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1. Ειςαγωγι
Ο παρϊν κανονιςμόσ αποτελεί ζνα ςυνοπτικό κεςμικό πλαίςιο χριςθσ, οργάνωςθσ,
λειτουργίασ, διαχείριςθσ και ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ υποςτιριξθσ:
του μακιματοσ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)» και
των Τεχνολογιϊν Ρλθροφορίασ και Επικοινωνίασ ςτα υπόλοιπα μακιματα
των Ολοιμερων Δθμοτικών χολείων που εφαρμόηουν το Ενιαίο Αναμορφωμζνο
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΡ).
Στον προαναφερόμενο εξοπλιςμό περιλαμβάνονται:
τα ςτακερά ι κινθτά εργαςτιρια Ρλθροφορικισ-ΤΡΕ,
μεμονωμζνοι υπολογιςτζσ ζργων του ΥΡΔΜΘ για τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία,
μεμονωμζνοι υπολογιςτζσ διάφορων πθγϊν προζλευςθσ που ζχουν παραλθφκεί από
επιτροπι παραλαβισ, ζχουν καταγραφεί ςτο βιβλίο υλικοφ του ςχολείου και
χρθςιμοποιοφνται ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία,
ο εξοπλιςμόσ δικτυακισ ςφνδεςθσ του ςχολείου με το Ρανελλινιο Σχολικό Δίκτυο (ΡΣΔ)
κακϊσ και ο δικτυακόσ εξοπλιςμόσ ςε αίκουςεσ ι Γραφεία.
Στο κείμενο αυτό κα χρθςιμοποιείται ο όροσ χολικό Εργαςτιριο Πλθροφορικισ-ΣΠΕ (ΣΕΡΤΡΕ).
2. υςτατικά μζρθ
Ο όροσ Σχολικό Εργαςτιριο Ρλθροφορικισ-ΤΡΕ, αναφζρεται ςε κεςμοκετθμζνα από ΡΥΣΡΕ
ι άλλον αρμόδιο φορζα εργαςτιρια, εργαςτιρια πιςτοποιθμζνα από αρμόδιεσ αρχζσ, ι
εργαςτιρια που ζχουν παραλθφκεί από επιτροπζσ παραλαβισ ζργων με προδιαγραφζσ
παραλαβισ. Το εργαςτιριο μπορεί να είναι ςτακερό ι κινθτό όπωσ αυτό των Ολοιμερων
Δθμοτικϊν με ΕΑΕΡ (απόκτθςθ από 2010 και μετά).
Ο κανονιςμόσ αυτόσ δεν αφορά άλλο μεμονωμζνο εξοπλιςμό Η/Υ που βρίςκεται ςε διάφορα
ςθμεία του ςχολείου και δεν χρθςιμοποιείται ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, όπωσ για
παράδειγμα, εξοπλιςμόσ για τθ γραμματειακι υποςτιριξθ, τθ διοίκθςθ, τισ ςχολικζσ
βιβλιοκικεσ, υπολογιςτζσ που δεν ζχουν παραλθφκεί από επιτροπι παραλαβισ εξοπλιςμοφ
και δεν ζχουν καταχωρθκεί ςτο βιβλίο υλικοφ του ςχολείου. Η χριςθ και θ διαχείριςθ αυτοφ
του εξοπλιςμοφ αντιμετωπίηεται από το Διευκυντι του ςχολείου.
Ζνα ςτακερό εργαςτιριο ςτεγάηεται ςε μια ειδικά διαμορφωμζνθ αίκουςα του ςχολείου θ
οποία πλθροί τισ προδιαγραφζσ χϊρου που ζχουν ορίςει οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του
Υπουργείου Ραιδείασ και θ οποία περιλαμβάνει ςυνικωσ τον εξισ εξοπλιςμό:
Υπολογιςτικό εξοπλιςμό (υλικό και λογιςμικό Η/Υ), περιφερειακζσ ςυςκευζσ, δικτυακό
εξοπλιςμό (διανομείσ / Hubs, κατανεμθτζσ / Switches, δρομολογθτζσ / Routers κ.λπ.),
βιντεοπροβολείσ και διαδραςτικοφσ πίνακεσ που ανικουν / ζχουν χρεωκεί ςτο
εργαςτιριο κ.ά.
Ρακθτικό εξοπλιςμό (δικτυακι και θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ ςυμπεριλαμβανομζνων
των ικριωμάτων κ. ά.).
Λογιςμικό αποκθκευμζνο ςε οπτικά ι μαγνθτικά μζςα (CDs, DVDs, διςκζτεσ),
ςυνοδευτικά εγχειρίδια λογιςμικοφ, άδειεσ χριςθσ λογιςμικοφ, κακϊσ και ςυνοδευτικό
υλικό (οδθγοί ςυςκευϊν, εγχειρίδια κ.ά.).
Λοιπζσ ςυςκευζσ, όπωσ μονάδεσ αποκικευςθσ (εξωτερικοί ςκλθροί δίςκοι, flash disks,
ςαρωτζσ).
Υπθρεςιακά βιβλία και ζντυπα ςχετικά με το εργαςτιριο.
Αναλϊςιμα υλικά (χαρτί εκτυπωτϊν, οπτικοί δίςκοι, μαρκαδόροι, κ.ά.), τα οποία
προορίηονται για χριςθ ςτο εργαςτιριο.
Ζπιπλα (πάγκοι - κρανία, καρζκλεσ, βιβλιοκικεσ, ερμάρια, λευκόσ πίνακασ κ.ά.).
Λοιπά αντικείμενα, ςκεφθ και εποπτικό υλικό (π.χ. προβολικό πανί, γραφικι φλθ,
κλιματιςτικό, πυροςβεςτιρασ, κάδοι απορριμμάτων κ.ά.).
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τθν περίπτωςθ που το ςχολείο διακζτει ςτακερό αλλά και κινθτό εργαςτιριο, τότε το
δεφτερο υπάγεται ςτον εξοπλιςμό του ςτακεροφ εργαςτθρίου, δθμιουργώντασ ζτςι ζνα
εργαςτιριο.

