IOANNA OLYMPIOU
2020.07.07 10:16:11

IOANNA OLYMPIOU
CN=IOANNA OLYMPIOU
C=GR
O=Hellenic Public Administration Certification Services
E=olympiou.ioanna@minedu.gov.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Ε & Δ.Ε. ΕΚΠ/ΣΗΣ
& ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡOΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ’
Ταχ. Δ/νση
: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη
: 15180 – Μαρούσι
Πληροφορίες : Ι. Ολυμπίου, Μ. Αθανασίου
Ε. Σκορδιώτη
Τηλέφωνο
: 210-344 2831, 210 344 3039,
210-344 2303
Email
: epimorfosi.ekp@minedu.gov.gr

Public key:
RSA/1024 bits

Μαρούσι, 07 -07-2020
87536/Ε3

ΠΡΟΣ : Περιφερειακές Διευθύνσεις
Π.Ε. & Δ.Ε. Εκπαίδευσης
(pde@sch.gr)
ΚΟΙΝ :

ΠΕΚΕΣ
(pekes@sch.gr)

Θ Ε Μ Α : «Ψηφιακές δεξιότητες.»
Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης «Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών», που είναι προσβάσιμη μέσω της URL:
https://nationaldigitalacademy.gov.gr, έχει συγκεντρωθεί σε ένα σημείο εισόδου εκπαιδευτικό
περιεχόμενο για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών.
Όπως αναφέρεται και στο σχετικό ιστότοπο, στην Ψηφιακή Ακαδημία ο πολίτης μπορεί
να επιλέξει ελεύθερα, δωρεάν και χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες εγγραφής τα μαθήματα που
ταιριάζουν στις ανάγκες του, στα ενδιαφέροντα και στο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του
και να τα παρακολουθήσει διαδικτυακά με το ρυθμό που του ταιριάζει.
Σε ότι αφορά στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν τη δυνατότητα μέσα από την επιλογή «Εμπλουτίστε τις
εξειδικευμένες ψηφιακές σας δεξιότητες» να επιλέξουν από το πεδίο «Μαθήματα για
εκπαιδευτικούς», ανάμεσα σε 19 μαθήματα που αφορούν στη χρήση ΤΠΕ και ψηφιακού
υλικού στην εκπαίδευση, ενώ για εκπαιδευτικούς με αντικείμενο την Πληροφορική
παρουσιάζουν ενδιαφέρον και τα πεδία «Μαθήματα τεχνολογιών αιχμής», «Μαθήματα
Δικτύων Επικοινωνίας και Κυβερνοασφάλειας» και «Μαθήματα σχεδίασης και ανάπτυξης
λογισμικού».
Το ήδη υπάρχον περιεχόμενο των μαθημάτων παραχωρήθηκε δωρεάν και προς χρήση
από επιλεγμένους οργανισμούς με αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό κύρος, όπως ελληνικά

ακαδημαϊκά ιδρύματα, γνωστές διεθνείς εταιρείες, τραπεζικά ιδρύματα, τηλεπικοινωνιακοί
πάροχοι και οργανισμοί ψηφιακής εκπαίδευσης.
Επισημαίνεται ότι, δεδομένου ότι η πλατφόρμα είναι δυναμική και παρέχει τη
δυνατότητα συνεχούς εμπλουτισμού, τόσο των θεματικών ενοτήτων, όσο και των μαθημάτων,
ώστε να καλύπτεται ολοένα μεγαλύτερο εύρος εκπαιδευτικών αναγκών, η Ψηφιακή Ακαδημία
Πολιτών απευθύνει Ανοιχτή Πρόσκληση Προσφοράς Περιεχομένου αναζητώντας περαιτέρω
εθελοντές παρόχους ποιοτικού περιεχομένου.
Παρακαλούμε για την από μέρους σας σχετική ενημέρωση των εκπαιδευτικών της
δικαιοδοσίας σας.
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