζκέλε ςεθηαθή κνξθή html, φπνπ ζε θάζε βηβιίν βξίζθνληαη ελεξγά
εηθνλίδηα πνπ νδεγνχλ ζε πξνζνκνηψζεηο, πεηξάκαηα, αζθήζεηο, εθπαηδεπηηθά
παηρλίδηα, θνπίδ, ζηαπξφιεμα, βίληεν, εηθφλεο, ράξηεο, νπηηθνπνηήζεηο θαη
άιια αληηθείκελα κέζα απφ ηα απνζεηήξηα «Φσηφδεληξν».
Μνξθή ibook, ε νπνία αθνξά κε εκπινπηηζκέλα ζρνιηθά βηβιία καζεηή γηα
ρξήζε απφ ζπζθεπέο ipad.
Φεθηαθέο κνξθέο γηα ακβιχσπεο κε γξακκαηνζεηξέο 18 έσο 38 ζεκείσλ.

5.4 Φσηφδεληξν
Σν ςεθηαθφ ζρνιείν παξέρεη πξφζβαζε ζηνλ «Δζληθφ πζζσξεπηή Δθπαηδεπηηθνχ
Πεξηερνκέλνπ- Φσηφδεληξν», ζηα «Φεθηαθά Απνζεηήξηα Αλνηρηψλ Δθπαηδεπηηθψλ
Πφξσλ-Φσηφδεληξν» θαη ζην «Φσηφδεληξν Πνιηηηζκφο».
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Δηθφλα 30. Απνζεηήξηα «Φσηφδεληξν»

Ο «Δζληθφο πζζσξεπηήο Δθπαηδεπηηθνχ Πεξηερνκέλνπ-Φσηφδεληξν» γηα ηελ
Πξσηνβάζκηα θαη ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε είλαη ε θεληξηθή e-ππεξεζία ηνπ
ΤΠΑΗΘ, δηαζέζηκε ζηε δηεχζπλζε http://photodentro.edu.gr/aggregator. Παξέρεη
δσξεάλ ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη φρη κφλν, κε
ηελ αμηνπνίεζε αλνηρηψλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ (OER).

Δηθφλα 31. Κεληξηθή πχιε ΦΧΣΟΓΔΝΣΡΟ
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Σν Φσηφδεληξν επηηξέπεη ηελ εληαία αλαδήηεζε ηνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ, αθνχ ζε απηφ
ελνπνηνχληαη δηάθνξα απνζεηήξηα. Έρεη ήδε αληιήζεη ζηνηρεία (κεηαδεδνκέλα) απφ
14 απνζεηήξηα ή ζπιινγέο, απφ 17 θνξείο ζπλνιηθά, ελψ ζπλερίδεη ηνλ εκπινπηηζκφ
ηνπ κε άιια απνζεηήξηα, πνπ θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο:











Φσηφδεληξν Μαζεζηαθά Αληηθείκελα, φπνπ θηινμελνχληαη καζεζηαθά
αληηθείκελα. Πξφθεηηαη γηα απηφλνκεο θαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο κνλάδεο
ςεθηαθνχ πιηθνχ πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε
κάζεζε, φπσο γηα παξάδεηγκα δηαδξαζηηθέο πξνζνκνηψζεηο, νπηηθνπνηήζεηο,
πεηξάκαηα, δηεξεπλήζεηο, εηθφλεο, εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, 3D ράξηεο,
αζθήζεηο θηι.
Φσηφδεληξν Δθπαηδεπηηθά Βίληεν, πνπ πεξηιακβάλεη ζπιινγέο ζχληνκσλ
εθπαηδεπηηθψλ βίληεν (κέρξη 10 ιεπηά) γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο καζεζηαθήο
δηαδηθαζίαο.
Φσηφδεληξν EDUSOFT, φπνπ ππάξρνπλ εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη παθέηα
κε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνπηθή κεηαθφξησζε.
Φσηφδεληξν Τιηθφ Υξεζηψλ. Δδψ νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα πξνζζέηνπλ
δηθά ηνπο καζεζηαθά αληηθείκελα ή λα βξίζθνπλ καζεζηαθά αληηθείκελα
άιισλ ρξεζηψλ.
Φσηφδεληξν Πνιηηηζκφο, πνπ παξέρεη αλαδήηεζε ζε πνιινχο επηιεγκέλνπο
ςεθηαθνχο πφξνπο απφ πνιηηηζκηθέο ζπιινγέο πνπ αληινχληαη απφ ηελ
Δπξσπατθή Πχιε πνιηηηζκηθνχ πεξηερνκέλνπ "Europeana” (europeana.eu) ή
απφ απνζεηήξηα κνπζείσλ θαη άιινπο θνξείο. Κάζε ςεθηαθφο πφξνο
ζπλνδεχεηαη απφ παηδαγσγηθφ κεηαζρνιηαζκφ γηα ηε ζσζηή αμηνπνίεζή ηνπ
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Φεθηαθά Γηδαθηηθά ελάξηα ηεο Πιαηθφξκαο «ΑΗΧΠΟ» ηνπ ΗΔΠ,
πεξηγξάθεηαη παξαθάησ αλαιπηηθά.

