
                                                    

                                                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ &  Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
∆/ΝΣΗ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

 

 

             

 
 

 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. 

 
Σχολικού Έτους  2010 - 2011 

 

 

 

 

 

 



 - 1 - 

Έκθεση Υπευθύνου ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Σχολικού Έτους  2010 - 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιεχόµενα 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικά στοιχεία ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ................................................................................2 

Στοιχεία ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. – Προσωπικού ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ......................................2 

Μονάδες Περιοχής Ευθύνης ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ζακύνθου .........................................2 

∆ραστηριότητες ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ζακύνθου για το Σχολικό Έτος 2010-2011.........3 

Τεχνική Στήριξη – Βλάβες στις Σχολικές Μονάδες...................................................4 

Τελικές Προτάσεις - Συµπεράσµατα που αφορούν το µάθηµα της Πληροφορικής ..5 

Ι) Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση .................................................................................5 

ΙΙ) ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση..............................................................................6 

Προσωπικό - υλικοτεχνική υποδοµή  του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. .......................................8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 2 - 

Γενικά στοιχεία ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. 

 

Στοιχεία ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. – Προσωπικού ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. 

 

Γενικά Στοιχεία Κέντρου ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ζακύνθου 
 

∆ιεύθυνση: Φιλικών 1, Ζάκυνθος Τ.Κ 291 00 

Τηλέφωνο: 26950-44981 Εσωτ. 7 

∆/νση ηλ. Ταχ.: plinet@dide.zak.sch.gr 

Ιστοσελίδα: http://dide.zak.sch.gr/keplinet/ 

                ή http://dide.zak.sch.gr/plinetza/ 

 

 

 

Υπεύθυνος ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.: Θωµαΐδης Παναγιώτης 

 

Καθηγητής Πληροφορικής 

Κλάδος: ΠΕ 19 

Πτυχίο: Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής Παν. Πατρών (Ε.Μ.Π.) 

Ορισµός Υπευθύνου: 3948/ 16-09-2010  απόφαση της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης 

Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. 

 

 

Τεχνικοί Υπεύθυνοι ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ..  

 

Τεχνικός υπεύθυνος ορίστηκε µε την υπ. αριθ. 3884/13-09-2010 Απόφαση της ∆.∆.Ε. 

Ζακύνθου και χωρίς αίτησή της, η µόνιµη εκπαιδευτικός: 

 

Αυγουλέα Μαρία κλάδου ΠΕ 19, εκπαιδευτικός του Γυµνασίου Κατασταρίου. 

 

Η συνάδελφος ανέλαβε αυτή τη θέση για πρώτη φορά. Τα τελευταία πέντε χρόνια 

έχουν τοποθετηθεί εννέα διαφορετικοί τεχνικοί και όχι από την αρχή της σχολικής 

χρονιάς, ενώ πάνω από το 50% έχουν τοποθετηθεί χωρίς αίτησή τους. 

 

Μονάδες Περιοχής Ευθύνης ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ζακύνθου 

 

    Το ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ζακύνθου έχει υπό την εποπτεία του 26 ∆ηµοτικά Σχολεία και 

16   σχολικές µονάδες ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (10  Γυµνάσια, 3 Ενιαία Λύκεια, 

1 ΕΠΑΛ, 1 ΕΠΑΣ)  και 1 ΣΕΚ, ενώ το Μουσικό Σχολείο (Γυµνάσιο-Λύκειο), το 

Γυµνάσιο Βολιµών   και το Εσπερινό Σχολείο (Γυµνάσιο) διαθέτουν και Λυκειακές 

τάξεις). 
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∆ραστηριότητες ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ζακύνθου για το Σχολικό Έτος 
2010-2011 

 

    Το ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ζακύνθου κατά το Σχολ. Έτος 2010-2011 πραγµατοποίησε 

πληθώρα δραστηριοτήτων και ενεργειών, µε στόχο την ενηµέρωση και στήριξη του 

Προσωπικού της Πληροφορικής, την παροχή τεχνικής υποστήριξης σε Σχολικές και 

∆ιοικητικές Μονάδες και την βελτίωση της πορείας της Πληροφορικής στον Νοµό 

Ζακύνθου και στα θέµατα που άπτονται του φάσµατος αρµοδιοτήτων του  ΚΕ. 

ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας δραστηριοτήτων. 

 
Α/Α ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΟ 

1 Συντήρηση / 

ενηµέρωση Ιστοσελίδας 

ΚΕΠΛΗΝΕΤ - ∆∆Ε 

Από 1-9-2003 µέχρι και σήµερα το ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ζακύνθου συντηρεί 

ιστοσελίδα στην διεύθυνση http://dide.zak.sch.gr/plinetza την οποία ενηµερώνει 

τακτικά. Επίσης συντηρεί/ενηµερώνει την ιστοσελίδα της ∆∆Ε Ζακύνθου στη 

διεύθυνση http://dide.zak.sch.gr 

 

2 Τήρηση αρχείου Ενηµερώνει το αρχείο διαταγών / νοµοθεσίας που αφορούν την Πληροφορική. 

 

3 Ενηµερωτικές 

συναντήσεις στο χώρο 

του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. 

κατά διαστήµατα 

Συζητήθηκαν πολλά θέµατα, όπως προβλήµατα που συναντούν οι καθηγητές 

Πληροφορικής στην καθηµερινή πρακτική και στα καθήκοντα ενός υπευθύνου 

εργαστηρίου πληροφορικής. Επίσης δροµολογήθηκαν από κοινού λύσεις σε 

προβλήµατα επισκευής εξοπλισµού ή συµβουλές στην αγορά νέου. 

 

4 Επισκέψεις σε Σχολικές 

– ∆ιοικητικές Μονάδες 

για αποκατάσταση 

βλαβών - ενηµέρωση 

Εβδοµήντα (70) και πλέον  επισκέψεις σε ∆ιοικητικές και Σχολικές Μονάδες 

του Νοµού Ζακύνθου (Πρωτοβάθµια & ∆ευτεροβάθµια) – περίπου το 19% 

αφορούσε την Πρωτοβάθµια. 

 

5 Τηλεφωνική 

Υποστήριξη σε 

Σχολικές – ∆ιοικητικές 

Μονάδες 

Πάνω από 25 περιπτώσεις. Τα προβλήµατα αφορούσαν αδυναµία εκκίνησης ή 

διαγνωστικά µηνύµατα που εµφανίζονταν στην εκκίνηση του υπολογιστή ή 

προτάσεις για την εγκατάσταση ελεύθερου λογισµικού για συγκεκριµένες 

εργασίες. 

 

6 Απογραφή κατάστασης 

εργαστηρίων και 

αιτήµατα για νέο 

εξοπλισµό ΣΕΠΕΗΥ 

Έγινε, τον Απρίλιο του 2011, επικοινωνία µε τους καθηγητές πληροφορικής-

Υπεύθυνους ΣΕΠΕΗΥ και προκλήθηκε συζήτηση πάνω στα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν κατά την  διδασκαλία της Πληροφορικής  καθ’ όλη τη διάρκεια 

της σχολικής χρονιάς. Ζητήθηκαν από τις Μονάδες οι ανάγκες τους σε 

εξοπλισµό εργαστηρίων Πληροφορικής. Οι εκθέσεις που κατατέθηκαν 

τηρούνται σε αρχείο στο ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ, ενώ οι απαιτήσεις σε εξοπλισµό 

κατατέθηκαν εκ νέου στο πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Παιδείας 

στη ηλ. δ/νση:  http://www.ypepth.gr/sepehy 
 

7 Συµµετοχή σε 

διαγωνισµούς 

προµήθειας εξοπλισµού 

ή λογισµικού 

Το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. συµµετέχει  στη διενέργεια διαγωνισµών για την προµήθεια 

εξοπλισµού Πληροφορικής φορέων, πχ ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη Ζακύνθου, 

Κ∆ΑΥ. κ.α. Επίσης και στην προµήθεια λογισµικού για την εκπαίδευση, είτε 

συντονίζοντας την παραλαβή των λογισµικών είτε επιλύνοντας προβλήµατα 

που εµφανίζονται στην εγκατάσταση των λογισµικών στους υπολογιστές των 

Σχολείων 

 

