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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
των Πεπραγμένων του Συλλόγου για τη διετία 2011-2013
Δημιουργία
του Συλλόγου

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου ιδρύθηκε το
Σεπτέμβριο του 2011. Το καταστατικό του εγκρίθηκε από το
Ειρηνοδικείο Χίου στις 16/4/2013, με Αριθμό Διάταξης 10. Στο τέλος
της πρώτης του διετίας αριθμεί περίπου 30 τακτικά μέλη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο που αναδείχθηκε από τις πρώτες εκλογές
συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής σύνθεση:
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γραμματέας:
Ταμίας:
Μέλος:

Δημήτρης Αντωνόγλου
Βασίλης Βασιλάκης
Γιώργος Μπουκέας
Γιώργος Χατζηνικολάκης
Γιάννης Συρρής

Κατά τη διάρκεια της διετίας 2011-2013 πραγματοποιήθηκαν
συνολικά οκτώ Γενικές Συνελεύσεις.
Συνεργασία
με ΠΕΚαΠ

Τα μέλη του Συλλόγου συμμετείχαν οργανωμένα και μαζικά στις
εκλογές της ΠΕΚαΠ, που διεξήχθησαν (στη Χίο) στις 9/11/2011.
Την 1/12/2011 απεστάλη στο νέο ΔΣ της ΠΕΚαΠ κείμενο θέσεων για
την Πληροφορική στην εκπαίδευση, το οποίο είχε προηγουμένως
εγκριθεί από τη Γ.Σ. του Συλλόγου. Ένα συνοπτικό κείμενο
προτάσεων εστάλη επίσης στην ΠΕΚαΠ στις 4/7/2013, μια κρίσιμη
περίοδο για τον κλάδο μας. Πέραν αυτών, το Δ.Σ. του Συλλόγου
καλλιέργησε στενές σχέσεις με τα μέλη της νέου Δ.Σ. της ΠΕΚαΠ
και συνεργάστηκε μαζί τους σε πολλά θέματα.

Διαδικτυακή
Προβολή και
Επικοινωνία

Το Γενάρη του 2012 ολοκληρώθηκε η κατασκευή της ιστοσελίδας του
Συλλόγου (www.sepchiou.gr) η οποία έχει ως κύριους στόχους την
προβολή των δράσεων του Συλλόγου, την παροχή ενημέρωσης και τη
δημοσίευση εκπαιδευτικού υλικού. Η ιστοσελίδα φιλοξενείται
δωρεάν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο κι εμπλουτίζεται συνεχώς.
Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών
Πληροφορικής της Χίου, δημιουργήθηκε η λίστα αλληλογραφίας
pliroforikoi_chiou@googlegroups.com, ενώ ενεργοποιήθηκε και πάλι
το forum που είχε δημιουργηθεί το 2011 από το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Χίου.

Επιμορφωτικές
Συναντήσεις

Η βασικότερη δράση του Συλλόγου ήταν η διοργάνωση τακτικών
επιμορφωτικών συναντήσεων, ως συνέχεια των συναντήσεων που
πραγματοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2010-11 υπό την αιγίδα
του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Χίου. Στη διάρκεια της τελευταίας διετίας
πραγματοποιήθηκαν δεκαεπτά συναντήσεις (δέκα για το 2011-2012
και επτά για το 2012-2013) οι οποίες είχαν σε κάθε περίπτωση
συγκεκριμένο θέμα και γενικό σκοπό την ενημέρωση για επιστημονικά, τεχνικά, διδακτικά και παιδαγωγικά θέματα. Η πλήρης
καταγραφή της θεματολογίας είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του
Συλλόγου, μαζί με το συναφές υλικό. Τη δεύτερη χρονιά, αναγνωρίζοντας την ανάγκη μετεξέλιξης του χαρακτήρα των συναντήσεων,
αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν λιγότερες εισηγήσεις και να
οργανωθούν στη θέση τους συναντήσεις εργασίας. Γενικά, οι
επιμορφωτικές συναντήσεις αποτέλεσαν ευκαιρία για ανταλλαγή
απόψεων και προβληματισμών, συνέβαλαν στην ενίσχυση των
δεσμών ανάμεσα στα μέλη του Συλλόγου και οδήγησαν στην
παραγωγή πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού.

