
Σςνηήπηζη ςπολογιζηών και ηοπικών δικηύυν. Μια 

ππόηαζη για ηο Δπαγγελμαηικό Λύκειο. 
 

Γ. Βαζιλόποςλορ
1, 

, Α. Πάζσος
2 

 
1 
ΚΔΠΛΗΝΔΤ Καξδίηζαο, gvasilopo@sch.gr 

2 
Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε, gvkp@hotmail.com 

 

Πεπίλητη 
Η επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα παξέρεη πξαθηηθέο γλώζεηο ζηνπο καζεηέο. 

Σπγθεθξηκέλα, ζηνλ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο, νη απόθνηηνη ησλ επαγγεικαηηθώλ ιπθείσλ πξέπεη 

λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα ππνινγηζηώλ θαη δηθηύσλ. Γηα 

ην ζθνπό απηό πξνηείλνπκε θάπνηεο ελόηεηεο πνπ πξέπεη λα δηδαρζνύλ. Η δηδαζθαιία πξέπεη 

λα ζηεξίδεηαη ζε ξεαιηζηηθά πξνβιήκαηα (Μάζεζε Βαζηζκέλε ζην Πξόβιεκα - ΜΒΠ). 

Δπίζεο πξνηείλνπκε ελδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κε ηηο νπνίεο κπνξνύλ λα δνπιέςνπλ νη 

καζεηέο.  

Λέξειρ κλειδιά: μάθηση βασισμένη στο πρόβλημα, συντήρηση υπολογιστών, τοπικά δίκτυα 

1. Διζαγυγή 

Πνιινί καζεηέο ησλ επαγγεικαηηθώλ ιπθείσλ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία ζηελ 

αθνκνίσζε ελόο ζεσξεηηθνύ καζήκαηνο, αιιά είλαη ηθαλνί λα αληηκεησπίζνπλ έλα 

πξαθηηθό πξόβιεκα. Από ηελ πιεπξά ηνπ ν θάζε εθπαηδεπηηθόο πξνζπαζεί λα 

πξνζειθύζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ κε θάζε ηξόπν. Έλαο ηξόπνο είλαη θαη ε 

Μάζεζε Βαζηζκέλε ζε Πξόβιεκα (ΜΒΠ – Problem Based Learning). Η 

ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε αθνινπζεί ηηο αξρέο ηνπ επνηθνδνκεηηζκνύ, 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη καζεηέο καζαίλνπλ κέζσ ηεο αληηκεηώπηζεο απζεληηθώλ 

πξνβιεκάησλ (Hmelo-Silver, C.E., 2004). Σπγθεθξηκέλα, ζηα επαγγεικαηηθά ιύθεηα, 

ζηνλ ηνκέα πιεξνθνξηθήο ππάξρεη ζήκεξα ην κάζεκα ηεο ζπληήξεζεο ππνινγηζηώλ 

(Μειέηεο Χ. θ.ά., 2000). Σην ζεκεξηλό δηδαθηηθό παθέην, ιείπνπλ νη πξαθηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, πνπ ζα ελεξγνπνηνύζαλ ηνλ καζεηή. Πξνηείλνπκε ινηπόλ λα 

ηξνπνπνηεζεί ην πεξηερόκελν καζήκαηνο, λα εκπινπηηζηεί κε ζέκαηα δηθηύσλ θαη ε 

θάζε ελόηεηα λα μεθηλάεη κε έλα ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα. Οη καζεηέο, ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ ην πξόβιεκα, ζα δηδάζθνληαη όζα ρξήζηκα 

ζηνηρεία πξέπεη λα γλσξίδνπλ. Οη καζεηέο πξέπεη λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ 

δηάθνξα εξγαιεία θαη ηηο γλώζεηο ηνπο γηα λα κπνξνύλ λα ιύλνπλ έλα πξόβιεκα ελόο 

ππνινγηζηή ή ελόο δηθηύνπ. Σην κάζεκα ηεο ζπληήξεζεο ππνινγηζηώλ θαη ηνπηθώλ 

δηθηύσλ, ζέινπκε, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο, λα κπνξνύλ λα αληηκεησπίδνπλ απιά 

θαη ζπλήζε πξνβιήκαηα.  