8 Συνδροµή σε σχολικούς 

συµβούλους όλων των 

ειδικοτήτων και σε 

δράσεις των σχολείων 

Το ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. συνεισέφερε τόσο σε εξοπλισµό όπου ζητήθηκε, όσο και 

σε προσωπικό και τεχνογνωσία (πχ επεξεργασία εικόνας/ σελιδοποίηση 

εντύπων) στις δραστηριότητες/ εκδηλώσεις  άλλων  φορέων της Εκπαίδευσης:  

Σχολικού Σύµβουλου Αγγλικών και άλλων τµηµάτων της ∆.∆.Ε.( Τµήµα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Τµήµα Αγωγής Υγείας, τµήµα Σ.Ε.Π).  και 

φυσικά σε ευρωπαϊκά προγράµµατα που εκπονήθηκαν από Γυµνάσια και 

Λύκεια του Νοµού µας. 

 

9 Ενηµέρωση αρχείου µε 

εγκυκλίους 

Πληροφορικής 

Το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ενηµερώνει το αρχείο διαταγών / νοµοθεσίας που αφορούν 

την  Πληροφορική 

10 Άλλες δράσεις Συνεχίστηκε η ανάπτυξη του προγράµµατος µηχανογράφησης του προσωπικού 

της ∆.∆.Ε., το οποίο έχει ονοµαστεί ASP (Administration Support Program ή 
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Πρόγραµµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης). Υλοποιήθηκε πολυχρηστική 

καταχώριση δεδοµένων, η δηµιουργία απόφασης χορήγησης ΜΚ ενώ 

προστέθηκαν πεδία µε νέες πληροφορίες στη βάση δεδοµένων. 

Χρησιµοποιείται το περιβάλλον προγραµµατισµού Delphi. Το πρόγραµµα αυτό 

χρησιµοποιείται από το 2003. Βοηθά στην παρακολούθηση των καρτελών του 

προσωπικού, την παραγωγή καταλόγων προσωπικού µε κριτήρια, την εξαγωγή 

στατιστικών µε κριτήρια, υπολογισµό µεταβολών υπηρεσιακών στοιχείων και 

διασταύρωση προϋπηρεσιών και την ύπαρξη ιστορικού αρχείου του 

προσωπικού της ∆.∆.Ε 

 

- Παρείχε στήριξη στην διαδικασία αναρτήσεων στη διαύγεια ( πάνω από 300 

αναρτήσεις) και εκπαίδευση ∆ιοικητικών στη διαδικασία. 

 

- Παρείχε στήριξη στη διαδικασία Β’ φάσης απογραφής των ∆ηµοσίων 

Υπαλλήλων (έλεγχο και νέες καταχωρήσεις στοιχείων για πάνω από 450 

άτοµα) 

 

11 Ενηµερωτική 

συνάντηση µε Σχολικό 

Σύµβουλο 

Πληροφορικής Ιονίων 

Νήσων 

Στις 16/6/2011 στο 2ο Γυµνάσιο Ζακύνθου έγινε ενηµερωτική για τους 

καθηγητές Πληροφορικής του Νοµού, η οποία διοργανώθηκε από το Σχολικό 

Σύµβουλο Πληροφορικής Ιονίων Νήσων. Θέµατα της ήταν: 

 

1. Το αναµορφωµένο Πρόγραµµα Σπουδών των µαθηµάτων Πληροφορικής στο 

Νέο Σχολείο και στα ∆ηµοτ. Σχολεία Ενιαίου Αναµορφωµένου Εκπαιδευτικού 

Προγράµµατος (ΕΑΕΠ).  

 

2. Προγράµµατα Επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών (Μείζον Πρόγραµµα 

Επιµόρφωσης και Επιµόρφωση Β΄ επιπέδου). 

 

3. Αξιοποίηση του διαδικτύου σε Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράµµατα. 