5.5 Πιαηθφξκα Φεθηαθψλ Γηδαθηηθψλ ελαξίσλ «Αίζσπνο»
Ζ Πιαηθφξκα «Αίζσπνο» πεξηιακβάλεη ςεθηαθά δηαδξαζηηθά δηδαθηηθά ζελάξηα,
επηζηεκνληθά πηζηνπνηεκέλα, δηαζέζηκα γηα θάζε ελδηαθεξφκελν ζηε δηεχζπλζε
http://aesop.iep.edu.gr/.
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Δηθφλα 32. Ζ πιαηθφξκα «Αίζσπνο»

Ζ ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα δεκηνπξγήζεθε απφ ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο
Πνιηηηθήο ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2007-2013. ηελ πιαηθφξκα ππάξρνπλ:




Τπνδεηγκαηηθά ζελάξηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ επηζηεκνληθέο επηηξνπέο
εκπεηξνγλσκφλσλ.
Βέιηηζηα ζελάξηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη
βαζκνινγήζεθαλ απφ δχν αμηνινγεηέο κε κέζν φξν πάλσ απφ 70 κνλάδεο.
Δπαξθή ζελάξηα εθπαηδεπηηθψλ κε κέζε βαζκνινγία απφ 50 κέρξη 69,5
κνλάδεο.

Ζ Πιαηθφξκα «Αίζσπνο» δηαζέηεη έλα πιήζνο δηαδξαζηηθψλ εξγαιείσλ πνπ
εμππεξεηνχλ ζηελ αλάπηπμε, ζρεδίαζε, ζπγγξαθή, παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε
ςεθηαθψλ δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ.
Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ρξεζηψλ ε πιαηθφξκα είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην Φσηφδεληξν
θαη ην Φεθηαθφ ρνιείν.
5.6 Σν Ιλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο
Σν Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (ΗΔΠ) απνηειεί έλαλ επηζηεκνληθφ θνξέα
ςειά ζηελ ηεξαξρία, ην νπνίν ππνζηεξίδεη ην ΤΠΑΗΘ θαη παξάιιεια επνπηεχεηαη
απφ απηφ. θνπφο ηνπ είλαη ε επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε θαη ππνζηήξημε ζεκάησλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ Πξσηνβάζκηα θαη ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ηελ εηζαγσγή
ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ηε κεηαιπθεηαθή εθπαίδεπζε, ηελ επηκφξθσζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ απνηξνπή ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο.
ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ΗΔΠ ζπγθαηαιέγεηαη ε γλσκνδφηεζε γηα ηελ θαιχηεξε
εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ απνηίκεζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ηα δηδαθηηθά κέζα, ηελ επηινγή ησλ
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εθπαηδεπηηθψλ, ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ ηεο
εθπαίδεπζεο, ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ ηνπ εμσηεξηθνχ, ηελ νξγάλσζε ηεο
επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ εθαξκνγή λέσλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ.
Δπίζεο, εηζεγείηαη ηελ επνηθνδνκεηηθφηεξε ρξήζε ησλ πφξσλ θαη ηνπο βέιηηζηνπο
ηξφπνπο απνθπγήο ησλ αιιεινεπηθαιχςεσλ δηαθφξσλ εθπαηδεπηηθψλ εξεπλψλ.
Αθφκε, δηεξεπλά ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ζρνιηθή δσή, ηε καζεηηθή δηαξξνή, εηδηθήο
αγσγήο, ηε δνκήο ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ηελ πινπνίεζε ηεο
επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (http://iep.edu.gr/el/).
ην πιαίζην ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ην ΗΔΠ ην ζρνιηθφ έηνο 2021-21
νξγάλσζε ην πξφγξακκα «Δπηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο δεμηφηεηεο κέζσ
εξγαζηεξίσλ» πνπ ππνδηαηξείηαη ζε ηέζζεξηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. ηφρνο ηνπ
πξνγξάκκαηνο είλαη ε αλάπηπμε ζηνπο καζεηέο ησλ δεμηνηήησλ ηνπ 21νπ αηψλα:
δεμηφηεηεο ηεο δσήο, ήπηεο δεμηφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηερλνινγίαο θαη επηζηήκεο,
κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ελεξγεηηθψλ ηερληθψλ. Σέηνηεο δεμηφηεηεο είλαη ε θξηηηθή
ζθέςε, ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε ζπλεξγαζία, ε επηθνηλσλία, ε πξνζαξκνζηηθφηεηα, νη
πξσηνβνπιίεο, ε νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα, ε ελζπλαίζζεζε, νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ε
επίιπζε πξνβιεκάησλ, ν ςεθηαθφο θαη ηερλνινγηθφο γξακκαηηζκφο.
Αλάκεζα ζηα άιια έξγα ηνπ ΗΔΠ (Δηθφλα 33) ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε αλάπηπμε
αλνηθηψλ δηαδηθηπαθψλ καζεκάησλ (MOOC) γηα εθπαηδεπηηθνχο, φπσο ηα
πξνγξάκκαηα «Δμ Απνζηάζεσο ρνιηθή Δθπαίδεπζε» θαη «Μεζνδνινγία ηεο
ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε» πνπ πινπνηήζεθαλ πξφζθαηα.

