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ΘΕΜΑ: Χηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και ςχετικϋσ υπηρεςύεσ για την Πρωτοβϊθμια 

και Δευτεροβϊθμια Εκπαύδευςη 

Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 2500/18-07-2014 ϋγγραφο του Ι.Τ.Υ.Ε. – Διόφαντοσ 

 
Το «Ψηφιακό Σχολεύο» εύναι ϋνα ςύνολο δρϊςεων που ςτοχεύουν ςτην επιτυχό ϋνταξη και 

ενςωμϊτωςη των Τεχνολογιών Πληροφορύασ & Επικοινωνιών ςτην καθημερινό εκπαιδευτικό 

πρακτικό ςτο ςχολεύο. Το «Χηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο» αποτελεύ ϋναν από τουσ πϋντε 

ϊξονεσ δρϊςεων του Ψηφιακού Σχολεύου. Η ενύςχυςη του εξοπλιςμού των ςχολεύων με τουσ 

διαδραςτικούσ πύνακεσ και τα φορητϊ εργαςτόρια υπολογιςτών, η επιμόρφωςη των 

εκπαιδευτικών, η ηλεκτρονικό διούκηςη τησ εκπαύδευςησ και οι οριζόντιεσ υποςτηρικτικϋσ 

δρϊςεισ εύναι οι ϊλλοι τϋςςερισ ϊξονεσ δρϊςεων που ςυνθϋτουν το «Ψηφιακό Σχολεύο». 

Σο Χηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο του Χηφιακού χολεύου 

Η κεντρικό ςελύδα για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο τησ Πρωτοβϊθμιασ και 

Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ βρύςκεται ςτη διεύθυνςη http://dschool.edu.gr. Μϋςω τησ ςελύδασ 
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αυτόσ μπορεύτε να πλοηγηθεύτε ςτισ βαςικϋσ ψηφιακϋσ υπηρεςύεσ του Υπουργεύου Παιδεύασ και 

Θρηςκευμϊτων για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο τησ Πρωτοβϊθμιασ και 

Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ και ςυγκεκριμϋνα:  

Α. Ιςτότοποσ  «Διαδραςτικϊ χολικϊ Βιβλύα» (e-books.edu.gr) 

Ο ιςτότοποσ «Διαδραςτικϊ Σχολικϊ Βιβλύα» ςτη διεύθυνςη http://e-books.edu.gr εύναι ο επύςημοσ 

δικτυακόσ τόποσ του Υπουργεύου Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων για τη διϊθεςη και διανομό ςτα 

ςχολεύα τησ ψηφιακόσ μορφόσ των ςχολικών βιβλύων. Στον ιςτότοπο ϋχουν αναρτηθεύ και εύναι 

διαθϋςιμα ςχολικϊ βιβλύα για το Νηπιαγωγεύο, Δημοτικό, Γυμνϊςιο και Λύκειο, ςε ποικύλεσ 

μορφϋσ, κατϊλληλεσ για διαφορετικϋσ χρόςεισ: 

 χολικϊ Βιβλύα ςε ανοιχτό ψηφιακό μορφό (html): Περύπου 200 ςχολικϊ βιβλύα μαθητό 

ϋχουν διαμορφωθεύ ςε ανοιχτό ψηφιακό μορφό html που προςομοιώνει την ϋντυπη 

μορφό τουσ. Η μορφό αυτό κϊνει εφικτό την αντιγραφό και επικόλληςη τμημϊτων των 

βιβλύων ςε εργαςύεσ ό εκπαιδευτικϋσ δραςτηριότητεσ και δύνει τη δυνατότητα περαιτϋρω 

αξιοπούηςησ που περιεχομϋνου των βιβλύων με διϊφορουσ τρόπουσ. 