 

 

 

Τεχνική Στήριξη – Βλάβες στις Σχολικές Μονάδες 

 

Οι βλάβες που παρουσιάστηκαν και κληθήκαµε να αντιµετωπίσουµε αφορούσαν 

κυρίως δύο κατηγορίες: 

 

Υλικού: Λόγω παλαιότητας πολλοί Η/Υ παρουσίασαν είτε αστοχία στο 

τροφοδοτικό και έγινε αντικατάσταση, είτε προβλήµατα στο τυπωµένο κύκλωµα της 

µητρικής είτε καταστροφή ηλεκτρολυτικών πυκνωτών της µητρικής. Όπου 

µπορούσαµε έγινε επιδιόρθωση, αλλιώς αντικατάσταση σε συνεννόηση µε τη σχολική 

επιτροπή. Επίσης έγινε αντικατάσταση σε αρκετούς σκληρούς δίσκους οι οποίοι 

παρουσίασαν αστοχία και δεν περνούσαν µε επιτυχία την διαµόρφωση εκ νέου και 

τον έλεγχο σωστής λειτουργίας. 

 

Λογισµικού: Κυρίως κληθήκαµε να αντιµετωπίσουµε προσβολές από το διαδίκτυο 

και τις οποίες δεν µπόρεσαν να προλάβουν τα εγκατεστηµένα προγράµµατα 

αντιµετώπισης ιών. Οι περιπτώσεις αυτές αντιµετωπίστηκαν µε προγράµµατα 

ανοικτού κώδικα ή που δεν απαιτούν άδεια χρήσης (freeware). Επίσης πολλές φορές 

χρειάστηκε η εγκατάσταση εκ νέου κάποιων από τα προγράµµατα που 

προσεβλήθησαν. Τέλος υπήρξαν περιπτώσεις που χρειάστηκαν εκ νέου δηλώσεις στις 

ρυθµίσεις του δικτύου του εργαστηρίου. 

 

Επίσης φέτος, λόγω της χρήσης πληθώρας πληροφοριακών συστηµάτων της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τις ∆ιοικητικές Υπηρεσίες, κληθήκαµε σε πολλές 

περιπτώσεις να εγκαταστήσουµε, παραµετροποιήσουµε, επιδείξουµε την εφαρµογή 

στο ∆ιοικητικό προσωπικό και να το εκπαιδεύσουµε σε βασικούς χειρισµούς. Αυτό 
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φαίνεται και στον αριθµό των επισκέψεων σε διοικητικές Μονάδες.  Μια  συνοπτική 

εικόνα µε  γραφήµατα: 

 

Επισκέψεις ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Στην 

Πρωτοβάθµια

19%

Στη 

∆ευτεροβάθµια

14%
Σε ∆ιοικητικές 

Μονάδες

67%

Στην Πρωτοβάθµια

Στη ∆ευτεροβάθµια

Σε ∆ιοικητικές Μονάδες

 
 

Κατηγορίες Προβληµάτων

Ίντερνετ

43%

Ιοί

21%

Ανάκτηση 

∆εδοµένων

7%

Λ.Σ. /  Προ/τα 

Εργαστηρίων

10%

Λ.Σ.& Προγρ/τα 

Η/Υ ∆ιευθυντών

5%

Βλάβες Υλικού

14% Ίντερνετ

Ιοί

Ανάκτηση ∆εδοµένων

Λ.Σ. /  Προ/τα

Εργαστηρίων

Λ.Σ.& Προγρ/τα Η/Υ

∆ιευθυντών

Βλάβες Υλικού

 

Τελικές Προτάσεις - Συµπεράσµατα που αφορούν το µάθηµα 
της Πληροφορικής 

Ι) Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 

 

∆ηµοτικά 
∆ιδασκαλία Μαθήµατος 
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- Προτείνεται συγγραφή νέων σχολικών εγχειριδίων, αφού παρατηρείται έλλειψη 

σχολικών εγχειριδίων που να καλύπτουν το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών και 

να έχουν µορφή/ περιεχόµενο που να ανταποκρίνεται στην ηλικία των µαθητών 

που απευθύνονται και στο διδακτικό στόχο που επιδιώκεται.  

