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Ερµού  15,  101 85 Αθήνα 
Τηλέφωνο  :  3222584 
Πληροφορίες: Η. Παναγιωτόπουλος                                      ΠΡΟΣ:  
   
                          
(ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2002)       
      

 
 

ΘΕΜΑ : Χρήση Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρµογών Η/Υ. 
 
Ο εξοπλισµός µεγάλου αριθµού Σχολικών Μονάδων µε σύγχρονα εργαστήρια Πληροφορικής και 

Εφαρµογών Η/Υ, αλλά και η επικείµενη εγκατάσταση και άλλων εργαστηρίων σε ευρεία κλίµακα, 
καθιστούν απαραίτητη τη σύνταξη ενός πλαισίου για τη χρήση των εργαστηρίων αυτών. 
 
Βασικός στόχος των εργαστηρίων αυτών είναι η διδασκαλία των µαθηµάτων  της Πληροφορικής, της 

Χρήσης Η/Υ και εφαρµογών Η/Υ και των µαθηµάτων των ειδικοτήτων των Τ.Ε.Ε. τα οποία απαιτούν τη 
χρήση Η/Υ από το πρόγραµµα σπουδών τους. Τα εργαστήρια αυτά  χρησιµοποιούνται από τα 
συστεγαζόµενα  σχολεία. Σε περίπτωση κοινού ωραρίου, το ωράριο  διδασκαλίας των µαθηµάτων 
ρυθµίζεται µε πρόγραµµα που καταρτίζουν οι ∆ιευθυντές των Σχολικών Μονάδων που  εµπλέκονται. 
 
Αφού καλυφθεί η διδασκαλία των µαθηµάτων της που αναφέρονται παραπάνω για όλες τις τάξεις, τις 

κατευθύνσεις και τους τοµείς ΤΕΕ, η χρήση τους κατανέµεται κατά σειρά προτεραιότητας ως εξής: 
 

Α. Εντός του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου 
 

α) για τη διδασκαλία γνωστικών αντικειµένων µε χρήση πιστοποιηµένου από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εκπαιδευτικού λογισµικού και για παιδαγωγική αξιοποίηση του 
διαδικτύου.  

β) για την υποστήριξη συνθετικών εργασιών, στα πλαίσια θεσµοθετηµένων σχολικών 
δραστηριοτήτων, όπως περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή υγείας κλπ.  

γ) για την ηλεκτρονική αλληλογραφία του σχολείου, εάν δεν υπάρχει κατάλληλη 
υποδοµή στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης του Σχολείου. 

 
Β. Εκτός του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου 
 

α) για τα προγράµµατα της «Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των 
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση» 

β) για την ενδοσχολική επιµόρφωση καθηγητών στις ΤΠΕ-Ε. 
γ) εκπαιδευτικές - επιµορφωτικές δραστηριότητες σε συνεργασία µε άλλους δηµόσιους 

φορείς (π.χ. ∆ηµόσια ΙΕΚ). 
 

 
Nα διατηρηθεί µέχρι ............. 

Βαθµός Ασφαλείας ................... 
Αθήνα………21 – IOYN -2002…... 
Αριθ. Πρωτ.  .…64885/Γ2.. 
Βαθ. Προτερ. 

1. ∆ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ Β’ΘΜΙΑΣ 
ΚΑΙ Α’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  
2. ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Β’ΘΜΙΑΣ  ΚΑΙ 
Α’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (∆ΗΜΟΤΙΚΑ-
ΓΥΜΝΑΣΙΑ –ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ – ΤΕΕ) 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ∆ 
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 ∆ιευκρινιστικά στις παραπάνω χρήσεις των εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρµογών 
Η/Υ, επισηµαίνουµε τα ακόλουθα: 
 
 
1. Οι εκπαιδευτικοί που δε διδάσκουν το µάθηµα της Πληροφορικής και θα χρησιµοποιήσουν το 

εργαστήριο για διδακτικούς σκοπούς, πρέπει  
� ή να έχουν  παρακολουθήσει ενδοσχολική επιµόρφωση στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)  
� ή να έχουν πραγµατοποιήσει πειραµατικές διδασκαλίες µε τη χρήση των  ΤΠΕ  
� ή να είναι πιστοποιηµένοι επιµορφωτές.   
� ή να εξασκούνται στα πλαίσια του προγράµµατος Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση 

των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση  
      

 
 Σε µη πιστοποιηµένους στις ΤΠΕ εκπαιδευτικούς παρέχεται µέχρι το τέλος του 2004 η 
δυνατότητα χρήσης του εργαστηρίου για την προετοιµασία (εφόσον αυτό είναι εφικτό από τη 
διαθεσιµότητα του εργαστηρίου) και την πραγµατοποίηση διδασκαλιών στο αντικείµενό τους, µε τη 
συνδροµή του υπευθύνου του εργαστηρίου, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του. 
 