Δηθφλα 33. Έξγα ηνπ ΗΔΠ

5.7 Σν Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο
Σν Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ηδξχζεθε ην 1992 θαη ιεηηνπξγεί απφ ην 1994.
Απνηειεί εξεπλεηηθφ ίδξπκα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ εδξεχεη ζηε
Θεζζαινλίθε θαη επνπηεχεηαη θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΤΠΑΗΘ. Δίλαη
πξνζβάζηκν ζηε δηεχζπλζε https://greeklanguage.gr.
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Δηθφλα 34. Σν Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο

Σν Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηηθφ θαη επηηειηθφ φξγαλν ηνπ
ΤΠΑΗΘ ζε ζέκαηα γισζζηθήο πνιηηηθήο. Απνζηνιή ηνπ είλαη:







ε έξεπλα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ινγνηερλίαο
ε έξεπλα ηεο γισζζηθήο αγσγήο θαη πνιηηηθήο
ε πηζηνπνίεζε επάξθεηαο ηεο ειιελνκάζεηαο
ε παξαγσγή εξεπλεηηθνχ θαη δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη φ,ηη άιιν ζπληειεί ζηελ
πξνβνιή θαη δηάδνζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο
ε γισζζηθή ζηήξημε θαη αξσγή ησλ παιηλλνζηνχλησλ θαη ηνπ απφδεκνπ
ειιεληζκνχ
ε ελίζρπζε ησλ δηδαζθφλησλ ηελ ειιεληθή γιψζζα ζην εζσηεξηθφ θαη
εμσηεξηθφ

5.8 Η δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα ΜΗΣΙΓΑ ηνπ Δ.Κ.Σ.
Ζ δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα ΜΖΣΗΓΑ ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Σεθκεξίσζεο θαη
Ζιεθηξνληθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΔΚΣ) δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε εθπαηδεπηηθνχο λα
δεκηνπξγήζνπλ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν γηα ηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε κε ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ δηαδηθηπαθψλ εξγαιείσλ ζπλεξγαζίαο θαη
ειεχζεξν πεξηερφκελν απφ ηηο πεγέο ηνπ ΔΚΣ (απνζεηήξηα, βάζεηο δεδνκέλσλ).
Δπίζεο, νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα
αληαιιάμνπλ απφςεηο, εληζρχνληαο έηζη ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη ζπκβάιινληαο
ηαπηφρξνλα ζηελ επηκφξθσζή ηνπο. Αθφκε, νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα
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ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πιηθφ πνπ αλαπηχρζεθε
πεξηνρέο:




ζηηο παξαθάησ επξείεο ζεκαηηθέο

«Νεφηεξε Διιεληθή Ηζηνξία θαη Πνιηηηζκφο»
«Αξραία θαη Βπδαληηλή Ηζηνξία θαη Πνιηηηζκφο»
«Φπζηθφ θαη Αζηηθφ Πεξηβάιινλ»