 

- Προτείνεται τακτική επιµόρφωση των καθηγητών της ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης (από Σχολ. Σύµβουλο, Π.Ε.Κ. κ.α.) που αναλαµβάνουν την 

διδασκαλία του µαθήµατος λόγω της διαφορετικότητας της ψυχολογίας και της 

ηλικίας των µαθητών που απευθύνονται. 

 

Υλικοτεχνικός Εξοπλισµός  

 

- Υπάρχει έλλειψη σε εργαστήρια (µόνιµη εγκατάσταση) ενώ η προµήθεια 

κάποιων φορητών υπολογιστών δεν έλυσε το πρόβληµα. Επίσης δεν υπάρχει η 

έννοια του υπεύθυνου εργαστηρίου στα ∆ηµοτικά (όπου υπάρχει αίθουσα 

πληροφορικής) µε ότι προβλήµατα αυτό συνεπάγεται στην συντήρηση του 

εργαστηρίου. 

 

ΙΙ) ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 

 ∆ιδασκαλία Μαθήµατος 

 

Γυµνάσια 
 

- Προτείνεται αναµόρφωση του αναλυτικού προγράµµατος σπουδών του 

µαθήµατος της Πληροφορικής ώστε να είναι και συνέχεια του ∆ηµοτικού και να 

ανταποκριθεί στο στόχο της απόκτησης πτυχίου ∆ηµοσίου στην Γ΄ Γυµνασίου, 

αλλά επίσης υπάρχει ανάγκη για τακτική επιµόρφωση των καθηγητών της 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (πχ στη διδασκαλία ψηφιακών βιβλίων µε 

διαδραστικό υλικό κ.α.). 

 

- Προτείνεται αύξηση των ωρών διδασκαλίας της Πληροφορικής στο Γυµνάσιο 

από µία (1) σε δύο (2) ώρες την εβδοµάδα. Έτσι θα υπάρξει πολλαπλή ωφέλεια 

των µαθητών τόσο στη θεωρητικό αλλά κυρίως στην πρακτικό µέρος του 

µαθήµατος. Προτείνεται να είναι δίωρο συνεχόµενο ώστε να γίνεται 

προπαρασκευή και εκτέλεση ασκήσεων σαν ενιαίο σύνολο (πολλές διδακτικές 

ενότητες απαιτούν θεωρία-προπαρασκευή και κατόπιν εκτέλεση ασκήσεων). 

 

Γενικά Ενιαία Λύκεια 
 

Λόγω της επερχόµενης αναµόρφωσης του αναλυτικού προγράµµατος σπουδών 

αλλά και τη νέα δοµή του Λυκείου παραµένουν πολλά να απαντηθούν πάνω στην 

πρόταση για το Νέο Λύκειο που έγινε γνωστή:  

 

- Πώς αξιολογείται (κριτήρια, µετρήσιµα µεγέθη) η ερευνητική εργασία (project); 

Τι περιλαµβάνει σαν διδακτέα ύλη το υποχρεωτικό µάθηµα της «Κατεύθυνσης Α» 

της Β & Γ Λυκείου «Επιστήµη Υπολογιστών» και το επιλεγόµενο «Εµβάθυνση 

στην επιστήµη των υπολογιστών»; Τι περιλαµβάνει σαν διδακτέα ύλη το 

υποχρεωτικό στην «κατεύθυνση Β» της Β Λυκείου και την «κατεύθυνση ΑΒ» της 

Γ Λυκείου; Υπάρχουν διαθέσιµα τα νέα βιβλία σε ψηφιακή µορφή ώστε να 

αρχίσουν να ενηµερώνονται οι καθηγητές;  
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- Πώς γίνεται η αξιολόγηση στα µαθήµατα αυτά; ∆ιαγώνισµα γραπτό και 

πρακτική άσκηση ή µόνο διαγώνισµα; Μετράει ο βαθµός του επιλεγόµενου 

«Εφαρµογές Υπολογιστών» στο µέσο όρο του µαθητή; 

 

- Προτείνεται επιµόρφωση των εκπαιδευτικών τόσο στο σχέδιο ενότητας 

µαθήµατος για τα νέα µαθήµατα (πχ διδασκαλία ψηφιακών βιβλίων µε 

διαδραστικό υλικό κ.α.) όσο και τις νέες τεχνολογίες που καλούνται να 

αξιοποιήσουν στο ψηφιακό σχολείο. 