2. Σε κάθε περίπτωση το ωρολόγιο πρόγραµµα χρήσης των εργαστηρίων που αναφέρονται παραπάνω, 
θα ρυθµίζεται από το ∆ιευθυντή Ενιαίου Λυκείου, Γυµνασίου ή ∆ηµοτικού σχολείου σε συνεργασία 
µε τον εκπαιδευτικό που θέλει να χρησιµοποιήσει το εργαστήριο και τον υπεύθυνο εργαστηρίου. Στις 
περιπτώσεις των ΣΕΚ / ΣΕ / ΤΕΕ η ρύθµιση γίνεται από το ∆/ντή του ΣΕΚ και τον ∆/ντή του ΤΕΕ ή 
από τον ∆/ντή του ΤΕΕ και τον υπεύθυνο  εργαστηρίου. 

  
3. Για τον εκπαιδευτικό που θα χρησιµοποιήσει το εργαστήριο για διδασκαλία µαθήµατος εκτός της 

Πληροφορικής ισχύουν οι διατάξεις που αφορούν και τους καθηγητές Πληροφορικής. Επιπλέον δεν 
επιτρέπεται να κάνει καµία  επέµβαση και τροποποίηση σε αρχεία, καταλόγους και το περιβάλλον 
διεπαφής (interface). Γενικότερα δεν επιτρέπεται να κάνει τροποποίηση ρυθµίσεων στους 
υπολογιστές του εργαστηρίου χωρίς την παρουσία ή την έγκριση του υπευθύνου του εργαστηρίου, 
και είναι υποχρεωµένος να συνδράµει τον υπεύθυνο του εργαστηρίου για την επίλυση προβληµάτων 
που θα δηµιουργηθούν από υπαιτιότητά του.  
 

4. Σε κάθε περίπτωση τα σχολεία και οι φορείς που χρησιµοποιούν από κοινού τα Εργαστήρια, έχουν 
υποχρέωση να φροντίζουν για την εύρυθµη λειτουργία των Εργαστηρίων και το κάθε σχολείο ή 
φορέας αναλαµβάνει την ευθύνη της επίλυσης των προβληµάτων που δηµιουργούνται από 
υπαιτιότητά του. 

 
5. Τονίζεται ότι κάθε διδάσκων που θα χρησιµοποιεί  το εργαστήριο, πρέπει να διαµορφώσει διάταξη 

(πλάνο), όπου θα φαίνεται η θέση του κάθε χρήστη µέσα στο εργαστήριο. Το πλάνο θα τηρείται  για 
το συγκεκριµένο τµήµα και το συγκεκριµένο µάθηµα. Αντίγραφο αυτού του πλάνου, για κάθε 
τµήµα και για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα, θα διαθέτει ο υπεύθυνος εργαστηρίου. 
Επισυνάπτεται αντίστοιχο υπόδειγµα (Υπόδειγµα 1).   

 
6. Για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας του εργαστηρίου και για την αποφυγή προστριβών µεταξύ 

των εκπαιδευτικών που χρησιµοποιούν το εργαστήριο τηρείται βιβλίο συµβάντων, το οποίο θα 
πρέπει να συµπληρώνεται, είτε διαπιστωθεί πρόβληµα είτε όχι, από κάθε εκπαιδευτικό που 
χρησιµοποιεί το εργαστήριο. Στην περίπτωση που το εργαστήριο το χρησιµοποιεί µόνο ένας 
εκπαιδευτικός, τότε η ενηµέρωση αρκεί να γίνεται µόνο σε περιπτώσεις προβληµάτων. Υπόδειγµα 
για το βιβλίο συµβάντων επισυνάπτεται (Υπόδειγµα 2). 