3. κοπόσ και ςτόχοι λειτουργίασ
Βαςικόσ ςκοπόσ του εργαςτθρίου είναι θ υποςτιριξθ:
τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)»,
τθσ διδαςκαλίασ των άλλων μακθμάτων με τθν υποςτιριξθ των Τ.Ρ.Ε.,
των διδαςκόντων τόςο για τθν επιμόρφωςι τουσ όςο και τθν οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ
τουσ.
Ριο ςυγκεκριμζνα και ςε φκίνουςα διάταξθ ωσ προσ τθν προτεραιότθτα, οι ςτόχοι
λειτουργίασ του Εργαςτθρίου ςυνοψίηονται ςτουσ παρακάτω:
1. Να λειτουργιςει ςυμπλθρωματικά ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία των μακθμάτων
προςφζροντασ ζνα ςφγχρονο αλλθλεπιδραςτικό μζςο μάκθςθσ. Αυτό επιτυγχάνεται μζςα
από:
I. τθ διδαςκαλία γνωςτικϊν αντικειμζνων με χριςθ πιςτοποιθμζνου εκπαιδευτικοφ
λογιςμικοφ,
II. τθν παιδαγωγικι αξιοποίθςθ του Διαδικτφου,
III. τθν υποςτιριξθ ςυνκετικϊν εργαςιϊν,
IV. τισ δράςεισ ςυνεργαςίασ ςε τοπικό, εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο κακϊσ και
μζςα από τθ διεφρυνςθ των αμιγϊσ διδακτικϊν δραςτθριοτιτων (projects) ςτο
πλαίςιο τθσ ςχολικισ-κοινωνικισ ηωισ, τθν ενιςχυτικι διδαςκαλία, πρωτοβουλίεσ
εκπαιδευτικϊν κ.ά. Να αποτελζςει, υπό προχποκζςεισ, κζντρο δια βίου
εκπαίδευςθσ ςτο πλαίςιο δράςεων και τθσ τοπικισ κοινωνίασ, μζςω τθσ
αξιοποίθςισ του ωσ επιμορφωτικό κζντρο.
2. Να λειτουργιςει ωσ ςυνδετικόσ κρίκοσ με το Ρανελλινιο Σχολικό Δίκτυο και γενικά το
Διαδίκτυο, προκειμζνου να απολαμβάνουν οι χριςτεσ τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ.
3. Να αποτελζςει εργαλείο για τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν, και εκτόσ ωραρίου
λειτουργίασ του ςχολείου, ςε νζα μζςα και μεκόδουσ διδαςκαλίασ με τθν αξιοποίθςθ των
ΤΡΕ.
4. Να καλφψει τισ ανάγκεσ θλεκτρονικισ επικοινωνίασ του ςχολείου, μόνο ςτισ περιπτϊςεισ
που δεν υπάρχει κατάλλθλθ υποδομι ςτα γραφεία του και για όςο χρόνο αυτό
διαρκζςει.
4. υναρμόδιοι παράγοντεσ
Οι άμεςα εμπλεκόμενοι παράγοντεσ είναι:
1. Διοικθτικά – διαχειριςτικά
Ο Διευκυντισ του ςχολείου,
ο υπεφκυνοσ εργαςτθρίου,
αρμόδιεσ Διευκφνςεισ του ΥΡΔΜΘ.
2. Σεχνικά
Ο υπεφκυνοσ εργαςτθρίου, ςε ςυνεργαςία με:
τα Κζντρα Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν (ΚΕ. ΡΛΗ.ΝΕ.Τ.), κακϊσ και
το ΡΣΔ για κζματα δικτφωςθσ.
Υπεφκυνοσ εργαςτθρίου
Για κάκε ςχολικό εργαςτιριο ορίηεται μόνο ζνασ υπεφκυνοσ εργαςτθρίου, με τθν
προχπόκεςθ ότι το εργαςτιριο λειτουργεί τουλάχιςτον πζντε (5) ϊρεσ τθν εβδομάδα.
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Στθν περίπτωςθ φπαρξθσ δεφτερου ςτακεροφ εργαςτθρίου ορίηεται υπεφκυνοσ εργαςτθρίου
ςε αυτό μόνον όταν το πρϊτο ςτακερό εργαςτιριο λειτουργεί περιςςότερεσ από 25
διδακτικζσ ϊρεσ τθν εβδομάδα.
Ππωσ ζχει αναφερκεί το κινθτό εργαςτιριο υπάγεται ςτο ςτακερό και μόνο ςτθν
περίπτωςθ που ςτο ςχολείο υπάρχει μόνο αυτό, δικαιολογεί υπεφκυνο εργαςτθρίου.
Ζτςι, για παράδειγμα:
Σχολείο με ζνα κινθτό εργαςτιριο, δικαιολογεί ζναν υπεφκυνο για το εργαςτιριο
αυτό και όλθ τθ δικτυακι υποδομι του ςχολείου με το Ρανελλινιο Σχολικό Δίκτυο
(ΡΣΔ).
Σχολείο με ζνα ςτακερό και ζνα κινθτό εργαςτιριο, δικαιολογεί ζναν υπεφκυνο για το
ςτακερό, το κινθτό και όλθ τθ δικτυακι υποδομι.
Σχολείο με δφο ςτακερά εργαςτιρια δικαιολογεί δφο υπευκφνουσ εργαςτθρίου, με
τθν προχπόκεςθ ότι το ζνα λειτουργεί τουλάχιςτον 25 ϊρεσ και το άλλο τουλάχιςτον
5 ϊρεσ.
Σχολείο με δφο ςτακερά εργαςτιρια και ζνα κινθτό, δικαιολογεί ζναν υπεφκυνο για
το ςτακερό και όλθ τθ δικτυακι υποδομι και ζναν για το κινθτό και το δεφτερο
ςτακερό εργαςτιριο.
Επίςθσ:
Ζνα εργαςτιριο, για να λειτουργεί, κα πρζπει να ζχει οριςκεί υπεφκυνοσ
εργαςτθρίου. Στθν περίπτωςθ που υπάρχει εργαςτιριο, χωρίσ να δικαιολογείται
υπεφκυνοσ, αλλά ευκαιριακά χρθςιμοποιείται για διάφορεσ άλλεσ χριςεισ (για
παράδειγμα επιμορφϊςεισ), τότε υπεφκυνοσ για τισ αναγκαίεσ ενζργειεσ φφλαξθσ του
εργαςτθρίου είναι ο Διευκυντισ του ςχολείου.
Ο οριςμόσ του Υπευκφνου Εργαςτθρίου γίνεται ςτθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ και
λιγει με τθν λιξθ του. Τθν πλιρθ ευκφνθ για το εργαςτιριο, μετά τθ λιξθ του
διδακτικοφ ζτουσ και αποχϊρθςθσ του υπεφκυνου εργαςτθρίου (για παράδειγμα
λόγω απόςπαςθσ), τθν ζχει ο Διευκυντισ του ςχολείου.
Ζνασ εκπαιδευτικόσ δεν μπορεί να είναι υπεφκυνοσ εργαςτθρίου ςε περιςςότερα από
ζνα εργαςτιρια.
Σχολεία που χρθςιμοποιοφν το εργαςτιριο άλλου ςχολείου δεν ορίηουν υπεφκυνο
εργαςτθρίου, είτε ζχουν ίδιο ωράριο λειτουργίασ με το ςχολείο που παραχωρεί το
εργαςτιριό του, είτε όχι.
Ο υπεφκυνοσ εργαςτθρίου ορίηεται με απόφαςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων μετά
από πρόταςθ του Διευκυντι του ςχολείου με τθν προχπόκεςθ ότι διδάςκει (ο
υποψιφιοσ υπεφκυνοσ εργαςτθρίου) ςτο ςχολείο τουλάχιςτον 15 ϊρεσ
εβδομαδιαίωσ. Επιλζγεται κατά προτεραιότθτα εκπαιδευτικόσ ωσ εξισ:
1. Κλάδου Ρλθροφορικισ (ΡΕ19-ΡΕ20).
2. Ριςτοποιθμζνοσ Επιμορφωτισ ΤΡΕ Β’ Επιπζδου.
3. Εκπαιδευτικόσ με πιςτοποιθμζνθ επιμόρφωςθ Β’ Επιπζδου.
