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Πεπίλητη 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία αλαπηχζζνπκε έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ην νπνίν 

ζπγθεληξψλεη έλα ζχλνιν ππεξεζηψλ θαη εξγαιείσλ ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο, ηα νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνζδήπνηε Γηεπζπληήο κηαο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, γηα λα θαηαζηήζεη ηε δηνίθεζε απνηειεζκαηηθφηεξε, αιιά θαη γηα 

λα επηηχρεη απνηειεζκαηηθφηεξε ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία κε φιε ηε ζρνιηθή 

θνηλφηεηα, εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο θαη καζεηέο θαζψο θαη κε ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο παξνχζαο κειέηεο 

πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα θαηά ηελ νπνία δηεξεπλήζακε ηη εξγαιεία ρξεηάδεηαη θαη 

ρξεζηκνπνηεί έλαο Γηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο θαζψο θαη πνηα άιια εξγαιεία ζα 

κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ψζηε λα θάλεη ηηο θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο ηεο 

δηνίθεζεο πην απνηειεζκαηηθέο. 

Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ αλαπηχμακε πεξηέρεη ζπγθεληξσκέλα έλα ζχλνιν 

εξγαιείσλ θαη ππεξεζηψλ ηα νπνία αθελφο ρξεζηκνπνηεί θαζεκεξηλά ν Γηεπζπληήο 

κηαο ειιεληθήο ζρνιηθήο κνλάδαο πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 

ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηνίθεζε ηεο κνλάδαο, αθεηέξνπ 

πεξηέρεη επηπιένλ εξγαιεία ηα νπνία επηηξέπνπλ λα επηθνηλσλήζεη θαη λα ζπλεξγαζηεί 

απνηειεζκαηηθά θαη γξήγνξα κε ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Σν 

απνηέιεζκα είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε δηνίθεζε. 

 

 Λέξειρ-κλειδιά: Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε θαη Ζγεζία, 

απνδνηηθή δηνίθεζε, απνηειεζκαηηθφηεξε δηνίθεζε, ζπλεξγαηηθά εξγαιεία 
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Information Systems as a means of organizing and managing a 

School Unit 

 

Abstract 

In this work we develop an information system that brings together a set of 

information systems, services and tools for electronic communication and 

collaboration that any school manager can use to make administration more effective 

but also to achieve more effective collaboration and communication with the whole 

school community, teachers, parents and students, as well as with local authorities. 

In order to achieve the purpose of this study, we investigated what tools a school unit 

director needs and uses and what other tools he could use to make day-to-day 

management functions more effective. 

The Information System for Administration we have developed contains a set of tools 

that are used on a daily basis by the Director of a Greek School Unit of Primary or 

Secondary Education, which are necessary for the organization and administration of 

the unit. On the other hand it contains additional tools that enable to communicate and 

collaborate effectively and quickly with the members of the Educational Community. 

 

Keywords: Information Systems, Educational Management and Leadership, Efficient 

Administration, Collaborative Tools. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 
 

1.1  Διζαγυγή 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα ζπγθεληξψζεη θαη λα 

αμηνπνηήζεη έλα ζχλνιν δηαθφξσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη εξγαιείσλ 

ειεθηξνληθήο ζπλεξγαζίαο, ηα νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν Γηεπζπληήο κηαο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, ηφζν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηνίθεζή ηεο, φζν θαη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία κε εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο θαη 

καζεηέο. 

Αθνξκή γηα ηελ εξεπλεηηθή απηή πξνζπάζεηα απνηέιεζε ε θαζεκεξηλή επαθή κε 

δηεπζπληέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εμαηηίαο ηεο θχζεο ηεο 

εξγαζίαο κνπ, ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ Κέληξνπ Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ 

(ΚΔ.ΠΛΖ.ΝΔ.Σ.) Ν. Υαιθηδηθήο. Σα ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ 

ηίζεληαη θαη απαληψληαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έρνπλ ηεζεί απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ επηζθέπηνκαη ζηα πιαίζηα ηεο 

θαζεκεξηλήο εξγαζίαο κνπ. 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα σο κέζν νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο απνηειεί απαξαίηεην αιιά θαη επηβεβιεκέλν απφ ηε δηνίθεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ζέκα πνπ απαζρνιεί ηνλ ζεκεξηλφ δηεπζπληή κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Γεληθφηεξα ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ζρεδφλ εμ’ 

νινθιήξνπ πιένλ, βαζίδεηαη ζηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

εθπαίδεπζεο. Σα ζηνηρεία απηά αθνξνχλ φιε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαζψο θαη 

φιεο ηηο ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο πνπ ζπκβαίλνπλ (ηνπνζεηήζεηο, ππεξεηήζεηο, 

απνζπάζεηο, κεηαγξαθέο θ.η.ι.) 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ θαιείηαη έλαο Γηεπζπληήο νπνηαζδήπνηε 

ζρνιηθήο κνλάδαο, πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, λα αληηκεησπίζεη 

είλαη ην γεγνλφο φηη ππάξρεη κεγάινο φγθνο ειεθηξνληθήο εξγαζίαο πνπ πξέπεη λα 

δηεθπεξαησζεί ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο θαη πνιιά 

δηαθνξεηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, Γηα ην ιφγν απηφ ρξεηάδεηαη πξαγκαηηθά κηα 

πνιχ θαιή νξγάλσζε γηα λα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη. Δπηπιένλ, ππάξρεη πνιχ 

κεγάινο φγθνο ειεθηξνληθήο πιεξνθνξίαο, ν νπνίνο θαηαθζάλεη ζην ζρνιείν θαη 

πξέπεη λα δηαλεκεζεί ζσζηά θαη έγθαηξα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο. 
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Δπίζεο, ν Γηεπζπληήο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ εξγαζία αληηκεησπίδεη πξφβιεκα κε ηελ 

άκεζε επηθνηλσλία κε δηάθνξνπο θνξείο, φπσο ε ζρνιηθή επηηξνπή, νη εθπξφζσπνη 

ηνπ Γήκνπ, ν χιινγνο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ. ε δηάθνξα επίπεδα, απαηηείηαη 

άκεζε ζπλεξγαζία ε νπνία, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, δελ είλαη εθηθηή, αθνχ φινη 

έρνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, είλαη δχζθνιε ε κεηαθίλεζε. 

Όια απηά ζπλζέηνπλ κηα ρξνλνβφξα θαη, πνιιέο θνξέο, πνιχ δχζθνιε εξγαζία ηελ 

νπνία πξέπεη λα επηιχζεη έλαο Γηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο 

Δπηπιένλ ησλ απζηεξά ππεξεζηαθψλ ειεθηξνληθψλ δηαδηθαζηψλ, είλαη επηβεβιεκέλε 

ζήκεξα ε ρξήζε ζπλεξγαηηθψλ ηερλνινγηψλ ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο πιεξνθνξίαο 

θαη ζπλεξγαηηθψλ εξγαιείσλ. Ζ ρξήζε ηέηνησλ ηερλνινγηψλ κπνξεί λα θάλεη πην 

ειθπζηηθή ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, λα ελζαξξχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη λα ηνπο σζήζεη ζην δηακνηξαζκφ ηεο γλψζεο θαη ηεο 

δνπιεηάο ηνπο. Δπηπιένλ κπνξεί λα θέξεη πην θνληά γνλείο θαη καζεηέο, λα αλαπηχμεη 

θαηλνηφκεο δξάζεηο θαη ζπλεξγαζίεο κε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη, γεληθφηεξα, λα 

βγάιεη ηε ζρνιηθή κνλάδα θαη, θαη’ επέθηαζε, θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ δνπλ, 

εθπαηδεχνληαη θαη εξγάδνληαη κέζα ζε απηήλ  απφ ηα ζηελά φξηα ηεο ηνπηθήο 

θνηλφηεηαο. Μπνξεί λα θέξεη ζε επαθή αλζξψπνπο απφ δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ 

θαη έηζη ε ζρνιηθή θνηλφηεηα λα δηεπξχλεη ηνπο νξίδνληέο ηεο. 

ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ ζα δνχκε κέζα απφ ηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία, έλα πιήζνο πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δηεπζπληέο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Δπίζεο κπνξνχκε λα 

αληρλεχζνπκε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν ζχγρξνλνο δηεπζπληήο ρξεηάδεηαη ηηο 

ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο.  

 
1.2 Θευπηηική Πποζέγγιζη 

 

1.2.1 ύγσπονερ Σεσνολογίερ  

 

Οη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο [1] απαληψληαη κε δηάθνξνπο φξνπο αιιά θαη 

ζπλδπαζκνχο απηψλ θαη γεληθά απαληψληαη θαη ζπλνςίδνληαη σο ζπλεξγαηηθέο 

ηερλνινγίεο, ηερλνινγίεο ζχλλεθνπ, ηερλνινγίεο Web 2.0 θαη Web 3.0. Με απηνχο 

ηνπο φξνπο ελλννχκε φιε εθείλε ηελ ηερλνινγία πνπ επηηξέπεη ηελ νξγάλσζε θαη ηε 

δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα είλαη πην νξζή ε ηαμηλφκεζε, ε 
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απνζήθεπζή θαη ν δηακνηξαζκφο ηεο θαη γεληθφηεξα πην εχθνιε ε αλαδήηεζε θαη ε 

ρξήζε ηεο. Ζ ζχγρξνλε ηερλνινγία δηεπθνιχλεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

ρξεζηψλ θαη ηε ζπλεξγαζία γηα ηνλ δηακνηξαζκφ πεξηερνκέλνπ. Πξφθεηηαη γηα 

ηερλνινγία πνπ ζέηεη σο επίθεληξν ηνλ ρξήζηε, ν νπνίνο κπνξεί λα παξεκβαίλεη θαη 

λα δηακνξθψλεη ην πεξηερφκελν ηζηνζειίδσλ κέζσ δηαδξαζηηθψλ εθαξκνγψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθέο ζχγρξνλεο εθαξκνγέο  είλαη ηα θνηλσληθά κέζα (youtube), νη 

πιαηθφξκεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (π.ρ.  facebook, twitter) ηα wiki, ηα blog θαη 

πιήζνο άιισλ εθαξκνγψλ. Μέζα απφ εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία, φπσο ε αλαδήηεζε 

(search), ην tag, ε παξάζεζε links ή ην authoring,  νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ςεθηαθφ πεξηερφκελν αιιά θαη λα αλαλεψζνπλ, λα κνηξαζηνχλ ή  λα 

δηαγξάςνπλ ην πεξηερφκελν πνπ δεκηνχξγεζαλ. Οη εθαξκνγέο απηέο ελδπλακψλνπλ 

ηνλ ξφιν ηνπ ρξήζηε ζηε δηακφξθσζε θαη δηαθίλεζε ηεο πιεξνθνξίαο. 

 

 

Εικόνα 1: χγρξνλεο Σερλνινγίεο 

(public domain image, free to use, share or modify, even commercially) 
 

Όπσο αλαθέξνπλ νη ζπγγξαθείο ζην [18], ην Web 2.0 αλαθέξεηαη ζε κηα ππνηηζέκελε 

ή πξνηεηλφκελε δεχηεξε γεληά απφ web-based (βαζηζκέλεο ζην δηαδίθηπν) θνηλφηεηεο 
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θαη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ζθνπφ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ δεκηνπξγηθφηεηα, ηε 

ζπλεξγαζία θαη ηελ αληαιιαγή ηδεψλ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ. Ο φξνο 

πξσηνρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηελ O'Reilly Media ην 2004. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ 

ππεξεζηψλ είλαη ηα αθφινπζα: νη δηθηπαθνί ηφπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο (social 

networking sites), ηα wikis, ηα εξγαιεία επηθνηλσλίαο, ηα email groups θαη νη 

δηθηπαθνί ηφπνη πνπ δηαζέηνπλ ζπλεξγαηηθά εξγαιεία.  

Οη νη ζπγγξαθείο ζην [16], αλαθέξνπλ φηη ε δεθαεηία πνπ πέξαζε ραξαθηεξίζηεθε 

απφ ηε βαζκηαία κεηάβαζε απφ ηελ πξψηε (Web 1.0) ζηε δεχηεξε (Web 2.0) γεληά 

ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ. Ζ κεηάβαζε απηή, πνπ άιιαμε ξηδηθά ην πξφζσπν ηνπ 

Παγθφζκηνπ Ηζηνχ, κπνξεί λα πεξηγξαθεί ηφζν κε ηερληθνχο, φζν θαη κε άιινπο 

φξνπο. ε ηερληθφ επίπεδν, νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα εξγαιεία ηεο δεχηεξεο 

γεληάο ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ είλαη πνιιαπιάζηεο ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο 

εθείλσλ ηεο πξψηεο γεληάο. Ζ κεηάβαζε ζην Web 2.0 ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε 

κεηαβνιή ηνπ ξφινπ ηνπ ρξήζηε απφ ''θαηαλαισηή'' ζε ''ζπκκέηνρν'' θαη 

''ζπκπαξαγσγφ''. Δλψ ζην Web 1.0, νη ρξήζηεο κπνξνχζαλ απιψο λα δηαβάζνπλ (δει. 

θαηαλαιψζνπλ) ην πεξηερφκελν ηζηνζειίδσλ, ζην Web 2.0, κπνξνχλ φρη απιά λα 

δηαβάζνπλ αιιά θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζην πεξηερφκελν απηφ θαζαπηφ. Καηά 

ζπλέπεηα, ν Παγθφζκηνο Ηζηφο ζήκεξα νπζηαζηηθά απνηειεί κηα πιαηθφξκα 

ππεξεζηψλ ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ηεο ζπκκεηνρήο θαη ζηελ 

αμηνπνίεζε ηεο ζπιινγηθήο λνεκνζχλεο 

O ζπγγξαθέαο ζην [12] εξεπλά ηα ζχγρξνλα εξγαιεία ζηα ζέκαηα ηεο Δθπαίδεπζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη φηη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

ηεο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ, ηα εθαξκνδφκελα ζελάξηα 

πξέπεη λα είλαη ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελα, αθνχ ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη κεγάινο 

αξηζκφο πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ γηα λα εθαξκνζηνχλ νη ζηαηηζηηθέο κέζνδνη 

αλάιπζεο. ηελ παξαπάλσ απαίηεζε, δίλνπλ ιχζεηο ηα εξγαιεία Web 2.0, ηα νπνία, 

κεηαμχ άιισλ, είλαη εχθνια ζηε ρξήζε θαη είλαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθά γηα ηνπο 

ζχγρξνλνπο καζεηέο, πνπ ζηε κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία, είλαη ήδε εμνηθεησκέλνη κε 

ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ, ην δηαδίθηπν θαη ηα εξγαιεία θνηλσληθήο δηθηχσζεο (π.ρ. 

Facebook). Σα ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελα ζελάξηα πξνηείλεηαη λα είλαη θαη 

ζπλεξγαηηθά, γηα λα ππάξρεη θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ζπλεξγαζία αιιά θαη 

αληαγσληζκφο. Οη νκαδηθέο άιισζηε εξγαζίεο ησλ καζεηψλ, πξνβιέπνληαη θαη απφ 

ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ καζήκαηνο ηεο Σερλνινγίαο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ 
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Λπθείνπ πνπ είλαη ην πιένλ ζχγρξνλν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζηε ζρνιηθή 

εθπαίδεπζε. 

 

1.2.2 Σεσνολογίερ Πληποθοπίαρ και Δπικοινυνίαρ 

Έξεπλα ζρεηηθή κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ρξήζεο ησλ ΣΠΔ 

ζηε δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο δείρλεη φηη ππάξρεη κεγάιε αλάγθε επηκφξθσζεο 

ζε ζέκαηα ΣΠΔ, θαζψο θαη αλάπηπμεο λέσλ εξγαιείσλ. Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη, 

επίζεο, αλεπάξθεηα ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζηα ζρνιεία θαη πεξηνξηζκέλε ρξήζε 

ησλ ζρεηηθψλ ηερλνινγηψλ. Ζ έξεπλα έγηλε ζε εξεπλεηηθφ δείγκα 77 Γηεπζπληψλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ [2],[3],[4].  

 

 

Εικόνα 2: Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο 

(public domain image, free to use, share or modify, even commercially) 
 

Άιινη ζπγγξαθείο αλαθέξνληαη ζηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ σο δηνηθεηηθφ εξγαιείν θαη 

πεξηγξάθνπλ πψο κπνξεί ην δηαδίθηπν λα βνεζήζεη ζηε δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο κε ππεξεζίεο φπσο ην email θαη ν δηθηπαθφο ηφπνο ηνπ ζρνιείνπ [5],[6],[7]. 

Oη ζπγγξαθείο αλαθέξνληαη ζηελ αλαγθαηφηεηα επηκφξθσζεο ησλ Γηεπζπληψλ 

ρνιηθψλ Μνλάδσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο 
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θαη Δπηθνηλσλίαο φρη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζπλαθφινπζεο επηξξνήο ηνπο ζηε 

δηδαζθαιία θαη ζηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ ελ γέλεη εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (φπσο 

γίλεηαη ζε πνιιέο άιιεο ρψξεο), αιιά πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο άκεζεο 

επαγγεικαηηθήο/δηνηθεηηθήο ηνπο σθειηκφηεηαο θαη ηεο έκκεζεο πηνζέηεζήο ηνπο, 

ηφζν απφ ην πξνζσπηθφ (δηδάζθνληεο), φζν θαη απφ ηνπο καζεηέο. Δπίζεο, 

αλαθέξεηαη φηη ε γλψζε ηνπ ξφινπ ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εξγαζηαθή δσή ηνπ Γηεπζπληή 

ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ε απφθηεζε ησλ θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ ρξήζεο απηήο ηεο 

γλψζεο πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηή απφ ηνπο Γηεπζπληέο. Με άιια ιφγηα, 

ππνζηεξίδεηαη φηη πξέπεη πξψηα λα ηνπνζεηεζεί ην ζπλεηδεζηαθφ/ςπρνινγηθφ 

ππφζηξσκα επάλσ ζην νπνίν ζα ρηηζηεί ε ζρεηηθή επηκφξθσζε, θαη κεηά απηή ζα 

ιάβεη ρψξα. Γηαπηζηψλεηαη, αθφκα, πσο ζεκαληηθφ θίλεηξν απνδνρήο απφ ηνπο 

Γηεπζπληέο ζα ήηαλ νη απμεκέλεο πηζαλφηεηεο πξννπηηθήο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμήο 

ηνπο. 

