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Εισαγωγή



Οι  αριθμοί του 
ΚΕΠΛΗΝΕΤ της Α’ Αθήνας

• 470 μονάδες πρωτοβάθμιας και 189 
μονάδες δευτεροβάθμιας (Συνολικά: 659)

• Σημαντικές ανομοιομορφίες (μεταξύ των 
σχολείων), στον υπάρχοντα εξοπλισμό 
Πληροφορικής, με έμφαση στις Σχολικές 
μονάδες  της πρωτοβάθμιας

• Μικρός αριθμός εκπαιδευτικών ΠΕ19-
ΠΕ20 που βρίσκονται σε μονάδες 
πρωτοβάθμιας



Υλικό και Μέθοδος



Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2013-
2014, και στο πλαίσιο των επισκέψεων 
στελεχών του ΚΕΠΛΗΝΕΤ στις Σχολικές 
και Διοικητικές μονάδες της Α’ Αθήνας έγινε 
συλλογή δεδομένων που αφορούν το 
περιεχόμενο της δράσης-υποστήριξης που 
έγινε στη σχολική μονάδα. Η καταγραφή-
συλλογή έγινε με χρήση ειδικού 
ερωτηματολογίου-εντύπου (Δελτίο 
Επίσκεψης) που σχεδιάστηκε για το σκοπό 
αυτό (Έντυπο 01.05) (ΚΕΠΛΗΝΕΤ, 2013). 





Τα στοιχεία των δελτίων επισκέψεων που 
συλλέχθηκαν καταχωρήθηκαν σε στατιστικό 
πακέτο. Έγινε έλεγχος για λανθασμένες 
εγγραφές και  δημιουργήθηκαν κατάλληλες 
δευτερογενείς μεταβλητές. Ακολούθησε η 
στατιστική επεξεργασία και η ανάλυση των 
δεδομένων έγινε πάλι με την χρήση 
στατιστικού πακέτου, αφού προηγήθηκε η 
προσεκτική κωδικοποίησή των ερωτήσεων 
με εννοιολογική συνέπεια (Αποστολάκης κ.α., 
2009; Αποστολάκης & Σταμούλη, 2007; 
Γναρδέλης, 2006; Αποστολάκης κ.α., 2003). 



Αποτελέσματα



Τύποι Σχολείων
Στο αρχείο δεδομένων είχαμε δελτία επίσκεψης από  

77 Νηπιαγωγεία (10,8%), 257 Δημοτικά (36,1%),  
183 Γυμνάσια (25,7%), 138 Γενικά Λύκεια-ΓΕΛ 
(19,4%), 12 Επαγγελματικά Λύκεια-ΕΠΑΛ (1,7%), 
13 Εργαστηριακά Κέντρα-ΕΚ (1,8%), 7 Εσπερινά 
(1%) και 24 από Διοικητικές Μονάδες (ΚΕΣΥΠ, 
ΚΕΔΔΥ, ΣΣΝ κ.α.) που δεν στεγάζονται στο 
κεντρικό κτίριο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Α’ 
Αθήνας (3,4%).



Τομέας παρέμβασης και 
τύπος σχολείου



Ποσοτικά στοιχεία ανά 
κατηγορία παρεμβάσεων



Καταγραφές Δελτίων επίσκεψης ανά  
κατηγορία τεχνικής παρέμβασης



Ο μέσος χρόνος για την προετοιμασία της επίσκεψης στα 
σχολεία (ή τις Διοικητικές μονάδες) ήταν 4,06 ημέρες. 
Με δεδομένο το χρονικό διάστημα χρήσης του 
συγκεκριμένου δελτίου (Σεπτέμβριος 2013 – Ιούνιος 
2014, εκτός της περιόδου των διακοπών 
Χριστουγέννων και Πάσχα) και του γεγονότος ότι η 
επίσκεψη πραγματοποιείτο από τουλάχιστον δύο 
στελέχη του ΚΕΠΛΗΝΕΤ, έγιναν συνολικά περίπου 
1422  ανθρωποεπισκέψεις (σε χρονική περίοδο 9 
μηνών) ή 158 ανθρωποεπισκέψεις ανά μήνα ή 7,9 
ανθρωποεπισκέψεις ανά ημέρα (κατά μέσο όρο).