4. Εκπαιδευτικόσ με πιςτοποιθμζνθ επιμόρφωςθ Α’ Επιπζδου.
5. Εκπαιδευτικόσ με γνϊςεισ Ρλθροφορικισ.
Για τισ παραγράφουσ 2, 3, 4, 5 και ςε περίπτωςθ φπαρξθσ περιςςότερων
ειδικοτιτων ςτθν ίδια παράγραφο, προθγείται ο εκπαιδευτικόσ κλάδου ΡΕ70.
Ο υπεφκυνοσ εργαςτθρίου ζχει τθν ευκφνθ για τθν πρωτοβάκμια ςυντιρθςθ του
ςτακεροφ, του κινθτοφ εργαςτθρίου, μεμονωμζνων υπολογιςτϊν με προζλευςθ ζργα
του ΥΡΔΜΘ, όςο και του δικτυακοφ εξοπλιςμοφ ςφνδεςθσ του ςχολείου με το ΡΣΔ.
Για τουσ μεμονωμζνουσ υπολογιςτζσ που δεν προιλκαν από ζργα του ΥΡΔΜΘ, αλλά
ζχουν παραλθφκεί από επιτροπι παραλαβισ, ζχουν καταχωρθκεί ςτο βιβλίο υλικοφ
του ςχολείου και χρθςιμοποιοφνται ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, ζχει μόνο τθν
υψθλι εποπτεία ςτθ λειτουργία και ςυντιρθςι τουσ. Στθν περίπτωςθ όμωσ που
τζτοιοι υπολογιςτζσ βρίςκονται ςυμπλθρωματικοί ςτο ςτακερό εργαςτιριο, τότε
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κεωροφνται μζροσ του εργαςτθρίου και τυγχάνουν τθσ ίδιασ φροντίδασ με τουσ
υπόλοιπουσ υπολογιςτζσ του εργαςτθρίου.
Ο υπεφκυνοσ εργαςτθρίου ςυμπλθρϊνει κανονικά το ωράριο διδαςκαλίασ του και
εκτελεί τισ εφθμερίεσ, ενϊ απαλλάςςεται από κάκε άλλθ εξωδιδακτικι εργαςία.
5. Δικαίωμα χριςθσ του Εργαςτθρίου
Η χριςθ του Εργαςτθρίου διζπεται από τουσ νόμουσ, τισ εγκυκλίουσ και τα διατάγματα του
κράτουσ και τουσ κϊδικεσ δεοντολογίασ και επιτρζπεται μόνο για εκπαιδευτικοφσ,
επιμορφωτικοφσ ι ερευνθτικοφσ ςκοποφσ.
Για τθ χρθςιμοποίθςι του με ςκοπό τθ διεξαγωγι επιμορφωτικϊν δραςτθριοτιτων από το
ςχολείο ι άλλουσ δθμόςιουσ φορείσ εκτόσ των κεςμοκετθμζνων επιμορφϊςεων του ΥΡΔΒΜΘ,
απαιτείται προθγοφμενθ ζγκριςθ του Διευκυντι του ςχολείου και ζγγραφθ ενθμζρωςθ του
οικείου Διευκυντι Διεφκυνςθσ.
Αυτοδίκαια χρθςιμοποιοφν το Εργαςτιριο, ο υπεφκυνοσ αυτοφ και το προςωπικό των
αρμόδιων ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. για κζματα ςυντιρθςθσ, επζκταςθσ, αποκατάςταςθσ βλαβϊν ι το
προςωπικό του ΡΣΔ για κζματα δικτφωςθσ. Οι κωδικοί πρόςβαςθσ ςτουσ υπολογιςτζσ
φυλάςςονται και ανανεϊνονται από τον υπεφκυνο εργαςτθρίου, με τθν ευκφνθ και του
Διευκυντι του ςχολείου. Γίνονται δε γνωςτοί ςε άλλουσ χριςτεσ μόνο από τον υπεφκυνο
εργαςτθρίου και μόνο για το επίπεδο πρόςβαςθσ που οι χριςτεσ κα το χρθςιμοποιιςουν.
Οι χριςτεσ του εργαςτθρίου, πζραν αυτϊν τθσ τεχνικισ υποςτιριξθσ, διακρίνονται ςε:
Εκπαιδευτζσ. Οι εκπαιδευτζσ είναι εκπαιδευτικοί ι επιμορφωτζσ οι οποίοι καλοφνται να
διδάξουν μακιματα Ρλθροφορικισ-ΤΡΕ ι μακιματα και δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ
απαιτοφν τθ χριςθ του εργαςτθρίου. Οι εκπαιδευτζσ είτε ζχουν ειδικότθτα
Ρλθροφορικισ ι ζχουν πιςτοποίθςθ τουλάχιςτον πρϊτου επιπζδου ςτισ ΤΡΕ.
Εκπαιδευόμενουσ. Οι εκπαιδευόμενοι είναι ομάδεσ μακθτϊν ι επιμορφοφμενων, οι
οποίοι το χρθςιμοποιοφν ωσ εργαλείο μάκθςθσ, μζςα από τθ διδαςκαλία γνωςτικϊν
αντικειμζνων με χριςθ πιςτοποιθμζνου λογιςμικοφ, μζςα από τθν παιδαγωγικι
αξιοποίθςθ του Διαδικτφου ι για τθν υποςτιριξθ ςυνκετικϊν εργαςιϊν ςτα πλαίςια
κεςμοκετθμζνων ομαδικϊν ςχολικϊν δραςτθριοτιτων (περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ,
αγωγι υγείασ, προγράμματα ςυνεργαςίασ ςχολείων με χριςθ ΤΡΕ κ.λπ.), πάντοτε υπό
τθν επίβλεψθ και παρουςία ενόσ ι και περιςςότερων εκπαιδευτϊν.
Επόπτεσ. Οι επόπτεσ είναι εκπαιδευτικοί ειδικότθτασ Ρλθροφορικισ ι πιςτοποιθμζνοι
επιμορφωτζσ ΤΡΕ. Η φυςικι παρουςία τουσ απαιτείται για τθν επίβλεψθ του εργαςτθρίου
όταν αυτό χρθςιμοποιείται για δραςτθριότθτεσ εκτόσ ςχολικοφ ωραρίου (π.χ. επιμορφϊςεισ
εκπαιδευτικϊν). Κατά προτεραιότθτα επόπτθσ ορίηεται ο υπεφκυνοσ εργαςτθρίου.
Επιςκζπτεσ. Οι επιςκζπτεσ είναι φιλοξενοφμενοι προερχόμενοι από τθν ευρφτερθ τοπικι
κοινωνία. Χρθςιμοποιοφν το εργαςτιριο μεμονωμζνα για εκπαιδευτικοφσ, επιμορφωτικοφσ
και ερευνθτικοφσ ςκοποφσ, πάντα υπό τθν επίβλεψθ και παρουςία ενόσ επόπτθ.
Τα εργαςτιρια Ρλθροφορικισ-ΤΡΕ που ανικουν ςε ζνα ςχολείο μποροφν να
χρθςιμοποιοφνται και από άλλα ςυςτεγαηόμενα ι γειτνιάηοντα ςχολεία, εφόςον δεν
εμποδίηεται θ διεξαγωγι των μακθμάτων του ςχολείου ςτο οποίο ανικουν αυτά τα
εργαςτιρια, λόγω κοινοφ ωραρίου λειτουργίασ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ όλα τα ςχολεία,
που χρθςιμοποιοφν από κοινοφ τα εργαςτιρια, ζχουν τθν υποχρζωςθ να φροντίηουν για
τθν καλι λειτουργία και τθν αναβάκμιςθ των εργαςτθρίων και το κάκε ςχολείο
αναλαμβάνει τθν ευκφνθ τθσ επίλυςθσ των προβλθμάτων που δθμιουργοφνται από
υπαιτιότθτά του. Η ςχετικι απόφαςθ ανικει ςτο Διευκυντι τθσ Διεφκυνςθσ.
6. Οργάνωςθ του Εργαςτθρίου
Χωροταξία - Ρροδιαγραφζσ
Η επιλογι τθσ αίκουςασ όπου κα ςτεγαςτεί το εργαςτιριο γίνεται από το Διευκυντι του
ςχολείου και το ςφλλογο διδαςκόντων. Ρρζπει να υπάρξει ςυνεργαςία με τθν αρμόδια
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ςχολικι επιτροπι για κζματα αρμοδιότθτάσ τθσ και με τον υπεφκυνο του ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ, για
