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Στοιχεία Ηµερίδας: 
Σχετ.: Έγγραφο µε αριθµ. πρωτ. 10576/28-5-2014
Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής

Μακεδονίας

“O σχολικός σύµβουλος Πληροφορικής Βασίλειος
Εφόπουλος και το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κιλκίς, διοργανώνουν
ηµερίδα µε θέµα: «Καινοτόµες ∆ιδακτικές Πρακτικές» την
Πέµπτη 26 Ιουνίου 2014 και ώρα 12.00 – 16.00 στην

αίθουσα εκδηλώσεων της ∆.∆.Ε. Κιλκίς”



Κεντρική ιδέα - η ανάγκη...

Να δηµιουργηθεί ένα σύστηµα ηλεκτρονικής

καταχώρησης Bαθµολογίας και Απουσιών
µέσω διαδικτύου, για να είναι προσβάσιµο από

όλους τους εκπαιδευτικούς και χωρίς

γεωγραφικούς και τεχνολογικούς περιορισµούς

πρόσβασης.



Γυµνάσιο Καµπάνη-προφίλ (1/2)

1. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ: 24 Καθηγητές εκ των οποίων ένας
αριθµός καθηγητών που έρχονται µονο µια-δύο µέρες
για συµπλήρωση ωραρίου και να καλύψουν

εκπαιδευτικές ανάγκες.
2. ΜΑΘΗΤΕΣ: 9 τµήµατα, 175 µαθητές/τριες
3. Τρία τρίµηνα µε βαθµολογίες, απουσίες κλπ.
4. Χρήση του Myschool, παράλληλα µε το eschool για την
παρούσα χρονιά.



Προφίλ (2/2)

1. Μόνο λίγοι εκπαιδευτικοί (2 ή 3) είχαν εµπειρία
Τεχνολογίας Cloud, ενώ σχεδόν όλο το προσωπικό έχει
πιστοποίηση επιµόρφωσης Α’ επιπέδου στη χρήση
ΤΠΕ.

2. Ο πληροφορικός ήταν εξαρχής υπεύθυνος για το e-
school και το Myschool και για όλες τις σχετικές
διαδικασίες εποµένως και της Βαθµολογίας και

Απουσιών.



Προκλήσεις - δυσκολίες

1. Μια αντίδραση“Τεχνοφοβική” απο τους εκπαιδευτικούς εποµένως, 
χρειάστηκε πολύ συζήτηση και 2-3 επιµορφωτικά σεµινάρια στον σύλλογο
των εκπαιδευτικών και µετά αρκετά κατ’ιδίαν.

2. Θέµατα Ασφάλειας δεδοµένων.
a. Ασφαλής χρήση από τους εκπαιδευτικούς
b. Να διασφαλιστεί οτι δεν µπορεί κανείς να αλλάζει δεδοµένα του άλλου

σε µάθηµα ή απουσίες εκτός από τον/ην υπεύθυνο εκπαιδευτικό

3. Θέµατα θεσµικότητας-τυπικότητας. Να µην χρειάζεται η υποβολή
βαθµολογίας και Απουσιών µε τον τυπικό τρόπο ανα τρίµηνο γιατί αυτό θα

υπονοµεύσει την ηλεκτρονική υποβολή αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει και η

τυπική διαδικασία που προβλέπεται θεσµικά.



Προκλήσεις - δυσκολίες (2)

4. Θέµατα Αξιοπιστίας/Εγκυρότητας ∆εδοµένων (Data Integrity). 
Σε αυτό περιλαµβάνονται

a. Θέµατα έναρξης και διακοπής πρόσβασης µε Ηµερολογιακή/χρονικό
περιορισµό (deadline)

b. Να είναι παντού τα ίδια ακριβώς δεδοµένα σε όλα τα προβλεπόµενα

σηµεία: 
i. Kαρτέλες Μαθητών, 
ii. ∆ιαδικτυακή βάση βαθµών/απουσιών, 
iii. Στο Myschool (και στο e-school)



Αρχικές λύσεις που δεν προκρίθηκαν ...

● EXCEL - OO Calc κοινό αρχείο –
∆ΥΣΧΡΗΣΤΟ

● Καταγραφή κατευθείαν στο e-
school/myschool από τους εκπαιδευτικούς-

ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

● Αποστολή µε email διάφορα αρχεία –
∆ΥΣΧΡΗΣΤΟ



Γιατί Google Drive;

● Αξιόπιστη τεχνολογία CLOUD
● ∆ιαθέσιµο το 2012 µε τύπου “excel” αρχείο, 
εύκολα κατανοητό στους εκπαιδευτικούς

● Tεχνικά γνωστό στον υποφαινόµενο
● Εχει πολλές διαδικτυακές δυνατότητες

διαχείρισης και οργάνωσης των δεδοµένων



Τι ειναι “Cloud ”
Το “cloud computing” ή “shared cloud tecnology”
είναι ένας όρος που χρησιµοποιείται για να αναφερθεί

