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Πρόλογος  

αλ δηεπζπληήο ζρνιείνπ ζέισ λα εληάμσ ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ 

ζρνιείνπ. Γηα λα πεηύρσ απηό ηνλ ζηόρν πξέπεη αξρηθά λα πείζσ ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ 

εθπαηδεπηηθνύο, πνπ αλήθνπλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα, όηη ν ζηόρνο απηόο αθελόο δελ είλαη αλέθηθηνο 

θαη αθεηέξνπ ζα βνεζήζεη θαη ζα βειηηώζεη ζεκαληηθά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Πξέπεη 

δειαδή ην έκςπρν δπλακηθό ηνπ ζρνιείνπ, ζαλ ζύλνιν λα απνθηήζνπκε έλα θνηλό όξακα θαη λα 

θηλεζνύκε κε βάζε απηό ην θνηλό όξακα ζαλ νκάδα, κε θαζνξηζκέλνπο ζηόρνπο ν θαζέλαο, γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηνύ ηνπ νξάκαηνο. Αξρηθά πξέπεη λα ειέγμσ θαηά πόζν νη θαζεγεηέο ηνπ 

ζρνιείνπ είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηηο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ απηέο 

ζηελ εθπαίδεπζε. Πέξα όκσο από απηό πηζηεύσ όηη νη εθπαηδεπηηθνί γεληθόηεξα πξέπεη λα είλαη 

ελεκεξσκέλνη γηα ζέκαηα όπσο ηα παξαθάησ: 

1. Όηη ε εθπαίδεπζε πξνζπαζεί λα ζπγρξνλίζεη ην βεκαηηζκό ηεο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ζύγρξνλεο θνηλσλίαο, πνπ επηηάζζεη αλνηρηά, επέιηθηα θαη καζεηνθεληξηθά ζπζηήκαηα. 

Βαζηθά γλσξίζκαηα ηεο λέαο θαηάζηαζεο πνπ δηακνξθώλεηαη είλαη  

 ε ππεξπξνζθνξά γλώζεο,  

 ε πνιιαπιόηεηα ησλ επίινγώλ, ζε επίπεδν πξόζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα,  

 ε δπλαηόηεηα αμηνιόγεζεο ησλ πεγώλ,  

 θαζώο θαη ε κεηαηόπηζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο από ην 

δηδάζθνληα ζην δηδαζθόκελν.  

2. Η ηερλνινγία κεηαζρεκαηίδεη ην καζεζηαθό πεξηβάιινλ ηεο παξαδνζηαθήο ηάμεο ζε έλα 

ελαιιαζζόκελν εηθνληθό ρώξν, πνπ επλνεί ηελ αλάπηπμε καζεζηαθώλ θνηλνηήησλ 

επηθέξνληαο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο θαζηεξσκέλεο εθπαηδεπηηθέο κεζόδνπο. ηα λέα απηά 

πεξηβάιινληα νη εθπαηδεπόκελνη νηθνδνκνύλ ηε γλώζε κέζα από θαηλνηόκεο κνξθέο 

δηδαζθαιίαο, ππνζηεξηθηηθά κέζα θαη εξγαιεία, όπνπ δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε 

ζπκκεηνρή, ζηε ζπλεξγαζία θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ δηδαζθόκελνπ, ζε κηα δηαδηθαζία ζπλερνύο 

αιιειεπίδξαζεο κε ην δηδάζθνληα θαη ην πεξηβάιινλ κάζεζεο.  

3. Βαζηθή επηδίσμε απνηειεί αθελόο ε παξνρή ελόο πινύζηνπ πνιπκεζηθνύ πιηθνύ θαη αθεηέξνπ 

ε πηνζέηεζε εμαηνκηθεπκέλσλ κεζόδσλ εθπαίδεπζεο πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο αηνκηθέο 

καζεζηαθέο αλάγθεο. Οη ζηόρνη, ην γλσζηηθό ππόβαζξν, ε εκπεηξία θαη ε πξνηηκήζεηο 

απνηεινύλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθνξνπνηνύλ ηνπο ρξήζηεο ελόο εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

θαη επεξεάδνπλ θαηαιπηηθά ην καζεζηαθό απνηέιεζκα.  