Κοινό
Ανακεφαλαιωτικό
Διαγώνισμα

Στις 26 Απριλίου 2012, διοργανώθηκε στα Γενικά Λύκεια της Χίου
κοινό ανακεφαλαιωτικό διαγώνισμα στο πανελλαδικώς εξεταζόμενο
μάθημα Τεχνολογικής Κατεύθυνσης “Ανάπτυξη Εφαρμογών σε
Προγραμματιστικό Περιβάλλον”. Η διεξαγωγή του διαγωνίσματος
διοργανώθηκε από τον Σύλλογο και για την παραγωγή των θεμάτων
συνεργάστηκαν εννέα εκπαιδευτικοί Πληροφορικής.

Επιμορφώσεις:
ΑΡΙΑΔΝΗ και
Β' Επίπεδο ΤΠΕ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου κατέβαλε συντονισμένες προσπάθειες ώστε να
διοργανωθεί τμήμα επιμόρφωσης Β' Επιπέδου στις ΤΠΕ για τους
εκπαιδευτικούς Πληροφορικής στη Χίο. Δυστυχώς, η σοβαρή έλλειψη
επιμορφωτών πανελλαδικά δεν επέτρεψε την υλοποίηση τέτοιου
τμήματος στη Χίο, όπως εξάλλου και σε πολλές άλλες περιοχές. Το
ζήτημα αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό και θα πρέπει το νέο ΔΣ
του Συλλόγου να το παρακολουθεί στενά.
Το καλοκαίρι του 2013, σε συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο
Πληροφορικής Β. Αιγαίου, στάθηκε δυνατή η διοργάνωση του σεμιναρίου ΑΡΙΑΔΝΗ στη Χίο, στο οποίο συμμετείχαν 7 εκπαιδευτικοί
Πληροφορικής. Το πρόγραμμα αυτό, διάρκειας 85 ωρών, πραγματοποιείται από την Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Παιδιατρικής
Kλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και αφορά την ασφάλεια στο
διαδίκτυο. Θεωρούμε σημαντική τη διοργάνωση του σεμιναρίου,
αφού δίνονται σπάνια ευκαιρίες για επιμορφώσεις ανάλογου
επιπέδου στο νησί μας. Μετά το πέρας του σεμιναρίου ο Σύλλογος
θα συμμετέχει στη διοργάνωση ημερίδας για το ασφαλές διαδίκτυο.

Άλλες
Εσωτερικές
Δράσεις

Η πιλοτική εφαρμογή του νέου Προγράμματος Σπουδών στο
γυμνάσιο και η εισαγωγή της Ερευνητικής Εργασίας στο Λύκειο
απασχόλησαν έντονα τα μέλη του Συλλόγου.
Το νέο πρόγραμμα σπουδών του γυμνασίου μελετήθηκε
συντονισμένα από τα μέλη του Συλλόγου, τα οποία στη συνέχεια
προχώρησαν σε συζητήσεις και σχολιασμό. Αρχικά είχε αποφασιστεί
η συνέχεια της δράσης με την συνεργατική παραγωγή μαθησιακών

δραστηριοτήτων, ωστόσο η δράση ανεστάλη εξαιτίας χαμηλής
συμμετοχής.
Ως προς τις Ερευνητικές Εργασίες, αποφασίστηκε η σύσταση
ολιγομελούς ομάδας εργασίας, η οποία μελέτησε γενικά προβλήματα
που αφορούν στο νέο αυτό θεσμό και στη συνέχεια επικεντρώθηκε
στην πρόταση θεματολογίας για Ερευνητικές Εργασίες με κύριο
αντικείμενο την Πληροφορική. Η ομάδα παρουσίασε τα συμπεράσματά της και μελέτες περίπτωσης σε επιμορφωτική συνάντηση.