 Διαδραςτικϊ χολικϊ Βιβλύα: Σχολικϊ βιβλύα μαθητό ςε ανοιχτό ψηφιακό μορφό (html) τα 

οπούα ϋχουν εμπλουτιςτεύ με ψηφιακό διαδραςτικό εκπαιδευτικό υλικό. Το ψηφιακό 

υλικό ϋχει ςυςχετιςτεύ με την ενότητα του βιβλύου που αναφϋρεται ό αφορϊ. Στισ ςελύδεσ 

των διαδραςτικών ςχολικών βιβλύων ϋχουν ενςωματωθεύ «ενεργϊ» εικονύδια ό 

υπερςύνδεςμοι που παραπϋμπουν ςε ψηφιακϊ μαθηςιακϊ αντικεύμενα, όπωσ 

προςομοιώςεισ, διερευνόςεισ, πειρϊματα, εικόνεσ, εκπαιδευτικϊ παιχνύδια,  

τριςδιϊςτατουσ χϊρτεσ, ςταυρόλεξα, κ.α. Υπϊρχουν όδη διαθϋςιμα πϊνω από 100 

διαδραςτικϊ ςχολικϊ βιβλύα που καλύπτουν ϋνα ευρύ φϊςμα μαθημϊτων από τη Γ΄ 

Δημοτικού ϋωσ τη Β΄ Γενικού Λυκεύου.  

 Όλο το διδακτικό πακϋτο ανϊ μϊθημα ςε ψηφιακό μορφό pdf: Το διδακτικό πακϋτο 

μαθόματοσ περιλαμβϊνει το βιβλύο μαθητό, βιβλύο εκπαιδευτικού, τετρϊδια εργαςιών, 

κ.α. ςε μορφό pdf. Η μορφό αυτό εύναι κατϊλληλη για μεταφόρτωςη και τοπικό 

αποθόκευςη, προβολό ςε περιβϊλλον Η/Υ ό εκτύπωςη. 

Υπϊρχουν διαθϋςιμα διδακτικϊ πακϋτα pdf για όλα τα μαθόματα Δημοτικού, Γυμναςύου 

και Γενικού Λυκεύου (180 διδακτικϊ πακϋτα) ενώ εύναι ςε εξϋλιξη η ψηφιοπούηςη, 

ανϊρτηςη και διϊθεςη των βιβλύων ΕΠΑΛ. Επύςησ περιλαμβϊνονται περύπου 180 ςχολικϊ 

βιβλύα με γραμματοςειρϋσ 18 ϋωσ 38 ςημεύων για αμβλύωπεσ μαθητϋσ, που αντιςτοιχούν 

ςυνολικϊ ςε 800 τεύχη. 

 χολικϊ βιβλύα ςε μορφό ibooks: Πρόκειται για μη εμπλουτιςμϋνα ςχολικϊ βιβλύα μαθητό 

ςε μορφό προςαρμοςμϋνη για χρόςη από ςυςκευϋσ ipad (20 βιβλύα μαθητό ϋωσ ςόμερα) 

Β. ΥΨΣΟΔΕΝΣΡΟ: Χηφιακϊ Αποθετόρια και Εθνικόσ υςςωρευτόσ Εκπαιδευτικού 

Περιεχομϋνου (photodentro.edu.gr) 

Το Υωτόδεντρο αποτελεύ την κεντρικό διαδικτυακό υπηρεςύα του Υπουργεύου Παιδεύασ και 

Θρηςκευμϊτων για τη ςυγκϋντρωςη, οργϊνωςη, αποδοτικό αναζότηςη και διϊθεςη ςτην 

εκπαιδευτικό κοινότητα ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομϋνου για τη ςχολικό εκπαύδευςη. 