 

Γηα ηα παξαπάλσ ζέκαηα ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζπδεηήζεηο ώζηε νη εθπαηδεπηηθνί ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο λα πάξνπλ ζέζε θαη λα ηνπνζεηεζνύλ δηαηππώλνληαο ηηο απόςεηο ηνπο. Δηδηθόηεξα ζα 

πξέπεη λα πινπνηεζεί έλα ζρέδην δξάζεο ώζηε νη λέεο ηερλνινγίεο λα γίλνπλ ηειηθά έλα 

απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηε θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 
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ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ 

ρεδηαζηήο θαη γεληθόο ζπληνληζηήο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ζα είκαη εγώ ζαλ 

δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ. Σν ρέδην Γξάζεο πξέπεη λα απνηειεί έλα ζύληνκν θαη ζαθέο 

θείκελν όπνπ πεξηγξάθεηαη έλα ζύλνιν δξαζηεξηνηήησλ κε ηηο νπνίεο ην ζρνιείν απαληά ζην 

βαζηθό εξώηεκα, πνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαη ην θνηλό όξακα όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα, 

 

‘Τι ππέπει και πώρ ππέπει να ηο κάνοςμε για να βεληιώζοςμε ηην ποιόηηηα ηηρ 

εκπαίδεςζηρ ζηο ζσολείο μαρ και ζςγσπόνωρ να ενηάξοςμε ηιρ νέερ ηεσνολογίερ ζηην 

εκπαιδεςηική διαδικαζία’. 

 

Γελ έρεη λόεκα λα εληάμνπκε ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αλ δελ 

πηζηεύνπκε όηη ζα επηθέξνπλ κηα βειηίσζε ζηελ πνηόηεηα ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο. Γηα λα 

θαηαζηεί δπλαηόο ν ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε ελόο ζρεδίνπ δξάζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πξέπεη λα θαζνξηζηνύλ αξρηθά νη παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη γεληθά 

ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη λα αλαιπζνύλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Δηδηθόηεξα, 

πξέπεη λα δνζεί ε δπλαηόηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο ππόινηπνπο παξάγνληεο ηεο 

ζρνιηθήο δσήο (καζεηέο, γνλείο, εθπξνζώπνπο θνξέσλ, ζρνιηθνύο ζπκβνύινπο θ.ά.) λα: 

 

• εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο πνπ αθνξνύλ ζηε 

βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ζην ζρνιείν, 

• έρνπλ πιήξε θαη ζαθή εηθόλα ηεο δξάζεο θαη λα νξγαλώζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο 

απαηηνύκελεο ελέξγεηεο, 

• θαζνξίζνπλ ηνπο πόξνπο (αλζξώπηλνπο θαη νηθνλνκηθνύο), θαζώο θαη ηελ 

ππνζηήξημε πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο, 

• δηαζθαιίζνπλ ηε ζπλερή παξαθνινύζεζε ηεο πξνόδνπ θαη ηελ ηειηθή αμηνιόγεζε 

ηεο δξάζεο. 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

Οη παξάγνληεο απηνί ρσξίδνληαη θπξίσο ζε δπν γεληθέο θαηεγνξίεο, ζηελ θαηεγνξία ησλ 

Τπνδνκώλ θαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ Έκςπρνπ Γπλακηθνύ.  Οη ππνθαηεγνξίεο θάζε θαηεγνξίαο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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ΤΠΟΓΟΜΔ ΔΜΦΤΥΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ 

Κηεξηαθέο ππνδνκέο ύιινγνο δηδαζθόλησλ 

Σειεθσληθέο γξακκέο Μαζεηηθό δπλακηθό 

Γξακκέο internet ύιινγνο γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ 

Δζσηεξηθό δίθηπν ζρνιείνπ ρνιηθή επηηξνπή 

Δξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο  

Σξόπνη επηθνηλσλίαο  

Γηαδξαζηηθνί πίλαθεο  

ηαζεξνί Τπνινγηζηέο  

Κηλεηνί ππνινγηζηέο  

Βηληενπξνβνιείο  

Υξεκαηνδόηεζε  

 

Οη ππνθαηεγνξίεο θάζε κηαο θαηεγνξίαο πξέπεη λα εμεηαζζνύλ αλαιπηηθά, γηαηί από απηή ηελ 

εμέηαζε θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα πξνθύςνπλ, ζα θαζνξηζηεί ζε κεγάιν βαζκό ε 

πνξεία πνπ ζα αθνινπζήζσ ζην ζρέδην δξάζεο. 

 

ΤΠΟΓΟΜΔ 

Κηηριακές σποδομές 

Σν ζρνιείν ζηεγάδεηαη ζε δηώξνθν  θηήξην πνπ νηθνδνκήζεθε ζηελ Ιηαιηθή πεξίνδν. ην ηζόγεην 

ππάξρνπλ πέληε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ην εξγαζηήξην ηερλνινγίαο, ην εξγαζηήξην θπζηθήο 

ρεκείαο θαη ε αίζνπζα εθδειώζεσλ. ηνλ όξνθν ππάξρνπλ ελλέα αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ην 

εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, ην γξαθείν ηνπ δηεπζπληή, ην γξαθείν ησλ ππνδηεπζπληώλ θαη δπν 

γξαθεία γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ. Δίλαη αξθεηά παιηό θαη έρεη δηάθνξα πξνβιήκαηα 

ζρεηηθά κε πγξαζία θαη ζεξκνκόλσζε. Απηά είλαη δπν πξνβιήκαηα πνπ δελ επεξεάδνπλ ην ζρέδην 

δξάζεο. Δπεηδή όκσο ην θηήξην είλαη δηώξνθν πξέπεη λα εμεηάζσ ηνλ ηξόπν δηθηύσζεο ηνπ.  

