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 Πανελλήνια ∆ιηµερίδα Καθηγητών Πληροφορικής ∆.Ε. 

 

 
       Πρωτίστως σας καλωσορίζω όλους σε αυτό το θαυµάσιο γεγονός και αισθάνοµαι 

ιδιαίτερη τιµή από την έκταση της πανελλήνιας συµµετοχής. Θέλω να ξεκινήσω µε το να 

συγχαρώ την ΠΕΚαΠ και τους συνδιοργανωτές για την ιστορία αυτής της διηµερίδας. Πλέον 

στο τρίτο έτος της, αρχίζει και «πατάει» στα πόδια της. Είναι µια ωραία πρωτοβουλία στο 

πλαίσιο της οποίας θα έχουµε πολύ καλές συζητήσεις σε ένα, ευελπιστώ, πολύ θετικό κλίµα. 

Ξέρουµε όλες και όλοι ότι έχουµε πολλά να µάθουµε για τον τρόπο µε τον οποίο 

ασχολούµαστε µε την Πληροφορική και γενικότερα τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 

 

     Είµαι στην ευχάριστη θέση να πω σήµερα ότι σκοπεύουµε αυτό να γίνει ένα συνεδριακό 

γεγονός, ώστε να αναπτυχθεί και να ενισχυθεί η εργασία µας σε επιστηµονικό επίπεδο. 

Ακόµη και στις συναντήσεις που είχαµε νωρίτερα όλοι εµείς συνειδητοποιήσαµε την 

τεράστια ποσότητα ανταλλαγής πληροφοριών που χρειάζεται σε έναν πολύ γρήγορα 

µεταβαλλόµενο κόσµο και τα οφέλη που όλοι µπορούµε να αποκοµίσουµε από τις 

συζητήσεις µεταξύ µας, αλλά και µε τους συναδέλφους µας στην αγορά εργασίας σχετικά µε 

την πρόοδο που συµβαίνει γύρω µας. 

 

     Επαινώ πραγµατικά και συγχαίρω τους διοργανωτές γι’ αυτό το γεγονός, που εστιάζει 

κυρίως την προσοχή του στην καινοτοµία και στη δηµιουργικότητα αλλά και στη 

συνεργασία ανάµεσα στην αγορά εργασίας, το Υπουργείο και την Πληροφορική κοινότητα 

της εκπαίδευσης, η οποία είναι πολύ σηµαντική για να πετύχουµε σε αυτούς τους τοµείς.  

 

Το γνωστικό αντικείµενο της πληροφορικής οφείλει να αναδειχτεί στο επίπεδο που του 
ανήκει. Είµαστε στην εποχή της πληροφορίας, και βαδίζουµε στην κοινωνία της γνώσης 
µε τις σχολές Πληροφορικής (ΑΕΙ και ΑΤΕΙ) να έχουν τις πιο υψηλές βάσεις εισαγωγής. Η 
επιστήµη της πληροφορικής οφείλει να βρει το χώρο της στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
και όχι να υποβαθµίζεται απ’ αυτήν, ενώ αποθεώνεται από την Τριτοβάθµια εκπαίδευση 
και την αγορά εργασίας.i 
 

    Τι πραγµατικά επιδιώκουµε όλοι, πώς δηλαδή µπορούµε να βελτιώσουµε τα εκπαιδευτικά 

πρότυπα; Επειδή έχουµε ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο εργαστήριο, δεν σηµαίνει ότι αυτό 

αλλάζει την εκπαίδευση σε κανένα επίπεδο. Αυτό εξαρτάται από το εάν χρησιµοποιείται το 

µέσο, πώς χρησιµοποιείται και εάν χρησιµοποιείται µε τον αποτελεσµατικότερο τρόπο.  

 

     Γενικότερα βλέπουµε την Πληροφορική και τις ΤΠΕ να έχουν έναν αντίκτυπο στα 

εκπαιδευτικά πρότυπα. Αλλά εάν πρόκειται όλοι να ωφεληθούµε, πρέπει να δούµε τις ΤΠΕ 

να ενσωµατώνονται στη διδασκαλία και τη µάθηση και να κάνουµε πολύ περισσότερα για να 

υποστηρίξουµε τους συναδέλφους και άλλων ειδικοτήτων ώστε να αναπτύξουµε τις νέες 

παιδαγωγικές και να εξετάσουµε αυτά τα ζητήµατα µε τρόπο καινοτόµο και δηµιουργικό. 