Εξωτερικές
Δράσεις

Ο Σύλλογος έστρεψε τη δράση του και προς τα έξω, προσπαθώντας
να έρθει σε επαφή με την τοπική κοινωνία. Οι εκδηλώσεις που
ακολουθούν τράβηξαν το ενδιαφέρον των τοπικών μέσων
ενημέρωσης και έδωσαν την ευκαιρία σε μέλη του Συλλόγου να
προβάλλουν την ύπαρξή του και το έργο του στην τοπική κοινωνία.

Ασφαλές
Διαδίκτυο

Στις 8 Φεβρουαρίου 2012, κατόπιν προσκλήσεως του Τομέα
Σχολικών Δραστηριοτήτων της ΔΔΕ Χίου και σε συνεργασία και με
άλλους τοπικούς φορείς, ο Σύλλογος πραγματοποίησε στο Ομήρειο
μια πολύ επιτυχημένη ημερίδα για το Ασφαλές Διαδίκτυο. Η
εκδήλωση είχε τέτοια απήχηση που οδήγησε στην πραγματοποίηση,
κατόπιν προσκλήσεως, ανάλογων εκδηλώσεων μικρότερης κλίμακας
στα Νένητα, την Καλλιμασιά και το Δαφνώνα. Παράλληλα, μέλη του
Συλλόγου διοργάνωσαν στα σχολεία τους ενημερωτικές δράσεις για
τους μαθητές τους.

Έκθεση
“Άβαξ”

Στις 2 Μαρτίου 2012, εγκαινιάστηκε στο Ομήρειο η έκθεση “Άβαξ:
Πλευρές της Ιστορίας των Υπολογιστών στην Ελλάδα”, η διοργάνωση
της οποίας στη Χίο έγινε από τον Σύλλογο. Τη βραδιά των
εγκαινίων πραγματοποιήθηκαν τέσσερις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες
ομιλίες, ενώ κατά την εβδομάδα που ακολούθησε επισκέφθηκαν την
έκθεση περισσότερα από 10 σχολεία, πραγματοποιώντας συχνά
παράλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ξεναγήσεις.
Η επιτυχία της έκθεσης “Άβαξ” οδήγησε σε συζητήσεις σχετικά με τη
οργάνωση μιας μόνιμης έκθεσης τέτοιου τύπου στη Χίο. Έγιναν
ορισμένες διερευνητικές προσπάθειες, οι οποίες οδήγησαν στην
παραχώρηση μιας αίθουσας στο 4ο Γυμνάσιο. Ωστόσο, η
συγκέντρωση του υπολογιστικού υλικού και η γενικότερη υλοποίηση
του εγχειρήματος αποτελούν σύνθετα προβλήματα που απαιτούν
χρόνο και συλλογική προσπάθεια. Θεωρούμε όμως ότι πρόκειται για
μια αξιόλογη κατεύθυνση που θα έπρεπε να απασχολήσει και το νέο
ΔΣ του Συλλόγου.

Επιμορφωτικό
Πρόγραμμα
στα Καρδάμυλα

Την άνοιξη του 2013, μέλη του Συλλόγου σχεδίασαν και υλοποίησαν
ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα για τους μαθητές των Καρδαμύλων,
κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας από το Ίδρυμα Μ. Τσάκου.
Καταβλήθηκε προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα συνεκτικό
πρόγραμμα που να εστιάζει στη δημιουργικότητα και στις
ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, προβάλλοντας έννοιες της
Πληροφορικής και καλλιεργώντας στους μαθητές θετικές στάσεις και

αντιλήψεις. Οι επιμέρους θεματικές ενότητες δεν περιλαμβάνονται
στην επίσημη ύλη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όμως πρακτικά
μπορούν να ενταχθούν στη διδασκαλία της Πληροφορικής, τόσο στο
γυμνάσιο, όσο και στο λύκειο. Το πρόγραμμα στάθηκε αφορμή για
την ανάπτυξη πλούσιου διδακτικού υλικού, το οποίο είναι διαθέσιμο
από την ιστοσελίδα του Συλλόγου με άδεια Creative Commons.
Ως αποτέλεσμα της συνεργασίας μας, το Ίδρυμα Μ. Τσάκου προέβη
σε δωρεά ύψους περίπου χιλίων ευρώ.
Ανοιχτή
Συζήτηση