 

Σηλεθωνικές γραμμές 

Σν ζρνιείν έρεη ηξεηο ηειεθσληθέο γξακκέο. Μηα γηα ηελ ηειεθσλία, κηα γηα ην Fax θαη κηα 

γξακκή γηα ην internet.  

  

Γραμμές internet 

Σν ζρνιείν έρεη κηα γξακκή internet πνπ θαηαιήγεη ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. Η γξακκή 

είλαη αξγή, κόιηο 2Mbps θαη απηό ζα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ αλ ζε 

θάζε αίζνπζα ηνπ ζρνιείνπ ππάξρεη δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν. 
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Δζωηερικό δίκησο ζτολείοσ 

Γελ ππάξρεη θαζόινπ ππνδνκή δηθηύνπ ζην ζρνιείν. Σν internet ππάξρεη κόλν ζηελ 

αίζνπζα ηνπ εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο θαη ζην γξαθείν ηνπ δηεπζπληή. Ο 

πξνεγνύκελνο  δηεπζπληή ην ρξεζηκνπνηνύζε κόλν γηα ηελ ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία. 

 

 Δργαζηήρια πληροθορικής 

Σν ζρνιείν δηαζέηεη έλα πιήξεο εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο κε 12 θαηλνύξγηνπο 

ππνινγηζηέο γηα ηνπο καζεηέο θαη έλα ππνινγηζηή γηα ηνλ θαζεγεηή. Οη ππνινγηζηέο 

είλαη ζε δίθηπν θαη ζπλδένληαη κε ηνλ θεληξηθό ππνινγηζηή ηνπ θαζεγεηή. Σν εξγαζηήξην 

είλαη εθνδηαζκέλν κε βηληενπξνβνιέα θαη ζηαζεξά ηνπνζεηεκέλε νζόλε πξνβνιήο πνπ 

αλεβνθαηεβαίλεη. ην εξγαζηήξην θαηαιήγεη ε γξακκή internet πνπ δηαζέηεη ην ζρνιείν. 

Όινη νη ππνινγηζηέο ηνπ εξγαζηεξίνπ έρνπλ πξόζβαζε ζην internet. Σν εξγαζηήξην 

επίζεο δηαζέηεη εθηππσηή, θαη scanner. 

 

Σρόποι επικοινωνίας 

Με ην ζρνιείν κπνξεί θάπνηνο λα επηθνηλσλήζεη ηειεθσληθά, κε Fax θαη κε e-mail κε ην 

γξαθείν ηνπ δηεπζπληή. Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο πξέπεη λα πεγαίλνπλ ζην γξαθείν 

ηνπ δηεπζπληή γηα λα ηειεθσλήζνπλ. Γελ ππάξρεη δπλαηόηεηα γηα ειεθηξνληθή 

επηθνηλσλία ηνπ ζπλόινπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

 

 Γιαδραζηικοί πίνακες 

Σν ζρνιείν δελ δηαζέηεη δηαδξαζηηθνύο πίλαθεο. 

 

ηαθεροί Τπολογιζηές 

Τπάξρνπλ :  

 1 ζην γξαθείν ηνπ δηεπζπληή κε εθηππσηή. Γελ ρξεζηκνπνηείηαη από ην 

πξνζσπηθό παξά ζε ειάρηζηεο πεξηπηώζεηο.  

 2 ζην γξαθείν ησλ θαζεγεηώλ κε εθηππσηέο. Υξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο γηα λα εθηππώλνπλ ηα δηαγσλίζκαηα, ηα ηεζη θαη ηηο 

ζεκεηώζεηο πνπ πξέπεη λα θσηνηππεζνύλ γηα ηνπο καζεηέο. 

 1 ζην γξαθείν ηνπ ππνδηεπζπληή κε εθηππσηή. Ο ππνινγηζηήο απηόο 

ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ην αξρείν καζεηώλ θαη ηηο βαζκνινγίεο. 

Γελ ρξεζηκνπνηείηαη από θαλέλα άιιν. 
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Κινηηοί σπολογιζηές 

Τπάξρνπλ ηξεηο θνξεηνί ππνινγηζηέο. 

 

Βινηεοπροβολείς 

Σν ζρνιείν δηαζέηεη ηξεηο βηληενπξνβνιείο.  

 

Υρημαηοδόηηζη 

Σα έζνδα ηνπ ζρνιείνπ πξνέξρνληαη από ηελ θξαηηθή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ζρνιηθή 

επηηξνπήο, από ηηο ζπλδξνκέο ησλ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ ζην ζύιινγν ηνπο θαη από ηα 

έζνδα ηνπ θπιηθείνπ. Σα έζνδα είλαη αξθεηά γηα λα κπνξέζσ λα πξνγξακκαηίζσ θάπνηεο 

απαξαίηεηεο αγνξέο εμνπιηζκνύ.  