σε ένα µοντέλο των υπολογιστών του δικτύου, όπου
ένα πρόγραµµα ή εφαρµογή τρέχει σε ένα

συνδεδεµένο διακοµιστή ή διακοµιστές και όχι σε µια

τοπική υπολογιστική συσκευή, όπως ένα PC, tablet ή
smartphone. Όπως και το παραδοσιακό µοντέλο client-

server ή µεγαλύτερα mainframe υπολογιστών, ένας
χρήστης συνδέεται µε ένα διακοµιστή για να εκτελέσει

µια εργασία.
Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing



“For a user, 
the network 
elements 
representing the 
provider-rendered 
services are 
invisible, 
as if obscured by a 
cloud”

Πηγή: 
http://en.wikipedia.or
g/wiki/Cloud_comput
ing



Πλεονεκτήµατα

● Οικονοµίες Κλίµακος: Cloud computing relies on sharing of resources to achieve 
coherence and economies of scale, similar to a utility (like the electricity grid) over a 
network.(Πηγή:"The NIST Definition of Cloud Computing". National Institute of Standards and Technology. Retrieved 2)

● Σύγκλιση Υποδοµών και ∆ιαµοιρασµένες Υπηρεσίες: At the foundation of 
cloud computing is the broader concept of converged infrastructure and shared services.

● Μεγιστοποίηση Αποτελεσµατικότητας των Κοινών Πόρων: The cloud 
also focuses on maximizing the effectiveness of the shared resources. 

Proponents claim that cloud computing allows companies to avoid upfront 
infrastructure costs, and focus on projects that differentiate their 
businesses instead of infrastructure.("What is Cloud Computing?". Amazon 
Web Services. 2013-03-19. Retrieved 2013-03-20).



Βασική Αρχιτεκτονική

"moving to cloud" refers 
to an organization 
moving away from a 
traditional CAPEX model 
(buy the dedicated 
hardware and depreciate 
it over a period of time) 
to the OPEX model (use 
a shared cloud 
infrastructure and pay as 
one uses it).



Μειονεκτήµατα

● Εξάρτηση από τον Παροχέα-Προµηθευτή
των ∆ιαδικτυακών Υπηρεσιών

● Θέµατα Ασφάλειας και Προσωπικών

∆εδοµένων

● Εξάρτηση από την πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο

● Οικονοµίκες κλίµακος Pay as you Go αλλκά
και...”pay or you do not have your own data!”



Σχεδιασµός της “ εφαρµογής”-Απαιτήσεις
● ∆ηµιουργία Gmail account για το Γυµνάσιο.
● ∆ηµιουργία gmail accounts για κάθε µάθηµα
● ∆ηµ. Κοινού Φάκελου “Βαθµολογία” και “Απουσίες” και
µάλιστα ανά χρονιά

● Χρήση των gmail των εκπαιδευτικών που ήδη
χρησιµοποιούν

● Αρχείο “Meta Data” αρχείο µε στοιχεία για τον κάθε
καθηγητή και µάθηµα

● Κοινή Χρήση αρχείων και Προστασία ανά

µάθηµα/καρτέλα
● Κανονισµός Λειτουργίας



agglika1.kampanis@gmail.com
arxaia1.kampanis@gmail.com
arxaia2.kampanis@gmail.com
arxaia3.kampanis@gmail.com
arxaia4.kampanis@gmail.com
arxaia5.kampanis@gmail.com
biologia.kampanis@gmail.com
biologia1.kampanis@gmail.com
biologia2.kampanis@gmail.com
fysiki.kampanis@gmail.com
gallika.kampanis@gmail.com
geografia.kampanis@gmail.com
ximia.kampanis@gmail.com
ximia2.kampanis@gmail.com
istoria1.kampanis@gmail.com
istoria2.kampanis@gmail.com

mathimatika.kampanis@gmail.com
mousiki.kampanis@gmail.com
nea.kampanis@gmail.com 
nea.kampanis@gmail.com
nea1.kampanis@gmail.com
nea2.kampanis@gmail.com
nea3.kampanis@gmail.com
nea4.kampanis@gmail.com 
politiki.agogi.kampanis@gmail.com
texnologia.kampanis@gmail.com
thriskeytika.kampanis@gmail.com
tsiargalis@gmail.com, 
ksenelisg@gmail.com
ioankok@gmail.com
ikarvouna@gmail.com



Πρακτικά Ζητήµατα

● Φτιάχνω τόσα email όσα τα µαθήµατα µε συναφή ονόµατολογία.
● ∆ίνω κωδικούς/password που διαχειρίζονται µονο οι καθηγητές

(ενηµερώνουν µονο τον υπεύθυνο για αλλαγές).
● ∆ιαµοιράζω/Κοινή Χρήση σε όλα τα email για να έχουν ολοι εικόνα
των άλλων βαθµών.

