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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η εταιρεία ΕΠΑΦΟΣ ασχολείται µε Πληροφοριακά Συστήµατα για τη ∆ηµόσια Εκπαίδευση.
Από το 1987 ξεκίνησε συστηµατικά την ανάπτυξη εφαρµογών για τις ανάγκες των σχολείων
όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης: Πρωτοβάθµια, ∆ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια.
Πιστεύοντας ότι η Πληροφορική θα αποτελέσει το όχηµα για τη γενικότερη αναβάθµιση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλους τους τοµείς (εκπαίδευση, διοίκηση, εργαστήρια), ο
ΕΠΑΦΟΣ κινήθηκε αποκλειστικά στον εκπαιδευτικό τοµέα και είναι σήµερα η µεγαλύτερη
εταιρεία παροχής συνολικών λύσεων για την εκπαίδευση.
Βασική ανάγκη όλων των διευθυντών, προϊσταµένων αλλά και των εκπαιδευτικών είναι η
ύπαρξη µιας ολοκληρωµένης εφαρµογής που να περιέχει σε ηλεκτρονική µορφή τους
νόµους, τις εγκυκλίους, τα διατάγµατα και τα πρότυπα έγγραφα του σχολείου έτσι ώστε να
αξιοποιούνται τα πλεονεκτήµατα της σηµερινής µας ηλεκτρονικής εποχής στο µέγιστο βαθµό:
Ταχύτητα στην αναζήτηση, ευκολία χρήσης, άµεση ενηµέρωση, οικονοµία του χαρτιού κλπ.
Η πρώτη βαθµίδα για την οποία αναπτύχθηκε η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ της
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ήταν η ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και η αµέσως επόµενη η Πρωτοβάθµια. Και
τα δύο λογισµικά έτυχαν θερµής υποδοχής από τους καθηγητές και τους δασκάλους και
σήµερα υπάρχουν περισσότερα από 4.500 σχολεία που βασίζουν τη λειτουργία τους στην
έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση της ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ του ΕΠΑΦΟΥ.
Ακολούθησε και το αντίστοιχο έργο για τα Νηπιαγωγεία. Το «1,2,3 κλικ» είναι το
πρωτοποριακό λογισµικό σε CD-ROM που ενηµερώνει για όλες τις εργασίες που πρέπει να
κάνει η Προϊσταµένη κατά την έναρξη, κατά τη διάρκεια και κατά τη λήξη του σχολικού
έτους, µε τα σχετικά υποδείγµατα για κάθε ενέργεια (ξεπερνούν τα 200).
Η µεγάλη επιτυχία και ανταπόκριση που βρήκαν τα λογισµικά στους εκπαιδευτικούς µας
οδήγησε στην απόφαση να δηµιουργήσουµε και την έντυπη µορφή της Νοµοθεσίας της
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Μολονότι τα πλεονεκτήµατα της Ηλεκτρονικής Νοµοθεσίας είναι
ασύγκριτα περισσότερα από τη στατική µορφή του βιβλίου, πιστεύουµε ότι αυτό θα φανεί σε
αρκετούς χρήσιµο, ειδικά σε όσους δε διαθέτουν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ή δεν είναι
εξοικειωµένοι µε τη χρήση του.
Μετά από παρότρυνση πολλών εκπαιδευτικών ασχοληθήκαµε, µε τη σοβαρότητα που µας
διακρίνει και µε τις κρίσεις στελεχών εκπαίδευσης. Συγκεντρώσαµε πάνω από 150
περιπτώσεις µελέτης, τις µελετήσαµε και δώσαµε πρακτικές απαντήσεις, σύµφωνα πάντα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία.Το αποτέλεσµα κατέπληξε κι εµάς τους ίδιους. ∆ιαπιστώσαµε ότι
υπερκαλύπτονται όλα τα θέµατα της λειτουργίας του σχολείου και ότι το βιβλίο αυτό θα είναι,
διαχρονικά, πολύ χρήσιµο για κάθε διευθυντή σχολείου. Θα µπορεί να βρει λύση για
οποιοδήποτε θέµα αντιµετωπίσει στο σχολείο.
Η επιστηµονική οµάδα του ΕΠΑΦΟΥ, καθογηγούµενη από τον Βαγγέλη Καρβούνη, έκανε
πάλι το θαύµα της.
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Σας ευχαριστούµε για την επιλογή του συγκεκριµένου βιβλίου και παραµένουµε στη
διάθεσή σας για οποιαδήποτε υπόδειξη ή ιδέα έχετε που θα κάνουν το έργο καλύτερο και πιο
χρήσιµο σε κάθε ∆ιευθυντή. ..........................................................................................................................
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