∆ιαγράφηκε: κάθε

∆ιαγράφηκε: π
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7. Η τήρηση του Βιβλίου Συµβάντων είναι απαραίτητη. Υπεύθυνος γι’ αυτό είναι ο ∆ιευθυντής ή ο 

Υποδιευθυντής του σχολείου στο οποίο υπάγεται το σχολικό εργαστήριο. Στα ΣΕΚ την εποπτεία 
του Βιβλίου Συµβάντων έχει ο ∆/ντης τους και τηρείται από τον υπεύθυνο εργαστηρίου. 

  
8. Για τη χρησιµοποίηση του εργαστηρίου µε σκοπό τη διεξαγωγή επιµορφωτικών δραστηριοτήτων 

από το σχολείο ή άλλους δηµόσιους φορείς, εκτός των θεσµοθετηµένων επιµορφώσεων του 
ΥΠΕΠΘ, απαιτείται προηγουµένως έγκριση του ∆ιευθυντή του Σχολείου ή του ΣΕΚ και του 
Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Β’θµιας Εκπ/σης ή του Γραφείου. Επίσης θα πρέπει: 
A. Ο φορέας διοργάνωσης των σεµιναρίων  να ενηµερώσει άµεσα τον ∆/ντή του σχολείου ή του 

ΣΕΚ  καθώς και τον υπεύθυνο  ΠΛΗΝΕΤ της ∆/νσης ∆.Ε. σχετικά µε τη χρονική περίοδο, τη 
διάρκεια και τους στόχους των σεµιναρίων, που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν. 

B. Να οριστεί ένας υπεύθυνος για τη χρήση του εργαστηρίου Πληροφορικής από το ∆ιευθυντή του 
σχολείου ή του ΣΕΚ, (όχι απαραίτητα ο εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος και εντός του 
ωραρίου λειτουργίας του σχολείου ή του ΣΕΚ), για όλο το χρονικό διάστηµα διεξαγωγής των 
σεµιναρίων και να ενηµερωθεί σχετικά ο υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ της ∆/νσης ∆.Ε. Ο υπεύθυνος 
αυτός πρέπει να φροντίζει, ώστε ο χώρος του εργαστηρίου Πληροφορικής και εφαρµογών Η/Υ 
και ο εξοπλισµός να παραδίδονται σε άριστη κατάσταση µετά από κάθε χρήση. 

 
Τέλος σας  υπενθυµίζουµε ότι: 

1. ο βιντεοπροβολέας σε όποιες Σχολικές Μονάδες υπάρχει,   αποτελεί µέρος του εξοπλισµού του   
Εργαστηρίου Πληροφορικής και πρέπει να εγκαθίσταται άµεσα προς χρήση. 

 
2. Όλα τα παραπάνω αφορούν συνολικά και χωρίς καµία εξαίρεση τα εργαστήρια Πληροφορικής 

και Εφαρµογών Η/Υ. Καταργείται λοιπόν, µε την παρούσα, η εγκύκλιος  Γ2/4989/3-12-2000, που 
αφορά τα Σχολεία που είχαν ενταχθεί στην πρόγραµµα ενέργεια 1.1.β και 1.4.γ  («Οδύσσεια»). 
Στο εξής όλα αυτά τα εργαστήρια θα χρησιµοποιούνται όπως και όλα τα υπόλοιπα εργαστήρια 
Πληροφορικής και εφαρµογών Η/Υ, σύµφωνα µε την παρούσα εγκύκλιο. 

 
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
   
 ΠΕΤΡΟΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
 
 
Συνηµµένα 
1. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 (Σελ. 1) 
2. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 (Σελ. 1) 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Υφυπουργού 
3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
4. Γραφείο Ειδ. Γραµµατέα Κου ∆. Παπαϊωάννου 
5. ∆Σ∆Ε Τµήµα ∆’ 
 



 



 

 
   
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 
ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟ:   
ΤΜΗΜΑ:   

ΜΑΘΗΜΑ :   
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ :   

Νο ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 

  

  1 

  

  

  2 

  

  

  3 

  

  

  4 

  

  

  5 

  

  

  6 

  

  

  7 

  

  

  8 

  

  

  9 

  

  

  10 

  

  

  11 

  

  

  12 

  





 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 
 
∆/ΝΣΗ Β’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ……………………………………… 
 
ΣΧΟΛΕΙΟ………………………………………………………….. 
 

ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 
 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ∆Ι∆. 
ΩΡΑ 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