 

ΔΜΦΤΥΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

 

ύλλογος διδαζκόνηων 

33 - 35 θαζεγεηέο.  Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ είλαη κε νξγαληθή 

ζέζε ζε απηό. ρεδόλ όινη είλαη βαζκνύ Α δειαδή κε πεξηζζόηεξα από 12 έηε πξνϋπεξεζίαο. 

Αλαινγία δπλακηθνύ αλδξώλ – γπλαηθώλ πνηθίιεη από ρξόλν ζε ρξόλν, αιιά ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία είλαη γπλαίθεο (πεξίπνπ 80%). 

 Γλώζεηο ζε Η/Τ: 

 28 εμ απηώλ κε πηζηνπνίεζε επηπέδνπ Α, 

 2 κε πηζηνπνίεζε επηπέδνπ Β  

Οη ππόινηπνη είλαη εθπαηδεπηηθνί πνπ θαιύπηνπλ ιεηηνπξγηθά θελά ηνπ ζρνιείνπ. Δπεηδή απηνί νη 

εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη νη ίδηνη θάζε ρξόλν δελ κπνξεί λα θαηαγξαθεί ε γλώζε ηνπο ζηνπο 

ππνινγηζηέο. 

 

Μαθηηικό δσναμικό 

Πεξίπνπ 350 κέρξη 370 καζεηέο θάζε έηνο. Ο αξηζκόο πνηθίιεη από έηνο ζε έηνο. Η αλαινγία 

καζεηώλ/καζεηξηώλ είλαη θη απηή αιιά δελ έρεη νπζηαζηηθή επίδξαζε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ.   

 

ύλλογος γονέων και κηδεμόνων 

Σν πνζνζηό ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ ζην ζύιινγν είλαη πεξίπνπ 60% γηα ηνπο 

καζεηέο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ. Σν πνζνζηό απηό είλαη ζεκαληηθά κηθξόηεξν γηα ηνπο καζεηέο ηεο Β΄ 

θαη Γ΄ Γπκλαζίνπ. Η ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ γηα ηε πξόνδν ησλ παηδηώλ ηνπο 
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είλαη ειιηπήο γηαηί ε παξνπζία ηνπο ζην ζρνιείν είλαη κηθξή. Από ηε άιιε κεξηά ηα έζνδα ηνπ 

ζπιιόγνπ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ είλαη ζεκαληηθά κεησκέλα. 

Σν πξνεδξείν απνηειείηαη από άηνκα πνπ έρνπλ ζπλείδεζε ηνπ ξόινπ ηνπο θαη είλαη πνιύ 

ζπλεξγάζηκα. Απηό θάλεη ηε ζπλεξγαζία καο επθνιόηεξε θαη πηζηεύσ όηη ζα είλαη θαη πνιύ 

απνδνηηθή. 

 

τολική επιηροπή 

 

1) Τλικοηετνική σποδομή:  

 Πιήξσο εμνπιηζκέλν εξγαζηήξην Η/Τ κε 12 ππνινγηζηέο.  

 6 θνξεηνί Η/Τ εθ ησλ νπνίσλ 2 κε πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο. 

 4 βηληενπξνβνιείο. 

 Από ηε πξνεγνύκελε ζρνιηθή ρξνληά έρνπλ  εγθαηαζηαζεί  δηαδξαζηηθνί πίλαθεο 

από εηαηξεία κεηά από δηαγσληζκό ζε 5 αίζνπζεο νη νπνίνη ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Γ Γπκλαζίνπ.  

 ηηο ππόινηπεο αίζνπζεο πξηλ δύν ρξόληα ,κε πξσηνβνπιία ζπλαδέιθνπ έγηλε 

εγθαηάζηαζε δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ  νη νπνίνη δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη απηή ηε 

ζηηγκή δελ ιεηηνπξγνύλ. 

 ε θάζε αίζνπζα ππάξρεη θαιώδην ζύλδεζεο κε ην internet .  

 ηηο αίζνπζεο ησλ θαζεγεηώλ ππάξρνπλ 3 Η/Τ  κε ζύλδεζε ζην internet. 

 ηα γξαθεία ηνπ δηεπζπληή θαη ησλ ππνδηεπζπληώλ ππάξρνπλ 3 Η/Τ κε ζύλδεζε 

ζην internet. 

 ην ζρνιείν ζπλνιηθά ππάξρνπλ 4 εθηππσηέο θαη 2 θσηνηππηθά πνπ ζπλδένληαη 

θαη ζαλ εθηππσηέο. 

 4 δεύγε ερείσλ γηα ηνπο Η/Τ. 