Περιλαμβϊνει μια ςειρϊ από Ψηφιακϊ Αποθετόρια Εκπαιδευτικού Περιεχομϋνου με το όνομα 

«Φωτόδεντρο», καθϋνα από τα οπούα εξυπηρετεύ διαφορετικούσ ςτόχουσ. Όλα τα αποθετόρια 

εύναι ανοιχτϊ ςε όλουσ, μαθητϋσ, δαςκϊλουσ, γονεύσ αλλϊ και κϊθε ενδιαφερόμενο. 
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Το Υωτόδεντρο παρϋχει δυνατότητεσ αναζότηςησ και πλοόγηςησ ςτο ψηφιακό περιεχόμενο με 

ποικύλουσ τρόπουσ: με βϊςη το γνωςτικό αντικεύμενο (θεματικό κατηγορύα, θεματικό ενότητα ό 

ϋννοια), τον τύπο του μαθηςιακού αντικειμϋνου, την ηλικύα των μαθητών, τη βαθμύδα 

εκπαύδευςησ, τισ ςυλλογϋσ όπου περιλαμβϊνεται, καθώσ και αναζότηςη ελεύθερου κειμϋνου, με 

λϋξεισ-κλειδιϊ, ό ςύνθετη αναζότηςη. 

Για κϊθε μαθηςιακό αντικεύμενο δύνεται ςυνοπτικό περιγραφό καθώσ και ϊλλα ςτοιχεύα που το 

χαρακτηρύζουν. Τα μαθηςιακϊ αντικεύμενα ςτην πλειοψηφύα τουσ λειτουργούν ϊμεςα μϋςα ςε 

περιβϊλλον φυλλομετρητό (browser). Κϊθε μαθηςιακό αντικεύμενο ϋχει μοναδικό αναγνωριςτικό 

αριθμό και μπορεύ να δεικτοδοτηθεύ ϊμεςα μϋςα ςε ηλεκτρονικϊ αρχεύα όπωσ εκπαιδευτικϊ 

ςενϊρια, δραςτηριότητεσ, φύλλα εργαςύασ, κ.α. με χρόςη τησ διεύθυνςησ φυςικού πόρου. Επύςησ, 

παρϋχεται δυνατότητα μεταφόρτωςησ των μαθηςιακών αντικειμϋνων για χρόςη τουσ εκτόσ 

διαδικτύου.  

Όλα τα αντικεύμενα του Φωτόδεντρου διατύθενται ελεύθερα με την ϊδεια Creative Commons CC 

BY-NC-SA. Το Φωτόδεντρο υλοποιεύ την εθνικό ςτρατηγικό για το ψηφιακό εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο και προωθεύ τη χρόςη των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων (OER) για τα ςχολεύα. 

Συγκεκριμϋνα, ϋωσ και ςόμερα λειτουργούν τα εξόσ Αποθετόρια: 

Β.1 Σο Πανελλόνιο Χηφιακό Αποθετόριο Μαθηςιακών Αντικειμϋνων  

Το ΥΨΣΟΔΕΝΣΡΟ > ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ ςτη διεύθυνςη http://photodentro.edu.gr/lor εύναι το 

Πανελλόνιο Αποθετόριο Μαθηςιακών Αντικειμϋνων για την Πρωτοβϊθμια και τη Δευτεροβϊθμια 

εκπαύδευςη. 

Φιλοξενεύ μαθησιακά αντικείμενα, δηλαδό αυτόνομεσ και επαναχρηςιμοποιόςιμεσ μονϊδεσ 

ψηφιακού υλικού που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διδαςκαλύα και τη μϊθηςη, όπωσ 

πειρϊματα, διαδραςτικϋσ προςομοιώςεισ, διερευνόςεισ, εικόνεσ, εκπαιδευτικϊ παιχνύδια, 

τριςδιϊςτατουσ χϊρτεσ, αςκόςεισ και ϊλλα.  

Περιλαμβϊνει τη ςυλλογό με τα μαθηςιακϊ αντικεύμενα που αναπτύχθηκαν ςτο πλαύςιο του 

Ψηφιακού Σχολεύου για τον εμπλουτιςμό των ςχολικών βιβλύων καθώσ και ςυλλογϋσ με 

επιλεγμϋνα αντικεύμενα που ϋχουν αναπτυχθεύ ςτο πλαύςιο διαφόρων δρϊςεων του Υπουργεύου 

Παιδεύασ ό ϊλλων φορϋων. 