τον ζλεγχο και τθν πιςτοποίθςθ τθσ καταλλθλότθτασ τθσ αίκουςασ, προκειμζνου να
εξαςφαλίηονται οι βζλτιςτεσ ςυνκικεσ και προχποκζςεισ για τθ λειτουργία του εργαςτθρίου,
εκτόσ αυτό αν ζχει ιδθ γίνει κατά τθν επίςθμθ παραλαβι του από τθ ςχετικι επιτροπι. Στισ
διαδικαςίεσ επιλογισ τθσ αίκουςασ κακϊσ και ςε κάκε φάςθ κατά τθν οποία απαιτείται
υπόβακρο τεχνικϊν γνϊςεων, πρζπει να ςυμμετζχει κακθγθτισ Ρλθροφορικισ, κατά
προτεραιότθτα, ι διδάςκων με πιςτοποίθςθ ςτισ ΤΡΕ.
Ο χϊροσ πρζπει να τθρεί τισ ςωςτζσ προδιαγραφζσ εργαςτθρίου Ρλθροφορικισ, δίνοντασ
ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν αςφάλεια των μακθτϊν. Τζτοιεσ μπορεί να είναι και εκείνεσ που
αναφζρονται ςε πρόςφατα ζργα εγκατάςταςθσ εργαςτθρίων Ρλθροφορικισ τθσ
Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και βρίςκονται ςτθ διεφκυνςθ http://ts.sch.gr/#_goto ςτο
δικτυακό τόπο τθσ Τεχνικισ Στιριξθσ του ΡΣΔ. Σε κάκε περίπτωςθ πρζπει να γίνεται
ςυνεννόθςθ με το αντίςτοιχο ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ.
7. Σιρθςθ υπθρεςιακών βιβλίων και εντφπων
Αρχείο εξοπλιςμοφ
Η καταγραφι και τιρθςθ ιςτορικοφ είναι απαραίτθτθ για κάκε εξοπλιςμό και γίνεται από τον
υπεφκυνο εργαςτθρίου, υπό τθν εποπτεία και ευκφνθ του διευκυντι του. Το αρχείο αυτό
πρζπει να είναι τόςο ςε ψθφιακι όςο και ςε ζντυπθ μορφι. Το ιςτορικό κατθγοριοποιείται
ςε δφο ομάδεσ:
Αρχείο ιςτορικοφ ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΝΣΗΡΗΗ
ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ) (πρωτόκολλα και εγκφκλιοι παραλαβισ) και τθσ πορείασ του (βλάβεσ,
αναβακμίςεισ, παροπλιςμόσ του, καταςτροφι του με βάςθ τισ τρζχουςεσ διατάξεισ για
εξοπλιςμό ι τθ διαχείριςθ ζργων).
Αρχείο ιςτορικοφ χριςθσ του εξοπλιςμοφ από κεςμοκετθμζνα – πιςτοποιθμζνα
πρόςωπα, όπωσ διδάςκοντεσ, φορείσ κ.ά.
Για όλα τα παραπάνω υπάρχει φάκελοσ με ςχετικά βιβλία ι φυλλάδια που φυλάςςονται ςτο
εργαςτιριο, ο οποίοσ ονομάηεται «Αρχείο εξοπλιςμοφ». Ο εξοπλιςμόσ του Εργαςτθρίου
Ρλθροφορικισ-ΤΡΕ καταγράφεται απαραιτιτωσ ςτο «Βιβλίο Υλικοφ» του ςχολείου
(αναφζρεται και ωσ βιβλίο κινθτισ και ακίνθτθσ περιουςίασ) και αντίγραφό του διατθρείται
ςτο εργαςτιριο για τθ διευκόλυνςθ των τεχνικϊν κατά τθ ςυντιρθςι του. Σε περίπτωςθ
λογιςμικοφ, πρζπει να καταγράφονται και ςτοιχεία αδειϊν χριςθσ, εφόςον αυτό εμπίπτει ςε
κατθγορία λογιςμικοφ θ οποία προχποκζτει τζτοιεσ άδειεσ. Η καταγραφι γίνεται από τον
υπεφκυνο του εργαςτθρίου και θ τιρθςθ του αρχείου εξοπλιςμοφ εποπτεφεται από το
Διευκυντι του Σχολείου.
Δελτίο μθχανιματοσ (ΚΑΡΣΕΛΑ ΤΚΕΤΗ). Για κάκε υπολογιςτικό ςφςτθμα ι
περιφερειακι ςυςκευι τθρείται ζνα δελτίο μθχανιματοσ το οποίο περιγράφει τα
ςυςτατικά του. Το δελτίο αυτό τθρείται από τον υπεφκυνο του εργαςτθρίου
Ρλθροφορικισ και ςε αυτό αναγράφονται προοδευτικά τυχόν ςυντθριςεισ, επεκτάςεισ ι
άλλεσ διαφοροποιιςεισ.
Βιβλίο ςυμβάντων. Το βιβλίο ςυμβάντων ενθμερϊνεται κάκε φορά που το εργαςτιριο
χρθςιμοποιείται από άλλον εκπαιδευτικό (εκτόσ του υπευκφνου εργαςτθρίου) είτε
διαπιςτωκεί περιςτατικό είτε όχι. Εάν δεν ζλαβε χϊρα κάποιο περιςτατικό κατά τθ
διάρκεια χριςθσ τότε ςυμπλθρϊνεται θ ζνδειξθ "κανονικι λειτουργία". Στθν περίπτωςθ
κατά τθν οποία το Σχολικό Εργαςτιριο Ρλθροφορικισ-ΤΡΕ χρθςιμοποιείται εντόσ
ωραρίου λειτουργίασ του ςχολείου από τον υπεφκυνο του εργαςτθρίου, τότε θ
ενθμζρωςθ γίνεται μόνο όταν υπάρχει περιςτατικό προσ καταγραφι.
Ζντυπο κατανομισ μακθτών (ΚΑΡΣΕΛΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΣΩΝ) ςτο εργαςτιριο.
Λοιπά ζγγραφα βρίςκονται ςτο παράρτθμα του παρόντοσ εγγράφου.
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Διαχείριςθ, ςυντιρθςθ και αποκατάςταςθ προβλθμάτων
υντιρθςθ. Ο υπεφκυνοσ του εργαςτθρίου Ρλθροφορικισ-ΤΡΕ ςε ςυνεργαςία με τθν
ανϊτερθ μονάδα τεχνικισ υποςτιριξθσ (ΚΕ. ΡΛΗ.ΝΕ.Τ.) φροντίηει για τθν καλι λειτουργία
του εργαςτθρίου. Ιδιαίτερα φροντίηει για τθν φπαρξθ και λειτουργία προγραμμάτων
προςταςίασ από ιοφσ.
Αποκατάςταςθ προβλθμάτων. Πταν ο υπεφκυνοσ του εργαςτθρίου Ρλθροφορικισ
αντιλθφκεί πρόβλθμα λειτουργίασ οφείλει:
o Να το αντιμετωπίςει άμεςα.
o Να επικοινωνιςει με τθν ανϊτερθ μονάδα τεχνικισ υποςτιριξθσ (ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ.), αν
το πρόβλθμα δεν μπορεί να αντιμετωπιςτεί τοπικά και να ςυνεννοθκεί για τον τρόπο
αποκατάςταςισ του ενθμερϊνοντασ και τθ διεφκυνςθ του ςχολείου. Ζτςι, ςτθν
περίπτωςθ που αυτό δεν υπάγεται ςε κάποια εγγφθςθ, ο τεχνικόσ του ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ.
κα επιλθφκεί τθσ αποκατάςταςισ του, αν αυτό είναι δυνατό, με ζξοδα τθσ ςχολικισ
επιτροπισ για ανταλλακτικά κλπ.
o Να καταγράψει το πρόβλθμα ςτο ςχετικό βιβλίο, ςε κάκε περίπτωςθ.
Αςφάλεια και Υγιεινι ςτο Σχολικό Εργαςτιριο Ρλθροφορικισ-ΤΡΕ
Αςφάλεια τθσ αίκουςασ
Το εργαςτιριο κα πρζπει να τθρεί τισ προδιαγραφζσ όπωσ αυτζσ αναφζρκθκαν. Ζτςι
ςυνοπτικά, κα πρζπει να διακζτει τουλάχιςτον:
αςφαλι θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ. Θα πρζπει να αποφεφγονται μπαλαντζηεσ ι
καλϊδια ςτο πάτωμα. Επίςθσ οι πρίηεσ να διακζτουν προςταςία από είςοδο
αντικειμζνων,
πυροςβεςτιρα κατάλλθλο για θλεκτρολογικό υλικό,
ςφςτθμα φφλαξθσ ψθφιακϊν μζςων αποκικευςθσ, ανταλλακτικϊν, αναλϊςιμων,
βιντεοπροβολζων, διαδραςτικϊν πινάκων, κλειδιϊν και άλλων υλικϊν του εργαςτθρίου.
Επίςθσ,
οι οκόνεσ, οι υπολογιςτζσ και οι περιφερειακζσ ςυςκευζσ κα πρζπει να είναι
τοποκετθμζνεσ ςε ςτακεροφσ πάγκουσ ζτςι ϊςτε να αποφεφγονται περιπτϊςεισ
ατυχθμάτων.
Η Διεφκυνςθ του ςχολείου οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αςφάλεια
του εργαςτθρίου προσ αποφυγι διάρρθξθσ (πόρτα αςφαλείασ, κιγκλιδϊματα,
ςυναγερμόσ).
Τγιεινι τθσ αίκουςασ.
Το εργαςτιριο κα πρζπει να διακζτει:
Επαρκι χϊρο, όπωσ ορίηεται ςε προδιαγραφζσ εργαςτθρίων για μια ςχολικι τάξθ.
Επαρκι αεριςμό και φωτιςμό.
Ρεριοριςμζνθ υγραςία και ικανοποιθτικι κερμοκραςία (ςυνιςτάται θ εγκατάςταςθ
κλιματιςτικοφ μθχανιματοσ).
Ρίνακα μαρκαδόρου (απαγορεφεται λόγω ςκόνθσ ο πίνακασ κιμωλίασ).
Στο Σχολικό Εργαςτιριο Ρλθροφορικισ-ΤΡΕ, ςτακερό ι κινθτό, απαγορεφεται αυςτθρά θ
κατανάλωςθ φαγθτϊν και αναψυκτικϊν.
Ειδικά για τουσ πάγκουσ του εργαςτθρίου κα πρζπει να υπάρχει πρόβλεψθ ϊςτε να είναι
ςε φψοσ κατάλλθλο για θλικίεσ παιδιϊν που φοιτοφν ςε δθμοτικό ςχολείο.
Η Διεφκυνςθ του ςχολείου κα πρζπει να μεριμνά για τον κακαριςμό του χϊρου με
ςυχνότθτα ίδια με αυτι των άλλων αικουςϊν διδαςκαλίασ.
8. Κακικοντα και Τποχρεώςεισ
Ο Διευκυντισ
Ο Διευκυντισ ζχει τθν ευκφνθ / εποπτεία λειτουργίασ του εργαςτθρίου Ρλθροφορικισ-ΤΡΕ
και αςκεί ειδικότερα τα εξισ κακικοντα:
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Εποπτεία για τθν επιλογι και διαμόρφωςθ του χϊρου του εργαςτθρίου ςε ςυνεργαςία
με τθν αρμόδια ςχολικι επιτροπι και το ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ.
Εποπτεία για τθν τιρθςθ του παρόντοσ κανονιςμοφ και λοιπϊν ςχετικϊν εγγράφων.
Εποπτεία για τθν τιρθςθ των κανόνων αςφάλειασ και υγιεινισ.
Εποπτεία του εξοπλιςμοφ του εργαςτθρίου Ρλθροφορικισ, ϊςτε να μπορεί να
υποςτθριχκεί θ εργαςτθριακι εξάςκθςθ των μακθτϊν και θ διδαςκαλία των μακθμάτων
που απαιτοφν χριςθ Η/Υ. Για το ςκοπό αυτό φροντίηει, ϊςτε ο χϊροσ να ζχει τισ
κατάλλθλεσ διαςτάςεισ, να είναι εξοπλιςμζνοσ με τα κατάλλθλα μζςα εξαεριςμοφ και
πυρόςβεςθσ και με τισ εργαςτθριακζσ ςυςκευζσ που απαιτοφνται, ςε επαρκι αρικμό
μονάδων, ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ των εκπαιδευομζνων. Θα πρζπει να
δίνεται προςοχι ςτθν ομοιομορφία του υλικοφ και λογιςμικοφ, ώςτε οι μακθτζσ να
απολαμβάνουν όμοιεσ ςυνκικεσ διδαςκαλίασ. Το φαινόμενο ςυναντάται ςε
περιπτϊςεισ απόκτθςθσ υπολογιςτϊν από διάφορεσ πθγζσ ι φορείσ με διαφορετικά
Λειτουργικά Συςτιματα και Λογιςμικό.
Εποπτεία για τθ μθ άςκοπθ διάςπαςθ και διαςπορά του εξοπλιςμοφ του κινθτοφ
εργαςτθρίου. Ρρζπει να δίνεται μεγάλθ προςοχι ϊςτε να μθ διαςπείρεται άςκοπα ο
εξοπλιςμόσ των φορθτϊν υπολογιςτϊν και να μθ ςε καμία περίπτωςθ αυτόσ να
καταλιγει ςε ατομικοφσ υπολογιςτζσ ςυγκεκριμζνων διδαςκόντων ι για διοικθτικι
χριςθ.
Μζριμνα για τθν ενθμζρωςθ του προςωπικοφ ςχετικά με κζματα που ενδιαφζρουν το
Σχολικό Εργαςτιριο Ρλθροφορικισ-ΤΡΕ.
Εποπτεία για τθν προλθπτικι ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ του εργαςτθρίου
Ρλθροφορικισ.
Εποπτεία για τθν επιςκευι του εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ και, όταν απαιτείται,
ειςιγθςθ για τθν ανάκεςθ τθσ επιςκευισ.
Εποπτεία και ανάκεςθ τιρθςθσ όλων των υπθρεςιακϊν βιβλίων και εντφπων.
Ευκφνθ για τθν υποβολι προτάςεων για αναβάκμιςθ ι προςκικθ εξοπλιςμοφ προσ
ανϊτερεσ αρχζσ ι προσ κάκε άλλο αρμόδιο φορζα, μζςω τθσ ςχολικισ επιτροπισ.
Ευκφνθ για τθ διάκεςθ του εργαςτθρίου Ρλθροφορικισ ςε δικαιοφχουσ χριςθσ του, ςε
ςυνεργαςία με τθν προϊςτάμενθ αρχι ςτθν οποία υπάγεται θ ςχολικι μονάδα και τον
υπεφκυνο του εργαςτθρίου.
Σωςτι κατανομι του εξοπλιςμοφ ςτουσ διδάςκοντεσ ανά διδακτικι ϊρα, με ςχετικι
προτεραιότθτα ςτθ χριςθ εργαςτθρίου για το μάκθμα ΤΡΕ, χωρίσ αυτό να καταλιγει ςε
μθ χρθςιμοποίθςι του για τθ διδαςκαλία άλλων μακθμάτων. Για το ςκοπό αυτό
ςυντάςςεται από τον υπεφκυνο εργαςτθρίου ςχετικό πρόγραμμα για τθ χριςθ του
εργαςτθρίου, που κεωρείται από το Διευκυντι και αναρτάται.
Ο Υπεφκυνοσ Εργαςτθρίου
Ο Υπεφκυνοσ εργαςτθρίου, μετά τθν ανάλθψθ των κακθκόντων του και αφοφ προθγθκεί
πρωτόκολλο παραλαβισ του εργαςτθρίου μεταξφ κακθγθτι και Διευκυντι του ςχολείου και
γίνει ζλεγχοσ πλθρότθτασ του εξοπλιςμοφ, αναλαμβάνει τισ εξισ υποχρεϊςεισ και
διαχειριςτικά κακικοντα:
Υψθλι εποπτεία ςτθ δικτυακι ςφνδεςθ του ςχολείου με το ΡΣΔ.
Αντιπαραβολι και ζλεγχο των υλικϊν που υπάρχουν ςτο εργαςτιριο με αυτά που
αναφζρονται ςτο βιβλίο υλικοφ του ςχολείου.
Ζλεγχο ςφνδεςθσ με το Διαδίκτυο από όλουσ τουσ ςτακμοφσ εργαςίασ και τον
εξυπθρετθτι, αν αυτόσ υπάρχει.
