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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

          ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ KAI ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ, 

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΣΣΙΚΗ 

ΓΡΑΦΔΙΟ  ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ  Γ.Δ.         

Α΄ Γ/ΝΗ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΑΘΗΝΩΝ 

Σασ. Γ/νζη    :  Κηθιζίαρ 16, 11526  Αθήνα 

e-mail            : grassy@dide-a-ath.att.sch.g 

Σηλέθωνο     :  210-5226297  Fax : 210-5241147 

Αζήλα, 13-2-2013 

Αξηζ. Πξωη.    :  176 

           Βαζκόο Πξωη. : 
ΠΡΟ:  

α) Σε Γ/λζε ΓΔ Α΄Αζήλαο (γηα όινπο ηνπ 

Πιεξνθνξηθνύο όιωλ ηωλ Μνλάδωλ θαη 
ηνπο ππεξεηνύληεο ζηε Γ/λζε) 

β) Σε Γ/λζε ΠΔ Α΄Αζήλαο (γηα ηνπο 

Πιεξνθνξηθνύο ζε Γεκνηηθά ζρνιεία) 

γ) ΗΣΤ/ΓΗΟΦΑΝΣΟ θν ηάρν Η. 

Γπ ΒΑΙΛΔΙΟ  ΩΣ.  ΜΠΔΛΔΙΩΣΗ 
ΥΟΛΙΚΟ  ΤΜΒΟΤΛΟ ΓΔ ΚΛΑΓΟΤ ΠΔ19-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΤΘΤΝΗ:  Γ/ΝΗ ΓΔ Α΄ ΑΘΗΝΑ 

e-mail:        sym19-aath@attik.pde.sch.gr , vbelesiotis@sch.gr  

Γηθη ηόπνο: http://www.belesiotis.gr 

ΚΟΙΝ.: 

α) ΚΔ.ΠΛΖ.ΝΔ.Σ 

β) Μνλάδα ππνζηήξημεο εξγαζηεξίωλ ηνπ 
ΠΓ  

γ) Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε Π/ζκηαο θαη 
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Αηηηθήο  

  (Tκήκα Δπηζηεκνληθήο θαη Παηδ/θήο 

θαζνδήγεζεο Γ.Δ.) 

 

 

ΘΔΜΑ: Δπιμοπθωηικέρ ςνανηήζειρ –εμινάπια Πληποθοπικών για θέμαηα ηεσνικήρ ζηήπιξηρ και 

διδακηικήρ αξιοποίηζηρ Δπγαζηηπίων  

ΥΔΣ. 2176/13-2-2013 Πεξ/θή Γ/λζε Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Αηηηθήο (έγθξηζε εκηλαξίνπ) 

αο ελεκεξώλω γηα πξνγξακκαηηδόκελεο επηκνξθωηηθέο ζπλαληήζεηο – εκηλάξηα Πιεξνθνξηθώλ, πξναηξεηηθά 
θαη εθηόο ωξαξίνπ, θαηά ην Μάξηην 2013, γηα ζέκαηα ηερληθήο ζηήξημεο ππεπζύλωλ ΔΠΔΤ, εξγαζηεξίωλ 

Πιεξνθνξηθήο ΔΚ/ΔΠΑΛ θαη Γεκνηηθώλ ζρνιείωλ ηεο Α  ́Γ/λζεο Αζήλαο, κε ηα αθόινπζα ζηνηρεία:  

 

ηοισεία εμιναπίων 

 

Ημεπομηνία 
Σξίηε, 19-3-2013 (ηκήκα 1) ή Σεηάξηε, 20-3-2013 (ηκήκα 2, εθόζνλ ππάξμεη) (Μία εκέξα 

έθαζηνο) 

Ώπερ 15.00 – 19.00, πέληε δηδαθηηθέο ώξεο θαη εθηόο ωξαξίνπ δηδαζθαιίαο, ειεύζεξεο επηινγήο. 