Σόμερα περιϋχει όδη πϊνω από 5.000 μαθηςιακϊ αντικεύμενα, ενώ ςυνεχώσ δημοςιεύονται νϋα 

αντικεύμενα. Οι μεγαλύτερεσ ςυλλογϋσ περιλαμβϊνουν: Μαθηματικϊ (1800), Θρηςκευτικϊ (1400), 

Γεωγραφύα-Γεωλογύα (750), Αγγλικό Γλώςςα (400), Τεχνολογύεσ τησ Πληροφορύασ και των 

Επικοινωνιών-ΤΠΕ (350), Γαλλικό Γλώςςα (320), Χημεύα (300), Βιολογύα (280), Φυςικό (260) και 

Αιςθητικό αγωγό (140). 

Β.2 Σο Πανελλόνιο Χηφιακό Αποθετόριο Εκπαιδευτικών Βύντεο  

Το ΥΨΣΟΔΕΝΣΡΟ > ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΒΙΝΣΕΟ ςτη διεύθυνςη http://photodentro.edu.gr/video εύναι το 

Πανελλόνιο Αποθετόριο Εκπαιδευτικών Βύντεο για την Πρωτοβϊθμια και τη Δευτεροβϊθμια 

εκπαύδευςη. 

Φιλοξενεύ ςυλλογϋσ εκπαιδευτικών βίντεο μικρής διάρκειας (ϋωσ 10 λεπτών), που εξυπηρετούν 

διδακτικούσ ςτόχουσ τησ Πρωτοβϊθμιασ και Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ και μπορούν να 

ενταχθούν μϋςα ςε εκπαιδευτικϋσ δραςτηριότητεσ για την υποςτόριξη τησ διδαςκαλύασ και τησ 

μϊθηςησ, καθώσ και ςυλλογϋσ βύντεο που διακρύθηκαν ςε μαθητικούσ διαγωνιςμούσ. 
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Στην παρούςα φϊςη περιϋχει πϊνω από 800 εκπαιδευτικϊ βύντεο. Περιλαμβϊνεται η ςυλλογό με 

τα μικρόσ διϊρκειασ βύντεο από παραγωγϋσ τησ Εκπαιδευτικόσ τηλεόραςησ (700), η ςυλλογό του 

ϋργου EnergyBits με ευρωπαώκϋσ ςυμπαραγωγϋσ ντοκιμαντϋρ για θϋματα βιώςιμησ ανϊπτυξησ 

(24) και διακριθϋντα βύντεο μαθητών ςε ποικύλουσ διαγωνιςμούσ.  

Στο ΥΨΣΟΔΕΝΣΡΟ > ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΒΙΝΣΕΟ ακολουθεύται η ύδια λογικό αναζότηςησ και πλοόγηςησ με 

το Φωτόδεντρο των Μαθηςιακών Αντικειμϋνων. Επιπλϋον όμωσ υποςτηρύζεται αναζότηςη με 

βϊςη την παιδαγωγικό αξιοπούηςη των βύντεο μϋςα ςε εκπαιδευτικϋσ δραςτηριότητεσ.  

Σε φϊςη ανϊπτυξησ / ολοκλόρωςησ εύναι τα εξόσ Ψηφιακϊ Αποθετόρια τησ «οικογϋνειασ» 

Φωτόδεντρο: 

Β.3 Σο Αποθετόριο Εκπαιδευτικού Τλικού Φρηςτών του Τπουργεύου Παιδεύασ  

Το ΥΨΣΟΔΕΝΣΡΟ > E-YLIKO ΦΡΗΣΨΝ ςτη διεύθυνςη http://photodentro.edu.gr/ugc αποτελεύ το 

Αποθετόριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηςτών για την Πρωτοβϊθμια και τη Δευτεροβϊθμια 

εκπαύδευςη. Στο χώρο αυτό οι εκπαιδευτικού θα μπορούν αναρτούν τα δικϊ τουσ μαθηςιακϊ 

αντικεύμενα ό να αναζητούν μαθηςιακϊ αντικεύμενα ϊλλων χρηςτών. 