Συζήτηση



Ο δείκτης των ανθρωποεπισκέψεων μπορεί να κριθεί 
εξαιρετικός (στο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Α’ Αθήνας υπηρετούν 
εννέα Τεχνικοί Υπεύθυνοι και ένας Υπεύθυνος) με 
δεδομένη την ανάγκη για καθημερινή υποστήριξη της 
Διεύθυνσης Α’ Αθήνας από δύο στελέχη του 
ΚΕΠΛΗΝΕΤ και την δυνατότητα-ανάγκη για 
συμμετοχή των στελεχών του ΚΕΠΛΗΝΕΤ σε 
επιμορφωτικά προγράμματα και άλλες 
δραστηριότητες (ενημερωτικές συναντήσεις, 
τεχνικές επιτροπές, εκθέσεις, κ.α.) που άπτονται 
του ρόλου τους και συμβάλλουν ουσιαστικά στην 
εξειδίκευση και την συνεχή και αναγκαία ενημέρωσή 
τους. 



Τα στοιχεία που παρέχονται στην επιλογή-
καταχώρηση  «Άλλο» (220 παρεμβάσεις), 
δηλαδή διαφορετική τεχνική παρέμβαση από 
τις προκαθορισμένες στο Δελτίο Επίσκεψης, 
σε συνδυασμό με τις παρατηρήσεις που έχουν 
(σε μορφή κειμένου) καταχωρηθεί στο 
Δελτίο, μας υποδεικνύουν την αναγκαιότητα 
για αναθεώρηση-επικαιροποίηση του 
Δελτίου Επίσκεψης, προσθέτοντας επιπλέον 
θέματα για άμεση καταγραφή. 



Οι παρεμβάσεις μας σε αντικείμενα που δεν
αποτυπώνονται στο δελτίο επίσκεψης την φετινή χρονιά
ήταν 220 (17,42%) σε αντίθεση με την περσινή χρονιά
που ήταν μόνο 58 (9,45%).

Οι παρεμβάσεις αφορούσαν κυρίως θέματα όπως:
Τεχνικές διευθετήσεις χώρων, Εγκατάσταση Ελεύθερου
Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ),
Θέματα τήρησης Κανονισμού Εργαστηρίου Πληροφορικής,
Θέματα απόσυρσης και ανακύκλωσης υλικού,
Συμβουλευτικά θέματα αγοράς και εγκατάστασης νέου
υλικού-προδιαγραφές, Σύστημα VBI, Ασφάλεια
Ηλεκτρολογικής εγκατάστασης-UPS-Πολύμπριζα
ασφαλείας, Προετοιμασία σεμιναρίων της μονάδας σε
σχολεία αρμοδιότητάς της κ.α.



Εργαστήρια Πληροφορικής με την αναγκαία 
πιστοποίηση, κανονισμό λειτουργίας και Υπεύθυνο 
υφίσταται μόνο στην Β' Βάθμια. Στην Α' Βάθμια, 
μόνο σχολεία με το Ενιαίο Αναμορφωμένο 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), έχουν 
Εργαστήρια Πληροφορικής που υπόκεινται σε 
συγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας χωρίς όμως 
την αναγκαία πιστοποίηση και χωρίς υπεύθυνο 
εργαστηρίου. 

Αυτό δημιουργεί επιπλέον ιδιαιτερότητες-προβλήματα 
στα εργαστήρια πληροφορικής στα Δημοτικά (στα 
Νηπιαγωγεία αρμοδιότητας μας δεν υπάρχουν 
εργαστήρια) και πολλές φορές απαιτείται 
πολλαπλάσιος χρόνος για την προετοιμασία της 
επίσκεψης.



Το σχολικό έτος 2012-2013 (Αποστολάκης,
2013) το ΚΕΠΛΗΝΕΤ έκανε 650
ανθρωποεπισκέψεις (325 Δελτία επίσκεψης)
στα σχολεία αρμοδιότητάς του ενώ το σχολικό
έτος 2013-2014 έκανε 1422 (711 δελτία
επίσκεψης), αριθμός υπερδιπλάσιος.

Αυτό αιτιολογείται αφενός από την σημαντική
«γήρανση» του εξοπλισμού των εργαστηρίων
Πληροφορικής και αφετέρου από την
εντονότερη δραστηριότητα στα σχολεία της Α’
Βάθμιας (Δημοτικά και Νηπιαγωγεία).



Την παρούσα μελέτη-έρευνα την «τρέχουμε» στο τέλος 
κάθε σχολικής χρονιάς ώστε να παράγονται και 
συγκριτικά στοιχεία για την πορεία των επιμέρους 
στοιχείων της δραστηριότητας «Υποστήριξη 
σχολικών εργαστηρίων». 

Άμεσος στόχος είναι ο επανασχεδιασμός της 
διαδικασίας της συγκεκριμένης δραστηριότητας με 
συμπληρώσεις στο Δελτίο Επίσκεψης αλλά σε σημεία 
που σχετίζονται με την προετοιμασία της επίσκεψης 
στις σχολικές και διοικητικές μονάδες αρμοδιότητάς 
μας.
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