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Πεξίγξακκα παξνπζίαζεο

 Κνηλόηεηεο πξαθηηθήο ζηελ εθπαίδεπζε

 Τπεξεζίεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζην ΠΔ

 Τπεξεζία αζύξκαηεο ηνπηθήο πξόζβαζεο ζηα 
ζρνιεία

 Οθέιε

 Κίλδπλνη θαη Πξνθιήζεηο

 Πξνηεηλόκελα ζελάξηα ρξήζεο αζύξκαηνπ δηθηύνπ 
ζηα ζρνιεία
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Σν πεξηβάιινλ…

 Σν παξαγσγηθό θαη καζεζηαθό κνληέιν εγθαηαιείπεη ηελ 
ηεξαξρηθή δνκή (επηβνιή/ εληνιή) θαη ηείλεη ζηελ δηθηπωηή, 
κε πξνζαλαηνιηζκό ζηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο θαη 
εκπηζηνζύλεο.

 Πξσηαξρηθό ξόιν παίδεη ν άλζξωπνο, ε αληαιιαγή απόςεσλ, 
ηδεώλ, εκπεηξηώλ θαη ηερλνγλσζίαο.

 Οη λέεο ηερλνινγίεο παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε λέα 
πξαγκαηηθόηεηα ιόγσ ζεκαληηθήο δηείζδπζεο πνπ έρνπλ 
επηηύρεη.

 Θνηλωληθά Γίθηπα: δνκέο αηόκσλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε 
ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο, όπσο ε θηιία, ηα θνηλά ελδηαθέξνληα 
ή/θαη ζπκθέξνληα, νη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, θιπ. 
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Θνηλόηεηεο Πξαθηηθήο 

 Οκάδεο αλζξώπωλ πνπ ζπλεξγάδνληαη έρνληαο λα ιύζνπλ 
έλα θνηλό πξόβιεκα π.ρ.:

 Μηα νκάδα κεραληθώλ πνπ εξγάδνληαη ζε παξόκνηα πξνβιήκαηα

 Οη καζεηέο κηαο ζρνιηθήο ηάμεο

 Οη εθπαηδεπηηθνί ελόο ζρνιείνπ

 Οη εθπαηδεπηηθνί κίαο εηδηθόηεηαο

 Θνηλόηεηεο εξγαζίαο γεωγξαθηθά δηαζθνξπηζκέλεο, 
αληαιιάζζνπλ γλώζεηο, ηδέεο, εκπεηξίεο, πξνθεηκέλνπ λα 
εθπιεξώζνπλ ηνπο ζηόρνπο ηνπο.

 Σερλνινγίεο Web 2.0 ζηηο καζεζηαθέο θνηλόηεηεο:

 Αζύγρξνλε θαη ζύγρξνλε ηειεθπαίδεπζε – Εηθνληθέο ηάμεηο

 Τπεξεζίεο δηακνίξαζεο πιηθνύ, εηδηθά video (youtube, θιπ)

 Τπεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο (facebook, myspace, θιπ)

 πλεξγαηηθά εξγαιεία (blogs, wikis, folksonomies, θιπ)
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Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν

Σν κεγαιύηεξν δεκόζην δίθηπν ζε έθηαζε θαη πιήζνο ρξεζηώλ, ζηε 
ρώξα. 

Δηαζπλδέεη: 16.629 ζρνιεία, >7.500 ζρνιηθά ηνπηθά δίθηπα, 928
δηνηθεηηθέο κνλάδεο, 594 βηβιηνζήθεο, 60 Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο, θιπ.

Πξνζσπνπνηεκέλε πξόζβαζε ζε 77.230 εθπαηδεπηηθνύο θαη 50.782
καζεηέο.

«Θιεηζηό» εθπαηδεπηηθό ελδνδίθηπν – Η αζθάιεηα ησλ καζεηώλ είλαη 
πξσηαξρηθόο ζηόρνο.

