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Οργάνωση, διαχείριση & αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου
Το Key-School είναι μια web mobile εφαρμογή οργάνωσης, διαχείρισης και αξιολόγησης εκπαιδευτικού
έργου, εξειδικευμένη για τις ανάγκες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Μέσω της εφαρμογής, ο
καθένας στην κοινότητα του εκπαιδευτηρίου, ανεξάρτητα από το που βρίσκεται, έχει πρόσβαση μέσω του
υπολογιστή ή του κινητού του στη δική του σελίδα στο Key-School, βλέπει αυτά που πρέπει να δει και ασκεί
τις λειτουργίες που έχουν οριστεί από τη διεύθυνση.
Oργανώνεται και ελέγχεται το εκπαιδευτικό έργο σε επίπεδο Εκπαιδευτικού Οργανισμού, Εκπαιδευτικής Μονάδας,
Τάξης, Ομάδας Προσανατολισμού, Τμήματος, Μαθήματος, Μαθητή/Εκπαιδευόμενου.
Υπάρχει πλήρης ευελιξία ως προς την κάλυψη ιδιαιτεροτήτων στον τρόπο διδασκαλίας των μαθημάτων και την
κάλυψη εξαιρέσεων ως προς τα μαθήματα που παρακολουθεί ο μαθητής του κάθε τμήματος.
Καταγράφεται ο χρονοπρογραμματισμός του εκπαιδευτικού οργανισμού για όλες τις ώρες διδασκαλίας και τα
μαθήματα, σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Για κάθε ώρα διδασκαλίας μπορούν να αναρτηθούν σχόλια και
εκπαιδευτικό υλικό.
Καταχωρείται ο τρόπος με τον οποίο ο κάθε εκπαιδευτικός οργανισμός αξιολογεί τους μαθητές του. Για κάθε
κριτήριο (κατηγορία) αξιολόγησης που χρησιμοποιεί σήμερα ο εκπ. οργανισμός (διαγώνισμα, εργασία, προφορικά,
βαθμοί τριμήνου, εξαμήνου κτλ.) δημιουργείται ένα πεδίο στο οποίο οι υπεύθυνοι εισάγουν βαθμούς και σχόλια.
Η αξιολόγηση για τον κάθε μαθητή καταχωρείται αυτόματα στην καρτέλα του, σε τρία επίπεδα: γενική αξιολόγηση,
ανά μάθημα και ανά κριτήριο αξιολόγησης μαθήματος.
Παρέχεται η δυνατότητητα Εσωτερικής Αξιολόγησης: Οι καθηγητές και οι υπηρεσίες του εκπαιδευτικού οργανισμού,
αξιολογούνται μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων που συμπληρώνουν οι μαθητές και οι γονείς. Η λειτουργία των
ερωτηματολογίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλα θέματα που θα επιλέξει η διεύθυνση.

Παραμετροποιείται άμεσα
σύμφωνα με τις ανάγκες του
εκπαιδευτικού οργανισμού
καθώς είναι πραγματικά
σχεδιασμένο (και όχι
"προσαρμοσμένο") για το
ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα.
Κατά την έναρξη της
εκπαιδευτικής περιόδου,
γίνεται η καταχώριση των
ετήσιων δεδομένων
λειτουργίας του εκπ.
οργανισμού (μαθητές,
προσωπικό, μαθήματα,
τμήματα κτλ.) και
καθορίζονται οι ρόλοι και τα
δικαιώματα προβολής /
διαχείρισης όλων των μελών
της κοινότητας του εκπ.
οργανισμού.

Eίναι εξαιρετικά απλό στη χρήση, για κάθε μέλος του προσωπικού, για τους μαθητές και τους γονείς. Παρέχεται
εκπαίδευση και πλήρης τεχνική υποστήριξη. Συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης. Παραδίδεται άμεσα με το
"κλειδί στο χέρι".
Δεν υπάρχουν κρυφά κόστη. Η Keystone δεσμεύεται να προσαρμόζει την εφαρμογή, στις αλλαγές του εκπαιδευτικού
συστήματος χωρίς επιβάρυνση των χρηστών.
Αποτελεί μοναδικό εργαλείο μηχανογραφικής υποστήριξης των περισσότερων διαδικασιών που απαιτούνται για την
πιστοποίηση εκπαιδευτικών οργανισμών κατά ISO ή ΕΛΟΤ.

Ενημέρωση, επικοινωνία & διανομή εκπαιδευτικού υλικού
Το Key-School παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας
ανάμεσα στις διάφορες ομάδες χρηστών και διανομής
εκπαιδευτικού υλικού. Μέσω της εφαρμογής των “Νέων”
συντάσσονται μηνύματα και άρθρα, τα οποία
δημοσιοποιούνται προς όλες ή προς συγκεκριμένες
ομάδες χρηστών της εφαρμογής.
Ο κάθε χρήστης έχει καθορισμένα δικαιώματα
καταχώρισης και τροποποίησης άρθρων και τη
δυνατότητα να δει συγκεκριμένες κατηγορίες άρθρων.
Έτσι, δίνεται η δυνατότητα γρήγορης και διαβαθμισμένης
ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν στον εκπαιδευτικό
οργανισμό, την προβολή των δραστηριοτήτων του, τον
προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου και την
εκπαιδευτική επικαιρότητα.
Στα άρθρα υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής:
!Απλού και εμπλουτισμένου κειμένου.
!Αρχείων κειμένου / φύλλων εργασίας / παρουσιάσεων.
!Διαδικτυακών συνδέσμων σε υπηρεσίες παροχής video

(π.χ. youtube).

