
  
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ : «Πρόςκληςη κατάθεςησ ψηφιακοφ εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου, για την 

αξιοποίηςή του ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία». 

 

Σν εθπαηδεπηηθό καο ζύζηεκα αλαζρεδηάδεηαη θαη επαλαπξνζδηνξίδνληαη νη ζηόρνη θαη νη 

ιεηηνπξγίεο ηνπ. εκαληηθόο ζα είλαη ν ξόινο ηεο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κε Γξάζεηο πνπ έρνπλ ήδε αλαθνηλσζεί από ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΤΠΓΒΜΘ).  

ηηο αιιαγέο απηέο, βαζηθό ζηνηρείν απνηειεί ε αλάδεημε ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ 

πεξηερνκέλνπ, πνπ έρνπλ αλαπηύμεη εθπαηδεπηηθνί θαη ε δηαζεζηκόηεηά ηνπ ζην ζύλνιν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο,  ώζηε λα αμηνπνηεζνύλ ζην κέγηζην νη ππάξρνπζεο θαη νη λέεο 

ππνδνκέο πνπ ζα ζρεδηαζηνύλ.  

Με βάζε απηό, ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ πποζκαλεί  

εκπαιδεςηικούρ να καηαθέζοςν τηθιακό εκπαιδεςηικό ςλικό (π.σ. πολςμεζικέρ 

παποςζιάζειρ, διαδπαζηικέρ εθαπμογέρ, πποζομοιώζειρ, οπηικοακοςζηικό ςλικό, 

εκπαιδεςηικά παισνίδια) πος έσοςν οι ίδιοι αναπηύξει.  Σο ςλικό αςηό θα ππέπει να 

ανηιζηοισεί ζε ζςγκεκπιμένο γνυζηικό ανηικείμενο, ηάξευν ηηρ Α/θμιαρ και Β/θμιαρ 

εκπαίδεςζηρ (με βάζη ηα ιζσύονηα Ππογπάμμαηα ποςδών) θαη λα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία.  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΣΤΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΤΛΗ 
 

 

 

 

 

----- 
Σαχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 
Σ.Κ. – Πόλη: 151 80 - Μαροφςι 
Ιςτοςελίδα: http://www.e-yliko.gr 
Πληροφορίεσ:  Βουτςινάκησ Κων/νοσ  
Σηλζφωνο: 210 344 2056 

e-mail: e-yliko@ypepth.gr 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

----- 

Μαροφςι,     1  /  6 /2010 

Βαθμ. Προτερ. : ΕΠΕΙΓΟΝ 

Α.Π.  :  62273/ΛΑ 

ΠΡΟ :  

- Περιφερειακοφσ Δ/ντεσ Π.Ε. & Δ.Ε. 
τησ χϊρασ (Ζδρεσ τουσ) 

- Προϊςταμζνουσ Επ. & Παιδ. 
Καθοδήγηςησ Π.Ε. & Δ.Ε. τησ 
χϊρασ (Ζδρεσ τουσ) 

- Γραφεία χολικϊν υμβοφλων Π.Ε. 
& Δ.Ε. (μζςω των Περιφ. Δ/νςεων 
Π.Ε. & Δ.Ε.) 

- Δ/νςεισ και Γραφεία Π.Ε. & Δ.Ε. τησ 
χϊρασ (ζδρεσ τουσ) 

- χολικζσ Μονάδεσ 
Π.Ε & Δ.Ε.  
(μζςω των Δ/νςεων Π.Ε. & Δ.Ε τησ 
χϊρασ) 



Μεηά από ηελ αμηνιόγεζή ηνπ, απηό ην ςεθηαθό πιηθό ζα είλαη ειεύζεξα πξνζβάζηκν από 

όινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, κέζσ ςεθηαθήο πιαηθόξκαο.  

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα επηζθεθζνύλ ηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.ypepth.gr/digi_content ώζηε λα θαηαζέζνπλ ην ςεθηαθό πιηθό ηνπο κέζσ ηεο 

αληίζηνηρεο ΦΟΡΜΑ ΚΑΣΑΘΔΗ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ην πξνο ππνβνιή αξρείν μεπεξλά ην κέγεζνο ησλ 16ΜΒ, νη 

ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα απνζηείινπλ ηαρπδξνκηθά ην ςεθηαθό εθπαηδεπηηθό πιηθό ζε 

νπηηθό δίζθν [CD ή DVD] ζηελ παξαθάησ δηεύζπλζε: 

Τποςπγείο Παιδείαρ, Για Βίος Μάθηζηρ και Θπηζκεςμάηυν.  

Γπαθείο Γικηςακήρ Δκπαιδεςηικήρ Πύληρ   

Ανδπέα Παπανδπέος 37 – 15180 ΜΑΡΟΤΙ  

με ηην ένδειξη (ΚΑΣΑΘΔΗ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ) 

ηην πεπίπηυζη καηάθεζηρ ηος τηθιακού ςλικού μέζυ οπηικού δίζκος (CD-DVD) θα 

ππέπει να πεπιλαμβάνεηαι ζε αςηόν ζςμπληπυμένη ζε ηλεκηπονική μοπθή και η 

Φόπμα Πεπιγπαθήρ Ψηθιακού Δκπαιδεςηικού Τλικού, ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.ypepth.gr/digi_content.  

Γηα γεληθά εξσηήκαηα επί ηεο δηαδηθαζίαο, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: digi_support@ypepth.gr  

 

 

 

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

ΒΑΙΛΔΙΟ ΚΟΤΛΑΪΓΗ 

 
 
 
 
Εςωτερική διανομή: 
1. Γραφείο κασ Τπουργοφ 
2. Γραφεία κ.κ. Τφυπουργών 
3. Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα Κ.Τ. 
4. Γραφείο κ. Ειδικοφ Γραμματζα Π.Ε & Δ.Ε. 
5. Γραφείο Δικτυακήσ Εκπαιδευτικήσ Πφλησ      