135.000 γξακκαηνθηβώηηα, 19.000 ηζηνιόγηα, 400 θνηλόηεηεο, 
8.500 ηζηνζειίδεο, 5.000 ςεθηαθά καζήκαηα, 200.000 επηζθέπηεο/κήλα

Δπξπδωληθόηεηα: 93% Δεπηεξνβάζκηα, 73% Δεκνηηθά, 30% Νεπ/γεία

Παξέρεη ηνλ «θνηλωληθό» ρώξν θαη ηα κέζα γηα ηε δεκηνπξγία 
Διιεληθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Γηαδηθηπαθώλ Θνηλνηήηωλ
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 Βαζηθή αξρή ΠΓ: Όια ηα κέιε δηθηύνπ (ζρνιεία, εθπαηδεπηηθνί, 
καζεηέο) είλαη πηζηνπνηεκέλα, κέζσ κίαο θαιά νξηζκέλεο δηαδηθαζίαο

 Η Τπεξεζία Αζθαινύο Πξόζβαζεο ζηνλ Παγθόζκην Ηζηό, 
απνθόπηεη ηελ πξόζβαζε ζε ηζηνζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ:

 κελύκαηα γηα ην κίζνο, ηε βία θαη πξνπαγαλδίδνπλ ηελ επηζεηηθή 
ζπκπεξηθνξά,

 κελύκαηα γηα ηελ πξνώζεζε ή ηε ρξήζε λαξθσηηθώλ νπζηώλ 

 ηπρεξά παηρλίδηα

 πνξλνγξαθηθό πεξηερόκελν

 ξαηζηζηηθά κελύκαηα

Αζθαιήο Υξήζε Γηαδηθηύνπ
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 Ζιεθηξνληθή ηάμε (eclass.sch.gr)

 Οινθιεξσκέλν εξγαιείν ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο ζρνιηθώλ καζεκάησλ

 Απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο θαη ππνζηεξίδεη: 

 Αλάξηεζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ

 Παξάζεζε ελαιιαθηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ πεγώλ  

 Αζθήζεηο απηναμηνιόγεζεο

 Υξνλνπξνγξακκαηηζκόο δηδαζθόκελεο ύιεο

 8.642 εγγεγξακκέλνη Εθπαηδεπηηθνί από 3.071 δηαθνξεηηθά ζρνιεία

Σξέρνλ ρνιηθό Έηνο 2012-2013

 5.753 ειεθηξνληθά καζήκαηα δηαρείξηζεο ηάμεο, ζε

 1.189 ζπκκεηέρνληα ζρνιεία από όιε ηε ρώξα

Ζιεθηξνληθή Σάμε

http://eclass.sch.gr/
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 ρνιηθή ππεξεζία θνηλωληθήο δηθηύωζεο (blogs.sch.gr): 

 Σα κέιε κπνξνύλ λα δεκηνπξγνύλ θνηλόηεηεο (ηδησηηθέο, δεκόζηεο, θξπθέο) 
γηα λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ζεκαηηθέο πεξηνρέο πνπ ηνπο 
ελδηαθέξνπλ. 

 Επηηξέπεη ζηα κέιε λα δεκηνπξγνύλ νκάδεο, λα πξνζθαινύλ άιια κέιε ζηηο 
νκάδεο, λα δεκηνπξγνύλ θηιίεο , λα επηθνηλσλνύλ άκεζα κεηαμύ ηνπο.

 Η πεξηνρή ζπδήηεζεο επηηξέπεη ζηηο θνηλόηεηεο λα δεκηνπξγνύλ θαη λα 
δηαρεηξίδνληαη ην δηθό ηνπο ρώξν αληαιιαγήο απόςεσλ.

Σν ρνιηθό "Facebook" είλαη εδώ. Δθπαηδεπηηθό θαη Αζθαιέο !

Ζιεθηξνληθέο Θνηλόηεηεο
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Ηζηνιόγηα ζηελ Δθπαίδεπζε

 Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ εθπαίδεπζε επεηδή πξνζθέξνπλ 
δηαδξαζηηθόηεηα θαη ππνζηεξίδνπλ ηε ζπλεξγαηηθή εξγαζία.

 Πεξηβάιινλ γηα ηελ ππνβνιή ηδεώλ, ζθέςεσλ, απόςεσλ από 
εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο, ρξεζηκνπνηώληαο θείκελν, εηθόλεο θαη βίληεν 
σο κέζν έθθξαζεο.

