
 

ΘΕΜΑ:   Ψηφιακές βιβλιοθήκες και  υπηρεσίες για μαθητές και εκπαιδευτικούς –    

               «Ανακαλύπτω-Δημιουργώ Συμμετέχω»- Νέος δικτυακός τόπος   

               (https:// go.minedu.gov.gr) 

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ακολουθώντας τις διεθνείς 
εκπαιδευτικές τάσεις και συμβαδίζοντας με τις διεθνείς εκπαιδευτικές πολιτικές και 
πρακτικές στοχεύει στην αναβάθμιση της ψηφιακής εκπαίδευσης και στον ενεργό 
μελλοντικό κοινωνικοποιημένο πολίτη.  

Στο πλαίσιο αυτό, μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ψηφιακή εκπαίδευση ξεκινάει στα 
σχολεία. Μια σειρά ψηφιακών υπηρεσιών και βιβλιοθηκών είναι διαθέσιμες, ανοιχτές 
στους εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Στοχεύοντας στην ενημέρωση και ανάδειξη των 
διαθέσιμων και αναπτυσσόμενων υπηρεσιών ψηφιακής εκπαίδευσης του Υπουργείου σε 
ένα ευρύτερο κοινό, δημιουργήθηκε ο δικτυακός τόπος https://go.minedu.gov.gr. 

                       

                                    

  
 
 
             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑTA Α’  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
TMHMA B’ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Α΄  
 
 

  
 
Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας:  
 
 
Μαρούσι, 1-11-2016 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 
Φ25/1562/182938/ΓΔ4 

Ταχ. Δ/νση :  Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη :  15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα :  http://www.minedu.gov.gr  
Email :   spudonpe@minedu.gov.gr (ΠΕ) 
                           :  sde_tmd@minedu.gov.gr  (ΔΕ) 
                           :  depek_merimna@minedu.gov.gr    (ΕΕ) 
                           :  t08dea1@minedu.gov.gr  (ΕΑ) 
Πληροφορίες :  Ν.Στάμος (ΠΕ) 
                          :  Ε. Μερκούρη  (ΔΕ) 
                         :  Γ. Παπαναγιώτου (ΔΕ) 
                         :  Κ. Ελευθερίου (ΕΕ) 
                         :  Ε. Παναγιωτοπούλου (ΕΑ) 
                          :  Κ. Φύτρος      (ΕΑ)        
Τηλέφωνα : 210 3443372 (ΠΕ) 
                           :210 3442155  (ΔΕ) 
                           :210 3443010  (ΔΕ) 
                           :210 3442231  (ΕΕ) 
                           :2103442190   (ΕΑ) 
                           :210 3442055  (ΕΑ) 
 

  
ΠΡΟΣ:   
 

 
 

  

1. Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις  
    Εκπαίδευσης της χώρας 
2. Όλες τις Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της      
χώρας 
3. Γραφεία αρμόδιων Σχολικών     
     Συμβούλων της χώρας (μέσω των      
     Δ/νσεων ΠΕ και ΔΕ) 
 4. Σχολικές Μονάδες ΠΕ και ΔΕ της     
χώρας 
     (μέσω των Δ/νσεων ΠΕ και ΔΕ) 
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Ο δικτυακός τόπος https://go.minedu.gov.gr στοχεύει στην ενημέρωση και υποστήριξη 
μαθητών και εκπαιδευτικών όσον αφορά την ανοιχτή πρόσβαση σε ψηφιακές βιβλιοθήκες 
& υπηρεσίες ανά βαθμίδα και γνωστικό αντικείμενο. 

Στόχος είναι ο δικτυακός τόπος να επεκταθεί προς την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και δια 
βίου μάθηση ώστε να αποτελέσει μια ανοιχτή διαδικτυακή πύλη που θα προσφέρει 
κεντρική πρόσβαση και ενιαία αναζήτηση σε μεγάλο όγκο ψηφιακού εκπαιδευτικού 
περιεχόμενου που παράγεται ή έχει παραχθεί και θα εξακολουθεί να παράγεται στη χώρα 
από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εποπτευόμενους και έγκριτους 
φορείς καθώς και την εκπαιδευτική κοινότητα. 

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί να επισκεφθούν τον δικτυακό τόπο https://go.minedu.gov.gr 
και να υποβάλουν τις προτάσεις τους στο φόρουμ (στην επιλογή Προτάσεις-Επικοινωνία) 
για τα επόμενα στάδια ανάπτυξής του. 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

   ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 
-  Γραφείο Γενικού Γραμματέα YΠ.Π.Ε.Θ. 
-  Γενική Δ/νση Σπουδών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης 
-  Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης  Δ.Ε. 
    Τμήμα Α΄ 
- Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης  Π.Ε. 
    Τμήμα Α΄ 
-  Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης –Τμήμα Β’ 
-  Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης –Τμήμα Α΄ 
- Διεύθυνση Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ρ/τηλεόρασης  
   Τμ. Εκπαιδευτικής Ρ/τηλεόρασης 
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