 

Τεχνικά Λύκεια 
 

Λόγω της επερχόµενης αναµόρφωσης του αναλυτικού προγράµµατος σπουδών 

αλλά και τη νέα δοµή του Τεχνικού Λυκείου που παρουσιάστηκε το Μάιο του 

2011, παραµένουν πολλά να απαντηθούν πάνω στην πρόταση για το Νέο Τεχνικό 

Λύκειο που έγινε γνωστή ενώ φυσικά και η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών είναι 

απαραίτητη. 

 

Υλικοτεχνικός Εξοπλισµός  (Γυµνάσια – Λύκεια –ΕΠΑΛ) 

 

- Υπάρχει ανάγκη να τρέξουν εξοπλιστικά προγράµµατα για απόκτηση νέων 

εργαστηρίων αλλά και αντικατάσταση παλαιότερων που αποκτήθηκαν την 

προηγούµενη δεκαετία και τα οποία τόσο λόγω παλαιότητας και συνεχούς χρήσης 

παρουσιάζουν προβλήµατα, αλλά και πολλές φορές αδυνατούν να εκτελέσουν τα 

τελευταία εκπαιδευτικά λογισµικά λόγω τεχνικών προδιαγραφών.  

 

Συνολικά για το Νοµό Ζακύνθου ζητούνται δεκαπέντε (15) εργαστήρια 

Πληροφορικής (τα περισσότερα και µε βιντεορποβολέα), δώδεκα (12) σε 

αντικατάσταση παλαιότερων και τρία (3) καινούργια. Αναλυτικά: 

 

- Επτά (7)  εργαστήρια ζητούνται από Γυµνάσια στην έκθεσή τους (έξι (6) σε 

αντικατάσταση παλαιού και (1) καινούργιο) .  

 

- Πέντε (5) εργαστήρια ζητούνται από τα τρία Γ.Ε.Λ. της Ζακύνθου και το 

Μουσικό σχολείο µε λυκειακές τάξεις  στην έκθεσή τους (τέσσερα (4) σε 

αντικατάσταση παλαιού και ένα (1) καινούργιο). Το 2
ο
 Γ.Ε.Λ. Ζακύνθου που 

αποτελεί και το µεγαλύτερο Λύκειο του Νοµού έχει ΑΜΕΣΗ ανάγκη από 

προµήθεια δύο (2) εργαστηρίων (καινούργιο και αντικατάσταση παλαιού) ενώ 

διαθέτει έτοιµη και 2
η
 αίθουσα µε ηλεκτρολογικό και άλλο εξοπλισµό και µε 

προδιαγραφές ασφαλείας για τη άµεση λειτουργία 2
ου

  Εργαστηρίου 

Πληροφορικής. Γενικά οι υπολογιστές στα  Λύκεια αυτά έχουν αποκτηθεί το 

1999 (κλείνουν 12 χρόνια λειτουργίας ενώ πολλοί σταθµοί έχουν τεθεί εκτός 

λειτουργίας ) 

 

- Τρία (3) εργαστήρια πληροφορικής ζητούνται από ΕΠΑΛ/ ΕΠΑΣ/ ΣΕΚ στις 

εκθέσεις τους (δύο (2) σε αντικατάσταση παλαιού και ένα (1) καινούργιο).  

 

Να σηµειωθεί ότι τα παραπάνω  έχουν δηλωθεί σε δύο προσκλήσεις εξοπλισµού 

του Υπ. Παιδείας το 2009 και 2010 αλλά δεν υπήρξε εξέλιξη στη διαδικασία  και 

έχουν καταγραφεί και επικαιροποιηθεί στις 22/6/2011 σε πληροφοριακό 

πρόγραµµα του Υπουργείου Παιδείας: http://www.ypepth.gr/sepehy . 
 