σχεδιασμένο για το

Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα
Διανομή Εκπαιδευτικού Υλικού
Μέσω του εργαλείου των “Νέων” δίνεται η δυνατότητα:
!Ηλεκτρονικής διανομής εκπαιδευτικού υλικού (σημειώσεις, θέματα, ασκήσεις, κτλ.) μέσω της οποίας γίνεται σημαντική
εξοικονόμηση πόρων από φωτοτυπίες, βιβλιοδεσίες και διαδικασίες διανομής.
!Αποστολής εκπαιδευτικού υλικού σε περιόδους διακοπών σε μαθητές ή καθηγητές που απουσίασαν.
!Διεξαγωγής ασύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση.

Ενημέρωση & Επικοινωνία
Με την εγγραφή του μαθητή στον εκπαιδευτικό οργανισμό, “ανοίγει” ο
λογαριασμός του στην εφαρμογή, μέσω του οποίου ο ίδιος και ο γονέας του
έχουν πρόσβαση, πρακτικά από παντού, μέσω PC ή κινητού τηλεφώνου ή
tablet και έχουν τις δυνατότητες:
!On-line ενημέρωσης, σε θέματα που αφορούν στις υπηρεσίες του

εκπαιδευτικού οργανισμού, τις δραστηριότητές του και την εκπαιδευτική
επικαιρότητα.

!Προσωποποιημένης πρόσβασης στο πληροφοριακό και εκπαιδευτικό υλικό

που τους αφορά.

!Αμφίδρομης επικοινωνίας με τον εκπαιδευτικό οργανισμό.

Ειδικότερα ο μαθητής και ο γονέας έχουν πρόσβαση:
!Στην καρτέλα προόδου του μαθητή.
!Στα ηλεκτρονικά τεστ.
!Στα ερωτηματολόγια “εσωτερικής αξιολόγησης”.
!Στα “Νέα” του εκπαιδευτικού οργανισμού και το Εκπαιδευτικό Υλικό.
!Στο χρονοπρογραμματισμό του μαθητή: Μαθήματα και ώρες διδασκαλίας

σε όλην τη διάρκεια της χρονιάς.

!Στις απουσίες του μαθητή, ανά μάθημα/ώρα διδασκαλίας.

Ηλεκτρονική Αξιολόγηση (Αντικειμενικού Τύπου) Key-Test
Το Key-School συμπεριλαμβάνει το εργαλείο Key-Test, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης, μέσω
ηλεκτρονικών τεστ αντικειμενικού τύπου, από τράπεζα θεμάτων (σε αυτή τη φάση των μαθητών του Λυκείου
και των ΕΠΑ.Λ). Η εφαρμογή Key-School είναι διαθέσιμη με ή χωρίς το Key-Τest.

Τράπεζα Θεμάτων
Οι ερωτήσεις των τεστ αντλούνται από Τράπεζα
Θεμάτων, η οποία καλύπτει 27 μαθήματα του Λυκείου
και του ΕΠΑ.Λ.
Το κάθε μάθημα χωρίζεται σε διδακτικές ενότητες, με
βάση τα κεφάλαια, υποκεφάλαια, μεθοδολογία ή
άλλα κριτήρια, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητές του και
τη δομή του ετήσιου προγράμματος διδασκαλίας.
Για κάθε ερώτηση υπάρχουν πέντε πιθανές
απαντήσεις, ενδεικτικός χρόνος απάντησης και
διαβάθμιση δυσκολίας.

Δημιουργία & Διεξαγωγή
Ηλεκτρονικών Τεστ
Οι υπεύθυνοι του μαθήματος δημιουργούν τα τεστ.
Επιλέγουν:
Το είδος του τεστ, τις γνωστικές ενότητες και τον
αριθμό των ερωτήσεων.
Την αναλογία των ερωτήσεων ανάμεσα στα
επίπεδα δυσκολίας.
Τις ερωτήσεις του τεστ.
Τη διάρκεια των απαντήσεων. Για κάθε τεστ
προκύπτει ενδεικτικός χρόνος απάντησης ο
οποίος μπορεί να τροποποιηθεί.
Τις ημερομηνίες και ώρες κατά τις οποίες
το τεστ είναι προσβάσιμο για τους μαθητές και
εκπαιδευόμενους (χρονικό περιθώριο
διεξαγωγής).

Οι μαθητές εξετάζονται, μέσω κωδικού πρόσβασης, στο σπίτι τους ή σε αίθουσα υπολογιστών του
εκπαιδευτικού οργανισμού. Με το τέλος της διεξαγωγής, τα τεστ βαθμολογούνται αυτόματα, καταχωρούνται
στις καρτέλες των μαθητών και εμφανίζονται σε χρόνο που επιλέγει ο υπεύθυνος μαθήματος.

Πιστοποιήσεις & Συμβατότητα με Διεθνή Πρότυπα
Το Key-School / Key-Test έχει λάβει πιστοποιήσεις από το Word Wide Web Consortium ως προς τη συμβατότητά του με τα διεθνή διαδικτυακά πρότυπα. Πιο συγκεκριμένα:
Η παραγόμενη HTML έχει πιστοποιηθεί ως "HTML 4.01 Transitional".
Η παραγόμενη ροή ειδήσεων έχει πιστοποιηθεί ως "έγκυρη RSS".
Τα χρησιμοποιούμενα CSS έχουν πιστοποιηθεί ως "CSS level 2.1".

Η συμβατότητα με τα παραπάνω πρότυπα, συμβάλλει στην (όσο το δυνατόν μεγαλύτερη) συμβατότητα του
Key-School / Key-Test με διαφορετικούς περιηγητές δικτύων (web browsers) σε διάφορα λειτουργικά
περιβάλλοντα. Παράλληλα, αποτελεί και την καλύτερη δυνατή εγγύηση συμβατότητας για μελλοντικούς
περιηγητές δικτύων / λειτουργικά περιβάλλοντα.