 O ζπγγξαθέαο ζην [9] ππνζηεξίδεη φηη ε εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε ζρνιηθή 

δηνίθεζε (θαη θαηά ζπλέπεηα ε πηνζέηεζή ηνπο απφ ηνλ Γηεπζπληή) απνηειεί 

αλαγθαηφηεηα πνπ πεγάδεη άκεζα απφ ην γεγνλφο φηη νη ζρνιηθέο κνλάδεο απνηεινχλ 

δνκεκέλνπο νξγαληζκνχο κε αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ζπγθεθξηκέλε ζηνρνζεζία. 

Δπνκέλσο, ν ηεξάζηηνο φγθνο πιεξνθνξηψλ πνπ παξάγεηαη θαη δηαθηλείηαη 

θαζεκεξηλά ζήκεξα, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη ζηφρνη θαη λα εθπιεξσζνχλ νη 

δεδνκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη ππνρξεψζεηο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, είλαη ππεξβνιηθά 

δχζθνιν λα ηαμηλνκεζεί θαη λα επεμεξγαζηεί ρσξίο ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. 

Ο ζπγγξαθέαο ζην [10] δηεξεπλά ηνλ βαζκφ αμηνπνίεζεο θαη ηνλ ηξφπν πηνζέηεζεο 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζε αζηηθέο, εκηαζηηθέο 

θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο. Μειεηά ηελ εμνηθείσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο 

ζρνιηθήο δηνίθεζεο ζηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ. Γείρλεη ηελ αλάγθε επηκφξθσζεο ησλ 

δηεπζπληψλ, αιιά θαη ηε κνξθή θαηάιιειεο επηκφξθσζεο ησλ δηεπζπληψλ ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο. Σέινο, εμεηάδεη ηελ πθηζηάκελε ηερληθή ππνζηήξημε ζηηο ζρνιηθέο 

δηνηθήζεηο. Με βάζε ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα, ε ζπγγξαθέαο πξνηείλεη ιχζεηο σο 

πξνο ηελ θαιχηεξε θαη απνδνηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε 

ζρνιηθή δηνίθεζε. 

Οη ζπγγξαθείο ζην [11] αλαθέξνληαη ζην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη λέεο 

ηερλνινγίεο ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν. Κάλνπλ κηα εθηελή αλαθνξά ζηε ζεκαληηθή ζέζε 

ηνπ δηεπζπληή σο ζηέιερνο ηεο εθπαίδεπζεο. Αλαθέξνπλ φηη ν δηεπζπληήο απνηειεί 
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θαηαιπηηθφ παξάγνληα γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Δπίζεο, 

αλαθέξνπλ φηη ν ξφινο ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο έγθεηηαη θπξίσο ζηελ εθηέιεζε κηαο 

ζεηξάο δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ θαη φρη θαζεθφλησλ δηδαθηηθήο θχζεσο. Ο 

δηεπζπληήο ινηπφλ, κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο, θαιείηαη λα επηιχζεη φια ηα δηνηθεηηθά 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθψλ 

κε ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, ρσξίο λα παξαβιέπεη ηνλ ζπλδπαζκφ απηψλ 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ κε ηε δηαξθή θαη αξκνληθή ζπλεξγαζία ηνπ κε ην ζχλνιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

Οη ζπγγξαθείο ζην [16] εξεπλνχλ ηελ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

απφ ηελ πιεπξά ηεο δηεχζπλζεο. Γηαπηζηψλεηαη φηη ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή ζηελ 

πξνψζεζε ηεο ελζσκάησζεο ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

εμαληιείηαη ζηε ζπληήξεζε, ηελ αλαβάζκηζε θαη ηελ νξγάλσζε ησλ απαξαίηεησλ 

πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ (αληίιεςε εθπαηδεπηηθψλ). Οη ζπγγξαθείο επηζεκαίλνπλ, 

αθφκε,  φηη παξαηεξείηαη ε απνπζία ελφο θνηλνχ νξάκαηνο κεηαμχ ηεο δηεχζπλζεο θαη 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ λα πξνσζεί  ζπιινγηθέο δξάζεηο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε 

ζηφρν ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ  ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Πξνηείλνληαη 

ιχζεηο θαζψο θαη άιια ζέκαηα πξνο πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε.  

Oη ζπγγξαθείο ζην [17],[18] αλαθέξνληαη ζε κηα ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

επέιηθηεο θαη εμειηζζφκελεο δηνηθεηηθήο πξαθηηθήο θαη ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ 

απφ ηνπο Γηεπζπληέο. Θεσξνχλ, δειαδή, φηη αθνχ ε ρξήζε ησλ Ζ/Τ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε, αιιά θαη ζηελ ίδηα ηε δσή ηεο αλζξσπφηεηαο, είλαη κηα 

ζρεηηθά θαηλνχξηα πξαθηηθή, ε πηνζέηεζή ηεο ή φρη απνδεηθλχεη ηελ χπαξμε ή 

έιιεηςε πξνζπκίαο αληίζηνηρα γηα εθαξκνγή λέσλ ηερληθψλ ζηε ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

Ο ζπγγξαθέαο ζην [19] θαηαγξάθεη έλαλ κεγάιν θαηάινγν απφ ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο έλαο Γηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο ρξεζηκνπνηεί ηηο ΣΠΔ ζηελ εξγαζία ηνπ. 

Αλαθέξεη φηη είλαη πξνθαλέο πσο ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ απφ ηνπο Γηεπζπληέο έρεη 

αιιάμεη ξηδηθά ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ηνπο (ε αλαθνξά είλαη ηνπ 2002). Σα ηειεπηαία 

ρξφληα, ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο έρεη αιιάμεη ηνλ ηξφπν εξγαζίαο αθφκε πην 

δξακαηηθά. 

Μηα άιιε νπηηθή γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα δηαηππψλεηαη.  Οη ζπγγξαθείο ζην [22] 

δηεξεπλνχλ ηε ζρέζε ησλ αληηιήςεσλ ηνπ Γηεπζπληή γηα ηε δηδαζθαιία κέζσ ΣΠΔ 

θαη ηε δπλαηφηεηα πηνζέηεζεο λέσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, γεληθά, ζην ρψξν ηνπ 
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ζρνιείνπ πνπ δηεπζχλεη. Όπσο ππνζηεξίδνπλ νη αληηιήςεηο ηνπ Γηεπζπληή γηα ηηο 

ΣΠΔ, νη νπνίεο ζπλήζσο είλαη ζε άκεζε εμάξηεζε κε ην βαζκφ εμνηθείσζεο θαη 

ζρεηηθήο γλψζεο γη’ απηέο απφ ηνλ ίδην, ε δηδαζθαιία κέζσ ΣΠΔ κπνξεί λα 

επεξεάζεη άκεζα ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ 

παξερφκελε εθπαίδεπζε. ε απηφ ην άξζξν, νη ζπγγξαθείο ζπγθεθξηκελνπνηνχλ ηα 

εξγαιεία ζε επνπηηθά, επεηδή ν άλζξσπνο κπνξεί λα κάζεη πεξηζζφηεξα απφ κηα 

εηθφλα, παξά απφ κηα ππθλνγξακκέλε ζειίδα βηβιίνπ.  

 

1.2.3 ςνεπγαηικά Δπγαλεία 

Απφ ηελ αξρή ηεο ηξίηεο ρηιηεηεξίδαο θαη κε δεδνκέλε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο 

ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηεο επξείαο ρξήζεο ησλ δηθηχσλ, μεθίλεζαλ λα αλαπηχζζνληαη 

εξγαιεία ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ απνκαθξπζκέλε ζπλεξγαζία κεηαμχ δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ ζπλεξγαηψλ.  

Σα εξγαιεία απηά νλνκάδνληαη ζπλεξγαηηθά εξγαιεία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν 

πξψησλ δεθαεηηψλ έρνπλ εμειηρζεί εμαηξεηηθά. Ζ ρξήζε ηνπο είλαη ελδεδεηγκέλε θαη 

γηα καζεηέο αιιά θαη γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη είλαη πάξα πνιχ απνηειεζκαηηθά.  

 

Εικόνα 3: πλεξγαηηθά Δξγαιεία 

(public domain image, free to use, share or modify, even commercially) 
 

Ο ζπγγξαθέαο ζην [23], ζηελ  ζεσξία ηνπ, αλαθέξεη φηη ε κάζεζε ζεσξείηαη σο 

θνηλσληθή θαη ζπλεξγαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία δηεπθνιχλεηαη, κάιινλ παξά 

θαηεπζχλεηαη, απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ. Θεσξεί ηε ζπλεξγαηηθφηεηα σο κηα 

δηαδηθαζία ε νπνία δίλεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ρσξίο λα επηβάιιεη ηνλ ηξφπν θαη 

ην πεξηερφκελν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Αθξηβψο ζε απηή ηελ θηινζνθία 

θηλνχληαη θαη ηα ζπλεξγαηηθά εξγαιεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξνχζα 

εξγαζία καο. 
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Ο ζπγγξαθέαο ζην [21], ζηελ εξγαζία ηνπ, κειεηά ηε ρξήζε ησλ πην γλσζηψλ 

ζπλεξγαηηθψλ εξγαιείσλ ηνπ δηαδηθηχνπ κέζα απφ ην πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο 

θαη αλαδεηθλχεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

πηνζέηεζή ηνπο. Δπίζεο αλαθέξεη φηη ε αλάπηπμε θαη ε ζχγθιηζε ησλ ηερλνινγηψλ 

ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηαδηθηχνπ – 

θαη θπξίσο ε ζχλζεηε δηεξγαζία δηάρπζήο ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 

επξχηεξα ζηελ θνηλσλία – γίλεηαη κηα απφ ηηο βαζηθέο πξνζδηνξηζηηθέο ηάζεηο ηεο 

ζχγρξνλεο νηθνλνκηθήο εμέιημεο ηδηαίηεξα ζηνλ αλεπηπγκέλν θφζκν. Με ηελ 

εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο, ιακβάλεη ρψξα ε κεηαηξνπή πνιιψλ 

πξαγκαηηθψλ ππεξεζηψλ ζε ηζνδχλακεο ειεθηξνληθέο θαη θαζίζηαηαη δπλαηή ε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ αηφκσλ ή εηαηξηψλ γηα λα θέξνπλ ζε πέξαο έλα θνηλφ 

επηρεηξεκαηηθφ ζθνπφ. Σα βαζηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα απηήο ηεο εμέιημεο είλαη 

ε απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα, ε ηεξάζηηα βειηίσζε ζηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία 

δηεθπεξαηψλνληαη πνιιέο παξαγσγηθέο θαη ζπλαιιαθηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ε 

βειηίσζε ζηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

Ο ζπγγξαθέαο ζην [7], ζην ζχγγξακκά ηνπ, αλαθέξεη δηεπζχλζεηο θαη εξγαιεία 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο κε ζθνπφ ηελ Δθπαίδεπζε. Γίλεη έκθαζε ζηα wikis θαη ζηα 

εξγαιεία θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ελψ αλαθέξεη θαη κηθξφηεξεο εκβέιεηαο εξγαιεία 

φπσο νη ηζηνεμεξεπλήζεηο θαη ηα εξγαιεία δηακνηξαζκνχ θσηνγξαθηψλ. 

πγγξαθείο εθπαηδεπηηθνί ζην [1] αλαθέξνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ησλ ηζηνινγίσλ ζηε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ζηελ 

ακεζφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ εξγαζία ηνπο. Δπίζεο αλαθέξνληαη ζηε 

ζπλεξγαηηθή παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ κέζσ ησλ wikis. 

Οη ζπγγξαθείο ζην [8], αλαθέξνπλ φηη ζε φηη αθνξά ηε Μάζεζε, ηα δηαδηθηπαθά 

ζπλεξγαηηθά εξγαιεία είλαη έλαο θαηλνχξηνο ρψξνο γηα ηελ Δθπαίδεπζε. Δίλαη εχθνια 

ζηε ρξήζε, είλαη δσξεάλ, είλαη εχθνια πξνζβάζηκα απφ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, θαη 

κπνξνχλ, ηδηαίηεξα αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ κε βάζε ηελ επνηθνδνκεζηηθή κέζνδν, λα 

πξνζθέξνπλ απηφ ην «θάηη δηαθνξεηηθφ», πνπ ζα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο ζηελ 

απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ, κε έλαλ ηξφπν πνπ είλαη πνιχ ειθπζηηθφο ζηα 

παηδηά, επεηδή ην ζεσξνχλ παηρλίδη θαη δηαθνξεηηθφ απφ ην παξαδνζηαθφ κάζεκα. 
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1.2.4 Γιάπθπυζη ηηρ διπλυμαηικήρ επγαζίαρ 

 

ηηο παξαγξάθνπο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ κειεηήζακε βηβιηνγξαθηθά δηάθνξεο 

εξγαζίεο θαη κειέηεο ζρεηηθέο κε ηε Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο, ηα ζπλεξγαηηθά 

εξγαιεία, ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο web 2.0 θαη web 3.0 θαη ηα εξγαιεία ηερλνινγίαο 

επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθνξίαο. ηα επφκελα θεθάιαηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

παξνπζηάδνπκε ζθνπνχο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, κεζνδνινγία εξγαζίαο, 

απνηειέζκαηα θαη ζρνιηαζκφ. Πην ζπγθεθξηκέλα : 

ην 2ν θεθάιαην παξνπζηάδνπκε ηνπο ζθνπνχο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο έξεπλαο 

θαζψο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε ηε κεζνδνινγία 

θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

ην 3ν θεθάιαην παξνπζηάδνπκε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ αλαπηχμακε ζηα 

πιαίζηα ηεο θαιχηεξεο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

ην 4ν θεθάιαην παξνπζηάδνπκε ηηο ζπλζήθεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο 

εξγαζίαο, ηηο απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 
 

2.1 κοπόρ και επεςνηηικά επυηήμαηα ηηρ διπλυμαηικήρ επγαζίαρ  

 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο είλαη λα κειεηήζεηο ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη έλαο δηεπζπληήο ζε φηη έρεη ζρέζε κε ηελ ςεθηαθή 

νξγάλσζε ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο ηνπ θαη επηπιένλ λα αλαπηχμεη έλα 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ην νπνίν ζα ηνπ επηηξέςεη λα ιεηηνπξγήζεη πην 

απνηειεζκαηηθά, πην γξήγνξα θαη πην εχθνια ηε ζρνιηθή κνλάδα. Σν πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα πνπ αλαπηχζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ελζσκαηψλεη 

αθελφο ηα ππνρξεσηηθά ππεξεζηαθά ειεθηξνληθά εξγαιεία θαη αθεηέξνπ άιια 

ζπλεξγαηηθά εξγαιεία ηα νπνία ζα δηεπθνιχλνπλ θαη ζα επηηαρχλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Όια απηά κε ηειηθφ ζθνπφ ηε 

βειηηζηνπνίεζε ηνπ αληηθεηκεληθνχ ζηφρνπ ηεο κνλάδαο ν νπνίνο είλαη ε αξηηφηεξε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ε βειηίσζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Σα επεςνηηικά επυηήμαηα ζηα νπνία θαιείηαη λα απαληήζεη απηή ε εξγαζία είλαη 

αλ κπνξεί λα θαηαζθεπαζζεί έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ην νπνίν λα ζπγθεληξψλεη 

έλα πιήζνο εξγαιείσλ κε ηα νπνία έλαο δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο κπνξεί λα 

βειηηζηνπνηήζεη ηνπο ρξφλνπο εξγαζίαο ηνπ, λα απινπζηεχζεη δηαδηθαζίεο πνπ ηνπ 

θαίλνληαη δχζθνιεο θαη λα βξεη ιχζεηο ζε θαζεκεξηλά ζέκαηα γηα ηα νπνία είηε 

ρξνλνηξηβεί είηε αδπλαηεί λα ηα εθηειέζεη.  

 

2.2 ημαζία και αναγκαιόηηηα ηηρ έπεςναρ 

 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ θαιείηαη έλαο Γηεπζπληήο ζρνιηθήο 

κνλάδαο λα αληηκεησπίζεη είλαη ην γεγνλφο φηη ππάξρεη κεγάινο φγθνο ειεθηξνληθήο 

εξγαζίαο πνπ πξέπεη λα δηεθπεξαησζεί θαη ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο, γη’ 

απηφ ρξεηάδεηαη πξαγκαηηθά κηα πνιχ θαιή νξγάλσζε γηα λα κπνξέζεη λα 

αληαπεμέιζεη. Απφ ηελ άιιε ππάξρεη πνιχ κεγάινο φγθνο ειεθηξνληθήο 

πιεξνθνξίαο, ν νπνίνο θαηαθζάλεη ζην ζρνιείν θαη πξέπεη λα δηαλεκεζεί ζσζηά θαη 

έγθαηξα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο. Δπίζεο, ν Γηεπζπληήο ζηελ 
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θαζεκεξηλή ηνπ εξγαζία αληηκεησπίδεη πξφβιεκα κε ηελ άκεζε επηθνηλσλία κε 

δηάθνξνπο θνξείο, φπσο ε ζρνιηθή επηηξνπή, νη εθπξφζσπνη ηνπ Γήκνπ, ν χιινγνο 

γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ. ε δηάθνξα επίπεδα, απαηηείηαη άκεζε ζπλεξγαζία ε νπνία, 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, δελ είλαη εθηθηή, αθνχ φινη έρνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη δχζθνιε ε κεηαθίλεζε. Όια απηά ζπλζέηνπλ κηα 

ρξνλνβφξα θαη, πνιιέο θνξέο, πνιχ δχζθνιε εξγαζία ηελ νπνία πξέπεη λα επηιχζεη 

έλαο Γηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο 

Γελ είλαη, φκσο, κφλν ην πιηθφ πνπ πξέπεη λα δηακνηξάζεη θάπνηνο Γηεπζπληήο. 

Αθφκε πην ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε ρξήζε ηερλνινγηψλ ΣΠΔ, Web 2.0, 

εξγαιείσλ ζχλλεθνπ θαη ζπλεξγαηηθψλ εξγαιείσλ κπνξεί λα πξνζδψζεη 

ειθπζηηθφηεηα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, λα ελζαξξχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη λα ηνπο σζήζεη ζην δηακνηξαζκφ ηεο γλψζεο θαη 

ηεο δνπιεηάο ηνπο. Να θέξεη πην θνληά γνλείο θαη καζεηέο, λα αλαπηχμεη θαηλνηφκεο 

δξάζεηο θαη ζπλεξγαζίεο κε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη, γεληθφηεξα, λα βγάιεη ηε 

ζρνιηθή κνλάδα θαη, θαη’ επέθηαζε, θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ δνπλ, εθπαηδεχνληαη 

θαη εξγάδνληαη κέζα ζε απηήλ  απφ ηα ζηελά φξηα ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο. Μπνξεί λα 

θέξεη ζε επαθή αλζξψπνπο απφ δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ θαη έηζη ε ζρνιηθή 

θνηλφηεηα λα δηεπξχλεη ηνπο νξίδνληέο ηεο. 

