
Σκζψεισ ςχετικά με τθν πορεία των ελλθνικϊν ςχολικϊν 

ιςτοςελίδων.1 

Αφιερωμζνο ςτην οργανωτική ομάδα του ςυνεδρίου Ημαθίασ, ευχαριςτώντασ τουσ για τη 

μζχρι τώρα προςφορά τουσ ςτον τομζα των Τ.Π.Ε. ςτην ελληνική εκπαίδευςη, αφοφ 

αποτελοφν πηγή ζμπνευςησ και ειςαγωγήσ καινοτομιών. 

 

Από τον Παπανδρζου Χρ. Δάςκαλο ςτο 6/Θ Δημ.Σχ. Καράτουλα Ηλείασ.   

http://blogs.sch.gr/papandre  

http://dim-karat.ilei.sch.gr  

E-mail: papandre@sch.gr  

 

Συνζδριο Ημακίασ 2014 και για πρϊτθ φορά δεν προβλζπεται κάποια εκδιλωςθ ςχετικά με 

τθ βράβευςθ ςχολικϊν ιςτοςελίδων. 

Υποκζτω ότι δεν οφείλεται ςτθν ζλλειψθ χορθγϊν για τθν εξαςφάλιςθ των επάκλων ι τθ 

δυςκολία ςφςταςθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ, μα οφτε και ςτθν επιφυλακτικότθτα των 

διοργανωτϊν για το πϊσ κα διαχειριςτοφν τα ποικίλα αιτιματα και παράπονα όςων 

διαγωνιηόμενων οι προςδοκίεσ δεν κα εκπλθρϊνονταν! 

Μάλλον ο κεςμόσ φαίνεται να φκάνει ςε κάποιον κορεςμό. 

Ασ κυμθκοφμε πϊσ ιταν οι πρϊτεσ ςχολικζσ ιςτοςελίδεσ, οι οποίεσ άρχιςαν να 

ξεφυτρϊνουν δειλά- δειλά κάπου ςτο 19972. 

Από τισ πρϊτεσ αυκόρμθτεσ προςπάκειεσ του τότε, με το μεράκι του κομπιουτερά 

δαςκάλου να φζρει κάτι φρζςκο, πρωτότυπο και τεχνολογικό ςτθν εκπαίδευςθ, από τον 

δάςκαλο που ξόδευε ϊρεσ ατζλειωτεσ μόνοσ με το FrontPage, το Dreamweaver ι το Flash  

(για τουσ πιο μυθμζνουσ), άντε και με μια πλθκϊρα utilities  για να ςτιςει τθν θλ. παρουςία 

του ςχολείου του, φκάνουμε ςιμερα ςτισ τυποποιθμζνεσ ιςτοςελίδεσ τφπου Wordpress, 

Joomla, Drupal, Blogspot (οι πλζον κουραςτικζσ, τουλάχιςτον ςτο ξεκίνθμά τουσ) και ζνα 

ςωρό άλλων wizards δθμιουργίασ ιςτοςελίδασ.  

Οι Web 2.0 εφαρμογζσ, επζτρεψαν ςτον κακζνα να ςτινει ςτο άψε-ςβιςε ιςτοςελίδα, 

χωρίσ ιδιαίτερεσ γνϊςεισ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ. Αυτό είχε ςαν αποτζλεςμα τθν 

εκτόξευςθ του αρικμοφ των εκπαιδευτικϊν ιςτοςελίδων, αφοφ το ςφςτθμα παρείχε 

αυτοματοποιθμζνα εργαλεία δθμιουργίασ website ι blog, αίροντασ ζτςι τον όποιο τεχνικό 

                                                                 
1
 Η παροφςα δθμοςίευςθ δεν αποτελεί επιςτθμονικι προςζγγιςθ, παρά μόνο καταγραφι κάποιων 

ςκζψεων του ςυγγραφζα πάνω ςτο κζμα.  
2
 Βλ. http://www.pedia.gr/corner/istoselides.html, από τον κ. Καράμθνα Ιγν. που αποτελεί 

«ντοκουμζντο» ιςτορικό και ςυλλεκτικό!  

http://blogs.sch.gr/papandre
http://dim-karat.ilei.sch.gr/
mailto:papandre@sch.gr
http://www.pedia.gr/corner/istoselides.html


ενδοιαςμό και το άγχοσ για το πϊσ και το τι, λφνοντασ τα χζρια του ενδιαφερόμενου 

ςυναδζλφου. Από εδϊ και ςτο εξισ θ ζμφαςθ δίνεται ςτθν παιδαγωγικι αξιοποίθςθ τθσ 

ιςτοςελίδασ, προσ όφελοσ τθσ εκπαίδευςθσ.3 

Η τελευταία γενιά ιςτοςελίδων, παρότι ζχει ζνα πιο επαγγελματικό προφίλ, μάλλον 

ςτζρθςε τον αυκορμθτιςμό από τον δθμιουργό, αφοφ και βάςει των κριτθρίων αξιολόγθςθσ 