● Φτιάχνω αρχεία “Υπολογιστικό Φύλλο” ένα για κάθε τµήµα (πχ Α2, 
Α2, Β3, Γ1 κλπ)

● Φτιάχνω αρχεία Αναφοράς/Βάσης δεδοµένων στοιχείων αν θέλω.
● Κοινή Χρήση σε όλα τα email αλλα κλειδώνω τις καρτέλες µε
Προστασία ώστε να µην µπορούν να αλλάξουν βαθµούς άλλοι

καθηγητές



Πρακτικά Ζητήµατα 2
● ∆ηµιουργώ Καρτέλα Αναφοράς “NAMES” την οποία αποκρύπτω

(να µην φαινεται από τους εκπαιδευτικούς) για αναφορά στα
στοιχεία των µαθητών και την λεκτική απεικονιση των βαθµών.

● ∆ηµιουργώ Αναφορές Κελιών τύπου “lookup” για τα βασικά
στοιχεία των µαθητών αλλά και για την Λεκτική Απεικόνιση των

βαθµών

● “Προστατεύω” περιοχές µε την δυνατότητα “ευρος περιοχής” για να
µην διαγράφουν ή αλλάζουν στοιχεία οι καθηγητές.

● Φροντιζω να χρησιµοποιώ παντα το GOOGLE CHROME γιατί σε
ορισµένους φυλλοµετρητές δεν δουλεύει παντα σωστα η εφαρµογή



Πρακτικά Ζητήµατα 3
● Deadlines: Φροντίζω να αλλάζω την δυνανότητα πρόσβασης µε το

“Κοινή Χρήση” δίνοντας ανάλογα δυνατότητα “Επεξεργασίας” η
µόνο “Προβολής” ανάλογα µε το αν κλειδώνει ή όχι η πρόσβαση
στις βαθµολογίες µε χρονική προθεσµία (ηµέρα και ώρα).

● Για την υποβολή των βαθµών ή Απουσιών στο Myschool κατεβάζω κάθε
αρχείο ξεχωριστά (κατα προτίµηση αφου το ανοιξω και το βλεπω µπροστά
µου) και το αποθηκεύω ως *.xls ή µε αλλη µορφή και το µετατρέπω σε
αυτη τη µορφή τελικά. 

● (Θέλει προσοχή το κατέβασµα αν τα αρχεία των τµηµάτων παίρνουν
στοιχεία από κοινό αρχείο βάσης µε lookup γιατί δεν κατεβαίνουν ολα τα
στοιχεία των µαθητών).



Η Εφαρµογή online

https://drive.google.com/



Αποτελέσµατα
● Η Ηλεκτρονική Υποβολή για τις Βαθµολογίες και Απουσίες είναι

πλέον διαδικασία δεδοµένη για το σχολείο

● ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
○ ∆ιαθέσιµη Ηλεκτρονική και Αξιόπιστη (“ακεραιότητα”) Βάση

∆εδοµένων µαθητών/τριων για χρήση από τους εκπαιδευτικούς ανά
τµήµα

○ Ασφαλής πρόσβαση µε µικρό κίνδυνο “καταπάτησης” της ασφάλειας
από τους εκπαιδευτικούς και τρίτους

○ Καµία ανάγκη για ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ και γραφεί ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ των τιµών

(βαθµοι και απουσίες) καθώς γινεται αυτόµατα
○ ∆υνατότητα προβολής Απουσιών άµεση σε καθηµερινή βάση.
○ Η ∆ιοίκηση (∆ιευθυντής,Υποδιευθυντής) έχει άµεση πληροφόρηση.



Αποτελέσµατα 2
● ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

○ ∆εν είναι ολοι οι εκπαιδευτικοί εξοικειωµένοι µε το Google Drive και
κάποιοι θα συνεχίσουν να δυσκολεύονται και µετα από πολύ καιρό

χρήσης. 
Ο αποτελεσµατικός σχεδιασµός απαιτεί πολύ αρχικό χρόνο από τον

πληροφορικό. Επίσης, ο πληροφορικός θα καταναλώνει χρόνο για
προσφορά βοήθειας στους εκπαιδευτικούς (και εκτός ωραρίου) και να
παρακολουθεί Deadlines.

○ Η Ασφάλεια του Google Drive απαιτεί συχνά την επαναποστολή SMS 
επιβεβαίωσης και αυτό περιπλέκει την προσβαση στους µη εξοικειωµένους. Επίσης,

○ η µή χρήση των gmail για πολλούς µήνες (ανενεργά accounts) µπορεί
να απενεργοποιηθούν ή διαγραφούν και θα χρειαστεί να ανανεώνονται συχνά.

○ ∆εν µπορεί να συνδεθεί άµεσα µε το MYSCHOOL δυστυχώς!



Συµπερασµατικά

Τα πλεονεκτήµατα επισκιάζουν τα

µειονεκτήµατα κατά πολύ και γιαυτό τον λόγο

αξίζει η χρήση του εκτός αν υπάρχει άµεση

δυνατότητα βαθµών και απουσιών άµεσα από

τους εκπαιδευτικούς στο MYSCHOOL !


