1η Γενική Συνέλευση
Σύνοψη
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 26 Οκτωβρίου 2011, η 1 η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
μας. Ακολουθεί σύνοψη των θεμάτων που συζητήθηκαν και των τοποθετήσεων:
1. Χαιρετισμός του Προέδρου
Απευθύνθηκε χαιρετισμός προς τα μέλη του Συλλόγου (Αντωνόγλου). Βασικά σημεία:
•

Το μέγεθος του Συλλόγου ευνοεί τη λήψη συλλογικών αποφάσεων. Είναι όμως
θεμελιώδους σημασίας η ενεργή συμμετοχή όλων των μελών μας.

•

Ο Σύλλογος θα πρέπει να εργαστεί (σε τοπικό και εθνικό επίπεδο) για την
ισχυροποίηση της θέσης του κλάδου μας. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε θέματα
επικοινωνιακής πολιτικής, διαδίδοντας και αποσαφηνίζοντας τις απόψεις και τις
θέσεις μας. Ο κλάδος μας πάσχει σε αυτό το επίπεδο.

•

Θα πρέπει επίσης να δοθεί έμφαση στην προαγωγή της δημιουργικότητας και
της αλγοριθμικής σκέψης στην εκπαίδευση, κάτι το οποίο αρμόζει και στο
πνεύμα των μαθημάτων μας.

2. Πιθανές δράσεις του Συλλόγου
Αναγνώστηκε το άρθρο 2 του καταστατικού (οι στόχου του Συλλόγου) και
συζητήθηκαν πιθανές δράσεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν προς επίτευξή τους.
Συγκεκριμένα, προτάθηκαν τα εξής:
•

Επιμόρφωση συναδέλφων άλλων ειδικοτήτων στη χρήση ΤΠΕ: Πιθανότατα
απαιτείται μια σειρά από σεμινάρια (Φουκαράκης, Βασιλάκης), αλλά πρέπει να
ληφθεί υπόψη οτι το έμψυχο υλικό του Συλλόγου πιθανώς να μην μπορεί να
στηρίξει μια δράση διαρκείας (Φουκαράκης, Μπουκέας). Χρειάζεται μεγάλη
προσοχή στη φιλοσοφία με την οποία θα προσεγγιστούν τα σεμινάρια. Θα
πρέπει να υιοθετηθεί μια στάση στήριξης των συναδέλφων που επιθυμούν να
αυτο-εκπαιδευτούν, χωρίς να προβληθεί η εικόνα της ειδικότητάς μας ως
εξυπηρετούσα τις τεχνικές ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας... (Μπουκέας,
Συρρής). Εναλλακτικά, μπορεί να διεξαχθεί ημερίδα ή workshop (Συρρής). Μια
τέτοια επιμόρφωση θα οδηγούσε και σε καλύτερη αξιοποίηση των εργαστηρίων
(Καραβασίλης). Υπάρχουν επιφυλάξεις οτι πιθανώς πολλοί συνάδελφοι άλλων
ειδικοτήτων να μην ενδιαφέρονται για την ενσωμάτωση της χρήσης ΤΠΕ στην
εκπαίδευση (Μανωλάκη), οπότε στόχος των σεμιναρίων θα είναι ακριβώς να
προσελκυστούν αυτοί οι συνάδελφοι (Συρρής). Η θεματολογία δε θα πρέπει να
περιοριστεί σε εφαρμογές γραφείου (Αντωνόγλου).

•

Συνέχιση των επιμορφωτικών συναντήσεων: Θεωρείται αυτονόητο οτι οι
επιμορφωτικές συναντήσεις θα συνεχιστούν, ίσως μάλιστα να πρέπει να
“εμπλουτιστούν” καλώντας για εισηγητές ακόμα και συναδέλφους από άλλες
περιοχές (Φουκαράκης). Πιθανώς για μερικούς εισηγητές που βρίσκονται μακριά
να μπορεί να γίνει τηλεδιάσκεψη (Αντωνόγλου).

•

Διεξαγωγή ημερίδας: Πρόκειται για μια δράση που απαιτεί ιδιαίτερα
λεπτομερή σχεδίαση σε βάθος χρόνου (Καραβασίλης) και επαρκή προβολή στην
τοπική κοινωνία (Συρρής). Ως πιθανό θέμα προκρίνεται η φύση της επιστήμης
της Πληροφορικής (Αντωνόγλου, Μπουκέας), αλλά και η ασφαλής χρήση του
διαδικτύου (Καραβασίλης).