Δηθφλα 35. Ζ πιαηθφξκα ΜΖΣΗΓΑ

5.9 Διιεληθφ Λνγνηερληθφ θαη Ιζηνξηθφ Αξρείν (ΔΛΙΑ)
Σν Διιεληθφ Λνγνηερληθφ θαη Ηζηνξηθφ Αξρείν (ΔΛΗΑ), πνπ ηδξχζεθε ην 1980, έρεη
ςεθηνπνηήζεη πάλσ απφ 100.000 ηίηινπο ειιεληθψλ βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ,
εκεξνινγίσλ θαη εθεκεξίδσλ πνπ εθδφζεθαλ ηνλ19ν θαη ηνλ 20ν αηψλα,
πινπνηψληαο ην επξσπατθφ πξφγξακκα Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. Σν
ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ είλαη δηαζέζηκν ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΔΛΗΑ, ζηελ Europeana θαη
ζην Open Archives. ην πιαίζην απηφ, ην 2015 ζε ζπλεξγαζία κε ην ΗΔΠ
ςεθηνπνίεζε έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ζρνιηθψλ βηβιίσλ ηνπ 19νπ θαη 20νπ αηψλα. Σα
βηβιία απηά εθηφο απφ ηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΔΛΗΑ είλαη πξνζβάζηκα θη απφ ην ΗΔΠ
(http://e-library.iep.edu.gr/iep/index.html).
Σα ςεθηνπνηεκέλα ζρνιηθά εγρεηξίδηα δηαζψδνληαη θαη απνηεινχλ ρξήζηκε
βηβιηνγξαθηθή πεγή γηα θάζε ελδηαθεξφκελν εξεπλεηή ή εθπαηδεπηηθφ πνπ ζέιεη λα
κειεηήζεη ηε ζρνιηθή δσή ζηε ρψξα καο, θαζψο θαη ηα ινγνηερληθά έξγα γλσζηψλ
ζπγγξαθέσλ, νη νπνίνη έγξαςαλ ζρνιηθά βηβιία. Δπίζεο, είλαη δηαζέζηκα ζε θάζε
πνιίηε πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηα βηβιία ησλ καζεηηθψλ ηνπ ρξφλσλ πνπ θαζνξίδνπλ
ηελ πξνζσπηθή ηνπ αλάπηπμε θαη ηελ πλεπκαηηθή ηνπ ζπγθξφηεζε.

100

5.10 Ηιεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο
Σα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο έρνπλ ςεθηνπνηεζεί πνιιά
βηβιία θαη έρνπλ δεκηνπξγεζεί ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο γηα παηδαγσγηθή
αμηνπνίεζε. Κάπνηα παξαδείγκαηα αλαθέξνληαη παξαθάησ:


Φεθηνπνηεκέλα ινγνηερληθά πεξηνδηθά - Ζιεθηξνληθή βηβιηνζήθε

Σν ΔΚΔΒΗ (http://www.ekebi.gr/) κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» (Γ’ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο), ππφ
ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ αλέιαβε ηελ ςεθηνπνίεζε ινγνηερληθψλ
πεξηνδηθψλ θαη δεκηνχξγεζε ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε. Σα πεξηνδηθά πνπ επέηξεςαλ
ηελ ςεθηνπνίεζε παιηφηεξσλ ηεπρψλ ηνπο είλαη ηα εμήο: «Νέα Δζηία», «Οδφο
Παλφο», «Πιαλφδηνλ», «Πεξίπινπο», «Σν Γέληξν», «Ζ Λέμε», «Οξνπέδην». Φπζηθά,
αλακέλεηαη ε ζπλέρηζε ηεο ςεθηνπνίεζεο ησλ ειιεληθψλ ινγνηερληθψλ πεξηνδηθψλ.

Δηθφλα 36. Φεθηνπνηεκέλα ινγνηερληθά πεξηνδηθά




eBooks4Greeks-Διεχζεξε ςεθηαθή βηβιηνζήθε, δηαζέζηκε ζηε ζειίδα
https://www.ebooks4greeks.gr/.
Free-ebooks, δηαζέζηκε ζηε ζειίδα https://free-ebooks.gr/.