 

      Και σε αυτό ακριβώς έχει επικεντρωθεί η διηµερίδα µας. Εάν λέµε ότι κάθε παιδί είναι 

σηµαντικό, εάν αρχίζουµε από την πρόταση του πώς µπορούµε να υποστηρίξουµε την 

εκπαιδευτική ανάπτυξη, πώς εµείς µπορούµε να βελτιώσουµε τα εκπαιδευτικά πρότυπα για 

κάθε παιδί, όποιες και αν είναι οι ικανότητές τους, οποιοδήποτε και αν είναι το επίπεδο των 

Άρις Λούβρης 
louvris@sch.gr  

Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών 

Πληροφορικής (Π.Ε.Κα.Π.) 

Site: www.pekap.gr Weblog: http://pekap.blogspot.com  

E-mail: pekap@pekap.gr  



 2 

προηγουµένων επιδόσεών τους; Το θέµα είναι µπορούν οι ΤΠΕ να µας βοηθήσουν για να 

πραγµατοποιηθούν τα προαναφερθέντα και να αναπτυχθεί ένα πιο προσωποποιηµένο 

εκπαιδευτικό σύστηµα που να εξασφαλίζει ότι το σχολείο υποστηρίζει τον µεµονωµένο 

εκπαιδευόµενο πολύ αποτελεσµατικότερα από ότι θα γινόταν χωρίς τις τεχνολογίες αυτές;  

 

     Και η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι κατηγορηµατικά «ναι». Εάν χρησιµοποιηθούν 

οι ΤΠΕ  δηµιουργικά, µπορούν να µας βοηθήσουν για να πραγµατοποιηθούν όλα αυτά µε 

τρόπους που είναι εντυπωσιακοί. Αλλά δευτερολογώντας απαντώ ότι η πρόοδος θα έλθει 

µόνον εάν προχωρήσουµε σε µια πραγµατική αλλαγή ως προς την ικανότητά µας να 

χρησιµοποιούµε αυτήν την τεχνολογία για τα εκπαιδευτικά πρότυπα. Και έτσι 

επικεντρωνόµαστε σε τρία θέµατα µε βάση την καινοτοµία και τη δηµιουργικότητα: 

παιδαγωγική, εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η παγκόσµια κοινότητα στην οποία 

µεγαλώνουµε και αναπτυσσόµαστε.  

 

     Στην παιδαγωγική ξέρουµε ότι οι εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν διαφορετικές µορφές των 

ΤΠΕ µε διαφορετικούς τρόπους, σε διαφορετικές ηλικίες, µε διαφορετικά θέµατα σε 

διαφορετικές τάξεις, µε διαφορετικούς µαθητές. Και πρέπει να καταλάβουµε περισσότερα 

σχετικά µε το ποιος είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος για να χρησιµοποιηθεί αυτή η τεχνολογία, 

για να υπάρξει συνεχιζόµενη πρόοδος. Θεωρώ ότι είναι µέσα στις δυνατότητές µας, η 

εργασία αυτή να γίνεται µε τις εκπαιδευτικές ενώσεις, όπως η ΠΕΚαΠ, αλλά και µε τους 

συναδέλφους µας της ιστορίας, τους µαθηµατικούς, τους καθηγητές φυσικών επιστηµών. Η 

Π.Ε.Κα.Π θα κάνει οτιδήποτε χρειάζεται για να βελτιώσει πώς να το κάνουµε αυτό και στο τι 

ακριβώς πρέπει να κάνουµε. 

 

     Αλλά πρέπει, κατά την άποψή µου, να επικεντρωθούµε ιδιαιτέρως σε αυτή τη ρητή 

ερώτηση: πώς χρησιµοποιούµε τις ΤΠΕ για να βελτιώσουµε την εµπειρία διδασκαλίας και 

µάθησης σε κάθε σχολείο, κάθε µάθηµα, σε οποιαδήποτε ηλικία; Το πρόγραµµα σπουδών 

(curriculum) on-line, είναι µία λύση, αµφισβητούµενη ίσως, αλλά νοµίζω ότι έχει δείξει 

τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να προχωρήσουµε σε αυτού του είδους τις περιοχές. 