Απηφ πνπ θαίλεηαη απφ ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο είλαη φηη κέρξη ηψξα νη 

Σερλνινγίεο Δπηθνηλσληψλ θαη Πιεξνθνξίαο (ΣΠΔ) κειεηψληαη πην πνιχ ζε επίπεδν 

εηζαγσγήο ζηε δηδαθηηθή πξάμε είηε κε θάπνην ζχζηεκα αζχγρξνλεο 

ηειεθπαίδεπζεο, είηε κε θάπνην ζχζηεκα επνπηηθήο ππνζηήξημεο. Δπηπιένλ, νη ΣΠΔ 

ζηα ζρνιεία ηαπηίδνληαη κε ην δηαδίθηπν. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα πξνηείλεη έλαλ ηξφπν ζπγθέληξσζεο θαη εχθνιεο ρξήζεο 

εξγαιείσλ ζπλεξγαζίαο ηα νπνία ζα βνεζνχλ ηνλ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο λα 

θάλεη νπζηαζηηθή δηνίθεζε, δηαρείξηζε πφξσλ. 

Γίλεηαη εθηελήο αλαζθφπεζε (survey) πνπ ζα θαηαγξάςεη ηηο δηαθνξεηηθέο 

πιαηθφξκεο ηηο νπνίεο ν Γηεπζπληήο πξέπεη λα ελεκεξψλεη θαηά δηαζηήκαηα ή θαη 

θαζεκεξηλά, θαζψο θαη ηα εξγαιεία ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, εθπαίδεπζεο θαη 

επηθνηλσλίαο ηα νπνία ππάξρνπλ θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Δπίζεο, γίλεηαη 

αλαθνξά ζηα ζέκαηα πνπ ν Γηεπζπληήο θαιείηαη λα δηεθπεξαηψζεη θάζε κέξα. ηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπ,  ν Γηεπζπληήο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο πξέπεη λα μεθηλήζεη ηε 

κέξα ηνπ δηαβάδνληαο ηα emails, λα απαληήζεη ζε φ,ηη είλαη άκεζν θαη λα ηαμηλνκήζεη 
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ηα ππφινηπα. Σα emails απφ θάπνηνπο Γηεπζπληέο εθηππψλνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη ζε 

θαθέινπο θαη θάπνηα απφ απηά πνπ αθνξνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπνζεηνχληαη ζε 

έλαλ θάθειν, ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ππνρξεσκέλνη λα αλνίγνπλ θαη λα 

δηαβάδνπλ θάζε πξσί, ψζηε λα ελεκεξψλνληαη γηα φ,ηη ηνπο αθνξά.  

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, πξνηείλνπκε έλα ζχζηεκα ελεκέξσζεο ησλ ζπλαδέιθσλ 

κε ζπλδπαζκφ δχν εξγαιείσλ: 1) ηνπ ινγαξηαζκνχ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο γηα 

ελεκέξσζε θαη 2) ελφο θνηλφρξεζηνπ ινγηζηηθνχ θχιινπ γηα ηελ ππνγξαθή ησλ 

ζπλαδέιθσλ φηη ελεκεξψζεθαλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν. Σν ζχζηεκα 

πεξηιακβάλεη θαη ινγαξηαζκφ επηθνηλσλίαο κε γνλείο ηνπο νπνίνπο ν Γηεπζπληήο ζα 

έρεη ζε θνηλή νκάδα (group) ελεκέξσζεο κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. Μηα άιιε 

μερσξηζηή νκάδα πνπ κπνξεί λα έρεη ν Γηεπζπληήο είλαη απηή ησλ κειψλ ηνπ 

πιιφγνπ Γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ, νη νπνίνη πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη γηα ζέκαηα πνπ 

ηνπο αθνξνχλ, θαζψο θαη ε νκάδα ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη 

κέιε ηεο ηνπηθήο δεκνηηθήο αξρήο. Όιεο νη πεξηγξαθείζεο  εξγαζίεο θαη νκάδεο ζα 

ελζσκαησζνχλ ζην πξνηεηλφκελν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ψζηε θάλνληαο κφλν 

επηινγέο αλάκεζα ζε 3-4 ινγαξηαζκνχο, λα πξνσζνχληαη ζέκαηα θαη εξγαζίεο νη 

νπνίεο αθνξνχλ θάζε νκάδα μερσξηζηά. 

ηε ζπλέρεηα ν Γηεπζπληήο πξέπεη λα αζρνιεζεί κε θάπνηεο εξγαζίεο ζην myschool. 

Σν νινθιεξσκέλν απηφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ιεηηνπξγεί δηαδηθηπαθά θαη κπνξεί 

λα ελεκεξσζεί απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ ζρνιείνπ απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν. Σα ζηνηρεία 

θπιάγνληαη ζε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζρνιηθνχ δηθηχνπ θαη ζπλεπψο ε πξφζβαζε ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα κπνξεί λα γίλεη δηαδηθηπαθά απφ νπνπδήπνηε. Καη απηφ ην 

ζχζηεκα ζα ελζσκαησζεί ζηελ εληαία  πιαηθφξκα δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ πνπ ζα 

αλαπηχμνπκε. 

Σέινο, έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ ζα ελζσκαησζεί είλαη απηφ ηεο δπλαηφηεηαο 

ηειεδηάζθεςεο πνιιαπιψλ ζπλεδξηψλ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε άκεζε απφ απφζηαζε  

ζπλδηάζθεςε κεηαμχ δηάθνξσλ ελδηαθεξφκελσλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

Σν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ παξνχζα κειέηε πεξηιακβάλεη 

ιεηηνπξγίεο, φπσο α) κηα πιαηθφξκα αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο ηελ νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί γηα δηακνηξαζκφ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ θαη εξγαζηψλ, β) έλαεξγαιείν δεκηνπξγίαο κηθξψλ δεκνζθνπήζεσλ ηα νπνία 

κπνξνχλ λα δηακνηξαζζνχλ ζε ελδηαθεξφκελνπο, νη νπνίνη θαινχληαη λα ζπκκεηέρνπλ 

ζε θάπνην εξψηεκα. Απηνχ ηνπ είδνπο νη δεκνζθνπήζεηο έρνπλ ζηφρν καζεηέο, γνλείο 



 

32 

 

 

θαη εθπαηδεπηηθνχο. Πνιιέο θνξέο, είλαη απαξαίηεην λα παξζεί κηα απφθαζε γηα 

θάπνην ζέκα πνπ αθνξά κηα νκάδα. Με ην εξγαιείν, απηφ, ν θάζε ελδηαθεξφκελνο 

κπνξεί λα ζπκκεηέρεη απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν (ζρνιείν, εξγαζία, δηαζθέδαζε, 

δξφκν), κε νπνηνδήπνηε κέζν (ππνινγηζηή, tablet, smart phone, netbook). Σα 

απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ άκεζα θαη δεκνθξαηηθά, γ)  έλα εξγαιείν κε ην νπνίν 

κπνξνχλ λα θιείλνληαη ξαληεβνχ αλάκεζα ζε ελδηαθεξφκελεο νκάδεο. Γηα 

παξάδεηγκα, έλαο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα πάξεη ζπλέληεπμε απφ έλαλ ηνπηθφ 

παξάγνληα, κε ηε βνήζεηα ησλ καζεηψλ ηνπ, ζηα πιαίζηα ελφο project. Φηηάρλεη έλα 

εκεξνιφγην ζην εξγαιείν απηφ, κε πηζαλέο εκεξνκελίεο θαη ψξεο ζηηο νπνίεο ζα 

κπνξνχζε λα θιεηζηεί ην ξαληεβνχ θαη θαιεί φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο (καζεηέο, 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνλ ηνπηθφ παξάγνληα) λα κπνπλ θαη λα πξνηείλνπλ ην πφηε 

κπνξεί ν θαζέλαο. Έηζη πξνθχπηεη ην θαιχηεξν ξαληεβνχ, ζην νπνίν ζα ζπκκεηέρνπλ 

νη πεξηζζφηεξνη, δ) έλα εξγαιείν δηαρείξηζεο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζρνιείνπ. Με ην 

εξγαιείν απηφ γίλεηαη εχθνιε αλαδξνκνιφγεζε πξνο ην backend ηεο ζρνιηθήο 

ηζηνζειίδαο, ε) έλα εξγαιείν δεκηνπξγίαο θνηλφρξεζησλ εγγξάθσλ ζηα νπνία ζα 

θαινχληαη εθπαηδεπηηθνί, γνλείο θαη ηνπηθνί παξάγνληεο (π.ρ. Γήκαξρνο, Πξφεδξνο 

ρνιηθήο Δπηηξνπήο) λα ζπκπιεξψζνπλ νηηδήπνηε απαηηεί ηε ζπλεξγαζία κε ην 

Γηεπζπληή γηα νπνηνδήπνηε ζέκα. Χο παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζα λα αλαθέξσ ηε 

δηαηχπσζε ζπλεξγαηηθνχ θεηκέλνπ ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ πξνο ην Γήκν ή ηελ 

αλαθνίλσζε θαη ηε ζπλεπεμεξγαζία ησλ ζεκάησλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ 

επφκελε ζπλέιεπζε ηνπ ζπιιφγνπ θαζεγεηψλ. 

Σα εξγαιεία ηα νπνία πεξηγξάςακε πην πάλσ ηειηθά ελζσκαηψλνληαη ζε κηα εληαία 

πιαηθφξκα κε έμππλν ηξφπν παξνπζίαζεο ψζηε λα θάλνπλ ηε δσή ηνπ Γηεπζπληή 

κέζα ζηε ζρνιηθή κνλάδα πην εχθνιε. Σα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη 

γλσζηά εξγαιεία ηνπ δηαδηθηχνπ, αλνηθηά θαη δσξεάλ ζηε ρξήζε ηνπο θαη επηπιένλ 

δνθηκαζκέλα απφ ηνλ ζπγγξαθέα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, γηα ηηο άξηζηεο ππεξεζίεο 

πνπ πξνζθέξνπλ.  

 

2.3 Μεθοδολογία και ςλοποίηζηρ ηηρ επεςνηηικήρ επγαζίαρ 

 

Ζ κεζνδνινγία έξεπλαο θαη πινπνίεζεο ηεο εξγαζία καο βαζίζηεθε ζε ηξεηο θάζεηο. 

ηε θάζε ηεο δηεξεχλεζεο ησλ αλαγθψλ, ζηε θάζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ 
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πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο θαη ηέινο ζηε θάζε ηεο εγθαηάζηαζεο, 

ρξήζεο θαη ζπιινγήο ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

2.3.1 Φάζη διεπεύνηζηρ αναγκών 

 

ηελ πξψηε θάζε ή θάζε δηεξεχλεζεο ησλ αλαγθψλ ε νπνία δηήξθεζε ζρεδφλ κηα 

ηεηξαεηία (2012 – 2016) θάλακε εθηεηακέλε έξεπλα γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηνίθεζεο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. Κάλακε έξεπλα γηα ηα εξγαιεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ν 

δηεπζπληήο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ αιιά θαη γηα ηα 

εξγαιεία πνπ ζα ήζειε λα έρεη. Σέηνηα εξγαιεία ήηαλ ην myschool, ην helpdesk ην 

webmail, ην inventory, ην ζχζηεκα έθδνζε ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θ.α 

(πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο επφκελεο ππνελφηεηεο). Ζ έξεπλα έγηλε κε επηηφπηεο 

επηζθέςεηο ζηα πιαίζηα ηεο επαγγεικαηηθήο εξγαζίαο καο, αθνχ κέξνο απηήο είλαη ε 

επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην δηαδίθηπν θαη ηηο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο 

κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο. ηα πιαίζηα ησλ επηζθέςεσλ, έγηλε εθηεηακέλε ζπδήηεζε κε 

ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ην ειεθηξνληθφ 

θνκκάηη ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο 

Κάλακε εθηεηακέλε έξεπλα γηα ηηο αλάγθεο πνπ ν δηεπζπληήο έρεη λα πινπνηήζεη γηα 

θάπνηεο επηπξφζζεηεο εξγαζίεο ζηε ζρνιηθή ηνπ κνλάδα κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο 

ελεκέξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηεο νξγάλσζεο ηνπ αξρείν θαη ηεο βειηίσζεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηα νπνία δελ παξέρνληαη απφ ην Παλειιήλην ρνιηθφ 

Γίθηπν. Σα εξγαιεία πνπ πξνέθπςε φηη ιείπνπλ απφ ην «ςεθηαθφ νπινζηάζην» ελφο 

δηεπζπληή είλαη εθείλα πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο δηάθνξνπο 

θνξείο θαη παξάγνληεο νη νπνίνη ζπζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε ζρνιηθή κνλάδα. Σέηνηνη 

είλαη νη εθπαηδεπηηθνί, νη γνλείο, νη ηνπηθνί παξάγνληεο νη νπνίνη δηαρεηξίδνληαη ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία (φπσο ε ζρνιηθή επηηξνπή) αιιά θαη δηάθνξα θηηξηαθά δεηήκαηα 

(ν αληηδήκαξρνο παηδείαο ηεο πεξηνρήο).  

Οη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ είραλ αλάγθε απφ θάπνην εξγαιείν πνπ λα 

νκαδνπνηεί απηέο ηηο νκάδεο θαη λα κπνξεί λα έξρεηαη ζίγνπξα θαη γξήγνξα ζε επαθή 

καδί ηνπο. Έλα ηέηνην εξγαιείν είλαη νη νκάδεο google (πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηηο 

επφκελεο ππνελφηεηεο) ην νπνίν κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ιίζηεο ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ θαη λα κε ηελ αληαιιαγή ελφο email λα ελεκεξψλνληαη νη θαηάιιεινη 

γηα ην ζέκα πνπ ηνπο αθνξά. 
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Μηα άιιε ππεξεζία πνπ δεηνχζαλ επίκνλα νη δηεπζπληέο ζηηο θαη’ ηδίαλ ζπδεηήζεηο 

πνπ είρακε, ήηαλ έλαο ηξφπνο λα ελεκεξψλνπλ νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ κε ζέκαηα ηα 

νπνία ηνπο αθνξνχλ θαη έξρνληαη ειεθηξνληθά. ε απηή ηελ πεξίπησζε πξνηάζεθε 

έλαο ζπλδπαζκφο ιχζεσλ, κε ηα εξγαιεία gmail θαη νκάδεο google (πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζηηο επφκελεο ππνελφηεηεο). χκθσλα κε ηε ιχζε απηή ζα έπξεπε λα 

θηηαρηνχλ ινγαξηαζκνί ζηνπο νπνίνπο ζα είραλ πξφζβαζε φινη νη εθπαηδεπηηθνί θαη 

ζηνπο νπνίνπο ζα πξνσζνχληαλ ηα κελχκαηα πνπ ηνπο ελδηέθεξαλ.  

Μηα άιιε αλάγθε ησλ δηεπζπληψλ ήηαλ ε ζπλεξγαηηθή νινθιήξσζε θάπνηνπ 

εγγξάθνπ. Γηα παξάδεηγκα φηαλ ππήξρε θάπνηα εξγαζία ε νπνία έπξεπε λα 

ζπκπιεξσζεί απφ θνηλνχ, ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ ζπλαληήζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

θνξέσλ θαη απηφ είλαη πξνθαλέο φηη ζπλαληά δπζθνιίεο αθνχ ν θαζέλαο έρεη 

δηαθνξεηηθά σξάξηα εξγαζίαο θαη γεληθφηεξα ιεηηνπξγίαο. Λχζε ζε απηφ ην 

πξφβιεκα ήξζαλ λα θέξνπλ ηα έγγξαθα google (πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο 

επφκελεο ππνελφηεηεο). 

Ο πξνγξακκαηηζκφο κηαο δξαζηεξηφηεηαο ηελ νπνία πξέπεη λα θάλεη έλαο δηεπζπληήο 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αθνξά πνιιά κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη πξέπεη 

λα ππάξρεη ζπλελλφεζε θαη σο πξνο ηνλ ηφπν θαη σο πξνο ην ρξφλν. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε πξνηείλακε ηε ιχζε ηνπ doodle (πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηηο επφκελεο 

ππνελφηεηεο). Γηα παξάδεηγκα, φηαλ πξέπεη λα θαλνληζηεί κηα επίζθεςε θαη ππάξρεη 

αλάγθε γηα λα ζπλνδεπηνχλ παηδηά. Δπίζεο, ην ίδην εξγαιείν πξνηάζεθε γηα ηε 

δεκηνπξγία ςεθνθνξίαο γηα ηελ εθινγή ησλ 15κειψλ ζπκβνπιίσλ. Σν εξγαιείν 

κπνξεί λα δψζεη άκεζα θαη γξήγνξα απνηέιεζκα.  

ε φια ηα πξνεγνχκελα λα αλαθέξνπκε θαη ηηο πιεξνθνξηαθέο πιαηθφξκεο ηνπ 

ππνπξγείνπ παηδείαο νη νπνίεο θηινμελνχληαη απφ ην παλειιήλην ζρνιηθφ δίθηπν 

θαζψο θαη θάπνηεο άιιεο ππεξεζίεο νη νπνίεο βνεζνχλ ηνπο δηεπζπληέο λα 

θαηαγξάθνπλ πξνβιήκαηα ή λα επηθνηλσλνχλ κε ηηο αλψηεξεο νξγαλσηηθά 

Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο. Καη απηέο ηηο ππεξεζίεο απνθαζίζακε λα ηηο 

ελζσκαηψζνπκε θαη κάιηζηα κε ηελ επθνιία ηεο κηαο εληαίαο ζχλδεζεο (έλα login) 

πξάγκα πνπ δελ πξνζθέξεηαη απφ ην Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν. 
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2.3.2 Φάζη ςλοποίηζηρ  

 

ηε δεχηεξε θάζε έγηλε ε πινπνίεζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Γηνίθεζεο ην 

νπνίν ελζσκάησζε φιεο εθείλεο ηηο ηερλνινγίεο πνπ πεξηγξάςακε πξνεγνπκέλσο. Γηα 

ηελ πινπνίεζε ρξεζηκνπνηήζακε Διεχζεξν θαη Αλνηθηφ Λνγηζκηθφ ψζηε λα κελ 

ρξεηαζηεί λα πιεξψζεη θάπνηνο δηθαηψκαηα γηα ηε ρξήζε ηνπ.  