•

Επισκέψεις σε σχολεία για ενημέρωση

•

Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού: Στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μπορεί να
αναρτηθεί υλικό που έχουν δημιουργήσει οι συνάδελφοι (φύλλα εργασίας,
ασκήσεις, διαγωνίσματα, παρουσιάσεις) (Φουκαράκης, Κοντογιάννης), αλλά και
υλικό που θα δημιουργηθεί από κοινού από μέλη του Συλλόγου ειδικά για αυτό
το σκοπό (Βασιλάκης). Αν είναι να γίνει παραγωγή υλικού, καλό θα ήταν να
εστιάσουμε σε συγκεκριμένη περιοχή – ίσως η πιο πρόσφορη να είναι το νέο
πρόγραμμα σπουδών του γυμνασίου (Μπουκέας).

•

Έκδοση περιοδικού: Θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια περιοδική έκδοση με
θέματα ειδικού ενδιαφέροντος (Βασιλάκης). Πρόκειται για εγχείρημα που
χρειάζεται στήριξη σε βάθος χρόνου, είναι μια δέσμευση που απαιτεί πόρους
(Συρρής).

3. Θεματολογία και προγραμματισμός επιμορφωτικών συναντήσεων
Αναγνώστηκαν τα θέματα που έχουν προταθεί μέχρι στιγμής (διαθέσιμα στο
http://goo.gl/D7iTD). Η λίστα των θεμάτων δεν επεκτάθηκε. Δεν κατέστη δυνατό να
γίνει προγραμματισμός των πρώτων συναντήσεων, αφού κανένας συνάδελφος δεν
εξέφρασε δημοσίως ενδιαφέρον να αναλάβει προς το παρόν κάποιο θέμα. Συζητήθηκε
το πνεύμα των συναντήσεων και τονίστηκε η ανάγκη ενεργής συμμετοχής όλων των
μελών του Συλλόγου.
4. Υλοποίηση ιστοσελίδας του Συλλόγου
Εκφράστηκε η άμεση ανάγκη δημιουργίας μιας ιστοσελίδας για το Σύλλογο. Ως προς
το περιεχόμενο της ιστοσελίδας προτάθηκαν τα εξής:
•

εκπαιδευτικό υλικό

•

παραπομπές σε εκπαιδευτικό και ελεύθερο λογισμικό

•

υλικό επιμορφωτικών συναντήσεων,

•

ενημερωτικά θέματα

•

καταστατικό και σύνθεση Συλλόγου

•

σταχυολογημένη νομοθεσία, σχετική με την Πληροφορική στην εκπαίδευση,

•

άρθρα των μελών του Συλλόγου

Την υλοποίηση και συντήρηση της ιστοσελίδας του Συλλόγου ανέλαβε ο Ηλίας
Παπαδόπουλος, σε συνεργασία με τον Βασίλη Βασιλάκη.
5. Εγγραφή των μελών του Συλλόγου στην ΠΕΚΑΠ και συμμετοχή στις
επικείμενες εκλογές της
Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τη δυνατότητα των μελών του Συλλόγου να
εγγραφούν στην ΠΕΚΑΠ και να συμμετέχουν στις επικείμενες εκλογές της. Η πρόταση
εγκρίθηκε ομόφωνα και το Δ.Σ. θα αναλάβει τη διεκπεραίωση της διαδικασίας και τη
συγκέντρωση πληροφοριών για τους υποψηφίους.
6. Θέματα εκτός ημερησίας διάταξης
•

Αναγνώστηκε και σχολιάστηκε δελτίο τύπου της ΠΕΚΑΠ της 25/10/2011.

•

Σχολιάστηκε η ανάγκη υιοθέτησης λύσεων ανοιχτού λογισμικού στην εκπαίδευση
και ουσιαστικής στήριξης ενός τέτοιου εγχειρήματος από το Σύλλογό μας
(Παζάρας). Επισημάνθηκε οτι πολλά μέλη του Συλλόγου χρησιμοποιούν ήδη τα
sch-scripts στα εργαστήριά τους, ενώ πέρυσι αποτέλεσαν και αντικείμενο
εργαστηριακής παρουσίασης (Μπουκέας). Ωστόσο, επειδή πρόκειται πράγματι
για μια ιδιαίτερα ελκυστική λύση, είναι εφικτό και φέτος να επαναληφθεί η
παρουσίαση και μάλιστα σε ευρύτερο κοινό, με σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή
διάδοση (Χατζηνικολάκης, Μπουκέας).
Χίος, 26 Οκτωβρίου 2011
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Παρόντα μέλη

Δημήτρης Αντωνόγλου

Γιώργος Μπουκέας

Βασίλης Βασιλάκης
Σταύρος Καραβασίλης
Φωτεινή Κάραλη
Στέλιος Καραμανής
Δημοσθένης Κεφαλάς
Γιώργος Κοντογιάννης
Χρύσω Μανωλάκη
Χρήστος Παζάρας
Γιώργος Παπαμιχαλάκης
Πάρης Παπαπαρασκευάς
Μαρία Στεφάνου
Γιάννης Συρρής
Ελένη Τσικολή
Γιώργος Φουκαράκης
Γιώργος Χατζηνικολάκης