 Υξήζε ηζηνινγίσλ ζηε δηδαζθαιία, σο: 

 Πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ

 Μέζα θαζνδήγεζεο ησλ καζεηώλ κε ηελ αλάξηεζε νδεγηώλ

 Μέζα ελζάξξπλζεο γηα ηε ζθέςε θαη ηελ επηθνηλσλία

 Σνπνζεζίεο δεκνζίεπζεο  καζεηηθώλ εξγαζηώλ

 Εξγαιεία ζπλεξγαζίαο
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ηαηηζηηθά ζηνηρεία Ηζηνινγίωλ θαη Θνηλνηήηωλ

 Οκάδεο
318

Μέιε ΠΔ πνπ ζπκκεηέρνπλ 8154

 Δθπαηδεπηηθά ηζηνιόγηα
19.223

 πλνιηθέο δεκνζηεύζεηο
91.317

 πλνιηθά ζρόιηα
6.319

Τύπος Πλήθος

Κπςθέρ (μόνο με 
ππόζκληζη από ηον 
δημιοςπγό)

52

Ιδιωηικέρ (μεηά από 
αίηηζη)

127

Ελεύθεπερ (για όλα ηα 
μέλη)

139

Σύνολο 318

Πλήθος ανά ηύπο ομάδας

Λοιπά ζηοιχεία δραζηηριόηηηας ομάδων

Αρχεία ζε ομάδες 1267

Εκδηλώζειρ ζε ομάδερ 289

Φιλίερ μεηαξύ μελών 12943
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Τπεξεζίεο Βίληεν

 Βίληεν θαη’ απαίηεζε (VoD) (vod.sch.gr)

 Φεθηαθό αξρείν: >1.000 εθπαηδεπηηθά βίληεν 

 Πεγέο: Εθπαηδεπηηθή Ραδηνηειεόξαζε, δξαζηεξηόηεηεο 

ζρνιείσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ, εθπαηδεπηηθέο εθδειώζεηο,  

εκεξίδεο, ζπλέδξηα, δηαγσληζκνύο, θιπ.

 Ελζσκάησζε βίληεν ζε ηζηνζειίδεο θαη ηζηνιόγηα

 Αλάξηεζε βίληεν από εθπαηδεπηηθνύο

 Εωληαλέο κεηαδόζεηο εθδειώζεωλ

(iptv.sch.gr/live) – Πιήζνο: 140
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Αζύξκαηε Γηθηύωζε ζηα ρνιεία

Αλαγθαηόηεηα: 

 Επέθηαζε ηνπ δηθηπαθνύ ρώξνπ εθηόο ηνπ ζρνιηθνύ 
εξγαζηεξίνπ, δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ ΣΠΕ όπνπ θαη όηαλ απηό είλαη αλαγθαίν

 Επθνιία ζηελ επέθηαζε δηθηύνπ κε κείσζε θόζηνπο ζύλδεζεο 
λέσλ ζηαζκώλ εξγαζίαο θαη δηθηπαθώλ ζπζθεπώλ

 Υακειό θόζηνο εγθαηάζηαζεο ζε ζρέζε κε ελζύξκαην δίθηπν

 Επθνιία πξόζβαζεο κε πξνζσπηθνύο 
ππνινγηζηέο

BYOD- Bring Your Own Device!
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Αζύξκαηε Γηθηύωζε ζηα ρνιεία

Θίλδπλνη θαη Πξνθιήζεηο:

 Αζθάιεηα επηθνηλσληώλ θαη πξνζηαζία δεδνκέλσλ 
ρξήζηε από εμσηεξηθνύο κε εμνπζηνδνηεκέλνπο 
ρξήζηεο

 Αζθάιεηα ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ 

 σζηή κειέηε ώζηε λα ππάξρεη πξόζβαζε από θάζε 
ζεκείν θηεξηαθήο ππνδνκήο ζρνιείνπ κε ειάρηζην 
δπλαηό εμνπιηζκό

 Ιζνδπλακία αζύξκαηεο θαη ελζύξκαηεο πξόζβαζεο 
όζνλ αθνξά ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα (ζέκαηα 
ηαρύηεηαο θαη πνηόηεηαο δηθηύνπ)

 Δηαρεηξηζηκόηεηα (Εηεξνγελείο εμνπιηζκόο)
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ελάξηα Αζύξκαηεο Πξόζβαζεο

Η ζύλδεζε γίλεηαη πξνζωπνπνηεκέλα κε ρξήζε 
ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ (όλνκα ρξήζηε - θσδηθό) πνπ 
έρνπλ απνδνζεί από ηε δηαρείξηζε.