Την Τρίτη 2 Ιουλίου 2013, διοργανώθηκε ανοιχτή συζήτηση στο
βιβλιοπωλείο Πάπυρος, με κεντρικό ομιλητή τον αναπληρωτή
καθηγητή κ. Αριστοτέλη Τύμπα και θέμα την “κριτική κατανόηση
των εννοιών της Πληροφορικής ως κρίσιμο προαπαιτούμενο μιας
σύγχρονης εκπαίδευσης πολιτών.” Με την εκδήλωση αυτή δόθηκε η
ευκαιρία να προβληθεί η ανάγκη διδασκαλίας της Πληροφορικής ως
επιστήμη, σε μια κρίσιμη περίοδο για τη θέση του κλάδου στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.


Καλοκαίρι 2013:
Νέο Λύκειο και
Μετατάξεις

Το καλοκαίρι του 2013 απεδείχθη ιδιαίτερα δύσκολο για τον κλάδο
μας, τόσο πανελλαδικά, όσο και τοπικά. Το αρχικό νομοσχέδιο του
Υπουργείου Παιδείας για την αναδιάρθρωση της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ουσιαστικά πρότεινε την κατάργηση της Πληροφορικής
από τα Γενικά Λύκεια, ενώ η διαδικασία των υποχρεωτικών
μετατάξεων οδήγησε τον κλάδο μας σε αποψίλωση, με τη διαδικασία
να σημαδεύεται από απαράδεκτα λάθη και παραλείψεις. Το Δ.Σ.
του Συλλόγου κινητοποιήθηκε και προς τις δύο κατευθύνσεις.
Σε σχέση με το νομοσχέδιο, εκδόθηκε ψήφισμα (2/7), γράφτηκαν από
τον Πρόεδρο δύο άρθρα που δημοσιεύτηκαν ευρέως στον
ηλεκτρονικό τύπο (στις 3/7 και στις 10/8), εστάλησαν ηλεκτρονικές
επιστολές στους βουλευτές της Ολομέλειας (στις 5/8) αλλά και σε
εκείνους της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων (στις 30/8).
υποβλήθηκαν σχόλια στη διαβούλευση, πραγματοποιήθηκαν
επισκέψεις στα γραφεία των τοπικών βουλευτών (στις 21/8, 26/8 και
2/9), ενώ υπήρξε και ηλεκτρονική επικοινωνία με ορισμένους
διακεκριμένους επιστήμονες του εξωτερικού. Ταυτόχρονα, σε όλο
αυτό το διάστημα, το Δ.Σ. του Συλλόγου παρακολουθούσε στενά τις
εξελίξεις και συμμετείχε σε ηλεκτρονικά fora, συντονίζοντας τις
δράσεις του με εκείνες άλλων ομάδων και συμμετέχοντας σε
ορισμένες από αυτές.
Ως προς τις μετατάξεις, το Δ.Σ. συναντήθηκε δύο φορές με τη
Διευθύντρια Εκπαίδευσης (στις 21/8 και στις 27/8) για να
αποσαφηνίσει ενδεχόμενα λάθη στην υπουργική απόφαση για τις
μετατάξεις και να τεκμηριώσει ότι ο αριθμός των πλεοναζόντων
εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη Χίο είναι μικρότερος από αυτόν
που υπολογίστηκε αλγοριθμικά στις αρχές του καλοκαιριού του
2013. Στην κατεύθυνση αυτή, απέστειλε και σχετικό έγγραφο στην
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στο Υπουργείο.

Επίτιμα Μέλη

Στην τελευταία Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στις 4/9, κατόπιν
σχετικής εισηγήσεως του Δ.Σ., αποφασίστηκε να εγγραφούν ως
επίτιμα μέλη του Συλλόγου οι: Σταμάτης Ηλιαδάκης (Εκπαιδευτικός
Δευτεροβάθμιας), Αριστοτέλης Τύμπας (Αναπληρωτής Καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών) και Φώτης Σιδηροφάγης (Προϊστάμενος
του Περιφερειακού Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Χίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου). Το καταστατικό του Συλλόγου
προβλέπει την απόδοση αυτής της ιδιότητας σε όσους “έχουν
προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες για την πραγματοποίηση των
στόχων του”.