5.11 Πιαηθφξκεο αζχγρξνλεο δηδαζθαιίαο
Δθηφο απφ ηελ αζχγρξνλε πιαηθφξκα e-me πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, άιιε
εθπαηδεπηηθή πιαηθφξκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θιεηζίκαηνο
ησλ ζρνιείσλ εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο ηνπ Κνξνλντνχ ήηαλ ε Ζιεθηξνληθή ρνιηθή
Σάμε (eclass.sch.gr). Οη δχν απηέο πιαηθφξκεο αζχγρξνλεο δηδαζθαιίαο πξνυπήξραλ,
αιιά αλαβαζκίζηεθαλ θαη εκπινπηίζηεθαλ πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο
ρηιηάδεο λένπο ρξήζηεο. H είζνδνο ζηελ Ζιεθηξνληθή ρνιηθή Σάμε (ε-ηάμε) γίλεηαη
κε ηνπο θσδηθνχο ηνπ ΠΓ πνπ έρεη ν θάζε ρξήζηεο.
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Εικόνα 37. Η Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη

Ζ eclass απνηειεί κία επέιηθηε, αζθαιή θαη επθνιφρξεζηε πιαηθφξκα πνπ
πξνζθέξεηαη γηα ηε δηδαζθαιία απφ απφζηαζε, ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία
ησλ κειψλ ηεο ςεθηαθήο ηάμεο. Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
δεκηνπξγήζεη αζθήζεηο, καζήκαηα, έγξαθα θηι. θαη λα ηα αλαξηήζεη γηα ηνπο
καζεηέο ηνπ. Δπηπιένλ, ζηα καζήκαηα ηεο Ζιεθηξνληθήο ρνιηθήο Σάμεο κπνξνχλ λα
αλαξηεζνχλ ειεθηξνληθά βηβιία, εξγαζίεο, εξσηεκαηνιφγηα, δηαδξαζηηθέο αζθήζεηο,
ζπδεηήζεηο, wikis, πνιπκέζα, αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο, εξγαιεία επηθνηλσλίαο θαη
ηειεζπλεξγαζίαο.
5.12 Η Πιαηθφξκα ζχγρξνλεο δηδαζθαιίαο Webex
Ζ πιαηθφξκα ζχγρξνλεο δηδαζθαιίαο Webex ηεο Cisco ρξεζηκνπνηήζεθε απφ φινπο
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ απφ απφζηαζε ζηηο πεξηφδνπο
πνπ ήηαλ θιεηζηά ηα ζρνιεία ην ζρνιηθφ έηνο 2020-21. Ζ Webex παξέρεη κία ζεηξά
απφ εξγαιεία γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο, φπσο δηακνηξαζκφ ηεο νζφλεο,
αζπξνπίλαθα, κηθξφθσλν, ηελ εθαξκνγή Breakout sessions γηα ηε δεκηνπξγία
νκάδσλ, ην εξγαιείν Annotate γηα γξάςηκν ζηελ ςεθηαθή νζφλε, δεκηνπξγία
δεκνζθφπεζεο (polling), δεκηνπξγία θνπίδ θηι.

Δηθφλα 38. Οξηδφληηα κπάξα εξγαιείσλ ζηε Webex

5.13 Δθπαηδεπηηθή ηειεφξαζε
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο ηεο δηα δψζεο δηδαζθαιίαο, εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο,
ην ΤΠΑΗΘ, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΗΔΠ θαη ηελ ΔΡΣ, παξήγαγαλ ηειενπηηθά καζήκαηα
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κε ηε ζπλδξνκή έκπεηξσλ εθπαηδεπηηθψλ, ηα νπνία πξνβάιινληαλ κέζσ ηεο δεκφζηαο
ηειεφξαζεο ΔΡΣ2, σο κία ζχγρξνλε, νπηηθναθνπζηηθή εθπαηδεπηηθή πξφηαζε. Σα
καζήκαηα θπξίσο αθνξνχζαλ ηνπο καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ, ψζηε λα δηαηεξήζνπλ
ηελ επαθή ηνπο κε ηα καζεζηαθά αληηθείκελα. Σα καζήκαηα απηά βηληενζθνπήζεθαλ
θαη αλαξηήζεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα «ΜΑΘΑΗΝΟΤΜΔ ΣΟ ΠΗΣΗ» πνπ βξίζθεηαη
ζηε δηεχζπλζε https://www.ertflix.gr/category/mathainoumestospiti/ δηαζέζηκα γηα
ρξήζε απφ νπνηνλδήπνηε ην επηζπκεί.