 

2) Υρήζη εποπηικών μέζων (Ζ/Τ, βινηεοπροβολέων κλπ) από ηοσς διδάζκονηες: 

 3 θαζεγεηέο/ηξηεο  ρξεζηκνπνηνύλ ζπρλά Η/Τ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηόο 

ηνπο θάλνληαο θαη πεηξάκαηα κε ινγηζκηθά. 

 1 θαζεγεηήο/ηξηα ρξεζηκνπνηεί θαη internet ζηε δηδαζθαιία. 

 2 θαζεγεηέο/ηηεο  ρξεζηκνπνηνύλ Η/Τ κόλν κε ζύλδεζε βηληενπξνβνιέα   

δείρλνληαο βίληεν ζρεηηθά κε ην κάζεκά ηνπο 

 

ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ 

Από ηελ πξνεγνύκελε αλάιπζε ησλ θαηεγνξηώλ θαη ησλ ππνθαηεγνξηώλ εληόπηζα 

δηάθνξα «αξλεηηθά ζεκεία» θαη ελλνώ κε απηό δηάθνξα πξνβιήκαηα, παξαιείςεηο ή 
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ζέκαηα πνπ ρξεηάδνληαη ηξνπνπνίεζε, παξέκβαζε ή επίιπζε θαη ηα ζεκείσζα κε θόθθηλε 

γξακκαηνζεηξά. Απηά ηα «αξλεηηθά ζεκεία» ηα παξνπζηάδσ ζπγθεληξσηηθά ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. 

 

ΑΡΝΗΣΙΚΑ ΗΜΔΙΑ 

Σξόπνο δηθηύσζεο ηνπ ζρνιείνπ 

Η γξακκή είλαη αξγή, κόιηο 2Mbps 

Τινπνίεζε ππνδνκήο δηθηύνπ ζην ζρνιείν 

Γπλαηόηεηα ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο ηνπ ζπλόινπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

Γηαδξαζηηθνί πίλαθεο 

Φνξεηνί ππνινγηζηέο 

Βηληενπξνβνιείο 

Πηζηνπνίεζε Β επηπέδνπ εθπαηδεπηηθώλ 

πκκεηνρή ησλ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ ζην ζύιινγν 

Υξήζε Η/Τ γηα ηε δηδαζθαιία καζήκαηόο 

Υξήζε ηνπ internet ζηε δηδαζθαιία 

 

ΜΔΘΟΓΔΤΖ  ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ ΑΡΝΖΣΗΚΧΝ ΖΜΔΗΧΝ 

Σρόπος δικηύωζης ηοσ ζτολείοσ 

Δίλαη έλα ζέκα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί κε ηδηαίηεξε επαηζζεζία, γηαηί ππάξρνπλ 

αληηθξνπόκελεο απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ αζύξκαηε ή ελζύξκαηε δηθηύσζε. Δπεηδή κπνξεί λα 

πξνθύςνπλ δεηήκαηα πνπ ελδερνκέλσο λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ην όιν εγρείξεκα, ζα ζέζσ ην ζέκα 

ππόςε ηνπ ζπιιόγνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ αιιά θαη ηνπ ζπιιόγνπ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ γηα λα 

παξζεί κηα ζπλνιηθά απνδεθηή απόθαζε.  

 

Ζ γραμμή internet είναι αργή 

Απηό είλαη έλα ζνβαξό ζέκα, γηαηί ε ζπλνιηθή δηθηύσζε ηνπ ζρνιείνπ ζα απαηηεί πςειέο 

ηαρύηεηεο ζην internet. Σν ζρνιείν είλαη ελσκέλν κε ην ζρνιηθό δίθηπν θαη ν ππεύζπλνο 

ΠΛΗΝΔΣ  ηεο δεπηεξνβάζκηαο ζα κε βνεζήζεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο γξακκήο. 

 

Τλοποίηζη σποδομής δικηύοσ ζηο ζτολείο 

Δπεηδή ην θόζηνο ζα είλαη κεγάιν ζα απεπζπλζώ ζηηο ηερληθέο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ. πλήζσο ν 

δήκνο αλ έρεηο αγνξάζεη ηα πιηθά ζνπ δηαζέηεη ην πξνζσπηθό γηα ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο. Γηα 

ηελ αγνξά ησλ πιηθώλ κε δηαβεβαίσζε ην πξνεδξείν ηνπ ζπιιόγνπ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ όηη ζα 

αλαιάβνπλ ην θόζηνο αγνξάο. 
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Γσναηόηηηα ηλεκηρονικής επικοινωνίας ηοσ ζσνόλοσ ηων εκπαιδεσηικών 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ην ζρνιηθό δίθηπν. ρεδόλ όινη 

έρνπλ δεκηνπξγήζεη ινγαξηαζκό ζην ζρνιηθό θαη έρνπλ δηεύζπλζε γηα e-mail. Απηό πνπ πξέπεη 