 ελάξην 1: Αζύξκαηε Πξόζβαζε ζε αλνηθηνύο 
δεκόζηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ από καζεηέο.

Ο καζεηήο ζα έρεη πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν κε ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο 
ππεξεζίαο πξόζβαζεο πεξηερόκελνπ ηνπ ΠΔ. 
Δελ επηηξέπεηαη ε πξόζβαζε ζην δίθηπν ηνπ καζεηηθνύ εξγαζηεξίνπ. 
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ελάξηα Αζύξκαηεο Πξόζβαζεο

 ελάξην 2: Αζύξκαηε Πξόζβαζε ζε αλνηθηνύο 
δεκόζηνπο ρώξνπο από θαζεγεηέο. 

Ο θαζεγεηήο ζα κπνξεί λα ζπλδέεηαη ζην δηαδίθηπν ΥΩΡΗ ηνπο 
πεξηνξηζκνύο ηεο ππεξεζίαο πξόζβαζεο πεξηερνκέλνπ ηνπ ΠΔ. 
Δελ επηηξέπεηαη ε πξόζβαζε ζην δίθηπν ηνπ καζεηηθνύ 
εξγαζηεξίνπ ή ζηελ ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ.

 ελάξην 3: Αζύξκαηε Πξόζβαζε ζε ρώξνπο 
ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ.

Ο ρξήζηεο (καζεηήο/θαζεγεηήο) απνθηά πξόζβαζε ζην ρώξν ηνπ 
καζεηηθνύ εξγαζηεξίνπ. Η βαζηθή δηαθνξά από ην πξνεγνύκελν 
ζελάξην ρξήζεο ησλ καζεηώλ είλαη ε ρξήζε δηαθνξεηηθήο 
πνιηηηθήο πξόζβαζεο κε ζηόρν ηελ απξόζθνπηε πξόζβαζε ζηα 
αγαζά ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ.
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Τπεξεζία “schoolab”

Τπεξεζία αζύξκαηεο δηθηύωζεο ζρνιηθήο 
κνλάδαο κε ζθνπό:

 λα πξνζθέξεη ηαπηνπνηεκέλε θαη θξππηνγξαθεκέλε 
πξόζβαζε ζην εξγαζηήξην ηνπ ζρνιείνπ γηα λα 
κπνξνύλ νη καζεηέο/θαζεγεηέο λα ζπλδένληαη κε 
αζθάιεηα θαη θάλνπλ ην κάζεκα ηνπο

 ιεηηνπξγεί ζαλ επέθηαζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ηνπ 
εξγαζηεξίνπ, αθνύ νη καζεηέο κπνξνύλ λα θέξνπλ 
ηνπο δηθνύο ηνπο θνξεηνύο ππνινγηζηέο θαη λα 
ζπλδεζνύλ αζύξκαηα

Ζ ππεξεζία εθαξκόδεηαη ήδε από ην ΠΓ. 
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Τπεξεζία “schoolcafe”

Τπεξεζία αζύξκαηεο δηθηύωζεο ζρνιηθήο 
κνλάδαο κε ζθνπό:

 λα παξέρεη έλα αλνηρηό αζύξκαην δίθηπν, ρσξίο 
θξππηνγξάθεζε, ην νπνίν έρεη ζηόρν λα 
εμππεξεηήζεη ηνπο καζεηέο/θαζεγεηέο πνπ ζέινπλ 
λα ζπλδεζνύλ αζύξκαηα ζην internet γηα ιόγνπο 
αλαςπρήο θαη όρη ζηα πιαίζηα κηαο εξγαζίαο ή ελόο 
εξγαζηεξίνπ.

Ζ ππεξεζία είλαη ζε ζηάδην κειέηεο (θξηηήξηα 
πνιηηηθήο αζθαιείαο, έγθξηζε από ζπιινγηθά 
όξγαλα Τπνπξγείνπ Παηδείαο). 
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αο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο!

Δξωηήζεηο ;

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο:

 http://www.sch.gr 

 Τπεξεζία Τπνζηήξημεο Υξεζηώλ ΠΔ

 ηει: 801.11.801.81

 e-mail: helpdesk@lar.sch.gr


