
                               
            

 

ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συμμετοχής στο έργο «Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια  
Εκπαίδευση (Νηπιαγωγεία)»

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προσκαλεί το σχολείο σας να πάρει μέρος σε έρευνα. Η έρευνα 
εστιάζεται στη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση (Νηπιαγωγεία) και ειδικότερα αναφορικά με:

 τα υπάρχοντα αποθετήρια ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων, 
 το υφιστάμενο παιδαγωγικό πλαίσιο και
 τις υπάρχουσες υποδομές ΤΠΕ στα Νηπιαγωγεία.
Το σχέδιο έρευνας του έργου βασίζεται σε δείγμα, που έχει προκύψει μέσω τυχαίας δειγματοληψίας από 

το σύνολο των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία), ενώ τα στοιχεία, που θα 
προκύψουν θα αναλυθούν στατιστικά και θα αποτελέσουν μέρος μιας συνολικής αποτύπωσης της 
υπάρχουσας κατάστασης της ψηφιακής εκπαίδευσης και των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ελλάδα.

Το σχολείο σας καλείται να συμμετάσχει στην εν λόγω έρευνα με τη συμπλήρωση δομημένων 
ερωτηματολογίων από τον Προϊστάμενο/νη, Διευθυντή/ντρια και από τους/τις εκπαιδευτικούς του. 

Τα σχολεία που θα πάρουν μέρος στην έρευνα θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα δομημένα εργαλεία έρευνας, 
που βρίσκονται στον ιστότοπο https://srss-survey.eun.org/ . Στο πλαίσιο αυτό, θα ζητηθεί από τους/τις 
Προϊσταμένους/νες, Διευθυντές/ντριες και τους/τις εκπαιδευτικούς να συμπληρώσουν, ανώνυμα, τα 
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 Δ/νσεις A/θμιας Εκπ/σης
 Νηπιαγωγεία  που θα 

συμμετάσχουν στο έργο 
«Ανάπτυξη Ψηφιακών 
Δεξιοτήτων στην  
Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση 
(Νηπιαγωγεία)», όπως 
εμφαίνονται στο συνημμένο 
ηλεκτρονικό αρχείο με πίνακα 
παραληπτών (μέσω των 
Δ/νσεων Α/θμιας Εκπ/σης)   

https://srss-survey.eun.org/
http://www.minedu.gov.gr/


αντίστοιχα ερωτηματολόγια. Οι πληροφορίες των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων θα διαγραφούν μετά 
την ολοκλήρωση της έρευνας.

Στόχος των ερωτηματολογίων είναι να αποτυπωθεί το εύρος χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών στην 
διδακτική πράξη και να αναδειχθούν οι παράμετροι που θα επιτρέψουν στους/στις εκπαιδευτικούς να 
ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες στην καθημερινή διδακτική πρακτική τους.

Για το σκοπό αυτό απαιτείται επαρκής αριθμός συμμετοχής σχολείων και εκπαιδευτικών, γι’ αυτό και  
παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας. Είναι σημαντικό να 
συμμετάσχουν στην έρευνα όλοι  οι εκπαιδευτικοί της σχολικής σας μονάδας. Αν συμφωνήσει το σχολείο 
σας να συμμετάσχει, είναι απαραίτητο να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί για την  ηλεκτρονική διεύθυνση του 
ανωτέρω ιστοτόπου και τον κωδικό του σχολείου. 

Η γλώσσα της έρευνας είναι η ελληνική. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τη διαδικασία που θα 
ακολουθηθεί επισυνάπτονται. Ελπίζουμε στη συνεργασία και στην πολύτιμη συνδρομή σας για την επιτυχή 
υλοποίηση του έργου. 

Συνημμένα: 
- Ένα έγγραφο εφτά  (7) σελίδων
- Ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο excel με πίνακα παραληπτών

Εσωτ. Διανομή:
- Γενική Δ/νση Σπουδών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης
- Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Α/θμιας Εκπ/σης

/Τμήμα Β΄
- Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης / Τμήμα Γ΄

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
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