3η Γενική Συνέλευση
Σύνοψη
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 8 Φεβρουαρίου 2012, η 3η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
μας. Το μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη ήταν η λειτουργία του Συλλόγου και
συγκεκριμένα οι δράσεις του και η συμμετοχή των μελών σε αυτές. Ακολουθεί σύνοψη
των τοποθετήσεων:
1. Ως προς τη δράση για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου.
Η δράση χαρακτηρίζεται ως αποτυχημένη, αφού η συμμετοχή των μελών σε αυτή ήταν
σχεδόν μηδενική (Αντωνόγλου). Πολλά μέλη αποδίδουν την έλλειψη συμμετοχής στην
απογοήτευση που προκάλεσε η ανάγνωση του ίδιου του Προγράμματος Σπουδών: η
εστίαση αποκλειστικά στις ΤΠΕ, η απουσία εννοιών της Πληροφορικής και το
ενδεχόμενο σύνδεσης του μαθήματος με την πιστοποίηση των μαθητών κρίνεται ως
πολύ αρνητική εξέλιξη (Συρρής, Καραμανής, Τσικολή, Παζάρας). Οι συνάδελφοι ίσως
δεν εκτίμησαν τη δράση ως χρήσιμη, σημαντική ή επείγουσα (Συρρής), πιθανώς επειδή
το πρόγραμμα σπουδών θα εφαρμοστεί από την επόμενη σχολική χρονιά
(Παπαδόπουλος). Ίσως υπήρξε έλλειψη παρακίνησης – οι συνάδελφοι δεν έχουν
συνηθίσει σε τέτοιου είδους δράσεις και χρειάζονται ενθάρρυνση (Συρρής) και
στενότερη καθοδήγηση (Κοντογιάννης). Θα ήταν θετική η οργάνωση συναντήσεων και η
επιτόπου συνεργασία (Βασιλάκης, Παπαδόπουλος).
Η δράση ήταν ευκαιρία για συνεργασία όλων των μελών του συλλόγου.
Υπερψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση αλλά δεν στηρίξαμε την ίδια μας την
απόφαση, οπότε θα ήταν προτιμότερο να είχε καταψηφιστεί, εφόσον δεν υπήρχε
πραγματικά ενδιαφέρον (Μπουκέας). Το γεγονός οτι τα μέλη δεν συμμετέχουν ενεργά
σε κάποια δράση δε σημαίνει απαραίτητα οτι δεν ενδιαφέρονται, κατ' αναλογία με
τους μαθητές που εργάζονται στο σχολείο αλλά όχι στο σπίτι (Συρρής). Ο Σύλλογος
είναι παραγωγικός και με έντονη παρουσία. Οι δράσεις του κινούνται στη σωστή
κατεύθυνση και πρέπει να αξιολογούνται συνολικά και όχι μεμονωμένα. Οι πολύ
συχνές συναντήσεις θα ρίξουν την συμμετοχή. Οι συνάδελφοι δεν πρέπει να πιεστούν
γιατί θα έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα (Καραβασίλης). Σε οποιοδήποτε συλλογικό
όργανο τα μέλη συμμετέχουν με τη θέλησή τους. Αλλά πρέπει να μας πουν αν τους
ενδιαφέρουν πραγματικά οι δράσεις που οργανώνονται και τι είδους θεματολογία τους
ενδιαφέρει. Η δράση του γυμνασίου ήταν μια καλή αφορμή να γίνει αυτή η κουβέντα
περί συμμετοχής (Βασιλάκης).
2. Ως προς τις Επιμορφωτικές Συναντήσεις
Η προσέλευση δεν είναι μεγάλη, παρά το τρίωρο που μας δόθηκε από τη ΔΔΕ για το
σκοπό αυτό (Αντωνόγλου). Το τρίωρο δεν αποτελεί χάρη προς τους συναδέλφους, είναι
επιπλέον δουλειά. Η διευκόλυνση του τριώρου δεν παρέχεται από τη ΔΔΕ, αλλά από
τα σχολεία που διαμορφώνουν κατάλληλα το πρόγραμμά τους (Συρρής).

Είναι επιθυμητό σε μια από τις συναντήσεις να μη γίνει εισήγηση αλλά μια ανοιχτή
συζήτηση για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Συρρής) και για την πιστοποίηση
(Καραβασίλης). Θα διαμορφώσουμε απόψεις ως Σύλλογος και θα οδηγηθεί ο
σχεδιασμός των σχετικών δράσεων (Συρρής). Οι συναντήσεις είναι πολύ ενδιαφέρουσες
και έχουν καλύψει πάρα πολλά θέματα. Τώρα θα χρειαστεί να μπούμε σε πιο
εξειδικευμένη θεματολογία που ίσως να μην ενδιαφέρει όλους τους συναδέλφους. Τα
εξειδικευμένα θέματα απαιτούν μεγάλο χρόνο προετοιμασίας από τον εισηγητή, ο
οποίος ίσως αισθάνεται οτι ο χρόνος αυτός θα πάει χαμένος (Καραμανής). Το
παιδαγωγικό και διδακτικό κομμάτι λείπει από τη θεματολογία των συζητήσεων.
Πρέπει να συζητήσουμε πως διδάσκουμε κάποια πράγματα (Βασιλάκης,
Χατζηνικολάκης). Κάτι τέτοιο ίσως είναι πιο εξειδικευμένο και δεν ενδιαφέρει όλους
τους συναδέλφους (Συρρής) αν και πάντα μπορείς να πάρεις κάτι από τις διδακτικές
ιδέες που θα σου δώσει ένας συνάδελφος (Αντωνόγλου).
3. Γενικές Τοποθετήσεις
Μερικές φορές φαίνεται να έχουμε για το Σύλλογο μεγάλες προσδοκίες. χρειάζεται
μια πιο χαλαρή προσέγγιση (Κοντογιάννης). Πρέπει να καταλάβουμε οτι η συμμετοχή
στο σύλλογο μας ωφελεί όλους, έστω και μακροπρόθεσμα (Βασιλάκης). Είναι
αναμενόμενο ο Σύλλογος να έχει σκαμπανεβάσματα, το ζητούμενο είναι να μην
“κάτσει” εντελώς. Οι συνάδελφοι ενδιαφέρονται για το Σύλλογο. Πρέπει να
ανεβαίνουμε ένα σκαλοπάτι τη φορά και για μερικούς αυτό το σκαλοπάτι μπορεί να
είναι ψηλό (Καραμανής). Η πιο στοιχειώδης προσφορά ενός μέλους στο Σύλλογο είναι
η προβολή των δράσεών του προς τα έξω. Δείχνει ενδιαφέρον. Δείχνει οτι
αντιμετωπίζει το Σύλλογο σαν κάτι δικό του (Μπουκέας).
4. Έκθεση Άβαξ
Ο Γραμματέας ενημέρωσε τα μέλη του Συλλόγου οτι οι διοργανωτές της έκθεσης
“Άβαξ: Η Ιστορία των Υπολογιστών στην Ελλάδα” ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν
την έκθεση και στη Χίο και επικοινώνησαν με το Σύλλογο ζητώντας να είναι
συνδιοργανωτής. Το ΔΣ πιστεύει οτι αυτό είναι μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη. Τα μέλη
του Συλλόγου θα χρειαστεί να βοηθήσουν στην οργάνωση και προβολή της έκθεσης,
στα εγκαίνια και στις επισκέψεις των σχολείων.
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