2. Γιδακηικέρ ενόηηηερ 

Σπγθεθξηκέλα, ζην επαγγεικαηηθό ιύθεην πξνηείλνπκε λα ππάξρεη έλα κάζεκα κε 

ηίηιν 'Σπληήξεζε ππνινγηζηώλ θαη δηθηύσλ'. Οη καζεηέο πξέπεη λα εξγαζηνύλ ζε κηα 
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ζεηξά από ελόηεηεο. Δλδεηθηηθά πξνηείλνπκε ηηο παξαθάησ ελόηεηεο : 

 ζεηξά εθθίλεζεο ππνινγηζηή (Boot sequence) 

 άδεηεο ρξήζεο ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο 

 αιιαγή ηξνθνδνηηθνύ, δίζθνπ, DVD drive, κλήκεο, θάξηαο δηθηύνπ, 

θάξηαο γξαθηθώλ 

 δεκηνπξγία αξρείνπ εηθόλαο θαη επαλαθνξά ζθιεξνύ δίζθνπ 

 εγθαηάζηαζε Linux 

 αλάθηεζε αξρείσλ ζε ππνινγηζηή κε windows κε Live CD ή Live USB 

 απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε ππνινγηζηή 

 επηδηόξζσζε ησλ Windows, εμέηαζε δίζθνπ 

 αλαδήηεζε θαη εγθαηάζηαζε νδεγώλ (drivers) 

 κεηαθνξά κελπκάησλ αιιεινγξαθίαο, επαθώλ 

 ηεξκαηηζκόο θαισδίσλ UTP, ηαθηνπνίεζε θαισδίσλ 

 πξνβιήκαηα θαισδίσλ UTP (ζηα θιηπο) 

 επέθηαζε ελόο ηνπηθνύ δηθηύνπ 

 δεκηνπξγία δηαγξάκκαηνο δηθηύνπ 

 νλόκαηα ππνινγηζηώλ, νκάδα εξγαζίαο (ζε windows θαη ζε linux) 

 θνηλόρξεζηνο θάθεινο (δηθαίσκα εγγξαθήο ή κόλν αλάγλσζεο, 

ζπλεξγαζία Windows – Linux) 

3. Υποδομή 

Τν ζρνιείν πξέπεη λα δηαζέηεη κηα ειάρηζηε ππνδνκή, ώζηε νη καζεηέο λα κπνξνύλ 

λα πεηξακαηηζηνύλ θαη λα εμνηθεησζνύλ κε ην πιηθό ηεο θεληξηθήο κνλάδαο ελόο 

ππνινγηζηή θαη ζηε ζπλέρεηα λα κπνξνύλ λα αληηθαζηζηνύλ ηα εμαξηήκαηα πνπ έρνπλ 

βιάβε κε άιια πνπ είλαη ιεηηνπξγηθά. Δπίζεο, λα αλαδεηνύλ αηηίεο κε πξόζβαζεο 

ελόο ππνινγηζηή ζην ηνπηθό δίθηπν. Γηα ην ζθνπό απηό, δελ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ νη ππνινγηζηέο ελόο ππάξρνληνο εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο. Οη 

ππνινγηζηέο απηνί πξέπεη λα είλαη ιεηηνπξγηθνί γηα ηελ επόκελε δηδαθηηθή ώξα γηα 

ηνλ επόκελν ζπλάδειθν. Δκείο πξνηείλνπκε, ην κάζεκα ηεο ζπληήξεζεο λα 

δηεμάγεηαη ζηελ αίζνπζα ηνπ εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο θαη λα ππάξρεη, ζην θέληξν 

ή ζε θάπνηα πιεπξά ηεο αίζνπζαο, έλαο πάγθνο εξγαζίαο όπνπ νη καζεηέο ζα 

εξγάδνληαη. 

Γηα ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή, κπνξνύκε λα θξνληίζνπκε εκείο νη ίδηνη. Η εκπεηξία 

καο ιέεη όηη γύξσ καο, γνλείο, θίινη, δεκόζηεο ππεξεζίεο, ηξάπεδεο, ηδηώηεο ζέινπλ 



6ν Παλειιήλην Σπλέδξην Καζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο «Πιεξνθνξηθή θαη Νέν Σρνιείν» 

Πξαθηηθά Σπλεδξίνπ 

λα απαιιαγνύλ από ππνινγηζηέο (Pentium III, 800MHz, 128MB) 10εηίαο ή 

λεόηεξνπο. Άιινη ππνινγηζηέο είλαη πιήξσο ιεηηνπξγηθνί, άιινη έρνπλ βιάβε ζηε 

κεηξηθή θάξηα, αιιά έρνπλ ιεηηνπξγηθά εμαξηήκαηα πνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ. 

Τα κεραλήκαηα απηά είλαη πνιύ ρξήζηκα γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. 

Σπγθεθξηκέλα, ζεσξνύκε απαξαίηεηα λα ππάξρνπλ ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ηα 

παξαθάησ : 

 ζθιεξνί δίζθνη, ηξνθνδνηηθά, θάξηεο, κλήκεο DDR I & DDR II, θαιώδηα 

 θνξεηόο ζθιεξόο δίζθνο 

 πξέζα 

 θιηπο 

 2 switch 8 ζέζεσλ 

 πάγθνο εξγαζίαο 

 πνιύκπξηδα 

 θαηζαβίδηα 

 ληνπιάπα 

4. Γπαζηηπιόηηηερ 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε νξηζκέλεο δξαζηεξηόηεηεο κε ηηο νπνίεο πξέπεη λα 

αζρνιεζνύλ νη καζεηέο, ώζηε απνθνηηώληαο από ην επαγγεικαηηθό ιύθεην λα 

κπνξνύλ λα αληηκεησπίδνπλ παξόκνηεο θαηαζηάζεηο.  