Αποτίμηση

Με βάση τα παραπάνω, είναι εμφανές ότι η δράση του Συλλόγου σε
αυτήν την πρώτη διετία λειτουργίας του υπήρξε έντονη, πολύπλευρη
και πλήρως ευθυγραμμισμένη με τους καταστατικούς του στόχους.

Μελλοντικές
Κατευθύνσεις

Αποτιμώντας τα πεπραγμένα του Συλλόγου, το Δ.Σ. ιεράρχησε τα
εξής θέματα ως σημαντικά για την συνέχεια:
Αναβάθμιση: Η ανάπτυξη και διαρκής ποιοτική αναβάθμιση των
μαθημάτων Πληροφορικής στην εκπαίδευση αποτελεί τον πρώτο
καταστατικό στόχο του Συλλόγου. Ο στόχος αυτός αποκτά ιδιαίτερη
βαρύτητα μετά την εισαγωγή νέων μαθημάτων γενικής παιδείας στο
Λύκειο, αλλά και την εδραίωση της διδασκαλίας των ΤΠΕ στο
Δημοτικό. Η ουσιαστική στήριξη αυτών των μαθημάτων απαιτεί
ενεργοποίηση και συνεχή προσπάθεια από τους εκπαιδευτικούς του
κλάδου μας.
Εξωστρέφεια: Η εξωστρέφεια του Συλλόγου (αλλά και γενικότερα
των φορέων που σχετίζονται με την Πληροφορική στην εκπαίδευση)
κρίνεται ως ζήτημα πρώτης προτεραιότητας. Είναι σημαντική η
ανάληψη δράσεων οι οποίες απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς άλλων
ειδικοτήτων, στους μαθητές και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Με
τον τρόπο αυτό ο Σύλλογος θα ενισχύσει το κοινωνικό του προφίλ,
θα αναγνωριστεί ως φορέας προσφοράς και αλληλεγγύης και θα
οικοδομήσει κοινωνικές συμμαχίες, ενώ παράλληλα θα διαχύσει αποτελεσματικά τις θέσεις του για την Πληροφορική στην εκπαίδευση.
Συμμετοχή: Το ζήτημα της κινητοποίησης των μελών του Συλλόγου
θεωρείται κρίσιμο. Εκτιμάται ότι το μέχρι στιγμής επίπεδο
συμμετοχής των μελών στις δράσεις είναι τέτοιο που δεν
εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του Συλλόγου σε βάθος χρόνου. Οι
δράσεις που περιγράφηκαν πραγματοποιήθηκαν με περιορισμένους
ανθρώπινους πόρους, γεγονός που αποδεικνύει ότι η καθολική
ενεργοποίηση των μελών θα μπορούσε να επιφέρει πραγματικά
εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Στοχοθεσία: Οι περισσότερες δράσεις του Συλλόγου δεν ήταν εξ
αρχής προγραμματισμένες. Αυτό δεν μειώνει ούτε την σημασία τους,
ούτε την επιτυχία τους, εκτιμάται όμως ότι ο σχεδιασμός δράσεων
με βάση συγκεκριμένους στόχους θα εστιάσει αποδοτικότερα τους
διαθέσιμους πόρους του Συλλόγου και θα οδηγήσει σε πιο ουσια-

στικά αποτελέσματα. Είναι απαραίτητο το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου
να συντάξει ένα ενημερωμένο κείμενο θέσεων, στο οποίο θα ιεραρχεί
τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο μας, θα καταγράφει τις
θέσεις του επ' αυτών και θα προτείνει τις ανάλογες δράσεις.
Επίλογος

Το απερχόμενο Δ.Σ. ελπίζει η συνέχεια για τον Σύλλογό μας να είναι
ακόμα πιο δυναμική και ελπιδοφόρα. Τα μέλη του δεσμεύονται να
είναι παρόντα και να συμβάλλουν ουσιαστικά σε όλες τις δράσεις
του Συλλόγου.
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Δημήτρης Αντωνόγλου

Γιώργος Μπουκέας

