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ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΜ ΟΣ ΥΠΕΠΘ: OktiM oioc 1999 - Ιούλιοζ 2000

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ - ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

• Δημιουργήθηκε Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών και εισάγεται για 
πρώτη φορά στο Ενιαίο Λύκειο το εναλλακτικό ή πολλαπλό βιβλίο.

• Διευρύνθηκε ο θεσμός του ολοήμερου νηπιαγωγείου. Το σχολικό έτος 
1999-2000 λειτούργησαν 700 ολοήμερα νηπιαγωγεία.

• Τέθηκε σε εφαρμογή το πιλοτικό πρόγραμμα «Ολοήμερο Δημοτικό 
Σχολείο» σε 28 Δημοτικά Σχολεία όλης της χώρας. Λειτουργούν επίσης 
1.500 τμήματα δημιουργικών δραστηριοτήτων σε Δημοτικά σχολεία 
διευρυμένου ωραρίου. Τα προγράμματα παρακολούθησαν 59.000 μαθητές 
και απασχολήθηκαν 3.300 νηπιαγωγοί και δάσκαλοι.

• Εφαρμόστηκε ο θεσμός του σχολικού τροχονόμου σε 835 σχολεία με 1.142 
σχολικούς τροχονόμους.

• Δημιουργούνται νέες προοπτικές για την εκπαίδευση των Ατόμων με 
ειδικές ανάγκες και την επαγγελματική τους κατάρτιση μετά την ψήφιση 
του Νόμου για την Ειδική Αγωγή.

• Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες του Ενιαίου Λυκείου. Συνολικά το Π.Ι. 
παρέδωσε 169 νέα βιβλία και 164 διδακτικά πακέτα στο πλαίσιο της 
αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών.

• Πρόσθετη διδακτική στήριξη: Δημιουργήθηκαν 11.886 τμήματα τα οποία 
παρακολούθησαν 45.166 μαθητές και απασχολήθηκαν 6.811 διδάσκοντες 
με συνολική δαπάνη 6,5 δις.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

• Αποτελεί αιχμή της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας.
• Εκδόθηκε η απόφαση για τις ειδικότητες κατά τομέα και για τους δυο 

κύκλους σπουδών που θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2000-2001.
• Δημιουργήθηκαν 24 νέες ειδικότητες σε όλους τους τομείς.
• Παραδόθηκαν νέα αναλυτικά προγράμματα για 42 ειδικότητες και 128 νέα 

βιβλία,
• Εκδίδονται και διανέμονται 373 τίτλοι βιβλίων εκ των οποίων τα 177 για 

πρώτη φορά.
• Με 188,5 δις από το ΒΈ Π ΕΑΕΚ  ενισχύεται αποκλειστικά η ΤΕΕ για τη 

δημιουργία σύγχρονων εργαστηρίων, υποδομών και σύγχρονα 
εκπαιδευτικά προγράμματα.
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ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΠΝ - ΔΙΑΠΟΛΙΤΊΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

• Προωθήθηκαν ενέργειες που στοχεύουν στην αναμόρφωση και στον 
εκσυγχρονισμό της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. 
Δημιουργηθηκε σύγχρονο διδακτικό και εποπτικό υλικό. Εφαρμόζονται 
μοντέλα δίγλωσσης εκπαίδευσης.

• Δημιουργήθηκαν βάσεις δεδομένων εκπαιδευτικά λογισμικά και δίκτυα 
επικοινωνίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και του ελληνισμού της 
Δι ασποράς.

• Καθιερώθηκε το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, σημαντικό κίνητρο για την 
τόνωση της ζήτησης της Ελληνικής Γλώσσας και διενεργήθηκαν 
εξετάσεις για την απόκτησή του σε 28 κέντρα σε όλο τον κόσμο.

• Υλοποιούνται προγράμματα για την Εκπαίδευση των παλιννοστούντων και 
αλλοδαπών μαθητών.

• Προωθήθηκε η δημιουργία διδακτικού υλικού στη μητρική τους γλώσσα.
• Επιμορφώθηκαν 800 εκπαιδευτικοί σε θέματα δίγλωσσης και 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
• Πραγματοποιήθηκαν μαθητικά συμπόσια κατά του ρατσισμού και της 

ξενοφοβίας.
• Αναμορφώθηκε ο θεσμός των τάξεων υποδοχής με στόχο τη μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα.
• Δημιουργήθηκαν 20 σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
• Η πολιτική για την εκπαίδευση των μουσουλμάνων μαθητών είχε ως 

αποτέλεσμα την αύξηση κατά 70% όσων φοιτούν στη δημόσια 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση το σχολικό έτος 1999-2000.

• Εφαρμόστηκε πρόγραμμα εκπαίδευσης των παιδιών των Τσιγγάνων. 
Αυξήθηκε κατά 40% ο αριθμός των μαθητών και περιορίστηκε το 
ποσοστό των διαρροών.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΝ

• Πραγματοποιήθηκαν ταχύρυθμα υποχρεωτικά επιμορφωτικά προγράμματα 
για τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τα νέα σχολικά βιβλία που 
παρακολούθησαν 17.000 καθηγητές.