Δπηπιένλ, γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ είλαη εκπνξηθέο, απνθαζίζακε λα ελζσκαηψζνπκε 

φιεο εθείλεο νη νπνίεο δηαηίζεληαη δσξεάλ απφ ηηο εηαηξείεο, κε δσξεάλ API keys 

(θσδηθνχο ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα ελζσκαηψζεη θάπνηνο ζην ζχζηεκα γηα λα 

ιεηηνπξγήζνπλ θαη νη νπνίνη επίζεο δίλνληαη δσξεάλ).  

Έηζη πξνέθπςε έλα νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο γηα ην νπνίν δε 

ρξεηάδεηαη θάπνηνο λα πιεξψζεη γηα λα ην απνθηήζεη θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη. Σα 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.4 θαη 2.5.  

 

2.3.3 Φάζη εγκαηάζηαζηρ, σπήζηρ και ζςλλογήρ αποηελεζμάηυν 

 

ηελ ηξίηε θάζε ηεο έξεπλάο καο, επηζθεθζήθακε ζρνιηθέο κνλάδεο, εγθαηαζηήζακε 

ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη αθήζακε ηνπο δηεπζπληέο λα ην δνπιέςνπλ. Σν 

ζχζηεκα εγθαηαζηάζεθε ζε έμη ζρνιηθέο κνλάδεο θαηά ην εκεξνινγηαθφ έηνο 2017 

(2
ν
 ηεηξάκελν 2016-2017 θαη 1

ν
 ηεηξάκελν 2017-2018). Οη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ ηνπ 2
νπ

 ηξηκήλνπ 2016-2017 ήηαλ ήδε δχν ρξφληα δηεπζπληέο, ζρεηηθά 

έκπεηξνη, ελψ νη 2 απφ ηνπο ηξεηο δηεπζπληέο ηνπ 1
νπ

 εμακήλνπ 2017-2018 ήηαλ λένη 

εληειψο δηεπζπληέο, φκσο έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί. Ο ηξίηνο εθπαηδεπηηθφο απηήο ηεο 

2
εο

 πεξηφδνπ ήηαλ παιηφο δηεπζπληήο ν νπνίνο ρξεζηκνπνίεζε ην ζχζηεκα γηα ηηο 

δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ ππεξεηεί. Αθνχ επηηξέςακε ζηνλ 

δηεπζπληή έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα λα δνπιέςεη κε ην ζχζηεκα επηζθεθζήθακε 

ηελ θάζε ζρνιηθή κνλάδα θαη θαηαγξάςακε ηελ εκπεηξία ηνπ δηεπζπληή απφ ηε ρξήζε  

ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο. Έγηλε εθηεηακέλε ζπδήηεζε θαη κέηξεζε 

ρξφλσλ βειηίσζεο ηεο απφδνζεο ηεο δηνίθεζεο 

Όπσο ζα δηαπηζηψζεη θαλείο ζην 3ν θαη ζην 4ν θεθάιαην ηα απνηειέζκαηα είλαη 

εληππσζηαθά. Οη ρξφλνη ιεηηνπξγίαο κεηψζεθαλ πάξα πνιχ. Σν κελνχ ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη πνιχ θαηαηνπηζηηθφ, εχθνιν θαη θαηαιαβαίλεη 

θάπνηνο ηη πξέπεη λα θάλεη γξήγνξα θαη εχθνια. 
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Απφ ηελ άιιε αλ θάπνηνο ζειήζεη λα ελζσκαηψζεη επηπιένλ ππεξεζίεο αλάινγα κε 

θάπνηεο επηπιένλ αλάγθεο πνπ έρεη, είλαη ειεχζεξνο λα ην θάλεη. 

Οη άλζξσπνη πνπ ην ρξεζηκνπνίεζαλ ην βξήθαλ πνιχ ιεηηνπξγηθφ θαη πνιχ δξαζηηθφ. 

Οη εξγαζίεο ηειεηψλνπλ πνιχ επθνιφηεξα θαη κε κεγαιχηεξε άλεζε απφ ην γξαθείν. 

Δπίζεο κέλεη πνιχο ρξφλνο γηα άιιεο εξγαζίεο νη νπνίεο ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ζα 

«πήγαηλαλ πίζσ». 

 

2.4 Σα επγαλεία πος σπηζιμοποιήθηκαν 

 

Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο 

(δηνίθεζεο) ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, κε ηε βνήζεηα ελφο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Πεξηερνκέλνπ (Content Management System – CMS) θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηελ 

ηερλνινγία Wordpress, αλαπηχρζεθε έλα πεξηβάιινλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο, 

δειαδή κηα νινθιεξσκέλε δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη 

ελζσκαηψλεη έμππλα φια ηα παξαπάλσ εξγαιεία. 

Ζ έξεπλα γηα ην πνηα εξγαιεία ηειηθά ζα ελζσκαησζνχλ ζην ζχζηεκα  έγηλε κέζσ 

δηαδηθηχνπ θαη απφ ηνλ Τπνινγηζηή θαη αθνξνχζε θπξίσο ηα πλεξγαηηθά Δξγαιεία 

Δπηθνηλσλίαο, Δθπαίδεπζεο θαη Μάζεζεο ησλ ΣΠΔ (Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσλίαο) θαη WEB 2.0. Μεηά απφ εθηεηακέλε έξεπλα ζην δηαδίθηπν γηα θαιέο 

πξαθηηθέο απηψλ ησλ εξγαιείσλ ηειηθά θαηαιήμακε λα ελζσκαηψζνπκε ηα εξγαιεία 

πνπ παξαζέηνπκε ζηηο επφκελεο ππνελφηεηεο ηνπ 2
νπ

 Κεθαιαίνπ θαη αλαπηχμακε έλα 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Γηνίθεζεο ην νπνίν ζπλέλσζε ηηο ηερλνινγίεο απηέο, κε 

ζθνπφ λα θάλεη πην εχθνιε θαη πην απνηειεζκαηηθή ηελ εξγαζία ηνπ Γηεπζπληή ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Σα εξγαιεία πνπ ηειηθά επηιέμακε λα ελζσκαηψζνπκε σο ηα θπξηφηεξα γηα ηε 

δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πξνέθπςαλ απφ ηελ εκπεηξία καο ιφγσ ηεο ζέζεο 

επζχλεο πνπ έρνπκε ζηελ Διιεληθή Γεκφζηα Δθπαίδεπζε θαη φπσο ζα δνχκε θαη απφ 

ην δηνηθεηηθφ ζελάξην ζην 4
ν
 Κεθάιαην θαιχπηνπλ απφιπηα ηηο θαζεκεξηλέο βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο ελφο δηεπζπληή. 

Σα εξγαιεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ Πιαηθφξκα καο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ 

ζε πέληε κεγαιχηεξεο θαηεγνξίεο: 
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1. Eξγαιεία ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ 

2. Δξγαιεία Google 

3. Δξγαιείν Doodle 

4. Δξγαιείν Moodle 

5. Eξγαιείν XAMPP 

 

ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάδνπκε φια απηά ηα 

εξγαιεία θαη εμεγνχκε ζε ηη ρξεζηκεχεη ην θαζέλα απφ απηά. 

  

2.5 Δπγαλεία ηος Πανελλήνιος σολικού Γικηύος 

ηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο παξνπζηάδνπκε ηα πην ζεκαληηθά εξγαιεία πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί απφ ην παλειιήλην ζρνιηθφ δίθηπν θαη δηαηίζεληαη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ, 

πνπ είλαη ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο 

 

2.5.1 Δθαπμογή ηλεκηπονικού ηασςδπομείος 

 

Ζ πιαηθφξκα Ζιεθηξνληθνχ Σαρπδξνκείνπ δεκηνπξγήζεθε ζηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο 

ηνπ 2000 θαη εμειίρζεθε ζηελ απνθιεηζηηθή πιαηθφξκα επηθνηλσλίαο ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ κε ηηο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο θαη ην Τπνπξγείν.  

 

Εικόνα 4: Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθνχ Σαρπδξνκείνπ 
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Φπζηθά ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηε δηαθίλεζε πιεξνθνξηψλ εθπαηδεπηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, γηα πξνψζεζε ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ θαη νηηδήπνηε ελδηαθέξεη ηελ 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. 

 

 

2.5.2 Δθαπμογή Helpdesk 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη 

ζρνιηθέο κνλάδεο ψζηε λα θαηαγξάθνληαη δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ζρεηηθά κε ηα εξγαζηήξηα, ηηο ηζηνζειίδεο θαη ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα.  

 

 

Εικόνα 5: Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Helpdesk 

 

πγθεθξηκέλα, φηαλ ππάξμεη θάπνην πξφβιεκα, ν ελδηαθεξφκελνο αλνίγεη έλα ticket, 

πεξηγξάθνληαο ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. ηε ζπλέρεηα αλαζέηεη ζηελ θαηάιιειε 

νκάδα ππνζηήξημεο ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ νκάδα ζηελ νπνία έρεη αλαηεζεί 

ην πξφβιεκα πξνβαίλεη ζηελ επίιπζή ηνπ θαη ηειηθά θιείλεη ην ticket θαη ελεκεξψλεη 

ηνλ ελδηαθεξφκελν. 
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2.5.3 Δθαπμογή Φηθιακών Πιζηοποιηηικών 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη 

ζρνιηθέο κνλάδεο φηαλ ρξεηαζηεί λα παξάμνπλ έλα ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ. Σν 

πηζηνπνηεηηθφ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνγξάςεη ν ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο ςεθηαθά έλα έγγξαθν ή λα ππνγξάςεη ςεθηαθά ηελ θαηαγξαθή 

ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ ε νπνία πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη αλά εμάκελν. ηελ 

Δηθόλα 6 βιέπνπκε έλα ζηηγκηφηππν ηεο αξρηθήο νζφλεο ηεο εθαξκνγήο 

 

 

Εικόνα 6: Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Cartification 

 

Σν πιεξνθνξηαθφ απηφ ζχζηεκα βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε http://ca.sch.gr 
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2.5.4 Δθαπμογή Inventory 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη απφ δηεπζπληέο θαη 

πηζηνπνηεκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ζρνιηθψλ κνλάδσλ φηαλ ρξεηαζηεί λα θάλνπλ 

θαηαγξαθή ηνπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ζ δηαδηθαζία απηήο 

ηεο θαηαγξαθήο γίλεηαη αλά εμάκελν. Ζ θαηαγξαθή αθνξά νηηδήπνηε ειεθηξνληθφ 

βξίζθεηαη ζηελ ηδηνθηεζία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Τπνινγηζηέο, νζφλεο, εθηππσηέο, 

θάμ θιπ. ηελ Δηθόλα 7 βιέπνπκε έλα ζηηγκηφηππν ηεο αξρηθήο νζφλεο ηεο εθαξκνγήο 

 

 

Εικόνα 7: Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Inventory 

 

Σν πιεξνθνξηαθφ απηφ ζχζηεκα βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε http://inventory.sch.gr/ 
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2.5.5 Δθαπμογή My School 

 

Σν myschool είλαη έλα εληαίν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ην νπνίν αληηθαηέζηεζε άιια 

ζπζηήκαηα ηα νπνία είραλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κεραλνξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο (Survay, e-school, ΝΔΣΟΡΑ). Σν My School ζπλέλσζε ηηο ιεηηνπξγίεο 

πνπ έθαλαλ ηα ζπζηήκαηα πνπ αλαθέξακε. Έηζη δεκηνπξγήζεθε  κε ζηφρν ηε 

κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα. 

 

 

Εικόνα 8: Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα MySchool 

 

Πξφθεηηαη γηα κηα ειεθηξνληθή πχιε πνπ ιεηηνχξγεζε πηινηηθά ην ζρνιηθφ έηνο 

2013-2014 θαη ζε θαλνληθή ρξήζε ηε ζρνιηθή ρξνληά 2014-2015. Γεκηνπξγήζεθε 

απφ ην Διιεληθφ Τπνπξγείν Παηδείαο κε ζηφρν ηελ θαζνιηθή ιεηηνπξγηθή ελνπνίεζε 

ησλ πθηζηάκελσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο ηεο θαζεκεξηλήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 
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2.1 Δπγαλεία Google 

 

2.1.1 Ηλεκηπονικό ηασςδπομείο Google 

 

Σν Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν απφ ηε Google (Gmail) είλαη ίζσο ε δεκνθηιέζηεξε 

ππεξεζία κεηά ηελ αλαδήηεζε Google. Ζ Google ζε νπνηνλδήπνηε γξαθηεί ζηηο 

ππεξεζίεο ηεο δηαζέηεη έλα πνιχ κεγάιν ειεθηξνληθφ ρψξν (ζηηο κέξεο καο πεξίπνπ 

16GB) γηα ηελ ειεθηξνληθή ηνπ αιιεινγξαθία.  

 

 

Εικόνα 9: Gmail Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν 

 

Δίλαη ίζσο ε παιαηφηεξε θαη ζεκαληηθφηεξε ππεξεζία καδί κε ηελ αλαδήηεζε κέζα 

απφ ηε κεραλή αλαδήηεζεο πνπ δηαζέηεη. 

 

2.1.2 Ομάδερ Google 

 

Οη νκάδεο Google είλαη κηα ζεκαληηθή ππεξεζία ηελ νπνία έρεη αλαπηχμεη ε Google ε 

ρξήζε ηεο νπνίαο πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε απφ θάπνηνλ ινγαξηαζκνχ ζηελ Google.  

 

 

Εικόνα 10: Οκάδεο Google 
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Με ηε βνήζεηα ηεο ππεξεζίαο απηήο κπνξεί θάπνηνο λα δεκηνπξγήζεη κηα ιίζηα 

ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο θαη λα εγγξάςεη ζε απηήλ ρξήζηεο, ηνλ θαζέλα κε ην 

email ηνπ (ην νπνίν κπνξεί λα κελ είλαη gmail). Με ηνλ ηξφπν απηφ, κπνξεί λα 

ζηέιλεη έλα κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη λα ην παξαιακβάλνπλ ζην inbox 

ηνπο φινη νη εγγεγξακκέλνη ζηε ιίζηα.  

Δίλαη αληηιεπηφ φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ νκάδεο αλζξψπσλ 

κε δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα θαη κέζα απφ ηε ιίζηα απηή λα κπνξνχλ λα 

επηθνηλσλνχλ θαη λα αληαιιάζζνπλ κελχκαηα. 

 

 

2.1.3 Ημεπολόγιο 

 

Σν εκεξνιφγην ηεο Google (Calendar) είλαη αθφκε κηα δσξεά ππεξεζία ε νπνία 

πξνζθέξεηαη ζε φζνπο δηαζέηνπλ ινγαξηαζκφ ζηελ Google. Πξφθεηηαη γηα έλα  

δηαδηθηπαθφ εκεξνιφγην ην νπνίν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα εηζάγεη ζε 

θάζε κέξα θαη ζε θάζε ψξα γεγνλφηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. H Google επηηξέπεη κάιηζηα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία, ηε 

δσξεάλ ελζσκάησζή ηνπ ζε εμσηεξηθέο δηθηπαθέο πιαηθφξκεο. Σν εκεξνιφγην 

Google είλαη  γηα κηα ηδηαίηεξα εχρξεζηε θαη δεκνθηιήο ππεξεζία πνπ επηηξέπεη 

ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο δηαδηθηπαθφ εκεξνιφγην, ζην 

νπνίν κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ηηο 

ζεκεηψζεηο θαζψο θαη ηηο ππελζπκίζεηο ηνπο. Δπηπιένλ φκσο ησλ ηππηθψλ 

πξνζσπηθψλ εκεξνινγίσλ, κπνξεί θαλείο λα κνηξάδεηαη ην πξφγξακκά ηνπ κε ηνπο 

θίινπο ηνπ, ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ή ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Έηζη, πεξηζζφηεξα άηνκα 

κπνξνχλ ζπληνληζηνχλ γηα δηάθνξνπο ζθνπνχο, π.ρ. γηα ηελ νξγάλσζε ησλ 

γεγνλφησλ κηαο ηάμεο (εθδειψζεηο, εξγαζίεο), γηα ην ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ ησλ 

εθδξνκψλ ή γηα ηνλ ζπληνληζκφ νκάδσλ έξγνπ θαη γηα ηελ νξγάλσζε ζπλαληήζεσλ 

πξνζδηνξίδνληαο αληίζηνηρεο δηαζεζηκφηεηεο απφ ηα κέιε.  
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Εικόνα 11: Ζκεξνιφγην Google 

 

Έλα απφ ηα πνιχ ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ε δπλαηφηεηα ζπγρξνληζκνχ 

ηνπ κε δηαθνξεηηθέο θηλεηέο ζπζθεπέο (έμππλα ηειέθσλα, tablets, laptops) πνπ 

κπνξεί λα δηαζέηεη o ρξήζηεο θαη απφ ηα νπνία κπνξεί λα βιέπεη απφ παληνχ ην ίδην 

εκεξνιφγην κε ηα ίδηα γεγνλφηα θαη λα έρεη ηηο ίδηεο εηδνπνηήζεηο. 

 

 

2.1.4 Google Drive 

 

Σν Google Drive είλαη θαη απηή ζηηο κέξεο καο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη δεκνθηιήο 

ππεξεζία ππεξεζία ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα απνζήθεπζε θαη 

ζπγρξνληζκφ αξρείσλ. Δπίζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα δηακνηξαζκφ αξρείσλ θαη 

ζπλεξγαηηθά έγγξαθα. Ο απνζεθεπηηθφο ρψξνο απνηειεί απηφ πνπ απνθαινχκε 

απνζεθεπηηθφ «λέθνο» (cloud), επεηδή ε απνζήθεπζε, ν δηακνηξαζκφο αξρείσλ θαη ε 

ζπλεξγαηηθή επεμεξγαζία θνηλφρξεζησλ αξρείσλ απφ ηνπο ρξήζηεο γίλεηαη ζε 

θπζηθνχο ρψξνπο πνπ είλαη θαηαλεκεκέλνη ζε φιν ηνλ θφζκν. Σν google drive είλαη 

έλα ζχλνιν εθαξκνγψλ ηεο Google, ε νπνία πξνζθέξεη δηαδηθηπαθή θαη ζπλεξγαηηθή 

επεμεξγαζία εγγξάθσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ηαπηφρξνλα απφ πνιιά άηνκα. 
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Εικόνα 12: Google Drive 

 

Ζ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα επηηξέπεηαη απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ θφζκνπ 

βξίζθεηαη ν ρξήζηεο αξθεί λα έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ν 

ρξήζηεο κπνξεί θαη κεηαθέξεη ην γξαθείν ηνπ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ θφζκνπ θαη 

κπνξεί λα εξγαζζεί νπνηαδήπνηε ψξα. Ηδηαίηεξα εάλ ε εξγαζία είλαη ειεθηξνληθή 

απνθιεηζηηθά, ηφηε ε κεηαθνξά ηεο εξγαζίαο θαη «ηνπ γξαθείνπ» δελ είλαη εηθνληθή 

αιιά πξαγκαηηθή. 