Οπγάνωζη 
ρνιηθόο ύκβνπινο ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΓΔ Α΄ Αζήλαο, Βαζίιεηνο Μπειεζηώηεο θαη ν 
ππεύζπλνο ΚΔ.ΠΛΖ.ΝΔ.Σ., Ηωάλλεο Απνζηνιάθεο ζε ζπλεξγαζία κε ην «ΗΣΤ θαη εθδόζεωλ 

Γηόθαληνο» Ηωάλλε ηάρν 

Σόπορ 

διεξαγωγήρ 
1ν Γπκλάζην Γαιαηζίνπ θαη 1ν ΓΔΛ Γαιαηζίνπ (ακθηζέαηξν θαη εξγαζηήξηα) 

Πποζκαλούμενοι  

Πιεξνθνξηθνί: 1) Όιωλ ηωλ ζρνιείωλ ηεο Γ/λζε ΓΔ Α΄ Αζήλαο ή ζηε δηάζεζε ΠΤΓΔ, 2) 

Τπεξεηνύληεο ζηε Γ/λζε ΓΔ ή ΠΔ ή ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε, 3) Απνζπαζκέλνη ζε Γεκνηηθά 

ρνιεία ηεο Γ/ζλεο ΠΔ Α΄ Αζήλαο, 4) Μέιε ηεο κνλάδαο ππνζηήξημεο ηνπ Παλειιελίνπ ρνιηθνύ 

Γηθηύνπ γηα ηηο Γηεπζύλζεηο Α΄ Αζήλαο, 5) Σα κέιε ηνπ ΚΔ.ΠΛΖ.ΝΔ.Σ ηεο Γ/λζεο ΓΔ Α’ Αζήλαο 

Γιδάζκονηερ 

 Ο ρνιηθόο ύκβνπινο, Β. Μπειεζηώηεο 

 Μέιε ηεο νκάδαο ηερληθήο ζηήξημεο ηνπ ΗΣΤ θαη εθδόζεωλ Γηόθαληνο 

 Οη ηερληθνί ππεύζπλνη ηνπ ΚΔΠΛΖΝΔΣ: Α. Αληωλαθάθεο, Β. Γήκνο, Κ. Εάρνο, Η. Καβαζάο, Γ. 

Μωξάθεο, Γ. Υνξόδνγινπ, Σ. Ληάζθαο, Η. Παπαϊωάλλνπ, Β. Φιώξνο, Π. Σδίηδηξαο 

Φιλοξενία / 

Δπγαζηηπιακή 

Τποζηήπιξη 

Οη Γηεπζπληέο ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ Γαιαηζίνπ, θνο Κωλ/λνο Καξιήο θαη ηνπ 1νπ ΓΔΛ Γαιαηζίνπ, 

θνο Γεκήηξηνο Μαξηλέιιεο.  

Δξγαζηεξηαθή ππνζηήξημε: Οη ππεύζπλνη ηωλ εξγαζηεξίωλ ηωλ δύν ζρνιηθώλ κνλάδωλ 

Σπόπορ 

διδαζκαλίαρ 
Θεωξεηηθό κέξνο θαη εξγαζηεξηαθέο ζπλεδξίεο 

Βεβαίωζη Βεβαίωζε πέληε ωξώλ από ην ρνιηθό ύκβνπιν  

Ανηικείμενα 

Θεωξεηηθό κέξνο  

Δλόηεηα 1: Ζ Σερληθή ηήξημε Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάηωλ ρνιηθώλ Μνλάδωλ (θνπόο θαη 

ηόρνη, ρήκα ππνζηήξημεο, Βαζηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα -helpdesk.sch.gr, ts.sch.gr-, 

Σεθκεξίωζε ηεο ππνζηήξημεο-Βηβιηνζήθε, wiki, online ινγηζκηθό). 
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Δλόηεηα 2: Αλνηρηό Λνγηζκηθό (ΔΛ/ΛΑΚ, Ζ πεληαεηήο πνξεία εηζαγωγήο ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ ζηελ 

εθπαίδεπζε, Πιενλεθηήκαηα θ.ά. ηεο ιύζεο Linux όπωο πεπαιαηωκέλνο εμνπιηζκόο, θεληξηθή 

δηαρείξηζε θ.ά-. Μεηνλεθήκαηα-απαηηήζεηο).  