λα γίλεη θαη κάιηζηα άκεζα είλαη λα έρνπλ γξακκή internet ζηα δπν γξαθεία πνπ έρνπλ ζηε 

δηάζεζή ηνπο ζηνλ όξνθν ηνπ θηεξίνπ. Απηό όκσο ζα εμαξηεζεί από ηνλ ηξόπν δηθηύσζεο πνπ ζα 

απνθαζηζηεί λα εθαξκόζνπκε ζην ζρνιείν. Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πξόηεηλαλ θαη 

ηε δεκηνπξγία κηαο ηζηνζειίδαο γηα λα κπνξέζνπλ όινη λα έρνπλ κηα ελεκέξσζε γηα δηάθνξα 

ζέκαηα. Με ηε βνήζεηα ηνπ θαζεγεηή πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ είκαη ζίγνπξνο όηη ζύληνκα ζα 

κπνξέζνπκε λα ζηήζνπκε κηα ηζηνζειίδα ζην ρώξν ηνπ ζρνιηθνύ δηθηύνπ. 

 

Γιαδραζηικοί πίνακες 

Θα θηλήζσ ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ έληαμε ηνπ ζρνιείνπ ζηα επηδνηνύκελα πξνγξάκκαηα ΔΠΑ 

γηα ηελ πξνκήζεηα δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ. Απηή είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ δελ ρξεηάδεηαη θαλελόο 

είδνπο έγθξηζε. Θα ηελ μεθηλήζσ ινηπόλ άκεζα. 

 

 Φορηηοί σπολογιζηές και Βινηεοπροβολείς 

Ννκίδσ όηη απηά ηα δπν εξγαιεία πξέπεη λα αληηκεησπηζζνύλ εληαία. Υξεηάδεηαη λα έρσ 

έλα δεπγάξη αλά αίζνπζα δηδαζθαιίαο ώζηε λα κελ εκθαληζηεί αλεπάξθεηα ηεο 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαηά ηελ δηάξθεηα καζεκάησλ. Δπεηδή ην θόζηνο είλαη πςειό ζα 

ρσξίζσ ηελ πξνκήζεηα ηνπο ζε δπν ρξόληα. Γηα ηελ θάιπςε ηνπ θόζηνπο ζα δεηήζσ ηελ 

ζπλδξνκή ηνπ ζπιιόγνπ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ αιιά θαη ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο. 

  

Πιζηοποίηζη Β επιπέδοσ εκπαιδεσηικών 

Από ηνπο θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ ζην ζρνιείν πηζηνπνίεζε Β΄ επηπέδνπ έρνπλ έλαο 

Μαζεκαηηθόο θαη κηα Φπζηθόο. Από ηελ ζπδήηεζε πνπ είρα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

πιεξνθνξήζεθα όηη δελ ιεηηνπξγνύλ ΚΔ ζηε πεξηνρή καο γηα ηηο άιιεο εηδηθόηεηεο. 

Απηό είλαη έλα ζεκαληηθό πξόβιεκα γηαηί ζεκαληηθέο  εηδηθόηεηεο όπσο είλαη νη 

θηιόινγνη δελ ζα είλαη δπλαηόλ λα επηκνξθσζνύλ. Απηό είλαη έλα πξόβιεκα ζην νπνίν 

δελ κπνξώ λα δώζσ ιύζε. 

 

σμμεηοτή ηων γονέων και κηδεμόνων ζηο ζύλλογο 

Γεληθόηεξα πξέπεη λα βξνύκε ηξόπνπο λα ελεξγνπνηήζνπκε ηνπο γνλείο θαη θεδεκόλεο 

θαη λα κπνξέζνπκε λα ηνπο θέξλνπκε ζπρλόηεξα ζην ζρνιείν. Ννκίδσ όηη ζα 

αληαπνθξηζνύλ ζηελ πξόζθιεζε λα έξζνπλ λα ζπδεηήζνπκε γηα ηνλ ηξόπν δηθηύσζεο 
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ηνπ ζρνιείνπ. Δίλαη γηα κέλα έλα βαζηθό ζέκα θαη ζέισ ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ λα είλαη 

ζεκαληηθή. 

 

Υρήζη Ζ/Τ για ηη διδαζκαλία μαθήμαηός 

Από ζπδεηήζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο δηαπίζησζα κεξηθέο από 

ηηο αηηίεο πνπ θάλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα έρνπλ αξλεηηθή ζηάζε ζηε ρξήζε Η/Τ ζηελ 

δηδαζθαιία. Κπξίσο έρνπλ ηελ αίζζεζε όηη νη Η/Τ θαη ηα ινγηζκηθά δελ είλαη αμηόπηζηα 

ζηε ρξήζε ηνπο θαη πηζηεύνπλ όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ζα ηνπο πξνθύςνπλ 