Όπσο είπακε ν ζπγρξνληζκφο θαη ε ρξήζε ησλ αξρείσλ απφ έμππλεο, θνξεηέο 

ζπζθεπέο αθφκε θαη ζε θίλεζε είλαη έλα απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ππεξεζηψλ Google άξα θαη ηνπ Google Drive. Σα ζπλεξγαηηθά έγγξαθα είλαη πάληα 

ελεκεξσκέλα θαη ν ρξήζηεο θάζε θνξά βιέπεη ηελ ηειεπηαία έθδνζε φπσο απηή έρεη 

δηακνξθσζεί απφ ηνλ ηειεπηαίν ρξήζηε πνπ είρε πξφζβαζε ζε απηφ. Δπίζεο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν κπνξεί λα ππάξρεη εθ λένπ δηακνηξαζκφο θαη λέα ζπλεξγαζία. 

Σα αληίγξαθα αζθαιείαο επίζεο είλαη έλα ζεκαληηθφ θεθάιαην γηα ηννπνίν δε 

ρξεηάδεηαη λα αλεζπρεί ν ρξήζηεο ηνπ Google Drive. Γηα ηα αληίγξαθα αζθαιείαο 

θξνληίδεη ε εηαηξεία θαη κάιηζηα κε κεγάιε αμηνπηζηία φπσο έρεη απνδείμεη φια απηά 

ηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο. 

Οη ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξνχκε λα έρνπκε ρξεζηκνπνηψληαο ην Google Drive είλαη νη 

παξαθάησ:  

 Γεκηνπξγία θαη αλέβαζκα ππαξρφλησλ θαθέισλ θαη αξρείσλ. Μπνξνχκε 

λα δεκηνπξγνχκε ή λα αλεβάδνπκε θαθέινπο θαη αξρεία νπνηνπδήπνηε 

ηχπνπ θαη κπνξνχκε λα θάλνπκε ιήςε απηψλ απφ νπνπδήπνηε θαη 

νπνηεδήπνηε, Δίλαη δπλαηή επίζεο θαη ε δηαγξαθή θαη ε κεηνλνκαζία 

ηνπο. 
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 Γεκηνπξγία εγγξάθσλ ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη παξνπζηάζεσλ. 

Μπνξνχκε λα δεκηνπξγνχκε έγγξαθα γξαθείνπ, παξνπζηάζεηο, 

ππνινγηζηηθά θχιια, ζρήκαηα, πίλαθεο. 

 Γεκηνπξγία ζπλεξγαηηθψλ εγγξάθσλ. Μπνξνχκε λα δεκηνπξγνχκε 

ζπλεξγαηηθά έγγξαθα. Γειαδή κπνξνχκε λα δεκηνπξγνχκε έγγξαθα θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα πξνζθαινχκε ζπλεξγάηεο πξνθεηκέλνπ λα ηα 

ζπλδηακνξθψζνπκε. 

 Γεκηνπξγία θνξκψλ. Μπνξνχκε λα δεκηνπξγνχκε θφξκεο εξσηήζεσλ γηα 

ζπιινγή απνηειεζκάησλ θαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία. 

 

 

 

2.2 Δπγαλείο Doodle 

 

Σν Doodle είλαη έλα δηαδηθηπαθφ εξγαιείν ην νπνίν έρεη δχν βαζηθέο ρξήζεηο. Δίλαη 

αθελφο έλα εξγαιείν ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ εξγαζηψλ, αθεηέξνπ είλαη έλα εξγαιείν 

δεκηνπξγίαο κηθξψλ δεκνζθνπήζεσλ. Έηζη ελαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ζπλάληεζεο αιιά θαη γηα ηε δεκηνπξγία κηαο κηθξήο 

ςεθνθνξίαο κε γξήγνξε θαη εχθνιε εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ 

 

 
Εικόνα 13: Σν εξγαιείν Doodle 

 

Με απηή ηε κνξθή ην ρξεζηκνπνηνχκε θαη ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία. Γηα 

ηε δεκηνπξγία δειαδή ζπλαληήζεσλ αιιά θαη γηα ηε δεκηνπξγία κηθξψλ θαη 

γξήγνξσλ ςεθνθνξηψλ.  

 

2.3 Δπγαλείο Kahoot 

Σν Kahoot είλαη έλα δσξεάλ δηαδηθηπαθφ εξγαιείν πνπ επηηξέπεη ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο λα δεκηνπξγνχλ, εχθνια θαη γξήγνξα, εξσηεκαηνιφγηα είηε κε 

κνξθή παηρληδηνχ, είηε κε κνξθή αμηνιφγεζεο, είηε κε κνξθή εξσηεκάησλ γηα 

ςεθνθνξία καζεηψλ ή εθπαηδεπηηθψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σα εξσηεκαηνιφγηα 

δεκηνπξγνχληαη θαη πξνβάιινληαη γξήγνξα θαη εχθνια κέζα απφ θηλεηέο ζπζθεπέο 
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(έμππλα ηειέθσλα, tablet θ.η.ι.) θαη ε απάληεζε θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα είλαη 

νξαηά ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Ο εθπαηδεπηηθφο δεκηνπξγεί 

έλαλ ινγαξηαζκφ ρξήζηε δίλνληαο mail θαη θσδηθφ πξφζβαζεο ζηε ζειίδα ηνπ 

Kahoot. Ακέζσο κεηά, κεηαθέξεηαη ζηελ αξρηθή νζφλε ηεο ππεξεζίαο φπνπ κπνξεί 

είηε λα επηιέμεη έλα ππάξρνλ εξσηεκαηνιφγην ή λα δεκηνπξγήζεη έλα θαηλνχξγην. Ζ 

δεκηνπξγία ελφο θαηλνχξγηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη αξθεηά εχθνιε. Αθνχ δνζεί ζην 

εξσηεκαηνιφγην έλα φλνκα, ακέζσο κεηά δεκηνπξγνχληαη νη εξσηήζεηο θαη 

παξάιιεια θαηαγξάθνληαη θαη νη πηζαλέο απαληήζεηο. ε θάζε εξψηεζε κπνξείηε λα 

πξνζηεζεί θαη εηθφλα ή βίληεν παξέρνληαο θάπνηεο επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θαη θάλνληαο ηε δηαδηθαζία πην ειθπζηηθή. Μηα ρξήζε πνπ ζα 

κπνξνχζε λα ζθεθηεί θάπνηνο είλαη ν δηεπζπληήο λα δεηήζεη πξσηλή ςεθνθνξία γηα 

ην αλ ζπκθσλεί ην πξνζσπηθφ γηα εθδξνκή.  

 

 

Εικόνα 14: Σν εξγαιείν Kahoot 

 

2.4 Δπγαλείο ProProfs 

Σν proprofs είλαη θη απηφ έλα εξγαιείν δεκηνπξγίαο εξσηεκαηνινγίσλ θαη ιεηηνπξγεί 

κε ηνλ ίδην πεξίπνπ ηξφπν κε ην εξγαιείν Kahoot. Σα εξσηεκαηνιφγηα επίζεο 

δεκηνπξγνχληαη θαη πξνβάιινληαη γξήγνξα θαη εχθνια κέζα απφ θηλεηέο ζπζθεπέο 

(έμππλα ηειέθσλα, tablet θ.η.ι.) θαη ε απάληεζε θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα είλαη 

νξαηά ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 

 

 
Εικόνα 15: Σν εξγαιείν ProProfs 
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2.5 Δπγαλείo Σηλεκπαίδεςζηρ 

 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εγαζία ελζσκαηψλνπκε θαη έλα εξγαιείν γηα αζχγρξνλε 

ηειεθπαίδεπζε. Σν εξγαιείν πνπ ελζσκαηψλνπκε είλαη ην moodle. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηνχκε ε έθδνζε 3.1, ε νπνία θαη ε πην εμειηγκέλε θαη 

ηειεπηαία ζηαζεξή έθδνζε. 

 

 
 

Εικόνα 16: Ζ θεληξηθή ζειίδα ηνπ ζπζηήκαηνο αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο 

 

Με ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν κπνξνχκε λα παξέρνπκε πιηθφ γηα κειέηε ζηνλ 

καζεηηθφ πιεζπζκφ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα 

δηακνηξάδνπλ πιηθφ ησλ καζεκάησλ ηνπο δεκηνπξγψληαο ν θαζέλαο ην δηθφ ηνπ 

κάζεκα. 

 

 

2.6 Δπγαλείo XAMPP 

 

Δπηπιένλ ησλ εξγαιείσλ ηα νπνία απεπζχλνληαη ζηνπο ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχκε θαη 

έλα πιήζνο εξγαιείσλ γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ςεθηαθήο πιαηθφξκαο πνπ ζα 

θηινμελήζεη απηά ηα εξγαιείν. Σα εξγαιεία απηά είλαη ειεχζεξα ζηε ρξήζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην εξγαιείν ΥΑMPP είλαη απηφ ην νπνίν καο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα δεκηνπξγήζνπκε κηα ηνπηθή εγθαηάζηαζε ελφο εμππεξεηεηή. Ο εμππεξεηεηήο 

απηφο πεξηιακβάλεη Apache Server (Web Server) θαη MySQL Server (βάζεηο) νη 

νπνίνη είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε ιεηηνπξγία νιφθιεξνπ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο ην νπνίν αλαπηχζζνπκε ζε έλα ηνπηθφ ππνινγηζηή. 
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Σν εξγαιείν XAMPP είλαη αλνηθηφ ινγηζκηθφ, ειεχζεξν ζηε ρξήζε θαη βαζίδεηαη ζην 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Linux, θαη ηελ αλνηθηέο ηερλνινγίεο Apache, Php, MySQL. 

 

 

 

Εικόνα 17: Ζ Κεληξηθή ειίδα ηνπ XAMPP 

 

ηελ Δηθόλα 17  βιέπνπκε ην πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ησλ ππεξεζηψλ XAMPP. Γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη ην ζχζηεκά καο πξέπεη νη ππεξεζίεο Apache (web server) θαη MySQL 

(βάζε δεδνκέλσλ) λα έρνπλ εθθηλήζεη.  

 

 

2.7 ηαηιζηική επεξεπγαζία 

 

Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη ε επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη κε αθφκε 

έλα εξγαιείν αλνηθηφ θαη ειεχζεξν ζηε ρξήζε ην WEKA. Ζ παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ γίλεηαη κέζα απφ ηερληθέο δηαγξακκαηηθήο απεηθφληζεο θαη επίζεο 

κέζσ ηνπ εξγαιείνπ πνπ πεξηγξάςακε θαη ην νπνίν παξνπζηάδνπκε πνιχ αλαιπηηθά 

ζηελ επφκελε παξάγξαθν. 

Ζ δηαγξακκαηηθή αλαπαξάζηαζε ζηελ νπζία είλαη αλαπαξάζηαζε ησλ πηλάθσλ πνπ 

πεξηέρνπλ ηηο κεηξήζεηο πνπ πήξακε εθαξκφδνληαο ην δηνηθεηηθφ ζελάξην. Σν 

δηνηθεηηθφ ζελάξην πνπ αθνινπζήζακε πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην 4
ν
 Κεθάιαην. 
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ην ίδην θεθάιαην παξνπζηάδνπκε θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ πνπ πήξακε 

ζε θαηάιιεινπο πίλαθεο. 

Σν πεξηβάιινλ WEKA είλαη έλα εμεηδηθεπκέλν εξγαιείν, ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα 

εμαγσγή γλψζεο θαη εμφξπμε δεδνκέλσλ. Δπίζεο κπνξεί θαη παξνπζηάδεη πνηνηηθά 

απνηειέζκαηα ζε κηα εχθνια νπηηθά αλαγλψζηκε κνξθή, αιιά επίζεο θαη πνζνηηθά 

θαη κεηξήζηκα απνηειέζκαηα κέζσ θαηάιιεισλ αιγνξίζκσλ πνπ δηαζέηεη. 

ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο θάλνπκε κηα αξθεηά ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ WEKA θαη ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ηνπ.  

 

 

2.7.1 Γενικά για ηο WEKA 

 

Σν πεξηβάιινλ WEKA (Waikato Environment for Knowledge Learning), είλαη έλα 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα πνπ αλαπηχρζεθε ζην  Παλεπηζηήκην Waikato  ηεο Νέαο 

Εειαλδίαο, κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηνλ γεσξγηθφ ηνκέα. Γηαζέηεη πνιιά θαη 

δηαθνξεηηθά εξγαιεία εμφξπμεο δεδνκέλσλ ή εμαγσγήο γλψζεο, κέζσ θαηάιιεισλ 

αιγνξίζκσλ. Σέηνηα εξγαιεία είλαη ε πξνεπεμεξγαζία ζηνηρείσλ, ε ηαμηλφκεζε, ε 

νκαδνπνίεζε, ε νπηζζνδξφκεζε, ε απεηθφληζε θαη ε επηινγή ραξαθηεξηζηηθψλ 

γλσξηζκάησλ. Γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πξνηχπνπ (pattern) ρξεζηκνπνηεί κηα νκάδα 

δεδνκέλσλ ηελ νπνία εθπαηδεχεη κε δηάθνξεο κεζφδνπο. Απηφ γίλεηαη έηζη ψζηε ην 

pattern λα επηηειέζεη έλα πξφηππν γηα εμαγσγή θαλφλσλ κεραληθήο κάζεζεο θαη 

ηειηθά λα παξάγεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. Σν WEKA είλαη πξφγξακκα αλνηρηνχ 

ινγηζκηθνχ θαη επνκέλσο είλαη ειεχζεξν ζηε ρξήζε, θάησ απφ ηελ άδεηα GNU/GPL. 

Αλαπηχρζεθε αξρηθά ζε C, φκσο ζηε ζπλέρεηα μαλαγξάθηεθε ζε Java, ψζηε λα 

κπνξεί λα εθηειείηαη ζε πεξηζζφηεξεο πιαηθφξκεο. ήκεξα ππάξρεη έθδνζε γηα φια 

ηα γλσζηά  ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (Linux, Windows θαη Mac OS). 

χκθσλα κε ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ, ε εθαξκνγή WEKA παξέρεη ζηνπο αξράξηνπο 

ρξήζηεο έλα εξγαιείν γηα λα εληνπίζνπλ  ηηο θξπθέο πιεξνθνξίεο απφ βάζεηο 

δεδνκέλσλ θαη ζπζηήκαηα αξρείσλ κε απιφ ηξφπν.  
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Εικόνα 18: Ζ Γηαδηθπηηαθή νζφλε θαισζνξίζκαηνο ηνπ WEKA 

 

Ζ εθαξκνγή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πνηθηινηξφπσο. Παξέρεη εθαξκνγέο state of 

the art αιγνξίζκσλ, αιγνξίζκνπο γηα discretization, αιγφξηζκνπο γηα πξνεπεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ, έηζη ψζηε λα ηξνθνδνηεζεί έλα ζρέδην εθκάζεζεο, αιγφξηζκνπο 

ηαμηλφκεζεο θαη άιιεο εθαξκνγέο.  

Έλαο ηξφπνο ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο WEKA είλαη λα εθαξκφζεη ηε κέζνδν κάζεζεο 

ζε έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ θαη λα αλαιχζεη ηα απνηειέζκαηά ηνπο γηα λα εμάγεη 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα δεδνκέλα. Μηα άιιε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο είλαη λα 

επηηξέςεη ζηνπο αξράξηνπο ρξήζηεο λα ζπγθξίλνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο, πξνθεηκέλνπ 

λα επηιέμνπλ ην θαηαιιειφηεξν κνληέιν γηα πξφβιεςε. Οη αιγφξηζκνη κάζεζεο 

θαινχληαη ηαμηλνκεηέο (classifiers). Όινη εθηεινχληαη απφ ηελ ίδηα δηεπαθή. Ζ ηειηθή 

απφδνζή ηνπο κεηξάηαη απφ κηα θνηλή ελφηεηα.  

 

 

2.7.2 Σαξινόμηζη με ηο WEKA 

 

ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθνπκε ην πεξηβάιινλ WEKA. Σν πεξηβάιινλ δειαδή ην νπνίν 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ βάζε δεηθηψλ κε ζθνπφ 

ηελ εμφξπμε γλψζεο.  
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Αθνχ εμαρζνχλ νη κεηξήζεηο θαη θαηαγξαθνχλ ζε θαηάιιεια αξρεία αλαγλψζηκα 

απφ ην WEKA, είλαη δπλαηή ε εμφξπμε γλψζεο. Ζ εξγαζία απνηίκεζεο ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ απφ ην ινγηζκηθφ γίλεηαη κέζσ αιγνξίζκσλ ηαμηλνκεηψλ. Δμαηηίαο 

απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, ε δηαδηθαζία εμφξπμεο γλψζεο κε ην WEKA νλνκάδεηαη θαη 

ηαμηλφκεζε ή θαηεγνξηνπνίεζε (classification). χκθσλα κε ην [14], ν ηαμηλνκεηήο 

είλαη έλαο αιγφξηζκνο ν νπνίνο ιακβάλεη δεδνκέλα ρσξηζκέλα ζε θιάζεηο. Δίλαη 

δπλαηφλ λα εθπαηδεπηεί ρξεζηκνπνηψληαο training sets, έηζη ψζηε λα θαηαιάβεη ηε 

ζρέζε κεηαμχ θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ θιάζεσλ πνπ ζα αληηζηνηρίδνληαη 

νπζηαζηηθά ζηηο πξάμεηο θαη θαη’ επέθηαζε ζηε δπζθνιία ηνπο. ηε ζπλέρεηα, είλαη 

δπλαηφλ, ιακβάλνληαο θάπνηεο ηηκέο, λα πξνβιέπεη ζε πνηα θιάζε κπνξνχλ απηέο λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ. ηελ νπζία, δειαδή, κπνξεί λα πξνβιέπεη ηειηθά ζηελ 

πεξίπησζή καο, πνηα είλαη ε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδεη ην ππνθείκελν (subject) 

δίλνληάο ηνπ κηα ηηκή απφ θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

3.1 Πεπιγπαθή ηος Πληποθοπιακού ςζηήμαηορ  

 

Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο αλαπηχρζεθε κέζα απφ έλα γλσζηφ ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ, ην wordpress. Όπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη, ε πιαηθφξκα 

αλαπηχρζεθε επάλσ ζε έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. Ζ πξψηε εηθφλα ηνπ 

πζηήκαηνο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 19  

 

 

Εικόνα 19: Ζ βαζηθή νζφλε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο 

 

Ζ εηζαγσγή ζην πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 20. 

