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Χίος, 4/7/2013
Θέμα: Προτάσεις προς το Δ.Σ. της Π.Ε.Κα.Π.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου, επιθυμεί
να συμβάλει, αυτήν την εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή, στην προσπάθεια ανάσχεσης των
δυσμενών εξελίξεων που αναμένονται (και) για τον κλάδο μας. Στο πλαίσιο αυτό,
καταθέτει στο Δ.Σ. της Π.Ε.Κα.Π τις ακόλουθες προτάσεις.
Προβολή Θέσεων προς το Υπουργείο Παιδείας
Η παρουσία μας στο Υπουργείο θα πρέπει να είναι εντονότατη, καθιστώντας σαφές ότι
ο κλάδος των εκπαιδευτικών Πληροφορικής είναι πλήρως ενεργοποιημένος. Οι
ανακοινώσεις και οι επιστολές είναι απαραίτητες, αλλά δεν έχουν αποτέλεσμα προς
την κατεύθυνση του Υπουργείου, όπου είναι απαραίτητες καθημερινές τηλεφωνικές
επικοινωνίες και προσωπικές επαφές για τη επίμονη προβολή των θέσεων μας.
Θεωρούμε δε ότι το νομοσχέδιο για το νέο Λύκειο και την τεχνική εκπαίδευση είναι η
τελευταία ευκαιρία του κλάδου να αυξήσει την παρουσία του στα σχολεία,
αυξάνοντας τις ανάγκες σε διδακτικές ώρες. Επομένως, ο χρόνος που απομένει είναι
ελάχιστος.
Επισημαίνουμε κάτι που είναι ευρέως γνωστό: οι σύμβουλοι “πληροφορικής” που
κινούνται στο υπουργείο δεν είναι στην πραγματικότητα σχετικοί με το αντικείμενο
και προξενούν τεράστια ζημιά στον κλάδο, συμβουλεύοντας τεχνολογικά αναλφάβητους υπουργούς. Οφείλουμε να τους αποδομήσουμε, να τους απονομιμοποιήσουμε
και να απαιτήσουμε την αντικατάστασή τους.
Ευρύτερη Προβολή Θέσεων
Οι φωνές μας σε όλα τα μέσα πρέπει να πολλαπλασιαστούν και μια προτροπή από
την Π.Ε.Κα.Π. θα συντελούσε προς αυτήν την κατεύθυνση. Ένα έγγραφο τεκμηρίωσης
με τις θέσεις μας και τα αντεπιχειρήματα προς τα επιχειρήματα του Υπουργείου θα
ήταν πολύ χρήσιμο, ώστε να υπάρχει ορθή και ενιαία εικόνα προς τα έξω. Η ίδια η
ΠΕΚαΠ θα πρέπει να απλωθεί στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς είναι μεγάλη ευκαιρία οι
θέσεις μας να διαδοθούν σε μη-Πληροφορικούς.
Από τις δράσεις που διοργανώνουμε σε τοπικό επίπεδο, είναι απολύτως σαφές πως ο
κόσμος είναι θετικότατος στα αιτήματά μας για αύξηση ωρών διδασκαλίας. Δεν
μπορεί να αφήσει κανέναν ασυγκίνητο η μία ώρα Πληροφορικής στο Γυμνάσιο και η

ανυπαρξία της στο Λύκειο (αν κάποιος δεν κάνει τις σχετικές επιλογές). Είναι
απολύτως αποδεκτή η θέση ότι οι Πληροφορικοί δεν πλεονάζουν, αλλά είναι οι ώρες
διδασκαλίας ελλειμματικές για ένα τέτοιο αντικείμενο.
Είναι ευκαιρία να δημοσιοποιήσουμε και να παγιώσουμε τα αιτήματά μας. Πρέπει να
ζητάμε επιτακτικά και σταθερά, ότι πιστεύουμε πως μας ανήκει. Ανεξάρτητα από την
έκβαση αυτής της μάχης πρέπει να συνεχίσουμε να πολεμάμε.
Αναζήτηση Συμμαχιών
Είναι απολύτως απαραίτητο να ενεργοποιηθούν άμεσα φορείς που σχετίζονται με την
Πληροφορική, με πρώτους τους Πανεπιστημιακούς και τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων
Πληροφορικής.
Παράλληλα, οφείλουμε να εδραιώσουμε συμμαχίες με ένα ευρύ φάσμα άλλων φορέων,
όπως ενώσεις καθηγητών άλλων ειδικοτήτων, την ΟΛΜΕ, τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ
και τους ΟΤΑ και επιλεγμένα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Δράσεις
Θεωρούμε ότι την επόμενη χρονιά η Π.Ε.Κα.Π. θα πρέπει να οργανώσει ή να
ενθαρρύνει δράσεις που θα οικοδομήσουν σχέσεις αλληλεγγύης και θα ενημερώσουν το
κοινωνικό σύνολο για την πραγματική φύση του αντικειμένου μας. Μερικά
παραδείγματα είναι: δωρεάν φροντιστήρια προς τους μαθητές και επιμορφωτικές
δράσεις προς συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων (με αντικείμενο την Πληροφορική, όχι
τις σχετικές δεξιότητες), σχολικά project με αντικείμενο την Πληροφορική και
“εκστρατείες” (π.χ. με animations ή video που μπορούν να διαδοθούν εύκολα μέσω
διαδικτύου).
Συνάδελφοι, ο χρόνος πιέζει. Σας βεβαιώνουμε πως σε τοπικό επίπεδο εργαζόμαστε
με όλες μας τις δυνάμεις. Τα μάτια όλων μας είναι στραμμένα επάνω σας αυτές τις
στιγμές.
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