πξνβιήκαηα ζηα νπνία δελ ζα κπνξέζνπλ λα δώζνπλ ιύζε. Έηζη πηζηεύνπλ όηη ην 

κάζεκά ηνπο ζα απνηύρεη. Θα πξνζπαζήζσ λα βξσ ζπλαδέιθνπο δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ 

πνπ λα είλαη έκπεηξνη ζε ηέηνηνπ είδνπο δηδαζθαιίεο θαη λα ηνπο παξαθαιέζσ αλ κπνξνύλ 

λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνπο θαζεγεηέο ηεο ζρνιηθήο καο κνλάδαο. Μαδί κε ηνπο έμε 

εθπαηδεπηηθνύο ηεο ζρνιηθήο καο κνλάδαο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ Η/Τ ζηε δηδαζθαιία, 

πηζηεύσ όηη ζα δεκηνπξγεζεί κηα νκάδα ηθαλή λα κπήζεη ή έζησ λα αιιάμεη ιίγν ηε 

ζηάζε ησλ ππόινηπσλ ζπλαδέιθσλ. Ννκίδσ όηη ηέηνηνπ είδνπο επαθέο ζα είλαη 

θαζνξηζηηθέο γηα λα αιιάμνπλ ζηάζε απηνί πνπ είλαη δύζπηζηνη. Ξέξσ όηη έλα ηέηνην 

εγρείξεκα είλαη δύζθνιν λα εθαξκνζηεί γηαηί ζα είλαη εξγαζηαθή επηβάξπλζε γηα απηνύο 

πνπ είλαη έκπεηξνη. Όκσο ειπίδσ… 

  

Υρήζη ηοσ internet ζηη διδαζκαλία 

Πξνο ην παξόλ γίλεηαη από έλα θαζεγεηή ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. Πηζηεύσ όηη αλ 

έρνπλ πξόζβαζε ζην  internet κέζα ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ζα έρνπκε πεξηζζόηεξνπο 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύλ απηή ηε δπλαηόηεηα ζηε δηδαζθαιία. Απηόο όκσο είλαη ζε άκεζε 

ζπλάξηεζε ηεο ζπλνιηθήο δηθηύσζεο ηνπ ζρνιείνπ. 

 

ΥΡΟΝΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΓΡΑΖ 

Οη εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ μεπεξλνύλ ηε κηα ζρνιηθή ρξνληά. Αλαθέξσ 

επηγξακκαηηθά ηα θπξηόηεξα ζεκεία πνπ επεηεύρζεζαλ αλά κήλα 

 

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 

 Έγηλε ε επαθή κεηαμύ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ θαη ζπιιόγνπ γνλέσλ θαη 

θεδεκόλσλ. Απνθαζίζηεθε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ελζύξκαηε δηθηύσζε γηα ην 

ζρνιείν καο.  
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 Αγνξάζηεθαλ ηα πιηθά θαη ζπλεξγείν από ην δήκν έθεξε internet ζην γξαθείν ησλ 

θαζεγεηώλ. 

 Από ηε δηεύζπλζε δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε δηαβεβαίσζαλ όηη ζα γίλεη 

αλαβάζκηζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ παξερόκελνπ internet. 

 Έγηλε ε αίηεζε γηα ηελ έληαμε ηνπ ζρνιείνπ ζηελ Πξάμε78 γηα ηελ πξνκήζεηα 

δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ ζε πέληε ηκήκαηα ηνπ ζρνιείνπ. 

 Ο θαζεγεηήο πιεξνθνξηθήο αλέιαβε λα θάλεη κηα έξεπλα αγνξάο γηα ηελ 

πξνκήζεηα ηεζζάξσλ laptop θαη ηεζζάξσλ βηληενπξνβνιέσλ. 

 

ΟΚΣΧΒΡΙΟ 

 Έγηλε ε αλαβάζκηζε ηεο γξακκήο ηνπ internet. Σώξα έρνπκε ζρεηηθά επαξθή 

ηαρύηεηα ώζηε λα κπνξνύλ ηαπηόρξνλα λα είλαη ζπλδεδεκέλνη θαζεγεηέο από 5 – 

6 αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. 

 Πιεξνθνξήζεθα όηη θέηνο ζα ιεηηνπξγήζνπλ παλεπηζηεκηαθά θέληξα 

εθπαίδεπζεο επηκνξθσηώλ θαη γηα ηελ εηδηθόηεηα ησλ θηινιόγσλ. Η πηζηνπνίεζε 

Β΄ επηπέδνπ γηα ηνπο θηινιόγνπο είλαη έλα ζέκα πνπ κεηαθέξεηαη γηα ηελ επόκελε 

ρξνληά 

 Η δηαδηθαζία γηα ηνπο δηαδξαζηηθνύο πίλαθεο πξνρσξάεη κε αξγνύο ξπζκνύο. Γελ 

πηζηεύσ όηη ζα έρνπκε ηνπο δηαδξαζηηθνύο πίλαθεο ηνπνζεηεκέλνπο ζην ζρνιείν 

πξηλ από ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Λνγηθά ε ρξήζε ηνπο κεηαθέξεηαη γηα 

ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά. 

