
4η Γενική Συνέλευση
Σύνοψη

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 20 Ιουνίου 2012, η 4η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου 
μας.  Το θέμα της  ήταν η  αξιολόγηση της  δράσης του Συλλόγου τον  πρώτο χρόνο 
λειτουργίας του και η συζήτηση προτάσεων για το επόμενο σχολικό έτος.

Υπάρχει  συμφωνία  οτι  οι  τακτικές  συναντήσεις  του  Συλλόγου  πρέπει  να 
συνεχιστούν, πιθανότατα όμως θα πρέπει να ανανεωθούν και να μετεξελιχθούν για να 
τραβήξουν το ενδιαφέρον των συναδέλφων, τόσο για να αναλάβουν την παρουσίαση 
θεμάτων,  όσο  και  για  να  παρακολουθήσουν  (θέση  Δ.Σ.).  Ίσως  οι  συνάδελφοι 
αισθάνονται  οτι  η  θεματολογία  έχει  πλέον  κορεστεί  (Σκαπινάκης),  αν  και  πάντα 
μπορούν να βρεθούν θέματα με εκπαιδευτικό ενδιαφέρον (Μπουκέας). 

Μια σκέψη είναι κάποιες από τις συναντήσεις να έχουν τη μορφή workshop, 
δηλαδή  οι  παριστάμενοι  να  επεξεργάζονται  κάποιο  συγκεκριμένο  θέμα  με  τελικό 
σκοπό την συνεργατική παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (θέση Δ.Σ.). Το υλικό αυτό 
θα μπορούσε επίσης να εμπλουτίσει την ιστοσελίδα του Συλλόγου, καθιστώντας το πιο 
χρήσιμο για τους επισκέπτες (Κοντογιάννης). Έχει παρατηρηθεί οτι η επισκεψιμότητα 
της ιστοσελίδας όποτε παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό είναι πολύ υψηλή (Φουκαράκης).

Επίσης,  δεν  είναι  απαραίτητο  οι  συναντήσεις  να  γίνονται  εντός  ωρολογίου 
προγράμματος και κατόπιν άδειας της ΔΔΕ Χίου.

Έγινε  επίσης  αναφορά  σε  θέματα  που  αφορούν  την  αλληλεπίδραση  του 
Συλλόγου  με  άλλες  ομάδες.  Σημειώθηκε  οτι  θα  πρέπει  να  γίνει  προσπάθεια  να 
προσεγγιστούν  οι  αναπληρωτές  εκπαιδευτικοί  Πληροφορικής  (Συρρής).  Θα  πρέπει 
επίσης  να  διερευνηθεί  το  ενδεχόμενο  επικοινωνίας  και  με  άλλους  συλλόγους 
εκπαιδευτικών  Πληροφορικής,  ώστε  να  ενημερωθούμε  για  τις  δράσεις  που 
διοργανώνουν  και  τα  προβλήματα  που  αντιμετωπίζουν  (Φουκαράκης).  Τέλος,  θα 
πρέπει να συζητηθεί η στάση που θα πρέπει να τηρήσει ο Σύλλογος σε ενδεχόμενες 
επαφές από άλλες ομάδες με αιτήματα επιμόρφωσης σε θέματα ΤΠΕ (Φουκαράκης).

Έγιναν επίσης προτάσεις για τις δράσεις που θα μπορούσε να διοργανώσει ο 
Σύλλογος την επόμενη σχολική χρονιά. Υπήρξε συμφωνία οτι πρέπει να δοθεί έμφαση 
στην  προβολή  της  Πληροφορικής  ως  επιστήμης  και  ως  επαγγελματικού  πεδίου 
(θέση Δ.Σ.). Κάτι τέτοιο αποτελεί εξάλλου και τον πυρήνα των καταστατικών στόχων 
του Συλλόγου. Κλειδί βέβαια για την επιτυχία οποιασδήποτε δράσης είναι η ενεργή 
συμμετοχή  των  μελών.  Σημειώθηκε  επίσης  οτι  έχει  μεγάλη  σημασία  τα  μέλη  του 
Συλλόγου να προβάλλουν ενεργά τις θέσεις του και τις δράσεις του στα σχολεία τους 
(Μπουκέας).

Προτάθηκε επίσης να διερευνηθεί η χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην 
εκπαίδευση, ώστε να εκμεταλλευτούμε την απήχηση που αυτά έχουν στους μαθητές 



(Παπαδόπουλος).  Μια  ακόμα  πρόταση  είναι  η  εστίαση  στις  ΤΠΕ  που  είναι 
απαραίτητες για την εκπόνηση των ερευνητικών εργασιών, π.χ. επεξεργασία εικόνας, 
ήχου  και  βίντεο,  και  η  παραγωγή  επιμορφωτικού  υλικού  που  να  απευθύνεται  σε 
καθηγητές άλλων ειδικοτήτων (Ηλιαδάκης). Εκφράστηκε επιφύλαξη σε σχέση με τη 
συστηματική σύνδεση των εκπαιδευτικών Πληροφορικής με τις ΤΠΕ, με αποτέλεσμα 
να  μην  είναι  σαφές  στους  μαθητές  ποιο  είναι  το  πραγματικό  τους  αντικείμενο 
(Μπουκέας).

Στο τέλος,  συζητήθηκε η  αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών Πληροφορικής  ως 
αποκλειστικών  αρμοδίων  για  την  ηλεκτρονική καταχώριση στοιχείων.  Στέλεχος  της 
ΔΔΕ  πρόσφατα  δήλωσε  οτι  οι  τελειόφοιτοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στους 
εκπαιδευτικούς  Πληροφορικής  για  τα  μηχανογραφικά  τους,  ενώ  κάτι  τέτοιο  δεν 
προκύπτει  από  την  σχετική  εγκύκλιο.  Είναι  επίσης  δεδηλωμένη  η  πρόθεση  της 
Διευθύντριας ΔΔΕ να καλέσει τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής (όπως και πέρυσι) 
ώστε να συνδράμουν στην ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων αναπληρωτών και 
ωρομισθίων τον μήνα Ιούλιο. Όλα τα παραπάνω συζητήθηκαν διεξοδικά. Προτάθηκε να 
ζητηθεί  η  απαλλαγή  των  εκπαιδευτικών  που  θα συμμετέχουν  από  τη  θερινή  τους 
υπηρεσία αλλά υπήρξε συμφωνία οτι ο Σύλλογος δεν πρέπει να υιοθετήσει στο θέμα 
αυτό  προσέγγιση  “ανταλλαγής”  αλλά  να  ζητήσει  ισότιμη  αντιμετώπιση.  Έτσι, 
αποφασίστηκε η σύνταξη εγγράφου προς τη ΔΔΕ που να ζητά να μην ανατίθενται 
τέτοιες  εργασίες  αποκλειστικά  σε  εκπαιδευτικούς  Πληροφορικής,  αλλά  και  σε 
πιστοποιημένους συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων.
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