Γνθηκή ηνπ Ubuntu κε LiveCD ή Ηδεαηή Μεραλή. Γεκηνπξγία ρξεζηώλ -θνηλόρξεζηνη 

ινγαξηαζκνί, πξνζωπηθνί ινγαξηαζκνί, αηηήζεηο εγγξαθώλ- θαη θνηλόρξεζηνη θάθεινη. 

Θέκαηα δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο. 

Δξγαζηεξηαθό κέξνο  

Linux/LTSP: Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο, Δηδηθά ζέκαηα όπωο ην πεξηβάιινλ MS-Windows κέζα 

από Windows Terminal Services ζε virtual machine ζηνλ Linux Server, θ.ά. Πξνζνκνίωζε 
ελεξγεηώλ καζεηώλ, όπωο ε αίηεζε δεκηνπξγίαο ινγαξηαζκνύ. Δξγαζία ζην πεξηβάιινλ -Gimp. 

Libreoffice θιπ- θαη ζε θνηλόρξεζηνπο θάθεινπο. Δξγαζηεξηαθή επίδεημε ηωλ δπλαηνηήηωλ 

δηαρείξηζεο ηάμεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ωο εθπαηδεπηηθνί θαη ωο δηαρεηξηζηέο. 

 

 

ηα εξγαζηεξηαθά ζεκηλάξηα ππάξρεη πεξηνξηζκόο ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη έηζη ζα γίλεη ζρεηηθή επηινγή πνπ 
βαζίδεηαη ζε κηα ζεηξά παξακέηξωλ, όπωο είλαη: Οη ππεξεηνύληεο ζηα ζρνιεία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο «Γθξάβα» 

ιόγω ηνπ έξγνπ αλαδόκεζεο πνπ έγηλε από ην ΗΣΤ, νη ππεύζπλνη εξγαζηεξίωλ, κε βάζεη αλά θαηεγνξία ηε 

ρξνληθή πξνηεξαηόηεηα δήιωζεο, ν α/α πξνηίκεζεο θαζώο θαη  ε ζπλέπεηα δήιωζεο θαη παξνπζίαο ζε 
πξνεγνύκελα ζεκηλάξηα. ε όζνπο παξαθνινπζήζνπλ ζεκηλάξην ζα δνζεί ζρεηηθή βεβαίωζε από ην ρνιηθό 

ύκβνπιν. 

Ζ δήλωζη πξέπεη λα γίλεη ζηα emails: vbelesiotis@sch.gr ΚΑΗ apost@sch.gr κε Θέμα: ΣΔΥΝ.Σ., 
ΔΠΩΝΤΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ, ΥΟΛΔΊΟ (ζηνηρεία απαξαίηεηα θαη γηα ηε βεβαίωζε), ΠΔ, 

Τπεύζπλνο Δξγαζηεξίνπ (Ν/Ο).  

Σα αποηελέζμαηα ζα αλαθνηλωζνύλ ΜΟΝΟ ζηελ ηζηνζειίδα www.belesiotis.gr (Γ/ζκηα, Αλαθνηλώζεηο) θαη 
ηνπ ΚΔ.ΠΛΖ.ΝΔΣ, http://plinet-aath.sch.gr/ , ζε αξρείν κε θιεηδί: sxs_seminars  θαη απηό ζα γίλεη άκεζα κεηά ηε 

ζπκπιήξωζε ηνπ αξηζκνύ ζπκκεηερόληωλ ζηα 2 ηκήκαηα (κία εκέξα έθαζηνο) , νπόηε θαη πξέπεη λα ζηακαηήζεη 

ε θαηάζεζε δειώζεωλ εθ κέξνπο ζαο. 

 

 
Με εθηίκεζε                   

                                                                     Ο ρνιηθόο ύκβνπινο 

 

                   Γξ Βαζίιεηνο ωη. Μπειεζηώηεο 
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