Δηθφλα 39. Μαζαίλνπκε ζην ζπίηη

5.14 Ιζηνζειίδεο ζρνιείσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ
Πνιινί εθπαηδεπηηθνί αλαξηνχλ ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο ςεθηνπνηεκέλν δηδαθηηθφ
πιηθφ γηα ειεχζεξε πξφζβαζε ζε απηφ καζεηψλ, γνλέσλ θαη άιισλ εθπαηδεπηηθψλ.
Δπίζεο, ζπρλά αλαξηψληαη ηα παξαγφκελα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
(βίληεν, αθίζεο, θηι.), ψζηε λα επηηεπρζεί ε δηάρπζήο ηνπο ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ.
ην πιαίζην απηφ, ςεθηνπνηνχληαη δεκηνπξγίεο ησλ καζεηψλ (π.ρ. δσγξαθηέο) ή ν
ήρνο ηεο θσλήο ηνπο γηα ελζσκάησζε ζε βίληεν,
5.15 Άιιεο δηαδηθηπαθέο πεγέο κε εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν
Άιινη δηαδηθηπαθνί πφξνη κε εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν γηα δηδαθηηθή αμηνπνίεζε
αλαθέξνληαη επηγξακκαηηθά παξαθάησ:







Ζ
Πχιε
γηα
ηελ
Διιεληθή
Γιψζζα
(http://www.greeklanguage.gr/greekLang/index.html)
Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ (http://www.ekebi.gr/)
Πξσηέαο-Δθπαηδεπηηθά
ζελάξηα
γηα
ηα
γισζζηθά
καζήκαηα
(http://proteas.greek-language.gr/).
Μνπζείν ρνιηθήο Εσήο θαη Δθπαίδεπζεο-Δζληθφ Κέληξν Έξεπλαο θαη
Γηάζσζεο ρνιηθνχ Τιηθνχ (http://www.ekedisy.gr/).
Δζληθή Πηλαθνζήθε (https://www.nationalgallery.gr/el/#slide3)
Μνπζείν Αθξφπνιεο (https://www.theacropolismuseum.gr/)
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Δίλαη γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα έρνπλ ζεκεησζεί πνιιέο εμειίμεηο
φζνλ αθνξά ηελ ςεθηνπνίεζε ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ηφζν κε ηε ζηελή ηεο
έλλνηα, φζν θαη κε ηελ επξεία. Οη ρακειέο ςεθηαθέο επηδφζεηο ηεο ρψξαο καο, ε
ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη νη εθζέζεηο ηνπ ΟΟΑ αλάγθαζαλ ηνπο
ηζχλνληεο λα θηλεηνπνηεζνχλ κε γνξγφηεξνπο ξπζκνχο.
Σν Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο έρεη ζρεδηάζεη νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή
γηα ηελ ςεθηαθή αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο ζε φια ηα επίπεδα. Πξψηα απφ φια,
έρνπλ εηζαρζεί ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα (φπσο ην
myschool), πνπ εμππεξεηνχλ ηηο δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ.
Πνιιέο εξγαζίεο πιένλ γίλνληαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν (π.ρ. εγγξαθή ζην
λεπηαγσγείν), κε απνηέιεζκα λα κελ απαηηείηαη ε απηνπξφζσπε παξνπζία ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ ζηελ ππεξεζία. Δπηπιένλ, ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ θνξέσλ
ηνπ δεκνζίνπ έρεη κεηψζεη αηζζεηά ηε γξαθεηνθξαηία. Ζ απινπνίεζε ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ είλαη δεηνχκελν ελφο ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο.
Αλάκεζα ζηα ζεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ ςεθηαθή αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηε
ρψξα καο είλαη ε χπαξμε εζληθήο ζηξαηεγηθήο (κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο
Γηαθπβέξλεζεο), ε ζηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ κε θαζεγεηέο πιεξνθνξηθήο, ε
ζπγρξεκαηνδφηεζε ςεθηαθψλ έξγσλ απφ ηελ ΔΔ, ηα δηδάγκαηα απφ άιιεο πην
πξνεγκέλεο ρψξεο, ε απμαλφκελε ρξήζε ησλ έμππλσλ ζπζθεπψλ θαη νη ειιεληθέο
εηαηξίεο παξνρήο πςειήο ηερλνινγίαο. Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη θάπνηα αξλεηηθά
ζεκεία πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ζηελ Πξσηνβάζκηα
Δθπαίδεπζε ηεο Διιάδαο. Γηα παξάδεηγκα, ε έιιεηςε ςεθηαθήο θνπιηνχξαο ζηελ
εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, ε αζπλέρεηα ηνπ θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ, ε απνπζία