Ζλεγχο φπαρξθσ των κατάλλθλων λογιςμικϊν και προγράμματοσ προςταςίασ από ιοφσ.
Ζλεγχο εκτφπωςθσ ςε όλουσ τουσ διακζςιμουσ εκτυπωτζσ.
Ζλεγχο τθσ ορκισ λειτουργίασ του βιντεοπροβολζα και των άλλων περιφερειακϊν
ςυςκευϊν ι του διαδραςτικοφ πίνακα αν υπάρχει και ανικει ςτο εργαςτιριο.
Οποιοδιποτε άλλο ζλεγχο κρικεί από αυτόν απαραίτθτοσ.
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Επίςθσ:
Φφλαξθ ςε αςφαλι τοποκεςία εγγράφων που περιζχουν ςυνκθματικά λογαριαςμϊν
διαχείριςθσ, κωδικοφσ BIOS, λογαριαςμοφσ πρόςβαςθσ ςε προςφερόμενεσ από
εργαςτιριο υπθρεςίεσ.
Φφλαξθ των ςυνκθματικϊν των λογαριαςμϊν των χρθςτϊν του εργαςτθρίου. Η
διαχείριςθ των κωδικϊν γίνεται αποκλειςτικά από τον υπεφκυνο εργαςτθρίου και μόνον,
με τθν υποχρζωςθ να διατθρείται ςτο Διευκυντι του ςχολείου ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ
με τουσ εν λόγω κωδικοφσ για περίπτωςθ ανάγκθσ.
Τιρθςθ αρχείου εξοπλιςμοφ και δελτίων μθχανθμάτων. Η ταυτότθτα των μθχανθμάτων
πρζπει να είναι διακζςιμθ και ςτουσ υπεφκυνουσ τεχνικοφσ των ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. για τυχόν
επιςκευζσ. Για τον ίδιο λόγο, πρζπει ςτο εργαςτιριο να βρίςκεται επίςθσ αντίγραφο τθσ
ςφμβαςθσ απόκτθςθσ του εξοπλιςμοφ, του δελτίου παραλαβισ τθσ επιτροπισ και του
βιβλίου υλικοφ του ςχολείου.
Ρρόλθψθ προμικειασ αναλωςίμων (π.χ. γραφίτθ, μαρκαδόροι κ.ά.).
Τιρθςθ εφεδρικϊν αντιγράφων των λογιςμικϊν και των περιεχομζνων των υπολογιςτϊν.
Ρροειδοποίθςθ για ςεβαςμό των κανόνων αςφάλειασ και υγιεινισ από όλουσ τουσ
χριςτεσ του εργαςτθρίου κακϊσ και ςτο προςωπικό κακαριςμοφ.
Κακθμερινι ζναρξθ και τερματιςμό λειτουργίασ του εξυπθρετθτι, των ςτακμϊν
εργαςίασ, των οκονϊν, των περιφερειακϊν ςυςκευϊν και κάκε άλλθσ θλεκτρικισ
μονάδασ που εξυπθρετεί τθ λειτουργία του εργαςτθρίου.
Συνεργαςία με τθν ανϊτερθ τεχνικι αρχι (ΚΕ ΡΛΗ.ΝΕ.Τ) για επίλυςθ προβλθμάτων ι
ενθμζρωςθ.
Συμμετοχι ςε επιτροπζσ προμικειασ και παραλαβισ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ των
εργαςτθρίων.
Ραροχι υποςτιριξθσ επί κεμάτων χριςθσ του εργαςτθρίου Ρλθροφορικισ-ΤΡΕ από
εκπαιδευτικοφσ άλλων ειδικοτιτων του ςχολείου και ιδιαίτερα επί τθσ πολιτικισ
πρόςβαςθσ των χρθςτϊν. Η υποςτιριξθ ςτουσ άλλουσ εκπαιδευτικοφσ νοείται ωσ
κακοδιγθςθ ςτθ χριςθ του και όχι ωσ μερικι ι ολικι ανάλθψθ του ζργου τουσ. Ο
χρονοπρογραμματιςμόσ τθσ παροχισ υποςτιριξθσ επί κεμάτων χριςθσ του εργαςτθρίου
Ρλθροφορικισ-ΤΡΕ και γενικότερα των Η/Υ ςε εκπαιδευτικοφσ του οικείου ςχολείου
οφείλει να ςζβεται τισ άλλεσ υποχρεϊςεισ του Υπεφκυνου εργαςτθρίου,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προετοιμαςίασ για διδαςκαλία του μακιματοσ Τ.Ρ.Ε.
9. Διαχείριςθ και χριςθ του κινθτοφ εργαςτθρίου
Μζςω του προγράμματοσ «Ρρόγραμμα πιλοτικισ ειςαγωγισ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και
ςυναφοφσ εξοπλιςμοφ ςε δθμοτικά ςχολεία για μία ψθφιακά υποςτθριηόμενθ διδαςκαλία»
τα Ολοιμερα Δθμοτικά ςχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα, είχαν τθ
δυνατότθτα, από το 2010, να προμθκευτοφν 10 φορθτοφσ υπολογιςτζσ, ζνα κινοφμενο
ερμάριο για τθν αποκικευςι τουσ και εγκατάςταςθ τοπικοφ δικτφου ςτισ αίκουςεσ
διδαςκαλίασ.
Οι φορθτοί υπολογιςτζσ αποτελοφν ζνα ενιαίο κινθτό ςχολικό εργαςτιριο, για το οποίο
ορίηεται υπεφκυνοσ ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ παραγράφου 4.
Ο εξοπλιςμόσ του κινθτοφ εργαςτθρίου αποτελεί ζνα ενιαίο ςφνολο, δεν επιτρζπεται ο
διαςκορπιςμόσ των φορθτϊν υπολογιςτϊν του ςτισ ςχολικζσ τάξεισ, παρά μόνο για
οριςμζνεσ διδακτικζσ ϊρεσ και κατ’ εξαίρεςθ ςτθν περίπτωςθ που δεν ζχει ηθτθκεί από άλλον
διδάςκοντα το εργαςτιριο (ωσ ολότθτα) και με ευκφνθ του Διευκυντι του ςχολείου. Τα
αιτιματα χριςθσ ςτακεροφ ι και του κινθτοφ εργαςτθρίου υποβάλλονται
προγραμματιςμζνα ςτον υπεφκυνο εργαςτθρίου και μετά από απόφαςθ του Διευκυντι του
ςχολείου ανακοινϊνεται το ςχετικό πρόγραμμα. Δεν επιτρζπεται θ χρθςιμοποίθςθ του
εξοπλιςμοφ αυτοφ για διοικθτικζσ εργαςίεσ ι για εργαςίεσ διαφορετικζσ του ςκοποφ
απόκτθςισ του.
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Η μεταφορά του εξοπλιςμοφ του κινθτοφ εργαςτθρίου από θ βάςθ του ςτθν τάξθ που κα
γίνει το μάκθμα και θ επιςτροφι του, αποτελεί ευκφνθ του εκπαιδευτικοφ που κα τον
χρθςιμοποιιςει ςτθ διδαςκαλία του. Ο εκπαιδευτικόσ αυτόσ είναι υπεφκυνοσ για τθν
αςφάλειά του για το χρονικό διάςτθμα που βρίςκεται εκτόσ τθσ βάςθσ του και ςυμπλθρϊνει
τα αντίςτοιχα ζντυπα που προβλζπονται. Σε περίπτωςθ που το κινθτό εργαςτιριο
μεταφερκεί από τάξθ ςε τάξθ και ςτο τζλοσ καταλιξει και παραδοκεί ςτθ βάςθ του, κα
πρζπει να ζχουν ενθμερϊςει όλοι οι ενδιάμεςοι χριςτεσ τα ςχετικά βιβλία που κα
βρίςκονται ςτο ςχετικό ερμάριο ςτο χρονικό αυτό διάςτθμα. Σθμείο φφλαξθσ του
εργαςτθρίου μπορεί να είναι το ςτακερό Σχολικό Εργαςτιριο Ρλθροφορικισ-ΤΡΕ, το γραφείο
του Διευκυντι ι άλλοσ αςφαλισ χϊροσ που ζχει κακοριςτεί για τθ φφλαξι του.