 Ο θαζεγεηήο πιεξνθνξηθήο νινθιήξσζε ηελ έξεπλα αγνξάο θαη ήδε έρνπκε 

επαθή κε ην ζύιινγν γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ αιιά θαη κε ηε ζρνιηθή επηηξνπή γηα 

λα νινθιεξώζνπκε ηε δηαδηθαζία αγνξάο ησλ laptop θαη ησλ βηληενπξνβνιέσλ. 

 

ΝΟΔΜΒΡΙΟ 

 Σν internet νη ζπλάδειθνη ην ρξεζηκνπνηνύλ κόλν γηα λα δηαβάδνπλ εθεκεξίδα 

θαη λα κπαίλνπλ ζην you tube. Καλείο δελ ην ρξεζηκνπνηεί γηα λα βξεη θάηη 

ζρεηηθά κε ηελ δηδαζθαιία ζηελ ηάμε. 

 Από ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ κνπ είπαλ όηη πξνο ην ηέινο ηνπ κήλα ην 

ζπλεξγείν κπνξεί λα μεθηλήζεη ην δίθηπν ζην ζρνιείν ζην ηέινο ηνπ κήλα. 

Πηζηεύσ όηη κέρξη ηα Υξηζηνύγελλα όιεο νη αίζνπζεο ζα έρνπλ internet. 
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 Γελ πεξίκελα ε δηαδηθαζία πξνκήζεηεο ησλ δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ λα είλαη ηόζν 

ρξνλνβόξα. Πξνρσξά αιιά ε γξαθεηνθξαηία είλαη κεγάιε. 

 Οη ζπλάδειθνη ζηηο ζπδεηήζεηο καο γηα ηελ ρξήζε ησλ Η/Τ ζηε δηδαζθαιία είλαη 

πνιύ επηθπιαθηηθνί. Γελ κπόξεζα λα ηνπο βνεζήζσ κε θάπνηνπο έκπεηξνπο. Γελ 

έξρνληαη νη έκπεηξνη λα καο δείμνπλ πξαγκαηνπνηώληαο θάπνηεο δηδαζθαιίεο ζην 

ζρνιείν καο. Σν ζεσξνύλ ππεξβνιηθή αγγαξεία.  

 

ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 

 Με λνκνζεηηθή ξύζκηζε δόζεθαλ κόξηα ζε απηνύο πνπ έρνπλ πηζηνπνίεζε Β΄ 

επηπέδνπ. Απηό ιεηηνύξγεζε ζεηηθά θαη ζρεδόλ όινη νη θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ 

πνπ έρνπλ εηδηθόηεηεο ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί ηκήκα ΚΔ έρνπλ θάλεη αίηεζε. Η 

δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ είλαη 96 ώξεο θαη αξγόηεξα αθνινπζεί πηζηνπνίεζε. Θα 

ηειεηώζνπλ πεξίπνπ ηέινο Απξηιίνπ. Σνπ ρξόλνπ ζα είλαη έηνηκνη. 

 Η αγνξά ησλ laptop θαη ησλ βηληενπξνβνιέσλ νινθιεξώζεθε.  

 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 

 Σν ζπλεξγείν ηνπ δήκνπ πξνρσξά ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ δηθηύνπ. Μέρξη ην ηέινο 

ηνπ κήλα ζα έρνπλ νινθιεξώζεη ηηο εξγαζίεο. 

 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 

 Η πξνκήζεηα ησλ δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ κπήθε ζηε ηειηθή θάζε έγθξηζεο. 

Πηζηεύσ κέζα ζην Μάξηην λα έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία θαη ζα 

πξνρσξήζνπκε ζηελ ηνπνζέηεζε.  

 Οη Μαζεκαηηθνί ζην ζρνιείν θάλνπλ ζπλδηδαζθαιίεο θαη ν έκπεηξνο 

Μαζεκαηηθόο δείρλεη ζηνπ ππόινηπνπο ηε ρξήζε ηνπ Η/Τ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

Μαζεκαηηθώλ. 

 

ΜΑΡΣΙΟ 

 Οη ζπλάδειθνη ρξεζηκνπνηνύλ ην internet κέζα ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο αιιά 

όρη ζπζηεκαηηθά. Σνπο παίξλεη πνιύ ρξόλν γηα πξνεηνηκαζία ζην ζπίηη θαη έηζη ην  

απνθεύγνπλ.  
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 Σα laptop παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα από θαθή ρξήζε. Ο ζπλάδειθνο ηεο 

πιεξνθνξηθήο ηξέρεη θαη δελ πξνιαβαίλεη. Πάιη θαιά πνπ είλαη θαιόο κε ην 

αληηθείκελν ηνπ θαη κπνξεί λα βνεζήζεη. 

  

 

 

 

 