επαξθνχο ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζηα ζρνιεία. Δπηπιένλ, απνηεινχλ ηξνρνπέδε νη
κεησκέλνη νηθνλνκηθνί πφξνη, νη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο ζηηο πξνκήζεηεο, ε έιιεηςε
επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θηι.
Με ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο εκθαλίδνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξα ινγηζκηθά
θαη εθαξκνγέο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε κάζεζε κε ςεθηαθφ ηξφπν. πρλά ην δηδαθηηθφ
πιηθφ κεηαζρεκαηίδεηαη ζε ςεθηαθφ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο
καζεηέο ιφγσ ηεο πνιπηξνπηθφηεηάο ηνπ ή λα παξνπζηαζηεί ηαπηφρξνλα ζε πνιιά
άηνκα. Γεκηνπξγίεο ησλ καζεηψλ ελζσκαηψλνληαη ζε ηζηνζειίδεο ησλ ζρνιείσλ,
δηαρένληαο έηζη δηαδηθηπαθά ην έξγν ηνπο αθφκε θαη ζε άιιεο ρψξεο, γεγνλφο πνπ
εμππεξεηεί ζηελ πινπνίεζε επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ.
Ζ θαηάζηαζε πνπ επηθξάηεζε ζηελ εθπαίδεπζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο ηνπ
Κνξνλντνχ επηηάρπλε ηηο ήδε πξνγξακκαηηζκέλεο αλαβαζκίζεηο θαη έδσζε πνιχηηκα
δηδάγκαηα. Υξεζηκνπνηήζεθαλ επξέσο πιαηθφξκεο ζχγρξνλεο (π.ρ. Webex) θαη
αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο (eclass, e-me), νη νπνίεο κέρξη ηφηε είραλ πεξηνξηζκέλε
ρξήζε. Ζ θξαηηθή κεραλή θηλεηνπνηήζεθε, αλαβαζκίδνληαο ηηο ήδε ππάξρνπζεο
πιαηθφξκεο, ψζηε λα «ζεθψζνπλ» ην βάξνο ηεο ηειεθπαίδεπζεο θαη ησλ απμεκέλσλ
αλαγθψλ. Δπίζεο, θξφληηζε γηα ηελ πξνβνιή καζεκάησλ ηνπ δεκνηηθνχ απφ ηελ
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θξαηηθή ηειεφξαζε, ηα νπνία βηληενζθνπήζεθαλ θαη ελζσκαηψζεθαλ ζηελ
ηζηνζειίδα
«Μαζαίλνπκε
ζην
ζπίηη»
(https://www.ertflix.gr/category/mathainoumestospiti/) γηα ηελ ελίζρπζε ησλ
καζεηψλ.
Χζηφζν, νη επείγνπζεο αλάγθεο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο βξήθαλ
απξνεηνίκαζηνπο ρηιηάδεο εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο θαη γνλείο, νη νπνίνη δελ ήηαλ
αξθεηά εμνηθεησκέλνη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ήξζε κε θαζπζηέξεζε, παξφια απηά πινπνηήζεθε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζην
θξίζηκν απηφ δηάζηεκα ε αιιεινβνήζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο ήηαλ
ραξαθηεξηζηηθή, ηφζν ζε επίπεδν ζρνιείνπ, φζν θαη επξχηεξα κέζσ δηαδηθηχνπ.
Δθπαηδεπηηθνί κε ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο ζηηο ΣΠΔ αλήξηεζαλ ζρεηηθά βίληεν ζην
δηαδίθηπν, φπνπ εμεγνχζαλ ηε ρξήζε ησλ πιαηθνξκψλ ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο
ηειεθπαίδεπζεο, ηηο νπνίεο ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί
ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πνπ πινπνηήζεθε ππνρξεσηηθά ιφγσ ηνπ
θιεηζίκαηνο ησλ ζρνιείσλ. Αθφκε, δεκηνπξγήζεθαλ νκάδεο αιιεινβνήζεηαο, φπσο ε
νκάδα «εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε» ζε κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Απφ ηηο
εκπεηξίεο απηέο απνξξένπλ ρξήζηκα δηδάγκαηα πνπ επηβάιιεηαη λα ιεθζνχλ ππφςε
ζε κειινληηθνχο ζρεδηαζκνχο.
Σν επίπεδν ςεθηνπνίεζεο ζηηο θνηλσλίεο καο απμάλεηαη ξαγδαία. Δπνκέλσο, δελ
ππάξρεη πξαγκαηηθή έληαμε ρσξίο έλα ιεηηνπξγηθφ επίπεδν ςεθηαθήο ηθαλφηεηαο. Θα
πξέπεη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα είλαη ζπλερφκελε θαη νπζηαζηηθή, ψζηε
λα αλαπηχμνπλ ςεθηαθέο δεμηφηεηεο. Αθφκε, ε εθκάζεζε ηεο ρξήζεο θηλεηψλ
ζπζθεπψλ θαη ςεθηαθψλ εξγαιείσλ κπνξεί επίζεο λα θάλεη ηηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο
κάζεζεο πην επέιηθηεο, επαξθείο θαη απνηειεζκαηηθέο, εθφζνλ νη εθπαηδεπηηθνί
