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Θέμα: Οδηγίες/προτάσεις για την λειτουργία των εργαστηρίων Πληροφορικής στα 
σχολεία της Κρήτης – Σύσκεψη των εκπαιδευτικών Πληροφορικής των Γυμνασίων 

Αγαπητή κα. Διευθύντρια, Αγαπητέ κ. Διευθυντή, 

Αγαπητές συναδέλφισσες, Αγαπητοί συνάδελφοι, 

εύχομαι υγεία, δύναμη και αισιοδοξία για αυτήν την νέα σχολική χρονιά! 

 

Α. Εργαστήρια Πληροφορικής 

Με βάση και σε συνέχεια των οδηγιών του ΕΟΔΥ για τη χρήση των εργαστηρίων 
Πληροφορικής προτείνω: 

1. Τον προγραμματισμό συνεχόμενων 2ωρων στα μαθήματα της Πληροφορικής που 
διδάσκονται στα εργαστήριο και είναι τουλάχιστον δίωρα, έτσι ώστε να υπάρξουν 
όσο το δυνατόν λιγότερα τμήματα ανά ημέρα σε κάθε εργαστήριο. Είναι επίσης 
χρήσιμο να επισημάνουμε ότι αυτό συνάδει και με την αποτελεσματικότερη 
διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων. 

2. Σε κάθε περίπτωση μετά από την παρουσία 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 
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Προς:   Δημοτικά Σχολεία και Σχολεία 
Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης 
 
Κοιν.:  
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πάγκους και «ποντίκια». Οι νέοι μαθητές μπαίνουν απολυμαίνοντας τα χέρια τους 
και βγαίνουν από το εργαστήριο πάλι απολυμαίνοντας τα χέρια τους. Είναι ίσως 
χρήσιμο να υπογραμμίσουμε εδώ ότι η ανάγκη καθαρισμού και αερισμού των 
χώρων στους οποίους εναλλάσσονται ομάδες μαθητών είναι μεγαλύτερη σε σχέση 
με τους χώρους στους οποίους υπάρχει σταθερή ομάδα μαθητών. 

 

Β. Σύσκεψη εκπαιδευτικών Πληροφορικής των Γυμνασίων ενόψει των νέων οδηγιών 

Πολλά από τα μαθήματα της Πληροφορικής από φέτος είναι δίωρα και περιμένουμε 
οδηγίες από το ΥΠΑΙΘ για την ύλη. Ενόψει λοιπόν των νέων οδηγιών ξεκινάμε τις 
συσκέψεις, αρχικά με  

τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής των Γυμνασίων της Κρήτης, 

 την Παρασκευή 11/9/2020 στις 12:30 το μεσημέρι,  

στο σύνδεσμο  https://meet.google.com/zqn-gxdg-jux. (Όσες και όσοι δεν διαθέτουν gmail 
θα χρειαστεί να φτιάξουν ένα και να συνδεθούν για να επικοινωνήσουν μαζί μας με το 
Google Meet) 

Ειδικά για το Γυμνάσιο την Παρασκευή θα έχουμε να πούμε πράγματα. 
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