10. Παράρτθμα – Τποδείγματα εντφπων
Το Ραράρτθμα περιζχει υποδείγματα βιβλίων και εντφπων, τα οποία χρθςιμοποιοφνται
ςφμφωνα με τα όςα προβλζπονται ςτον παρόντα Κανονιςμό.
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Ρεριφζρεια Εκπαίδευςθσ: ……………………………..
Διεφκυνςθ Ρ.Ε. : ………………………………….…………
Σχολείο: …………………………………………………………
Εργαςτιριο: ………………………………………………….

ΚΑΡΣΕΛΑ ΤΚΕΤΗ
ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
ΡΕΙΓΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΧΩΟΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ)
Α. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Α. ΕΓΓ. ΒΙΒΛΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
(Φορζασ, Ημερομθνία, Αρ. τιμολογίου)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΚΤΙΚΟΥ ΡΑΑΛΑΒΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ (Διάρκεια, Εταιρεία )
…………..
…………..

ΤΝΘΕΗ ΤΚΕΤΗ
(Απαραίτθτα για τθν περίπτωςθ Υπολογιςτι, όπωσ ΚΜΕ, Κ. Μνιμθ, Σκλθρόσ Δίςκοσ, Οπτικόσ δίςκοσ κλπ)
Αρ. Σειράσ (Serial number)
ΜΕΟΣ
ΤΥΡΟΣ
ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ (Λ – ΕΦΑΡΜΟΓΕ)
( Απαραίτθτα ςτθν περίπτωςθ Υπολογιςτι )