(που και αυτά ιταν αρκετά τυποποιθμζνα χάριν αντικειμενικότθτασ) τον οδιγθςαν να 

δθμιουργεί μια προβλζψιμθ κατάςταςθ, ϊςτε το κάκε τι να είναι μετριςιμο.4  

Ζτςι, από τα φλαςάκια, τα κολπάκια, τα γκιφάκια, τον υπερβάλλοντα ηιλο που οδθγοφςε 

κάποιεσ φορζσ και ςε άκομψεσ ςελίδεσ που είχαν πλθροφορίεσ άςχετεσ με το ςχολικό 

περιβάλλον για διανυκτερεφοντα φαρμακεία, ταξί και εφθμερίδεσ, φκάνουμε ςε μια πιο 

αυςτθρι δόμθςθ ςε ςθμείο οι αξιολογθτζσ να παρουςιάηουν ομοιόμορφεσ βακμολογίεσ για 

ομοιόμορφεσ ιςτοςελίδεσ!  

Αλλά και από τθν ιδιαίτερθ ταυτότθτα τθσ ιςτοςελίδασ με τθν προςωπικι πινελιά του 

δθμιουργοφ τθσ, τα κολακευτικά ςχόλια για τθ μοντζρνα προςπάκεια, τθ διαφιμιςθ και 

προβολι τθσ παράδοςθσ του κάκε ςχολείου, τθν ανταλλαγι εκπαιδευτικοφ υλικοφ ποικίλθσ 

φλθσ και χριςθσ (διδαςκαλία-διοίκθςθ), τον εκελοντιςμό5 (γιατί κανείσ δεν πλθρϊκθκε 

υπερωρίεσ για όςα προςζφερε), τθν επικοινωνία των ςχολείων μεταξφ τουσ, κάποιεσ φορζσ 

τθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ (τισ θμζρεσ τθσ γρίπθσ), φκάνουμε ςιμερα ςτισ ςελίδεσ που 

αρχίηουν να ευκυγραμμίηονται με τθν ιδζα τθσ περίφθμθσ αυτό-αξιολόγθςθσ και ζχουν 

αρχίςει να ξεφυτρϊνουν, δειλά-δειλά κι αυτζσ! 

Στθν μακρά αυτι πορεία, θ ταυτότθτα τθσ ελλθνικισ ςχολικισ ιςτοςελίδασ άλλαξε, 

ηυμϊκθκε μζςα από τισ κοινωνικζσ, οικονομικζσ , τεχνολογικζσ και εκπαιδευτικζσ εξελίξεισ. 

Από υπόκεςθ ενόσ φιλότιμου χομπίςτα, κα αρχίηει να περνά ςιγά -ςιγά ςε μια ομάδα 

ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ(;) Οπότε ο επιμεριςμόσ τθσ εργαςίασ και οι ρόλοι κα είναι 

διακριτοί. Η εκμετάλλευςθ και ςχετικοφ ευρωπαϊκοφ κονδυλίου για τθ βιϊςιμοτθτά τθσ 

μπορεί να είναι πικανι.  

Από μια απλι και αυκόρμθτθ παρουςία με παιδικά και μακθτικά χαρακτθριςτικά, 

μετεξελίςςεται ςε πλατφόρμα παροχισ υπθρεςιϊν, επιτελϊντασ και πρόςκετεσ 

εκπαιδευτικζσ λειτουργίεσ κατά το πρότυπο τθσ Ανοιχτισ και εξ Αποςτάςεωσ 

Εκπαίδευςθσ(;) 

Ο χρόνοσ και οι εξελίξεισ τρζχουν, οπότε αναμζνουμε. 

                                                                 
3
 Το Π.Σ.Δ. (www.sch.gr) από το 1999 ςυνζδραμε τα μζγιςτα ςτον τομζα αυτό, προςφζροντασ τεχνικι 

υποςτιριξθ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ μζςα από προκαταςκευαςμζνα πρότυπα ιςτοςελίδων, εφκολα ςτθ 
χριςθ. 
4
 Τισ παραμονζσ του διαγωνιςμοφ αρκετζσ ιςτοςελίδεσ άλλαηαν προσ το καλφτερο, φυςικά, 

προςκζτοντασ χαρακτθριςτικά που αναφζρονταν ςτον κατάλογο αξιολόγθςθσ, π.χ. φόρμα 
αναηιτθςθσ, φόρμα επικοινωνίασ, site-map κ.α. 
5
 Χαρακτθριςτικζσ ςτον τομζα αυτό και παράλλθλεσ με τισ επίςθμεσ ςχολικζσ ιςτοςελίδεσ είναι οι 

λεγόμενεσ εξωτερικζσ thranio.gr, daskalos.gr, stratari , edra.gr, eduportal .gr κ.α. Κάποιεσ από αυτζσ 
αποτελοφν παρελκόν, υπολειτουργοφν ι ζχουν αλλάξει url και ενδεχομζνωσ διαχειριςτι. Αποτελοφν 
χϊρο ανταλλαγισ ιδεϊν, ειδιςεων και εκπαιδευτικοφ υλικοφ, αφιλοκερδϊσ.  
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