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Θέμα: Οδηγίες-προτάσεις για την λειτουργία των εργαστηρίων Πληροφορικής στα 
σχολεία της Κρήτης 

Αγαπητή κα. Διευθύντρια, κ. Διευθυντή, 

Αγαπητές συναδέλφισσες, Αγαπητοί συνάδελφοι, 

θα ήθελα να υπογραμμίσω και να διευκρινήσω κάποια πράγματα για τη λειτουργία των 
εργαστηρίων πληροφορικής στα σχολεία που άνοιξαν σήμερα 18/5/2020, αλλά και γι’ αυτά 
που ενδεχομένως ανοίξουν το προσεχές διάστημα, όσο διαρκούν τα έκτακτα μέτρα λόγω 
κορονοϊού: 

1. Το εργαστήριο Πληροφορικής των σχολείων είναι αίθουσα διδασκαλίας επομένως 
ισχύει το παρακάτω της Υ.Α με αριθμ. 51888/ΓΔ4: «Σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας 
πρέπει να τηρείται απόσταση ενός και μισού (1,5) μέτρου μεταξύ των μαθητών και 
των εκπαιδευτικών. Σε περίπτωση που η τήρηση των παραπάνω αποστάσεων δεν 
είναι δυνατή, λόγω τυχόν περιορισμών που θέτει το μέγεθος της αίθουσας, το 
τμήμα χωρίζεται σε δύο ισοδύναμα υποτμήματα…» 

2. Ειδικά για τα μαθήματα που διεξάγονται στο εργαστήριο της Πληροφορικής το 
μάθημα «πραγματοποιείται με κάλυψη των πληκτρολογίων με μεμβράνη οικιακής 
χρήσεως, η οποία αφαιρείται με την εναλλαγή κάθε χρήστη» 

3. Εντούτοις, το εργαστήριο Πληροφορικής έχει επιπλέον την ιδιαιτερότητα να το 
επισκέπτονται και να κάνουν μάθημα μέσα σε μια εβδομάδα όλοι οι μαθητές του 
σχολείου, πράγμα εξαιρετικά επικίνδυνο τον καιρό των έκτακτων μέτρων για τον 
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κορονοϊό. Υπάρχει μάλιστα σχετική οδηγία του ΕΟΔΥ, που συνιστά τον «περιορισμό 
της αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών τάξεων-τμημάτων». 

Επομένως, με βάση τις παραπάνω οδηγίες και συμπληρωματικά με αυτές, προτείνω: 

1. Η χρήση του εργαστηρίου, σε κάθε περίπτωση, να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να 
υπάρχει ένας μαθητής μπροστά σε έναν υπολογιστή. 

2. Τα εργαστήρια είναι απαραίτητο να αερίζονται. Σε εργαστήρια που διαθέτουν 
κλειστά παράθυρα (φεγγίτες αποκλειστικά για φωτισμό) πρέπει οπωσδήποτε να 
πραγματοποιηθούν εργασίες ώστε να ανοίγουν.  Σε εργαστήρια που δεν υπάρχουν 
παράθυρα δεν πρέπει να διεξάγεται μάθημα. 

3. Μετά από κάθε ώρα μαθήματος ενός τμήματος μαθητών στο εργαστήριο 
πληροφορικής και εφόσον στο εργαστήριο πρόκειται να μπει διαφορετικό τμήμα 
μαθητών, το εργαστήριο αδειάζει, αερίζεται για 15 τουλάχιστον λεπτά και η 
καθαρίστρια αλλάζει τις μεμβράνες, απολυμαίνει πάγκους και «ποντίκια». Οι 
νέοι μαθητές μπαίνουν απολυμαίνοντας τα χέρια τους και βγαίνουν από το 
εργαστήριο πάλι απολυμαίνοντας τα χέρια τους. Επομένως, προτείνεται το 
εργαστήριο να λειτουργεί την 1η , 3η , 5η (και αν υπάρχει 7η ώρα). Εφόσον, σύμφωνα 
με το ωρολόγιο πρόγραμμα, υπάρχει μάθημα Πληροφορικής την 2η και την 4η ώρα 
το μάθημα διεξάγεται είτε στην τάξη των μαθητών είτε στην αυλή αξιοποιώντας 
δραστηριότητες χωρίς υπολογιστή (unplugged). Άλλωστε, «Η πληροφορική έχει 
τόση σχέση με τον υπολογιστή όση σχέση έχει η Αστρονομία με τα τηλεσκόπια» 
(Έντσγκερ Ντάικστρα, Επιστήμη των Υπολογιστών), από την άλλη, το Π.Σ της 
Πληροφορικής στα σχολεία δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς την χρήση 
υπολογιστών. 

 

Καλή αρχή, Υπομονή, Δύναμη, Χαμόγελο! 
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