ΕΠΙΚΕΤΕ – ΤΝΣΗΡΗΕΙ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΕΙ – ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ
ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΝΑΞΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ

ΡΕΙΓΑΦΗ ΒΛΑΒΗΣ

ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΕΡΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ
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Ρεριφζρεια Εκπαίδευςθσ: ……………………………..
Διεφκυνςθ Ρ.Ε. : ………………………………….…………
Σχολείο: …………………………………………………………
Εργαςτιριο: ………………………………………………….

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ
ΕΓΑΣΤΗΙΟΥ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ-ΤΡΕ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΝΑΞΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ

ΡΕΙΓΑΦΗ ΒΛΑΒΗΣ

ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΕΡΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ
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Ρεριφζρεια Εκπαίδευςθσ: ……………………………..
Διεφκυνςθ Ρ.Ε. : ………………………………….…………
Σχολείο: …………………………………………………………
Εργαςτιριο: ………………………………………………….

ΚΑΡΣΕΛΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΣΩΝ
ΕΓΑΣΤΗΙΟΥ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ-ΤΡΕ
ΤΜΗΜΑ
ΧΩΟΣ/ΑΙΘΟΥΣΑ
ΜΑΘΗΜΑ
ΗΜΕΑ - ΩΑ
ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΙΘΜΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΓΑΣΙΑΣ
1

2

……….
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ΕΡΩΝΥΜΑ – ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
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Ρεριφζρεια Εκπαίδευςθσ: ……………………………..
Διεφκυνςθ Ρ.Ε. : ………………………………….…………
Σχολείο: …………………………………………………………
Εργαςτιριο: ………………………………………………….

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΧΡΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΣΠΕ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΡΟ (ΔΕ __/__/____) ΕΩΣ (ΚΥ __/__/____)
ΩΕΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
…-….

ΔΕ

Τ

ΤΕ

ΡΕ

ΡΑ

ΣΑ

ΚΥ

…-….
…-….
…-….
ου

Τρόποσ ςυμπλήρωςησ: Σε κάθε κελί γράφουμε Επώνυμο διδάςκοντα, Μάθημα και Φορζα (για παράδειγμα, Επιμόρφωςη 1 ΠΕΚ Αθήνασ/Ιωάννου. Όταν πρόκειται για εκτόσ
ςχολικοφ ωραρίου απαςχόληςη, ςημειώνουμε ςτη ςτήλη με τισ ώρεσ, το χρονικό εφροσ (για παράδειγμα Σάββατο, 17.15-20.00).
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Ρεριφζρεια Εκπαίδευςθσ: ……………………………..
Διεφκυνςθ Ρ.Ε. : ………………………………….…………
Σχολείο: …………………………………………………………
Εργαςτιριο: ………………………………………………….

ΒΙΒΛΙΟ ΤΜΒΑΝΣΩΝ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΔΙΔ. ΩΡΑ

ΣΜΗΜΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΔΙΔΑΚΩΝ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

ΤΠΟΓΡΑΦΗ
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11. Αναφορζσ
Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Σχολικοφ Εργαςτθρίου Ρλθροφορικισ & Εφαρμογϊν Η/Υ (Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ).
(http://archive.minedu.gov.gr/docs/kanonismos_s_e_p_e_h_y_071219.pdf).
99269/Γ1/9-8-2010 Ρρόγραμμα πιλοτικισ ειςαγωγισ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και ςυναφοφσ εξοπλιςμοφ ςε δθμοτικά ςχολεία με ενιαίο αναμορφωμζνο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα για μία ψθφιακά υποςτθριηόμενθ διδαςκαλία. Ρράξθ: «Ρρόγραμμα πιλοτικισ ειςαγωγισ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και ςυναφοφσ εξοπλιςμοφ ςε δθμοτικά
ςχολεία για μία ψθφιακά υποςτθριηόμενθ διδαςκαλία».
5787/Γ2/22-10-97. Διατάξεισ για τθ χριςθ εργαςτθρίων Ρλθροφορικισ ΔΕ
86214/Γ7/17-07-2009. Διαδικαςία οριςμοφ Υπευκφνων Σχολικϊν Εργαςτθρίων Ρλθροφορικισ και Εφαρμογϊν Η/Υ (Σ.Ε.Ρ.Ε.Η.Υ.) των Γυμναςίων, Γενικϊν Λυκείων, ΕΡΑ.Λ
και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ – Εφαρμογι Τρίωρθσ Εργαςτθριακισ απαςχόλθςθσ.
Φ.12/620/61531/Γ1/31‐5‐2010, (ΦΕΚ 804, τ. Βϋ/9‐6‐2010). Απόφαςθ του Υπ. ΡΔΒΜΘ με κζμα: « Ωρολόγια Ρρογράμματα δθμοτικϊν ςχολείων με ενιαίο αναμορφωμζνο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα».
Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011 (ΦΕΚ 1327 τ. Β’ /16-6-2011). Υ.Α. ςε Τροποποίθςθ − ςυμπλιρωςθ τθσ με αρικμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28−7−2006 (ΦΕΚ 1139, τ.Βϋ) και τθσ με
αρικμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31−5−2010 (ΦΕΚ 804, τ.Βϋ) Ωρολόγια Ρρογράμματα Δθμοτικϊν Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα−ΕΑΕΡ.
Φ12/652/63838/Γ1, Διευκρινίςεισ για τα 800 Δθμοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα.
Φ.50/284/61570/Γ1/30-5–2011. Οριςμόσ 161 Ολοιμερων Δθμοτικϊν Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα.
Φ.3/609/60754/Γ1/28‐5‐2010 για τον Οριςμό 800 Δθμοτικϊν Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και Φ.12/620/61531/Γ1/31‐5‐2010 Υ.Α για τα
Ωρολόγια Ρρογράμματα Δθμοτικϊν Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Φ12/879/88413/Γ1 Διδαςκαλία‐ πρόγραμμα ςπουδϊν των νζων διδακτικϊν αντικειμζνων που κα ειςαχκοφν ςτα ολοιμερα δθμοτικά ςχολεία που κα λειτουργιςουν με
Ενιαίο Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα (ΕΑΕΡ)‐ επανεξζταςθ & επικαιροποίθςθ των Αναλυτικϊν Ρρογραμμάτων και οδθγιϊν για τα διδακτικά αντικείμενα του
ολοιμερου προγράμματοσ.

ΑΔΑ: 45769-ΝΤ2

12. Ομάδα ςφνταξθσ
Η ςφνταξθ του παρόντοσ κανονιςμοφ εντάςςεται ςτο πλαίςιο του ζργου τθσ Επιτροπισ για τθν ςτιριξθ του μακιματοσ Τ.Ρ.Ε. για τα Ολοιμερα Δθμοτικά Σχολεία με Ενιαίο
Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα (Φ.12/668/74560/Γ1/5-7-2011), με ςυντονιςτι τον
Δρ. Βαςίλειο Σ. Μπελεςιϊτθ, Σχολικό Σφμβουλο ΔΕ ΡΕ19-Ρλθροφορικισ Ρεριφερειακισ Δ/νςθσ Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Αττικισ
και μζλθ τουσ:
Δρ. Κανίδθ Ευάγγελο, Σχολικό Σφμβουλο ΔΕ ΡΕ19-Ρλθροφορικισ τθσ
Ρεριφερειακισ Δ/νςθσ Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Αττικισ.
Δρ. Καράκιηα Τςαμπίκα, Σχολικι Σφμβουλο ΔΕ ΡΕ19-Ρλθροφορικισ τθσ
Ρεριφερειακισ Δ/νςθσ Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Νοτίου Αιγαίου.
Δρ. Λαδιά Αναςτάςιο, Σχολικό Σφμβουλο ΔΕ ΡΕ19-Ρλθροφορικισ τθσ
Ρεριφερειακισ Δ/νςθσ Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Αττικισ.
Δρ. Ναλμπάντθ Θεοδϊρα, Σχολικι Σφμβουλο ΔΕ ΡΕ19-Ρλθροφορικισ τθσ
Ρεριφερειακισ Δ/νςθσ Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Ανατ. Μακεδονίασ και Θράκθσ.