• Υλοποιούνται 220 ταχύρρυθμα προαιρετικά επιμορφωτικά προγράμματα 
διάρκειας 40 ωρών για την επιμόρφωση 6.600 εκπαιδευτικών.

• Πραγματοποιήθηκαν επιμορφωτικά προγράμματα μέσης διάρκειας- 
6μηνιαία-για τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό που 
παρακολούθησαν 1.057 εκπαιδευτικοί.



• Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα από το Ιο ΕΠΕΑΕΚ για την εξομοίωση των 
πτυχίων των δασκάλων διετούς φοίτησης, στο οποίο φοίτησαν συνολικά 
20.500 δάσκαλοι.

• Σχεδιάστηκε η συνέχιση του προγράμματος για την εξομοίωση των 
πτυχίων 19.500 επιπλέον δασκάλων.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

• Βρίσκεται στη φάση της ολοκλήρωσής το Πρόγραμμα «Σχολικές 
Βιβλιοθήκες» ύψους 28 δις σε 500 σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα, με 
6.000 τίτλους βιβλίων ανά βιβλιοθήκη Θα λειτουργούν όλες μέχρι τον 
Οκτώβριο του 2000.

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

• Πραγματοποιήθηκαν 660 Προγράμματα Αγωγής Υγείας που 
παρακολούθησαν 7.500 μαθητές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

• Ολοκληρώθηκε η σύνδεση όλων των Ενιαίων Λυκείων και των ΤΕΕ της 
χώρας με Η/Υ με το Υπουργείο Παιδείας.

• Ολοκληρώνεται η εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων σε σχολεία της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα την αλλαγή της διδακτικής 
πρακτικής και την ενσωμάτωση των Η/Υ και Δικτυακών Τεχνολογιών 
στην εκπαιδευτική διαδικασία ( πρόγραμμα Οδύσσεια).

• Το 31% των Γυμνασίων, το 24% των Ενιαίων Λυκείων και το 33% ΤΕΕ 
είναι συνδεδεμένα με το Διαδίκτυο.

• Το 59% των Ενιαίων Λυκείων και το 58% των ΤΕΕ καλύπτεται από 
εργαστήριο πληροφορικής.

• Εισήχθηκαν μαθήματα που καλύπτουν ευρύ φάσμα της πληροφορικής 
Επιστήμης σε όλες τις τάξεις και κατευθύνσεις του Ενιαίου Λυκείου και σε 
ειδικότητες των ΤΕΕ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

• Στα 17 Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκαν 
προγράμματα που παρακολούθησαν 561 σχολεία.



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΝ ΚΤΙΡΙΠΝ

• Υλοποιείται μεγάλο πρόγραμμα κατασκευής νέων σχολικών κτιρίων για το 
στεγαστικό πρόβλημα της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και 
αναμορφώνονται τα σχολικά κτίρια, για να ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

• Το επενδυτικό πρόγραμμα του ΟΣΚ ανήλθε το σχολικό έτος 1999-2000 
στα 75 δις.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

• Δημιουργήθηκαν 15 Κέντρα Πληροφόρησης Νέων σε όλη την Ελλάδα.
• Λειτουργούν πιλοτικά θυρίδες νεανικής επιχειρηματικότητας με θεαματικά 

αποτελέσματα και διευρύνεται ο θεσμός για λειτουργία σε μόνιμη βάση.

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΑΕΙ - ΤΕΙ

• Ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη.
• Ιδρύθηκαν 80 νέα τμήματα στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Με την ίδρυση 

αυτή, καλύπτονται νέα γνωστικά αντικείμενα απαραίτητα για την πρόοδο 
της Επιστήμης και της Ερευνας, που θα συμβάλουν στην κοινωνική, 
τεχνολογική, οικονομική, και περιφερειακή ανάπτυξη της Χώρας. Επίσης, 
η ίδρυση αυτών των τμημάτων επέτρεψε την αύξηση του αριθμού 
εισακτέων σε πάνω από 80.000 φοιτητές. Τον Σεπτέμβριο του 2000 θα 
λειτουργήσουν 29 νέα τμήματα.

• Για τη δημιουργία σύγχρονων βιβλιοθηκών χρηματοδοτήθηκαν τα 18 ΑΕΙ 
της χώρας, 10 ΤΕΙ, η ΣΕΛΕΤΕ και η Ακαδημία Αθηνών.

• Προωθήθηκε η ηλεκτρονική διασύνδεση των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης με συνολική χρηματοδότηση 62 έργων για το σκοπό αυτό.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

• Ο ΟΕΕΚ προχώρησε στην επέκταση του δικτύου των δημοσίων ΙΕΚ σε 
όλη την χώρα καλύπτοντας γεωγραφικά όλη την επικράτεια.

• Το εαρινό εξάμηνο του 1999 λειτούργησαν 125 ΙΕΚ, το φθινοπωρινό 135 
και 199 το εαρινό εξάμηνο του 2000.