Δραστηριότητα 1 

Έλαο εθπαηδεπηηθόο ή γνλέαο αγνξάδεη έλα λέν ππνινγηζηή θαη ζέιεη λα κεηαθέξεη ηα 

αξρεία θαη ηα e-mail ηνπ, από ηνλ παιηό ππνινγηζηή ζηνλ θαηλνύξην. Φέξλεη ηνπο δύν 

ππνινγηζηέο ζην ζρνιείν θαη δεηάεη ηε βνήζεηα ησλ καζεηώλ. 

Δραστηριότητα 2 

Μηα ζρνιηθή κνλάδα (λεπηαγσγείν, δεκνηηθό, γπκλάζην) ή θάπνηνο άιινο θνξέαο, 

έρεη πξόβιεκα ζε θάπνηνλ ππνινγηζηή θαη δεηάεη ηε βνήζεηα ηνπ γεηηνληθνύ 

επαγγεικαηηθνύ ιπθείνπ. Οη καζεηέο θαινύληαη λα δηεξεπλήζνπλ ην πξόβιεκα θαη 

λα πξνηείλνπλ ιύζεηο.  

Δραστηριότητα 3 

Ο δηεπζπληήο ελόο ζρνιείνπ ζέιεη λα πξνζζέζεη κηα ζέζε δηθηύνπ ζε κηα αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο πνπ βξίζθεηαη δίπια ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. Οη καζεηέο 

θαινύληαη λα θαηαγξάςνπλ ηα πιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα πιηθά ώζηε λα ιεηηνπξγήζεη ε λέα ζέζε δηθηύνπ. 

Δραστηριότητα 4 
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Έλα ζρνιείν δηαζέηεη έλαλ ππνινγηζηή (Dual Core, 2GB RAM) θαη 10 ππνινγηζηέο 

(Pentium 4, 256MB RAM). Από ηνπο 10 ππνινγηζηέο, ιεηηνπξγνύλ ζσζηά κόλν νη 3. 

Οη ππόινηπνη παξνπζηάδνπλ δηάθνξα πξνβιήκαηα. Ο δηεπζπληήο ελόο ζρνιείνπ ζέιεη 

λα δεκηνπξγήζεη έλα αμηόπηζην δίθηπν κε ηνπο ππάξρνληεο ππνινγηζηέο. Οη καζεηέο 

θαινύληαη λα θαηαγξάςνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ νη ππνινγηζηέο, λα 

αμηνπνηήζνπλ πιηθά (νδεγό DVD, θάξηα δηθηύνπ, κλήκε, ηξνθνδνηηθό) από 

ππνινγηζηέο πνπ έρνπλ πξόβιεκα ζηε κεηξηθή ηνπο θάξηα, θαηαγξάςνπλ ηα 

επηπιένλ πιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύλ, αμηνπνηήζνπλ ην ειεύζεξν ινγηζκηθό, λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα πιηθά ώζηε λα ιεηηνπξγήζεη ην λέν ηνπηθό δίθηπν. 

5. Σςμπέπαζμα 

Η ζπληήξεζε ππνινγηζηώλ θαη ηνπηθώλ δηθηύσλ, απνηειεί θαηά ηε γλώκε καο έλα 

πνιύ ρξήζηκν κάζεκα, ην νπνίν κπνξεί λα δώζεη ηα απαξαίηεηα εθόδηα ζε έλα 

καζεηή ή καζήηξηα, ώζηε βγαίλνληαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο λα κπνξεί λα 

απαζρνιεζεί αμηνπνηώληαο ηηο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο από ην επαγγεικαηηθό ιύθεην. 

Οη εθπαηδεπηηθνί πιεξνθνξηθήο ζην επαγγεικαηηθό ιύθεην πξέπεη λα ππνζηεξίμνπκε 

ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, λα εκπλεύζνπκε θαη λα ελζαξξύλνπκε ηνπο καζεηέο. Η 

απαζρόιεζε ησλ απνθνίησλ ησλ επαγγεικαηηθώλ ιπθείσλ, σο ηερληθνί ππνινγηζηώλ, 

δίλεη κηα ιύζε ζηελ αλεξγία ησλ λέσλ. Άιισζηε, ε απαζρόιεζε ησλ απνθνίησλ ζην 

αληηθείκελν ηεο εηδηθόηεηάο ηνπο είλαη ε κεγαιύηεξε ηθαλνπνίεζε γηα ηνπο ίδηνπο 

ηνπο καζεηέο, ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ζαθώο ε θαιύηεξε 

δηαθήκηζε γηα ην ζεζκό ηνπ επαγγεικαηηθνύ ιπθείνπ. 
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