γλσξίδνπλ πψο λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ. Οη ελήιηθεο κπνξνχλ πξαγκαηηθά λα κάζνπλ λα
δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ ρξεζηκνπνηψληαο ςεθηαθά εξγαιεία. Παξάιιεια, νη
ζρνιηθέο κνλάδεο ζα πξέπεη λα επαλδξσζνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ κε ζχγρξνλν
ςεθηαθφ εμνπιηζκφ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο
θνηλφηεηαο.
Βέβαηα, γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ ζρνιείνπ δελ αξθεί κφλν ε ρξήζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ. Ζ ςεθηνπνίεζε ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ αιιαγέο ζηηο
δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζηελ νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ, ζηε ςεθηαθή θνπιηνχξα.
Δπίζεο, θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο ςεθηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε αλζξσπηζηηθή
πξνζέγγηζε, πνπ έρεη ζην επίθεληξφ ηεο ην άηνκν θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο αμίεο
ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο ειεπζεξίαο, ηεο επζχλεο, ηεο γλψζεο θαη ηεο αζθάιεηαο.
Αθφκε, είλαη αλαγθαία ε ηζφηηκε ζπκκεηνρή φισλ ζηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ.
Θα πξέπεη λα δνζνχλ πξνηεξαηφηεηεο θαη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα άηνκα πνπ
αδπλαηνχλ λα αθνινπζήζνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ, είηε γηαηί δελ έρνπλ ηηο
θαηάιιειεο δεμηφηεηεο, είηε γηαηί δελ έρνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα λα
απνθηήζνπλ ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ. ην πιαίζην απηφ, πξνηείλεηαη λα δηεξεπλεζεί
πεξαηηέξσ ε νπζηαζηηθφηεξε παξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ, κε δηαθάλεηα θαη ηζφηηκε
αληηκεηψπηζε, εμνηθνλνκψληαο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο πφξνπο.
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Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θάλεθε φηη ζηελ Διιάδα έρνπλ γίλεη ειάρηζηεο
έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ ςεθηνπνίεζε ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, νη νπνίεο
επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηνλ δηνηθεηηθφ ηνκέα θαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα
myschool. Λφγσ ηνπ βηβιηνγξαθηθνχ θελνχ, πξνηείλεηαη ε δηεμαγσγή πεξηζζφηεξσλ
εξεπλψλ πνπ ζα κειεηνχλ ην ζέκα ηεο ςεθηνπνίεζεο, ηφζν ζηνλ δηνηθεηηθφ ηνκέα
φζν θαη ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ησλ νπνίσλ
ηα επξήκαηα ζα γλσζηνπνηεζνχλ ζηνπο ηζχλνληεο ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε ζηνπο
κειινληηθνχο ζρεδηαζκνχο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη:








Ζ δηεμαγσγή εξεπλψλ πνπ ζα δηεξεπλνχλ ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ,
ησλ καζεηψλ θαη ησλ γνληψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο
ςεθηνπνίεζεο ηεο εθπαίδεπζεο.
Ζ πινπνίεζε εξεπλψλ πνπ ζα δηεξεπλνχλ ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά
απνηειέζκαηα πνπ επηθέξεη ε ςεθηνπνίεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηεο
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
Ζ δηεμαγσγή εξεπλψλ πνπ ζα εληνπίδνπλ ηα εκπφδηα ζηελ πινπνίεζε ηεο
ςεθηνπνίεζεο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
Ζ δηεμαγσγή εξεπλψλ πνπ ζα εληνπίδνπλ ηηο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο γηα
ςεθηνπνίεζε.
Ζ δηεμαγσγή ζπγθξηηηθψλ κειεηψλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ ζρεηηθά κε
ηα απνηειέζκαηα ηεο ςεθηνπνίεζεο ζηελ εθπαίδεπζε.
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