Το ΥΨΣΟΔΕΝΣΡΟ > E-YLIKO ΦΡΗΣΨΝ πρόκειται να αντικαταςτόςει μϋροσ τησ ςημερινόσ υπηρεςύασ 

τησ Εκπαιδευτικόσ Πύλησ (e-yliko) του Υπουργεύου Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων. Στην παρούςα 

φϊςη μεταφϋρεται ςτο αποθετόριο επιλεγμϋνο υλικό και προτϊςεισ διδαςκαλύασ τησ 

Εκπαιδευτικόσ Πύλησ e-yliko. Η υπηρεςύα προβλϋπεται να λειτουργόςει και να «ανούξει» προσ τουσ 

εκπαιδευτικούσ ώςτε να δημοςιεύουν περιεχόμενο με απλό τρόπο εντόσ του 2014. Στόχοσ εύναι να 

δημιουργηθεύ μύα ενεργό κοινότητα ανϊπτυξησ ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομϋνου, όπου 

εκπαιδευτικού (επώνυμα και ϋχοντασ δημόςιο προφύλ) θα αναρτούν και θα μοιρϊζονται το δικό 

τουσ ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, θα αξιολογούν και θα ανταλλϊςουν απόψεισ. 

Β.4 Σο Αποθετόριο Εκπαιδευτικών Λογιςμικών  

Το ΥΨΣΟΔΕΝΣΡΟ > ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ςτη διεύθυνςη http://photodentro.edu.gr/edusoft 

αποτελεύ το Πανελλόνιο Αποθετόριο Εκπαιδευτικού Λογιςμικού για την Πρωτοβϊθμια και τη 

Δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη. Φιλοξενεύ εκπαιδευτικϊ λογιςμικϊ και εκπαιδευτικϊ πακϋτα με 

εκπαιδευτικϋσ δραςτηριότητεσ για τοπικό μεταφόρτωςη. Στην παρούςα φϊςη αναρτώνται και 

περιγρϊφονται λογιςμικϊ/πακϋτα που αναπτύχθηκαν ό προςαρμόςτηκαν ςτο πλαύςιο ϋργων του 

Υπουργεύου Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων ό φορϋων του από το 1998 ϋωσ ςόμερα ό ϊλλα.  

Β.5 Υωτόδεντρο, ο Εθνικόσ υςςωρευτόσ Εκπαιδευτικού Περιεχομϋνου 

Το ΥΨΣΟΔΕΝΣΡΟ εύναι κϊτι παραπϊνω από μια «Οικογϋνεια» ψηφιακών αποθετηρύων που 

φιλοξενούν εκπαιδευτικό περιεχόμενο. 

Το ΥΨΣΟΔΕΝΣΡΟ ςτη διεύθυνςη http://photodentro.edu.gr αποτελεύ τον Εθνικό υςςωρευτό 

Εκπαιδευτικού Περιεχομϋνου για την Πρωτοβϊθμια και τη Δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, μύα 

κεντρικό διαδικτυακό e-υπηρεςύα του ΥΠΑΙΘ για τη ςυγκϋντρωςη και διϊθεςη του ψηφιακού 

εκπαιδευτικού περιεχομϋνου ςτη ςχολικό κοινότητα. Μϋςα από το ΥΨΣΟΔΕΝΣΡΟ οι χρόςτεσ θα 

αναζητούν ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό με ενιαύο τρόπο, ανεξϊρτητα πού εύναι αυτό 