- Προτείνεται το πρόγραµµα των διαδραστικών πινάκων να επεκταθεί τόσο στις 

άλλες τάξεις του Γυµνασίου όσο και στο Νέο Λύκειο (Γενικό / Τεχνικό) µε 
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ταυτόχρονη συγγραφή κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισµικού για την αξιοποίησή 

τους σε µεγάλη γκάµα µαθηµάτων. 

 

- Καλό θα είναι να προβλέπεται για κάθε εργαστήριο πληροφορικής ένα 

κονδύλιο αναλωσίµων-συντήρησης, µε το οποίο ο υπεύθυνος εργαστηρίου και 

το κόστος των αναλωσίµων του θα καλύψει και σε περίπτωση που ένα παλιό 

µηχάνηµα τίθεται εκτός λειτουργίας (πχ καταστροφή µητρικής µοντέλο 1999 που 

δεν υπάρχει πια σε εµπόριο), να υπάρχει η δυνατότητα µε αυτά τα χρήµατα να 

αντικαταστήσει πλήρως τον σταθµό εργασίας. Όπως προείπαµε, το βέλτιστο θα 

ήταν να πάµε σε αντικατάσταση του εξοπλισµού ΟΛΩΝ παλαιών εργαστηρίων 

και την προµήθεια νέων όπου απαιτείται.  
 

- Με την συνεχή και διογκούµενη χρήση του διαδικτύου στη µαθησιακή 

διαδικασία και σε όλες τις βαθµίδες, υπάρχει ανάγκη για την προµήθεια και 

ενηµέρωση τόσο προγραµµάτων αντιµετώπισης ιών (antivirus) αλλά και 

προγράµµατα που επαναφέρουν ένα σταθµό εργασίας ενός εργαστηρίου που 

δουλεύει ένας µαθητής στις ρυθµίσεις που είχε πριν (πχ Deep Freeze, Norton Go 

Back ή άλλα) ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι βλάβες από κακή χρήση και να 

ελαχιστοποιηθεί η ανάγκη συντήρησης του εργαστηρίου. 

 

- Σηµειώθηκαν και περιστατικά κλοπών είτε φορητών υπολογιστών είτε σταθερών 

υπολογιστών  των εργαστηρίων, που αναδεικνύουν την ανάγκη ύπαρξης φύλακα 

στο σχολείο της ώρες που δεν λειτουργεί. 

 

Προσωπικό - υλικοτεχνική υποδοµή  του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. 

 

- Λαµβάνοντας υπόψη τον τρόπο λειτουργίας και την εικόνα των Σχολείων πριν 

και µετά την ύπαρξη της Τεχνικής Στήριξης, κρίνουµε απαραίτητο να 

συνεχιστεί και να ενισχυθεί ο θεσµός αυτός µε κάθε τρόπο. Βέλτιστη λύση 

θεωρείται η πρόσληψη ΜΟΝΙΜΟΥ προσωπικού για την τεχνική στήριξη. 
∆εδοµένου δε της επέκτασης και εξέλιξης των τεχνολογιών δικτύωσης 

(ευρυζωνικά δίκτυα και υπηρεσίες) αλλά και του ολοένα αυξανόµενου αριθµού 

υπολογιστικών µονάδων σε Πρωτοβάθµια-∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, υπάρχει 

σαφής ανάγκη για εξειδικευµένο προσωπικό το οποίο θα παρέχει την εγγύηση για 

την εύρυθµη λειτουργία των δοµών και µονάδων αλλά και την διαρκή 

ανταπόκριση σε προβλήµατα που προκύπτουν κατά τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών  

 

- Η προµήθεια του εξοπλισµού των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. έγινε το 2003. Μετά από 

τόσα χρόνια χρειάζεται µια ανανέωση για την κάλυψη των νέων αναγκών και την 

αποφυγή βλαβών του λόγω παλαιότητας, τουλάχιστον προµήθεια ενός (1) 

βιντεοπροβολέα, ενός (1) φορητού Η/Υ, ενός (1) σταθερού Η/Υ και ενός (1) 

εκτυπωτή. 

 

 

Ζάκυνθος 22/6/2011 

Ο Υπεύθυνος ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. 

 

 

Θωµαΐδης Παναγιώτης 

Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής 
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