Απφ ην πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο κπνξεί ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο λα 

εκπινπηίζεη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, κε επηπιένλ ιεηηνπξγίεο ηηο νπνίεο κπνξεί λα 

ζθεθηεί ή λα έρεη αλάγθε ν ίδηνο. ηελ Δηθόλα 20, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα γίλεηαη εηζαγσγή ζην ζχζηεκα κε ρξήζε ινγαξηαζκνχ απφ 

ην δεκνθηιέο google, φπσο αθξηβψο γίλεηαη θαη ζηα ζπζηήκαηα Android. Απηφ είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ επεηδή κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα ππάξρεη επηπιένλ ε δπλαηφηεηα ρξήζεο 

ησλ εθαξκνγψλ google, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λέα δηαδηθαζία ζχλδεζεο. ηελ αληίζεηε 
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πεξίπησζε φπνπ ν ρξήζηεο ηεο πιαηθφξκαο δελ επηζπκεί λα ζπλδεζεί κε θάπνηνλ 

ινγαξηαζκφ google, κπνξεί λα ζπλδεζεί ζηελ πιαηθφξκα θάλνληαο ρξήζε ελφο απινχ 

ηνπηθνχ ινγαξηαζκνχ. 

 

 

Εικόνα 20: Οζφλε ζχλδεζεο ζηελ πιαηθφξκα κε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κέζσ ινγαξηαζκνχ 

ζην Google 

 

 

3.2 Λειηοςπγίερ ηος Πληποθοπιακού ςζηήμαηορ 

 

Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ρσξίδνληαη ζε έμη κεγάιεο 

θαηεγνξίεο νη νπνίεο θαίλνληαη ζην θεληξηθφ κελνχ. Ζ πξψηε αθνξά ηηο βαζηθέο 

ππεξεζηαθέο ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρνιηθφ Γίθηπν, ε δεχηεξε 

ζπλεξγαηηθά εξγαιεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ππεξεζίεο Google, ε ηξίηε θαη ε ηέηαξηε 

ιεηηνπξγία είλαη δηάθνξα εξγαιεία φπσο ην Doodle, ην kahoot θαη ην ProProofs, ε 

πέκπηε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Αζχγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο θαη ε έθηε ηεο δηαρείξηζε 

ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζρνιείνπ. ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ζα δνχκε αλαιπηηθά φιεο 

ηηο νζφλεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Γηνίθεζεο ρνιηθήο Μνλάδαο, ηηο νπνίεο 

κπνξεί θαλείο λα δεη εθφζνλ πεξηεγεζεί ζην χζηεκα. Όιεο ηηο ππεξεζίεο ηηο έρνπκε 

αλαιπηηθά πεξηγξάςεη ζην Κεθάιαην 2. 
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3.2.1 Λειηοςπγίερ σολικού Γικηύος 

 

ηε βαζηθή επηινγή έρνπκε ηνπνζεηήζεη ην βαζηθφ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Παλειιήληνπ 

ρνιηθνχ Γηθηχνπ πνπ βξίζθεηαη ζην ζχλδεζκν (https://www.sch.gr). Ζ πξψηε 

επηινγή είλαη «ρνιηθφ Γίθηπν»  θαη έπεηηα «χλδεζε ζην ρνιηθφ Γίθηπν» νπφηε 

εκθαλίδεηαη ε Δηθφλα 21 

 

  

Εικόνα 21: Οζφλε ζχλδεζεο ζην Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν 

 

Μέζα απφ απηή ηελ νζφλε, κπνξεί λα ζπλδεζεί ν ρξήζηεο-Γηεπζπληήο κηα θνξά ζην 

ζρνιηθφ δίθηπν θαη αθνινχζσο λα θάλεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη 

θάζε θνξά λα θάλεη ζχλδεζε γηα θάζε δηαθνξεηηθή ππεξεζία ηνπ Παλειιήληνπ 

ρνιηθνχ Γηθηχνπ πνπ ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη. 

https://www.sch.gr/
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ηε ζπλέρεηα, απφ ηελ επηινγή «ρνιηθφ Γίθηπν»  θαη ζηε ζπλέρεηα «School email» 

κεηαθεξφκαζηε απεπζείαο ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ηνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ 

ρσξίο φπσο είπακε λα ρξεηάδεηαη εθ λένπ ζχλδεζε (Δηθφλα 22).  

 

 
Εικόνα 22: Οζφλε Ζιεθηξνληθνχ Σαρπδξνκείνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ 

 

ηε ζπλέρεηα, απφ ηελ επηινγή «ρνιηθφ Γίθηπν»  θαη ζηε ζπλέρεηα «MySchool» 

κεηαθεξφκαζηε ζην ζχζηεκα θαηαγξαθήο ηνπ Μαζεηηθνχ θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Γπλακηθνχ ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο (Δηθφλα 23). Όπσο έρνπκε ήδε πεξηγξάςεη ην 

ζχζηεκα απηφ απαηηεί ελεκέξσζε ζρεδφλ ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη απνηειεί ηελ 

απεηθφληζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο απφ ηελ νπνία κπνξεί λα 

εμαγάγεη ζηνηρεία ηφζν ε νηθεία Γηεχζπλζε, φζν θαη ε Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε θαη 

ην Τπνπξγείν Παηδείαο. 
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Εικόνα 23: Οζφλε πζηήκαηνο MySchool 

 

Ζ ηειεπηαία επηινγή απφ ην κελνχ θαζεκεξηλήο ρξήζεο ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ είλαη «ρνιηθφ Γίθηπν»  θαη ζηε 

ζπλέρεηα «Helpdesk» (Δηθόλα 24) ε νπνία νδεγεί ην Γηεπζπληή ζην θέληξν 

ππνζηήξημεο ρξεζηψλ, φπνπ κπνξεί λα αλνίμεη έλα ticket θαη λα θαηαγξάςεη θάπνην 

πξφβιεκα πνπ αθνξά είηε ππνινγηζηηθέο είηε δηθηπαθέο ππνδνκέο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο. 

 

Σν ticket αλνίγεη πξνο ηελ αξκφδηα ππεξεζία ε νπνία ελεκεξψλεηαη απηφκαηα θαη 

αλαικβάλεη ηελ επίιπζε. Όηαλ ην πξφβιεκα επηιπζεί θιείλεη ην ticket απφ ηελ 

αξκφδηα ππεξεζία θαη ελεκεξψλεη κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ηε ζρνιηθή κνλάδα. 
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Εικόνα 24: Οζφλε helpdesk Τπνζηήξημεο Υξεζηψλ 

 

 

3.2.2 Λειηοςπγίερ Google 

 

ηε ζπλέρεηα ηνπ κελνχ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζπλαληνχκε ηηο ππεξεζίεο 

Google. Ζ πξψηε απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Πιεξνθνξηαθφ 

χζηεκά καο ήηαλ ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ην ινγαξηαζκφ Google. Μπνξέζακε λα 

επηηχρνπκε ηε ζπγθεθξηκέλε δπλαηφηεηα πξνζζέηνληαο ζην wordpress ην plugin 

Google Apps Login. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο θαη εθφζνλ ν Γηεπζπληήο θάλεη 

ζχλδεζε ζηελ πιαηθφξκα κε ηνλ ινγαξηαζκφ πνπ δηαζέηεη ζηε Google έρεη ηε 

δπλαηφηεηα κέζα απφ ην κελνχ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο λα πεξηεγεζεί ζην 

email ηνπ, ζηε google drive ηνπ, ζην εκεξνιφγην κε ηα events ηνπ. Σν ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν, γηα ιφγνπο αζθαιείαο, ε Google δελ επηηξέπεη λα ελζσκαησζεί ζην site 

καο αιιά ην κελνχ καο είλαη απηφ πνπ νδεγεί ηνλ ρξήζηε ζε εμσηεξηθφ ζχλδεζκν, ην 

γλσζηφ πεξηβάιινλ ηνπ Gmail (Δηθφλα 25). 
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Εικόνα 25: Ζ γλσζηή ππεξεζία Gmail ηεο Google 

 

Σν επηπξφζζεην (plugin) ηεο Google, ζπγθεθξηκέλα ην Google Apps Login επηηξέπεη 

ζηνπο ρξήζηεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπηήκαηνο λα ζπλδεζνχλ ζηνλ δηαθηπαθφ ηφπν 

ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπηήκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο θαη ηελ αζθαιή πηζηνπνίεζε ηεο. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν, κέζα απφ ηελ δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα επηηξέπεηαη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ιεηηνπξγίεο θαη ππεξεζίεο ηεο Google, φπσο ην Gmail θαη ην 

GoogleDrive. Απφ ηερληθήο άπνςεο, ην Google Apps Login ρξεζηκνπνηεί ηελ 

ηερλνινγία secure OAuth2 authentication ε νπνία απαηηείηαη απφ ηελ Google, ψζηε 

θάπνηνο λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ηεο κέζσ κηαο εμσηεξηθήο δηαδηθηπαθήο 

πιαηθφξκαο. 

Πξνθαλψο, γηα ηε ρξήζε ηνπ επηπξφζζεηνπ (plugin) απαηηείηαη ν ρξήζηεο λα δηαζέηεη 

ινγαξηαζκφ ζηε Google θαη ν ρξήζηεο κε ην ίδην φλνκα ρξήζηε λα είλαη 

εγγεγξακκέλνο θαη ζηε δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ καο 

ζπζηήκαηνο. 

ηε ζπλέρεηα θαη απφ ην κελνχ ζηε δηαδξνκή «Google» θαη έπεηηα «Drive» κπνξνχκε 

λα κεηαθεξζνχκε ζηελ ελζσκαησκέλε ζηελ πιαηθφξκα ππεξεζία ηεο Google, κε ηελ 

νλνκάζηα Google Drive κέζσ ηεο νπνίαο φπσο έρνπκε πεξηγξάςεη ζην 2ν Κεθάιαην 
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κπνξεί ν Γηεπζπληήο λα δηακνηξάδεηαη ζπλεξγαηηθά αξρεία κε εθπαηδεπηηθνχο, 

ηνπηθνχο θνξείο, γνλείο θαη καζεηέο (Δηθφλα 26). 

 

 

Εικόνα 26: Ζ ππεξεζία GoogleDrive ηεο Google 

 

ηε ζπλέρεηα θαη απφ ην κελνχ ζηε δηαδξνκή «Google»  θαη έπεηηα «Ζκεξνιφγην» 

κπνξνχκε λα κεηαθεξζνχκε ζηελ ελζσκαησκέλε ζηελ πιαηθφξκα ππεξεζία ηεο 

Google, κε ηελ νλνκάζηα Ζκεξνιφγην (Δηθφλα 27). 
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Εικόνα 27: Ζ ππεξεζία Ζκεξνινγίνπ ηεο Google 

 

Με ηελ ππεξεζία ηνπ Ζκεξνινγίνπ, κπνξεί ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο λα 

έρεη πξφζβαζε ζηα ξαληεβνχ ηνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά γεγνλφηα ηα νπνία έρεη 

θαηαγξάςεη θαη γηα ηα νπνία έρεη ζεκεηψζεη θάπνηα ππελζχκηζε 

Σειεπηαία ππεξεζία πνπ έρνπκε ελζσκαηψζεη ζην Πιεξνθνξηαθφ καο χζηεκα είλαη 

απηή ησλ Google Groups (Δηθφλα 28) ζηελ νπνία νδεγνχκαζηε απφ ην κελνχ ζηε 

δηαδξνκή «Google»  θαη έπεηηα «Λίζηα Google Groups» 
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Εικόνα 28: Ζ ππεξεζία Οκάδεο Google ηεο Google 

 

Με ηελ ππεξεζία απηή, φπσο ήδε έρνπκε πεξηγξάςεη, ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο κπνξεί πνιχ γξήγνξα λα ελεκεξψζεη ηελ νκάδα απνδεθηψλ θαη λα κνηξαζηεί 

καδί ηεο ηελ πιεξνθνξία πνπ ζέιεη. 

 

Σέηνηεο νκάδεο είλαη ν ζχιινγνο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ, νη θαζεγεηέο εηδηθνηήησλ, νη 

ηνπηθνί εθιεγκέλνη παξάγνληεο, νη γνλείο, ν χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, νη 

καζεηέο θ.η.ι. 
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3.2.3 Λειηοςπγίερ Doodle 

 

ηε ζπλέρεηα ηνπ κελνχ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ καο ζπζηήκαηνο, απφ ηελ επηινγή ηνπ 

κελνχ «Doodle» νδεγνχκαζηε ζηε ζειίδα ηεο Doodle (Δηθφλα 29) ε νπνία κπνξεί θαη 

ελζσκαηψλεηαη ζην πιεξνθνξηαθφ καο ζχζηεκα θαη καο επηηξέπεη, φπσο ήδε έρνπκε 

πεξηγξάςεη, είηε λα ρξνλνπξνγξακκαηίζνπκε έλα γεγνλφο, είηε λα δεκηνπξγήζνπκε 

κηα ςεθνθνξία. 

 

 
 

Εικόνα 29: Ζ ππεξεζία Doodle γηα Υξνλνπξνγξακκαηηζκφ 
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3.2.4 Λειηοςπγίερ Αζύγσπονηρ Σηλεκπαίδεςζηρ 

 

Απφ ην κελνχ κε ηελ επηινγή «Αζχγρξνλε Σειεθπαίδεπζε» νδεγνχκαζηε ζην 

Δλζσκαησκέλν χζηεκα Αζχγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο ην νπνίν φπσο είπακε είλαη 

έλα ελζσκαησκέλν Moodle (Δηθφλα 30). 

 

 
 

Εικόνα 30: Σν ελζσκαησκέλν χζηεκα Αζχγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο 

 

 

Αθνχ θάλνπκε login κπνξνχκε λα νδεγεζνχκε (φληαο κέζα ζην Πιεξνθνξηαθφ 

χζηεκα Γηαρείξηζεο) ζηνλ θαηάινγν ησλ καζεκάησλ, φπνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη 

έλα κάζεκα Πιεξνθνξηθήο γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο (Δηθφλα 31). 
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Εικόνα 31: Σν ελζσκαησκέλν χζηεκα Αζχγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο ζην κάζεκα ηεο 

Πιεξνθνξηθήο 

 

 

3.3 Λειηοςπγία ηος Π για εςκολόηεπη και δημιοςπγικόηεπη Γιοίκηζη 

 

Ο ζηφρνο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ καο ζπζηήκαηνο είλαη ε ρξήζε ηνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

εξγαζίαο ηνπ Γηεπζπληή θαη ηε βειηίσζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Γηα ηνλ 

θαιχηεξν έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ καο πζηήκαηνο 

επηζθεθζήθακε έμη ζρνιηθέο κνλάδεο γηα δχν κέξεο ηελ θαζεκηά. ε απηέο ηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο, επηηειέζακε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ εθηειεί θάζε κέξα έλαο 

Γηεπζπληήο, Σελ πξψηε κέξα ην θάλακε κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν, ελψ ηε δεχηεξε 
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κέξα θάζε επίζθεςεο κε ηε βνήζεηα ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ καο πζηήκαηνο. Πήξακε 

κεηξήζεηο γηα ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη έλαο Γηεπζπληήο λα επηηειέζεη ηελ εξγαζία 

ηνπ, γηα θάζε κέξα επίζθεςεο θαη γηα θάζε εξγαζία πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ζελάξην 

δηνίθεζεο. Σηο κεηξήζεηο, ηα δηαγξάκκαηα θαζψο θαη ην ζρνιηαζκφ ησλ 

απνηειεζκάησλ, ηα πεξηγξάθνπκε αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 4. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ην ηέηαξην θεθάιαην δίλνπκε απάληεζε ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζέζακε θαη 

πεξηγξάθνπκε ηα απνηειέζκαηα απφ ηε δνθηκή ηνπ ζπζηήκαηφο καο ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο. Πεξηγξάθνπκε ηελ έξεπλα ηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηήζακε βαζηδφκελνη ζην ζελάξην δηνίθεζεο πνπ πεξηγξάθνπκε ζηηο 

επφκελεο παξαγξάθνπο.  

Σν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Γηνίθεζεο ρνιηθήο Μνλάδαο ην νπνίν ελζσκαηψλεη 

θαζεκεξηλά ρξήζηκα εξγαιεία θαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, δεκηνπξγήζεθε κε 

ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο πνπ έρεη λα επηηειέζεη ν δηεπζπληήο 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ψζηε λα ππάξρεη δεκηνπξγηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε 

δηνίθεζε. Φπζηθά ν ηειηθφο ζθνπφο είλαη ε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, 

ζηφρνο ν νπνίνο είλαη θαη ε πεκπηνπζία ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

ηηο αθφινπζεο παξαγξάθνπο πεξηγξάθνπκε ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεηξάκαηνο, ηηο 

ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο δνθηκάζακε ην Πιεξνθνξηαθφ καο χζηεκα. ηε 

ζπλέρεηα, παξνπζηάδνπκε ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο καο, ηα νπνία αληαλαθινχλ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ, θαη αθνινπζεί ε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ε 

νπνία έρεη ηε κνξθή ζρνιηαζκνχ κέζσ δηαγξακκάησλ. Σέινο, παξνπζηάδνπκε ηηο 

δπλαηφηεηεο γηα κειινληηθή έξεπλα. 

Σα επεςνηηικά επυηήμαηα ζηα νπνία ηέζεθαλ ζε απηή ηελ εξγαζία είλαη αλ κπνξεί 

λα θαηαζθεπαζζεί έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ην νπνίν λα ζπγθεληξψλεη έλα πιήζνο 

εξγαιείσλ κε ηα νπνία έλαο δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο κπνξεί λα βειηηζηνπνηήζεη 

ηνπο ρξφλνπο εξγαζίαο ηνπ, λα απινπζηεχζεη δηαδηθαζίεο πνπ ηνπ θαίλνληαη 

δχζθνιεο θαη λα βξεη ιχζεηο ζε θαζεκεξηλά ζέκαηα γηα ηα νπνία είηε ρξνλνηξηβεί είηε 

αδπλαηεί λα ηα εθηειέζεη.  

Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δνθηκάζηεθε ζηελ 3
ε
 θάζε πινπνίεζεο ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο, αθνινπζψληαο έλα ζελάξην δηνίθεζεο ην νπνί ζρεδηάζηεθε ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 
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4.1 Φάζη δοκιμήρ και ζενάπιο διοίκηζηρ 

 

Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα ηε δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο δνθηκάζηεθε ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, ζε έμη  δηαθνξεηηθέο κνλάδεο γηα δψδεθα δηαθνξεηηθέο κέξεο. 

πγθεθξηκέλα επηζθεθζήθακε 6 ζρνιηθέο κνλάδεο απφ έλα δηήκεξν ηελ θαζεκηά θαη 

εξγαζζήθακε καδί κε ηνλ δηεπζπληή ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. 

Ζ ιεηηνπξγία θαη ε δνθηκή ηνπ έγηλε ζηελ ηξίηε θάζε ηεο έξεπλάο καο, φηαλ 

επηζθεθζήθακε ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, εγθαηαζηήζακε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη 

αθήζακε ηνπο δηεπζπληέο λα ην δνπιέςνπλ. Σν ζχζηεκα εγθαηαζηάζεθε ζε έμη 

ζρνιηθέο κνλάδεο θαηά ην εκεξνινγηαθφ έηνο 2017 (2
ν
 ηεηξάκελν 2016-2017 θαη 1

ν
 

ηεηξάκελν 2017-2018). Οη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηνπ 2
νπ

 ηξηκήλνπ 2016-

2017 ήηαλ ήδε δχν ρξφληα δηεπζπληέο, ζρεηηθά έκπεηξνη, ελψ νη 2 απφ ηνπο ηξεηο 

δηεπζπληέο ηνπ 1
νπ

 εμακήλνπ 2017-2018 ήηαλ λένη εληειψο δηεπζπληέο, φκσο έκπεηξνη 

εθπαηδεπηηθνί. Ο ηξίηνο εθπαηδεπηηθφο απηήο ηεο 2
εο

 πεξηφδνπ ήηαλ παιηφο δηεπζπληήο 

ν νπνίνο ρξεζηκνπνίεζε ην ζχζηεκα γηα ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο πνπ ππεξεηεί. Αθνχ επηηξέςακε ζηνλ δηεπζπληή έλα εχινγν ρξνληθφ 

δηάζηεκα λα δνπιέςεη κε ην ζχζηεκα επηζθεθζήθακε ηελ θάζε ζρνιηθή κνλάδα θαη 

θαηαγξάςακε ηελ εκπεηξία ηνπ δηεπζπληή απφ ηε ρξήζε  ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο. Έγηλε εθηεηακέλε ζπδήηεζε θαη κέηξεζε ρξφλσλ βειηίσζεο 

ηεο απφδνζεο ηεο δηνίθεζεο 

Σε κηα απφ ηηο δχν κέξεο εξγαζζήθακε κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν θαη ηε δεχηεξε 

κέξα εξγαζζήθακε κε ηε βνήζεηα ηεο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο πνπ απνηειεί ην 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Γηνίθεζεο κε ηα ζπλεξγαηηθά εξγαιεία ΣΠΔ. ηα πιαίζηα 

απηήο ηεο επηηφπηαο δνθηκήο, ζεκεηψζακε ηνπο ρξφλνπο ζε δεπηεξφιεπηα πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζην ζελάξην δηνίθεζεο ην νπνίν είλαη ην εμήο: 

Σν ζελάξην δηνίθεζεο πνπ ζρεδηάζηεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηεπζπληέο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ήηαλ ην εμήο : 

Σν πξσί ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αλνίγεη ηνλ ππνινγηζηή ηεο 

γξακκαηείαο. Ο ζπγθεθξηκέλνο ρξφλνο δε θξίζεθε αμηφινγν λα θαηαγξαθεί αθνχ 

εμαξηάηαη απφ ηελ ππνινγηζηηθή κνλάδα θαη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ 

ππνινγηζηή. Απηέο νη δχν παξάκεηξνη δελ επεξεάδνπλ νχηε ηηο δηνηθεηηθέο 
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ιεηηνπξγίεο αιιά νχηε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο πιαηθφξκαο καο ζε αμηφινγν βαζκφ, 

νπφηε θξίζεθε αδηάθνξε σο παξάκεηξνο. 

ηε ζπλέρεηα, ν δηεπζπληήο αλνίγεη ην email ηεο κνλάδαο ζην Παλειιήλην ρνιηθφ 

Γίθηπν απφ ην νπνίν παίξλεη νδεγίεο απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηηο εκεξήζηεο εξγαζίεο πνπ έρεη λα επηηειέζεη. 

ηε ζπλέρεηα, αμηνινγεί ηα emails θαη μερσξίδεη πνηα αθνξνχλ ηε δηεχζπλζε θαη πνηα 

αθνξνχλ ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ. Τπνζέζακε φηη ππάξρνπλ θαη ηα δχν είδε email 

θάζε κέξα θαη ζεσξήζακε φηη ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κηα δηνηθεηηθή εξγαζία ε νπνία 

λα αθνξά ρξήζε ηνπ myschool θαη κηα εξγαζία γηα ηελ νπνία πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ 

φινη νη εθπαηδεπηηθνί. 

Αθνινχζσο, ζεσξήζακε φηη πξνθχπηεη κηα εξγαζία γηα ηελ νπνία πξέπεη ν δηεπζπληήο 

λα θιείζεη ξαληεβνχ κέζσ doodle, κηα ςεθνθνξία πάιη κέζσ doodle θαη κηα εξγαζία 

θαηαγξαθήο πξνβιήκαηνο ζην helpdesk ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ. 

ηε ζπλέρεηα ζεσξήζακε φηη ρξεηάδεηαη ν δηακνηξαζκφο ελφο ραξηηνχ (κέζσ ηεο 

παξαδνζηαθήο κεζφδνπ) ή ελφο αξρείνπ (κέζσ ηεο πιαηθφξκαο θαη ηνπ GoogleDrive) 

ζην νπνίν πξέπεη θάηη λα γξάςνπλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί θαη ηέινο ν δηακνηξαζκφο 

ελφο θεηκέλνπ ζηνπο καζεηέο κηαο ηάμεο γηα ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο 

(παξαδνζηαθά πεξλψληαο απφ θάζε ηκήκα) θαη κέζσ ηεο πιαηθφξκαο (κέζσ ηεο 

πιαηθφξκαο αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο) 

Γηα φιεο απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο, θαηαγξάςακε ηνπο ρξφλνπο πνπ ρξεηάδεηαη ν 

δηεπζπληήο ψζηε λα ηηο νινθιεξψζεη. Ζ θαηαγξαθή ησλ ρξφλσλ έγηλε ζε 

δεπηεξφιεπηα, αθνχ ε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο φπσο ζα θαλεί απφ ηα απνηειέζκαηα 

απαηηνχζε ειάρηζηα δεπηεξφιεπηα. 

 

4.2 Αποηελέζμαηα από ηη λειηοςπγία ηος Π  

Σα απνηειέζκαηα πνπ πήξακε θαίλνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. Οη ρξφλνη είλαη ζε 

δεπηεξφιεπηα, ελψ ζε θάζε δηάγξακκα ην θάζε ρξψκα ππνδειψλεη κηα δηαθνξεηηθή 

ζρνιηθή κνλάδα. Όπνπ αλαγξάθεηαη ε θξάζε «κε Πιαηθφξκα», ελλννχκε κε ηε 

ρξήζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο πνπ αλαπηχμακε ζε απηήλ ηελ εξγαζία. Κάζε 

ζηήιε ηνπ δηαγξάκκαηνο είλαη θαη κηα μερσξηζηή κέξα (2 κέξεο γηα θάζε ζρνιηθή 

κνλάδα). ηε ζηήιε θχιιν ην Α είλαη «Άλδξαο» θαη ην G «Γπλαίθα». 
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Φφλλο Ηλικία Ειδικότητα 
φςτημα 

Λειτουργίασ 
χολική 
Μονάδα 

Χρόνοσ 
για 

Λήψη 
email 

A 50-59 Δάςκαλοσ Παραδοςιακό 1 25 
A 50-59 Δάςκαλοσ με Πλατφόρμα 1 24 
G 40-49 Πληροφορικόσ Παραδοςιακό 2 32 
G 40-49 Πληροφορικόσ με Πλατφόρμα 2 29 
A 50-59 Δάςκαλοσ Παραδοςιακό 3 27 
A 50-59 Δάςκαλοσ με Πλατφόρμα 3 26 
A 40-49 Αγγλικϊν Παραδοςιακό 4 28 
A 40-49 Αγγλικϊν με Πλατφόρμα 4 34 
G 50-59 Δάςκαλοσ Παραδοςιακό 5 25 
G 50-59 Δάςκαλοσ με Πλατφόρμα 5 23 

A 50-59 Δάςκαλοσ Παραδοςιακό 6 17 
A 50-59 Δάςκαλοσ με Πλατφόρμα 6 15 

 

Πίνακας 1 : Υξφλνο γηα ιήςε email κε θαη ρσξίο ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

 

Καη ην αληίζηνηρν δηάγξακκα 

 

 
 

Εικόνα 32: Υξφλνο γηα ιήςε email κε θαη ρσξίο ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 
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Φφλλο Ηλικία Ειδικότητα 
φςτημα 

Λειτουργίασ 
χολική 
Μονάδα 

Χρόνοσ για 
Διαχωριςμό 

ςε 
Φακζλουσ 

A 50-59 Δάςκαλοσ Παραδοςιακό 1 29 
A 50-59 Δάςκαλοσ με Πλατφόρμα 1 25 
G 40-49 Πληροφορικόσ Παραδοςιακό 2 34 
G 40-49 Πληροφορικόσ με Πλατφόρμα 2 35 
A 50-59 Δάςκαλοσ Παραδοςιακό 3 23 
A 50-59 Δάςκαλοσ με Πλατφόρμα 3 21 
A 40-49 Αγγλικϊν Παραδοςιακό 4 29 
A 40-49 Αγγλικϊν με Πλατφόρμα 4 31 

G 50-59 Δάςκαλοσ Παραδοςιακό 5 38 
G 50-59 Δάςκαλοσ με Πλατφόρμα 5 34 
A 50-59 Δάςκαλοσ Παραδοςιακό 6 15 
A 50-59 Δάςκαλοσ με Πλατφόρμα 6 12 

 

Πίνακας 2 : Υξφλνο ην δηαρσξηζκφ ησλ emails ζε Φαθέινπο κε θαη ρσξίο ην Πιεξνθνξηαθφ 

χζηεκα 

 

Καη ην αληίζηνηρν δηάγξακκα 

 

 
Εικόνα 33: Υξφλνο ην δηαρσξηζκφ ησλ emails ζε Φαθέινπο κε θαη ρσξίο ην Πιεξνθνξηαθφ 

χζηεκα 
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Χρόνοσ για Διαχωριςμό ςε Φακζλουσ
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Φφλλο Ηλικία Ειδικότητα 
φςτημα 

Λειτουργίασ 
χολική 
Μονάδα 

Χρόνοσ για 
Ενημζρωςη 

Εκπαιδευτικϊν 

A 50-59 Δάςκαλοσ Παραδοςιακό 1 2750 
A 50-59 Δάςκαλοσ με Πλατφόρμα 1 43 
G 40-49 Πληροφορικόσ Παραδοςιακό 2 3654 
G 40-49 Πληροφορικόσ με Πλατφόρμα 2 36 
A 50-59 Δάςκαλοσ Παραδοςιακό 3 3675 
A 50-59 Δάςκαλοσ με Πλατφόρμα 3 87 
A 40-49 Αγγλικϊν Παραδοςιακό 4 3554 
A 40-49 Αγγλικϊν με Πλατφόρμα 4 74 

G 50-59 Δάςκαλοσ Παραδοςιακό 5 3323 
G 50-59 Δάςκαλοσ με Πλατφόρμα 5 54 
A 50-59 Δάςκαλοσ Παραδοςιακό 6 3212 
A 50-59 Δάςκαλοσ με Πλατφόρμα 6 42 

 

Πίνακας 3 : Υξφλνο γηα Δλεκέξσζε Δθπαηδεπηηθψλ κε θαη ρσξίο ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

 

Καη ην αληίζηνηρν δηάγξακκα 

 

 

Εικόνα 34: Υξφλνο γηα Δλεκέξσζε Δθπαηδεπηηθψλ κε θαη ρσξίο ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 
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Χρόνοσ για Ενημζρωςη Εκπαιδευτικϊν
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Φφλλο Ηλικία Ειδικότητα 
φςτημα 

Λειτουργίασ 
χολική 
Μονάδα 

Χρόνοσ 
για 

ειςαγωγή 
ςτο 

myschool 

A 50-59 Δάςκαλοσ Παραδοςιακό 1 99 
A 50-59 Δάςκαλοσ με Πλατφόρμα 1 3 
G 40-49 Πληροφορικόσ Παραδοςιακό 2 76 
G 40-49 Πληροφορικόσ με Πλατφόρμα 2 12 
A 50-59 Δάςκαλοσ Παραδοςιακό 3 87 
A 50-59 Δάςκαλοσ με Πλατφόρμα 3 14 
A 40-49 Αγγλικϊν Παραδοςιακό 4 98 
A 40-49 Αγγλικϊν με Πλατφόρμα 4 15 

G 50-59 Δάςκαλοσ Παραδοςιακό 5 92 
G 50-59 Δάςκαλοσ με Πλατφόρμα 5 12 
A 50-59 Δάςκαλοσ Παραδοςιακό 6 55 
A 50-59 Δάςκαλοσ με Πλατφόρμα 6 6 

 

Πίνακας 4 : Υξφλνο γηα εηζαγσγή ζην myschool κε θαη ρσξίο ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

 

Καη ην αληίζηνηρν δηάγξακκα 

 

Εικόνα 35: Υξφλνο γηα εηζαγσγή ζην myschool κε θαη ρσξίο ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 
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Χρόνοσ για ειςαγωγή ςτο myschool
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Φφλλο Ηλικία Ειδικότητα 
φςτημα 

Λειτουργίασ 
χολική 
Μονάδα 

Χρόνοσ 
για 

ειςαγωγή 
ςτο 

helpdesk 

A 50-59 Δάςκαλοσ Παραδοςιακό 1 78 
A 50-59 Δάςκαλοσ με Πλατφόρμα 1 2 
G 40-49 Πληροφορικόσ Παραδοςιακό 2 65 
G 40-49 Πληροφορικόσ με Πλατφόρμα 2 4 
A 50-59 Δάςκαλοσ Παραδοςιακό 3 67 
A 50-59 Δάςκαλοσ με Πλατφόρμα 3 2 
A 40-49 Αγγλικϊν Παραδοςιακό 4 76 
A 40-49 Αγγλικϊν με Πλατφόρμα 4 3 
G 50-59 Δάςκαλοσ Παραδοςιακό 5 58 

G 50-59 Δάςκαλοσ με Πλατφόρμα 5 3 
A 50-59 Δάςκαλοσ Παραδοςιακό 6 45 
A 50-59 Δάςκαλοσ με Πλατφόρμα 6 2 

 

Πίνακας 5 : Υξφλνο γηα εηζαγσγή ζην helpdesk κε θαη ρσξίο ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

 

Καη ην αληίζηνηρν δηάγξακκα 

 

 

Εικόνα 36: Υξφλνο γηα εηζαγσγή ζην helpdesk κε θαη ρσξίο ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 
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Χρόνοσ για ειςαγωγή ςτο helpdesk
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Φφλλο Ηλικία Ειδικότητα 
φςτημα 

Λειτουργίασ 
χολική 
Μονάδα 

Χρόνοσ για 
δημιουργία 
Ραντεβοφ 

A 50-59 Δάςκαλοσ Παραδοςιακό 1 1987 
A 50-59 Δάςκαλοσ με Πλατφόρμα 1 187 
G 40-49 Πληροφορικόσ Παραδοςιακό 2 1654 
G 40-49 Πληροφορικόσ με Πλατφόρμα 2 156 
A 50-59 Δάςκαλοσ Παραδοςιακό 3 1745 
A 50-59 Δάςκαλοσ με Πλατφόρμα 3 176 
A 40-49 Αγγλικϊν Παραδοςιακό 4 1875 

A 40-49 Αγγλικϊν με Πλατφόρμα 4 168 
G 50-59 Δάςκαλοσ Παραδοςιακό 5 1564 
G 50-59 Δάςκαλοσ με Πλατφόρμα 5 198 

A 50-59 Δάςκαλοσ Παραδοςιακό 6 1675 
A 50-59 Δάςκαλοσ με Πλατφόρμα 6 192 

 

Πίνακας 6 : Υξφλνο γηα δεκηνπξγία Ραληεβνχ κε θαη ρσξίο ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

 

Καη ην αληίζηνηρν δηάγξακκα 

 

Εικόνα 37: Υξφλνο γηα δεκηνπξγία Ραληεβνχ κε θαη ρσξίο ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 
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Χρόνοσ για δημιουργία Ραντεβοφ
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Φφλλο Ηλικία Ειδικότητα 
φςτημα 

Λειτουργίασ 
χολική 
Μονάδα 

Χρόνοσ για 
δημιουργία 

Ψηφοφορίασ 

A 50-59 Δάςκαλοσ Παραδοςιακό 1 1965 
A 50-59 Δάςκαλοσ με Πλατφόρμα 1 184 
G 40-49 Πληροφορικόσ Παραδοςιακό 2 1601 
G 40-49 Πληροφορικόσ με Πλατφόρμα 2 164 
A 50-59 Δάςκαλοσ Παραδοςιακό 3 1699 
A 50-59 Δάςκαλοσ με Πλατφόρμα 3 171 
A 40-49 Αγγλικϊν Παραδοςιακό 4 1798 

A 40-49 Αγγλικϊν με Πλατφόρμα 4 156 
G 50-59 Δάςκαλοσ Παραδοςιακό 5 1454 
G 50-59 Δάςκαλοσ με Πλατφόρμα 5 178 

A 50-59 Δάςκαλοσ Παραδοςιακό 6 1690 
A 50-59 Δάςκαλοσ με Πλατφόρμα 6 195 

 

Πίνακας 7 : Υξφλνο γηα δεκηνπξγία Φεθνθνξίαο κε θαη ρσξίο ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

 

Καη ην αληίζηνηρν δηάγξακκα 

 