αποθηκευμϋνο, εύτε βρύςκεται ςε αποθετόρια του Υπουργεύου Παιδεύασ αλλϊ και αλλού, όπωσ ςε 

εκπαιδευτικϋσ πύλεσ, ιςτότοπουσ μουςεύων κλπ. Η υπηρεςύα θα εύναι ςε λειτουργύα εντόσ του 

2014. 

http://photodentro.edu.gr/edusoft
http://photodentro.edu.gr/
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Γ. Η Χηφιακό Εκπαιδευτικό Πλατφόρμα «e-me» για μαθητϋσ και εκπαιδευτικούσ 

Η Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Πλατφόρμα με την ονομαςύα “e-me” («ο ηλεκτρονικόσ εαυτόσ μου» ό 

ςτα ελληνικϊ, «ειμύ») ςχεδιϊςτηκε για να αποτελϋςει το βαςικό περιβϊλλον εργαςύασ μαθητών 

και εκπαιδευτικών ςτην πρωτοβϊθμια και δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη.  

Η ψηφιακό εκπαιδευτικό πλατφόρμα e-me υλοποιεύται ωσ μύα αςφαλόσ κοινωνικό πλατφόρμα 

(social platform) για μαθητϋσ και εκπαιδευτικούσ, με δυνατότητεσ ανταλλαγόσ και διαμούραςησ 

αρχεύων και εφαρμογών.  

Θα αποτελεύ ϋνα ολοκληρωμϋνο ψηφιακό περιβϊλλον, αςφαλϋσ, αλλϊ ταυτόχρονα ανοικτό, για 

τη μϊθηςη, επικοινωνύα, ςυνεργαςύα και δικτύωςη όλων των μελών τησ ςχολικόσ κοινότητασ. Η 

ψηφιακό εκπαιδευτικό πλατφόρμα e-me θα παρϋχει το «χώρο» και τα «εργαλεύα» για να 

εξυπηρετεύ και να αναβαθμύζει αυτό που όδη ςυμβαύνει ςτο ςχολεύο. Θα εύναι ο προςωπικόσ 

χώροσ κϊθε μαθητό και κϊθε εκπαιδευτικού. Ένασ ψηφιακόσ χώροσ ςυνϊντηςησ και 

ςυνεργαςύασ. Αλλϊ και ϋνασ χώροσ προβολόσ τησ δουλειϊσ μαθητών, εκπαιδευτικών, ςχολεύων. 

Στην παρούςα φϊςη εύναι υπό καταςκευό. Η ϋκδοςη για ευρεύα χρόςη αναμϋνεται να 

ολοκληρωθεύ τον Ιούνιο του 2015. 

Δ. Ανϊδειξη και Προβολό Καλών Πρακτικών Αξιοπούηςησ Χηφιακού Εκπαιδευτικού 

Περιεχομϋνου  

Τϋλοσ, ςημειώνουμε ότι ςτο πλαύςιο του Ψηφιακού Σχολεύου ξεκύνηςε δρϊςη για την Ανϊδειξη και 

Προβολό Καλών Πρακτικών Αξιοπούηςησ Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομϋνου. Συγκεκριμϋνα, 

μϋςω του διαδικτυακού κόμβου «Συμμετϋχω» ςτη διεύθυνςη i-participate.gr, οι εκπαιδευτικού θα 

μπορούν να ςυμμετϋχουν και να υποβϊλλουν προτϊςεισ για καλϋσ πρακτικϋσ αξιοπούηςησ 

ψηφιακού περιεχομϋνου ςτην Πρωτοβϊθμια και Δευτεροβϊθμια Εκπαύδευςη, να αναζητούν και 

να αξιοποιούν καλϋσ πρακτικϋσ ςυναδϋλφων τουσ, να ςυνεργϊζονται και να ανταλλϊςουν 

απόψεισ και ιδϋεσ. 
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