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ΕΡΩΤΗΣΗ  
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων 
Θέµα: «Ποια η πρόοδος στην Ελληνική Ψηφιακή Εκπαίδευση;» 

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας στην εκπαιδευτική διαδικασία 
σε όλες τις βαθµίδες δηλαδή στην πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και 
τριτοβάθµια εκπαίδευση δηµιουργούν συνθήκες ανατροφοδότησης και 
διάχυσης της γνώσης κατά τρόπο  που ο εκπαιδευτικός ενισχύει τις διακριτές 
έννοιες πληροφόρηση- γνώση-µάθηση αναπροσαρµόζοντας το παραδοσιακό 
µοντέλο διδασκαλίας. 

Η ψηφιακή εκπαίδευση µε την χρήση προηγµένης τεχνολογικά υποδοµής, 
όπως διαδραστικών πινάκων, φορητών υπολογιστών και βιντεοπροβολών, η 
οποία επιτρέπει την πρόσβαση στο διαδίκτυο είτε από τις αίθουσες 
διδασκαλίας είτε από οιοδήποτε τρίτο χώρο παρακολούθησης µαθηµάτων ή/
και διαλέξεων, αποτελεί τµήµα των σύγχρονων διδακτικών µεθόδων που 
υιοθετούνται στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών. 

Η Ελλάδα εµφανίζεται να προωθεί την ψηφιακή εκπαίδευση ξεκινώντας από 
την πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση µέσω της παροχής 
ψηφιακών υπηρεσιών και βιβλιοθηκών που είναι ανοικτές στους 
εκπαιδευτικούς, τους µαθητές και τους γονείς και µε σκοπό την επέκτασή 
της στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και τη δια βίου µάθηση.  Η στήριξη της 
χρήσης του διαδικτύου για την πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό καθώς και 
σε µαζικά ανοικτά διαδικτυακά µαθήµατα (Massive Open Online Courses-
MOOC) αναµένεται αφενός να ενισχύσει τη συµµετοχή εκπαιδευόµενων χωρίς 
όρια και αφετέρου να αποτελέσει ανεξάρτητη πηγή εσόδων για τα ιδρύµατα 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 



Επειδή η ψηφιακή εκπαίδευση  εκφεύγει των παραδοσιακών µορφών 
διδασκαλίας παρέχοντας ευρύ φάσµα νέων διδακτικών και µαθησιακών 
πεδίων, 

Επειδή η χώρα µας έχει κάνει τα πρώτα βήµατα για την αξιοποίηση των 
ανοικτών τεχνολογιών εισάγοντας καινοτοµίες στο σηµερινό σχολείο,  

Επειδή  η επέκταση των τεχνολογικών εφαρµογών στην Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση και τη δια βίου µάθηση δύναται αφενός να αυξήσει τον αριθµό 
των διαδικτυακών φοιτητών και αφετέρου να ενισχύσει οικονοµικά τα 
πανεπιστηµιακά και τεχνολογικά ιδρύµατα της χώρας µας, 

Ερωτάται ο αρµόδιος υπουργός: 

- Σε τι ποσοστό έχει προχωρήσει η ψηφιοποίηση του διδακτικού υλικού 
στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση; Υπάρχει 
ταυτόχρονη δυνατότητα πρόσβασης µαθητών και γονέων σε αυτό;  

- Υφίστανται προγράµµατα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών σε ετήσια 
βάση ώστε να λαµβάνουν γνώση των σύγχρονων παιδαγωγικών 
προσεγγίσεων για τη µάθηση και την αξιοποίηση των Τεχνολογιών 
Πληροφορίας στη διδασκαλία; 

- Ποιες  οι διδακτικές µέθοδοι που ακολουθούνται στην ελληνική 
ψηφιακή εκπαίδευση;  

- Ποια η πολιτική του υπουργείου σας για την επέκταση και ενίσχυση 
της ψηφιακής εκπαίδευσης στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα  της χώρας;  
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