Εικόνα 38: Υξφλνο γηα δεκηνπξγία Φεθνθνξίαο κε θαη ρσξίο ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 
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Χρόνοσ για δημιουργία Ψηφοφορίασ
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Φφλλο Ηλικία Ειδικότητα 
φςτημα 

Λειτουργίασ 
χολική 
Μονάδα 

Χρόνοσ για 
δημιουργία 

υνεργατικοφ 
κειμζνου 

A 50-59 Δάςκαλοσ Παραδοςιακό 1 1289 
A 50-59 Δάςκαλοσ με Πλατφόρμα 1 178 
G 40-49 Πληροφορικόσ Παραδοςιακό 2 1345 
G 40-49 Πληροφορικόσ με Πλατφόρμα 2 143 
A 50-59 Δάςκαλοσ Παραδοςιακό 3 1564 
A 50-59 Δάςκαλοσ με Πλατφόρμα 3 136 
A 40-49 Αγγλικϊν Παραδοςιακό 4 1876 

A 40-49 Αγγλικϊν με Πλατφόρμα 4 143 
G 50-59 Δάςκαλοσ Παραδοςιακό 5 1976 
G 50-59 Δάςκαλοσ με Πλατφόρμα 5 145 
A 50-59 Δάςκαλοσ Παραδοςιακό 6 1654 
A 50-59 Δάςκαλοσ με Πλατφόρμα 6 124 

 

Πίνακας 8 : Υξφλνο γηα δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθνχ θεηκέλνπ κε θαη ρσξίο ην Πιεξνθνξηαθφ 

χζηεκα 

 

Καη ην αληίζηνηρν δηάγξακκα 

 

Εικόνα 39: Υξφλνο ην γηα δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθνχ θεηκέλνπ κε θαη ρσξίο ην Πιεξνθνξηαθφ 

χζηεκα 
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Χρόνοσ για δημιουργία υνεργατικοφ 
κειμζνου
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Φφλλο Ηλικία Ειδικότητα 
φςτημα 

Λειτουργίασ 
χολική 
Μονάδα 

Χρόνοσ για 
Διαμοιραςμό 
Πληροφορίασ 
για Μάθημα 

A 50-59 Δάςκαλοσ Παραδοςιακό 1 6754 
A 50-59 Δάςκαλοσ με Πλατφόρμα 1 277 
G 40-49 Πληροφορικόσ Παραδοςιακό 2 5123 
G 40-49 Πληροφορικόσ με Πλατφόρμα 2 329 
A 50-59 Δάςκαλοσ Παραδοςιακό 3 5435 
A 50-59 Δάςκαλοσ με Πλατφόρμα 3 266 

A 40-49 Αγγλικϊν Παραδοςιακό 4 6579 
A 40-49 Αγγλικϊν με Πλατφόρμα 4 267 
G 50-59 Δάςκαλοσ Παραδοςιακό 5 6431 
G 50-59 Δάςκαλοσ με Πλατφόρμα 5 278 
A 50-59 Δάςκαλοσ Παραδοςιακό 6 6679 
A 50-59 Δάςκαλοσ με Πλατφόρμα 6 231 

 

Πίνακας 9 : Υξφλνο γηα Γηακνηξαζκφ Πιεξνθνξίαο γηα Μάζεκα κε θαη ρσξίο ην 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

 

Καη ην αληίζηνηρν δηάγξακκα 

 

Εικόνα 40: Υξφλνο γηα Γηακνηξαζκφ Πιεξνθνξίαο γηα Μάζεκα κε θαη ρσξίο ην 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 
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Χρόνοσ για Διαμοιραςμό 
Πληροφορίασ για Μάθημα
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Φφλλο Ηλικία Ειδικότητα 
φςτημα 

Λειτουργίασ 
χολική 
Μονάδα 

υνολικόσ 
Χρόνοσ 

A 50-59 Δάςκαλοσ Παραδοςιακό 1 14976 
A 50-59 Δάςκαλοσ με Πλατφόρμα 1 923 
G 40-49 Πληροφορικόσ Παραδοςιακό 2 13584 
G 40-49 Πληροφορικόσ με Πλατφόρμα 2 908 
A 50-59 Δάςκαλοσ Παραδοςιακό 3 14322 
A 50-59 Δάςκαλοσ με Πλατφόρμα 3 899 
A 40-49 Αγγλικϊν Παραδοςιακό 4 15913 
A 40-49 Αγγλικϊν με Πλατφόρμα 4 891 
G 50-59 Δάςκαλοσ Παραδοςιακό 5 14961 
G 50-59 Δάςκαλοσ με Πλατφόρμα 5 925 
A 50-59 Δάςκαλοσ Παραδοςιακό 6 15042 

A 50-59 Δάςκαλοσ με Πλατφόρμα 6 819 
 

Πίνακας 10 : πλνιηθφο Υξφλνο κε θαη ρσξίο ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

 

Καη ην αληίζηνηρν δηάγξακκα 

 

 

Εικόνα 41: πλνιηθφο Υξφλνο κε θαη ρσξίο ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 
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υνολικόσ Χρόνοσ
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4.3 ςνενηεύξειρ με Γιεςθςνηέρ 

 

Μεηά απφ ηηο δηαδηθαζίεο ρξνλνκέηξεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ γηα λα αμηνινγήζνπκε 

πνζνηηθά ην πιεξνθνξηαθφ καο ζχζηεκα, αθνινχζεζε ζπδήηεζε κε ηνλ θάζε 

δηεπζπληή γηα λα δνχκε πξνζσπηθά ηελ άπνςή ηνπ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ.  

Απ’ φινπο ηνπο δηεπζπληέο ιάβακε ηελ πνιχ ζεηηθή ηνπο γλψκε ζρεηηθά κε ην 

πιεξνθνξηαθφ καο ζχζηεκα δηνίθεζεο απφ ηελ άπνςε φηη ζπγθεληξψλεη έλα ζχλνιν 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απφ ηα νπνία άιια είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ αιιά θαη άιια δελ ήμεξαλ θαλ φηη ππάξρνπλ ή αλ ηα ήμεξαλ δελ 

γλψξηδαλ αθξηβψο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. 

Οη πέληε απφ ηνπο έμη δελ γλψξηδε θαζφινπ ην inventory ελψ θαη νη έμη δε γλψξηδαλ ην 

ζχζηεκα έθδνζεο πηζηνπνηεηηθψλ. Δπίζεο νη ηέζζεξηο απφ ηνπο έμη δε γλψξηδαλ ηε 

δηαδηθαζία έθδνζεο ticket ζην helpdesk θαη δελ είραλ εθδψζεη θαζφινπ ηέηνηνπ 

είδνπο αηηήκαηα.   

Οη πέληε απφ ηνπο έμη δηεπζπληέο δε γλψξηδαλ θαζφινπ ηηο νκάδεο google (google 

groups) ελψ έςαρλαλ απεγλσζκέλα έλαλ ηξφπν λα ελεκεξψλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

γηα ηα εηζεξρφκελα emails ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα εθηππψλνπλ κε ηνλ παξαδνζηαθφ 

ηξφπν. Με ηε κέζνδν απηή γλψξηζαλ έλαλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηεο εηζεξρφκελεο 

αιιεινγξαθίαο θαη ηεο ηαθηνπνηεκέλεο θαη νξγαλσκέλεο δηαλνκήο ηεο ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δπίζεο γλψξηζαλ έλα πνιχ εχθνιν ηξφπν γηα λα 

εηζάγνπλ ή λα δηαγξάθνπλ εθπαηδεπηηθνχο απφ ηε ιίζηα ζχκθσλα κε ην αλ 

ππεξεηνχλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα ή αλ έρνπλ θχγεη απφ απηήλ. 

Έλαο απφ ηνπο έμη εθπαηδεπηηθνχο βξήθε ηα google groups δχζρξεζηα θαη ηειηθά δελ 

ηα ρξεζηκνπνίεζε. 

Όινη νη δηεπζπληέο δήηεζαλ έλα άιιν ζέκα ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ψζηε λα 

κεγηζηνπνηείηαη ν ρψξνο κηαο επξείαο νζφλεο, αθνχ ην αξρηθά επηιεγκέλν 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα εθκεηαιιεπφηαλ κφλν έλα κέξνο ηεο, φο ν επέηξεπε ην 

αξρηθά επηιεγκέλν ζέκα. 

Πξέπεη λα πνχκε φηη θαηά ηελ πξνζέγγηζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ππήξμε θαη 

πεξίπησζε φπνπ ν δηεπζπληήο ήηαλ εληειψο αξλεηηθφο λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 

ζχζηεκα, αθνχ φπσο καο είπε είρε ηηο δηθέο ηνπ δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο ήηαλ 

απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνο θαη δελ ήζειε λα δνθηκάζεη θάηη θαηλνχξην. ε απηήλ ηελ 
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πεξίπησζε πξέπεη λα πνχκε φηη είρακε λα θάλνπκε κε έλαλ πνιχ παιηφ εθπαηδεπηηθφ 

– δηεπζπληή εηψλ, ν νπνίνο φπσο θάλεθε δελ ήζειε λα αιιάμεη ηηο ζπλήζεηέο ηνπ. 

 

4.4 Αποηελέζμαηα από ηον ηαξινομηηή WEKA 

 

ηε ζπλέρεηα θνξηψζακε ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ζην WEKA. Μηα ζπλνιηθή 

εηθφλα κπνξεί λα παξνπζηαζηεί κε βάζε δηάθνξνπο ηχπνπο. Μηα παξνπζίαζε είλαη κε 

βάζε ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο (παξαδνζηαθφ – κε πιαηθφξκα) ε νπνία 

θαίλεηαη ζηελ  Δηθφλα 42. 

ε απηήλ ηελ εηθφλα ν βαζηθφο δείθηεο δηαθνξνπνίεζεο είλαη ην ζχζηεκα (κπιε γηα 

ην παξαδνζηαθφ θαη θφθθηλν γηα ιεηηνπξγία κε Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα -

Πιαηθφξκα). Απφ ηελ εηθφλα απηή, παίξλνπκε γξήγνξε πνηνηηθή απεηθφληζε αιιά κε 

πξνζεθηηθή καηηά, παίξλνπκε θαη δηαθξηηή πνζνηηθή. 

 

 

Εικόνα 42: Απνηειέζκαηα απφ ην WEKA γηα θάζε δείθηε κε βάζε ην είδνο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο πνηνηηθήο καηηάο, εχθνια θαη γξήγνξα βιέπνπκε ζαθψο φηη ηα 

θφθθηλα έρνπλ παληνχ κηθξφηεξνπο ρξφλνπο. Όζνλ αθνξά ηελ πνζνηηθή πιεπξά ησλ 

δηαγξακκάησλ, ζε θάζε δηάγξακκα κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ζην θάησ κέξνο ηνπο 

ηελ πιεξνθνξία γηα θαηψηεξε θαη αλψηεξε ρξνληθή ηηκή, θαζψο θαη ηνλ κέζν φξν. 

ηα πεξηζζφηεξα δηαγξάκκαηα είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλν φηη ηα θφθθηλα είλαη ηζρπξά 

κηθξφηεξα απφ ηα κπιε θαη ζε κεγάιε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο. ε θάπνηα δείρλεη λα 
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κελ ππάξρεη ζνβαξή δηαθνξνπνίεζε φπσο ζην δηάγξακκα «ρξφλνο γηα εηζαγσγή ζην 

helpdesk» φπνπ θαίλεηαη φηη κφλν έλα κπιε είλαη πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν.  

Μπνξνχκε λα πάξνπκε αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα γηα άιινπο δείθηεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα πσο δηαθνξνπνηνχληαη νη ρξφλνη αλάινγα κε ην θχιν ή ηελ ειηθία ηνπ 

Γηεπζπληή αιιά ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη ε 

δηαθνξνπνίεζε κε βάζε ην είδνο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε. 

 

4.5 Απάνηηζη ζηα επεςνηηικά επυηήμαηα 

 

Δίλαη ζαθέο απφ ηε κειέηε ησλ πηλάθσλ θαη ησλ δηαγξακκάησλ πνπ πξνέθπςαλ σο 

απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο φηη κε ηε ρξήζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο 

Γηνίθεζεο ρνιηθήο Μνλάδαο κε ζπλεξγαηηθά εξγαιεία ΣΠΔ νινθιεξψζεθαλ 

ζρεδφλ φιεο νη εξγαζίεο πνιχ πην γξήγνξα θαη κε κεγαιχηεξε επρέξεηα θαη αθξίβεηα. 

Δίλαη ζαθέο φηη εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ 

Γηθηχνπ γίλνληαη ζρεηηθά πην γξήγνξα, αθνχ ε ζχλδεζε κε ην ζχζηεκα γίλεηαη κηα 

θνξά θαη ε κεηαθίλεζε ζηηο δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο γίλεηαη απφ έλα ζεκείν (ην 

κελνχ) θαη δε ρξεηάδεηαη ν Γηεπζπληήο λα ςάρλεη ηηο δηεπζχλζεηο θάζε ππεξεζίαο.  

Δπηπιένλ, παξαηεξνχκε ηεξάζηηεο δηαθνξέο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζπλεξγαζία 

κε εθπαηδεπηηθνχο, ηνπηθνχο θνξείο, γνλείο θαη καζεηέο. Γηεξγαζίεο φπσο ηα 

ξαληεβνχ, νη ςεθνθνξίεο, ηα ζπλεξγαηηθά θείκελα, ν δηακνηξαζκφο εξγαζηψλ 

καζεκάησλ, ε ελεκέξσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ άιισλ νκάδσλ γηα ζέκαηα πνπ ηηο 

αθνξνχλ άκεζα γίλεηαη ζαθψο πνιχ πην γξήγνξα θαη κε εχθνιν θαη ζίγνπξν ηξφπν, 

απνθεχγνληαο ιάζε πνπ ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ, φπσο ην λα μεράζεη ν δηεπζπληήο 

θάπνηνλ ελδηαθεξφκελν. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα αιιά θαη ηηο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο δηεπζπληέο, είλαη 

ζαθέο φηη ην πιεξνθνξηαθφ καο ζχζηεκα δηνίθεζεο ζπγθεληξψλεη έλα πιήζνο 

εξγαιείσλ κε ηα νπνία έλαο δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο κπνξεί ζαθέζηαηα λα 

βειηηζηνπνηήζεη ηνπο ρξφλνπο εξγαζίαο ηνπ θαη λα απινπζηεχζεη δηαδηθαζίεο πνπ 

ρσξίο απηφ ηνπ θαίλνληαη δχζθνιεο. Σέινο κπνξεί λα βξεη ιχζεηο ζε θαζεκεξηλά 

ζέκαηα γηα ηα νπνία είηε ρξνλνηξηβεί είηε αδπλαηεί λα ηα εθηειέζεη.  
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4.6 ςμπεπάζμαηα και μελλονηική έπεςνα 

 

Ζ εηθφλα πνπ απνθνκίζακε ηφζν απφ ηε ρξήζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, φζν 

θαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνρή ηνπ, καο άθεζαλ ηθαλνπνηεκέλνπο 

σο πξνο ην δεηνχκελν ηεο εξγαζίαο. Ζ ρξήζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο 

Γηνίθεζεο ρνιηθήο Μνλάδαο ην νπνίν πεξηιακβάλεη θαη ζπγθεληξψλεη έλα ζχλνιν 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, επέηξεςε ζην Γηεπζπληή λα εθηειέζεη ηηο θαζεκεξηλέο 

ηνπ εξγαζίεο πην γξήγνξα θαη πην απνδνηηθά, αθνχ θαηάθεξε ζε πνιχ ιηγφηεξνπο 

ζπλνιηθνχο ρξφλνπο λα θάλεη δνπιεηέο πνπ αιιηψο, κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν, ζα 

ήζειε ζαθψο κεγαιχηεξνπο. Γειαδή, εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο κε ην παξαδνζηαθφ 

ηξφπν ζα ήζειε φιε ηελ εξγαζηαθή ηνπ κέξα (πεξίπνπ 6σξν) γηα λα ηηο επηηειέζεη, 

ζηελ πεξίπησζε ηεο ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ρξεηάζηεθε πεξίπνπ 

κηζή ψξα. 

Απηφ είλαη πξαγκαηηθά πνιχ ζεκαληηθφ. Καηά γεληθή νκνινγία ε ηαρχηεηα 

εθηέιεζεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα δξαζηεξηνπνίεζεο ζε πεξηζζφηεξνπο ηνκείο θαη 

επίζεο δίλεη ηελ αίζζεζε ηεο αθξίβεηαο ησλ πξάμεσλ. 

ην κέιινλ ππάξρεη δηάζεζε γηα εκπινπηηζκφ ηεο πιαηθφξκαο θαη κε άιιεο 

ππεξεζίεο φπσο ην ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν θαη ην ειεθηξνληθφ κεηξψν. Δπίζεο, 

ζέινπκε λα πξνζζέζνπκε έλα εξγαιείν ην νπνίν κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ άκεζε 

επηθνηλσλία κε ήρν θαη εηθφλα. Έλα εξγαιείν δειαδή ηειεδηάζθεςεο, ην νπνίν λα 

έρεη ηε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ ηαπηφρξνλσλ ζπλδέζεσλ. Απηφ ην εξγαιείν κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη δσληαλή επηθνηλσλία κεηαμχ δηαθφξσλ 

παξαγφλησλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη κάιηζηα ρσξίο θακία ρξέσζε θαη ρσξίο 

θάπνηα κεηαθίλεζε. 

Αθφκε, έρνπκε ηελ πξφζεζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο πιαηθφξκαο επξέσο θαη γηα 

κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Σέινο ππάξρεη ε πξφζεζε εκπινπηηζκνχ ηεο πιαηθφξκαο θαη κε πεξηζζφηεξεο 

ππεξεζίεο ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ αιιά θαη πεξηζζφηεξα ζπλεξγαηηθά 

εξγαιεία. 
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«Γειώλσ ξεηά όηη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986 θαη ηα άξζξα 2,4,6 παξ. 3 ηνπ Ν. 

1256/1982, ε παξνύζα εξγαζία απνηειεί απνθιεηζηηθά πξντόλ πξνζσπηθήο εξγαζίαο θαη δελ 

πξνζβάιιεη θάζε κνξθήο πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ηξίησλ θαη δελ είλαη πξντόλ κεξηθήο ή νιηθήο 

αληηγξαθήο, νη πεγέο δε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηνξίδνληαη ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 

θαη κόλνλ.» 

 

Τπνγξαθή: ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΔΦΑΝΗΓΖ 

 