Αλλά έχουµε σε κάθε στάδιο - και το Π.Ι. διαδραµατίζει έναν κρίσιµο ρόλο σε αυτό - να 

καταλάβουµε ποιος αντίκτυπος µπορεί να υπάρξει. Και όποια και αν είναι η αφοσίωσή µας, 

που είναι αδιαµφισβήτητη, στην ανάπτυξη αυτή της περιοχής, πρέπει πάντα να καθορίζεται 

από µία αποφασιστικότητα να υπάρχει εστίαση πάντα σε αυτήν την παιδαγωγική ερώτηση, 

όχι απλώς να λέµε ότι είναι αρκετό να αποκτηθεί ο εξοπλισµός. Ο εξοπλισµός δεν είναι 

αρκετός. Πρέπει να έχουµε τον εξοπλισµό, αλλά επίσης πρέπει να έχουµε τους δασκάλους 

που είναι εκπαιδευµένοι και έχουν αυτοπεποίθηση στη χρήση του εξοπλισµού.  

 

      Και η πρόκληση που θέτω στον εαυτό µου, στην Ένωση, στα Ινστιτούτα, στην αγορά 

εργασίας, στα σχολεία, σε όλους µας, είναι να επικεντρωθούµε µε αποφασιστικότητα, σε 

αυτήν την ερώτηση του να καταλάβουµε παιδαγωγικά πώς χρησιµοποιούµε το µέσο µας για 

να κάνουµε µια πραγµατική διαφορά. Βέβαιος όπως είµαι, ότι µπορούµε να κάνουµε µια 

πραγµατική διαφορά, αλλά αβέβαιος όπως είµαι επίσης σχετικά µε το ποιος είναι πάντα ο 

καλύτερος τρόπος για να το πετύχουµε αυτό, και αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να 

καταλήξουµε.  

 

     Έτσι αυτή είναι, κατά την άποψή µου, η πρώτη µας πρόκληση: η παιδαγωγική πρόκληση 

να δηµιουργήσει έναν αντίκτυπο και πραγµατικά να φτάσει στους αποδέκτες της. Και αυτό 

είναι ένα θεµελιώδες ζήτηµα που πρέπει να εξετάσουµε και στο οποίο καλούµαστε ως 

ειδικότητα να επιτύχουµε. Αυτό που επιθυµούµε είναι να έχουµε µια πολύ ευρεία συζήτηση 

γι’ αυτό που θέλουµε να µάθουµε και να δούµε πώς µπορούµε να συµβάλουµε στην εξέλιξη 

µε καινοτόµους τρόπους.  

       

     Το δεύτερο ζήτηµα που θεωρώ ότι είναι πολύ σηµαντικό, είναι η ερώτηση της µεγάλης 

ισχύος που οι ΤΠΕ προσφέρουν στην ανάπτυξη της εξ αποστάσεως (σύγχρονης και 
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ασύγχρονης) επιµόρφωσης, καθώς και στις διαφορετικές προσεγγίσεις πρόσβασης στην 

εκπαίδευση, µε καινοτόµους τρόπους. 

 

     Απλώς για να δώσω µια προοπτική, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση µπορεί να συνυφανθεί 

µε την ιδέα του κρατικού πιστοποιητικού βασικών δεξιοτήτων επιπέδου Πληροφορικής, κάτι 

για το οποίο η Ελλάδα έχει αναλάβει δέσµευση σύµφωνα µε το e-Europe2005 (e-skills), ένα 

πιστοποιητικό στο οποίο ο κάθε απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης να δύναται να έχει 

πρόσβαση. Αλλά η ισχύς πάλι σε όλα τα επίπεδα, στο σχολείο, στον εργασιακό χώρο, είναι 

να δοθεί στον καθέναν η πεποίθηση ότι έχει τη δυναµική να χρησιµοποιεί αυτές τις 

δεξιότητες µε το σωστό τρόπο. Και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση προσφέρεται σηµαντικά και 

δυναµικά σε αυτόν τον τοµέα. Η τεχνολογία των υπολογιστών µπορεί να κάνει τη µεγάλη 

διαφορά σε αυτό που µπορεί να συµβεί και στο πώς τα πράγµατα µπορούν να βελτιωθούν. 

 

     Αλλά πάλι νοµίζω ότι είµαστε σε πολύ πρόωρα στάδια κατανόησης της ισχύος αυτής της 

ανάπτυξης. Υπάρχουν µερικά πολύ απογοητευτικά πράγµατα που βλέπω σε αυτήν τη χώρα, 

τα οποία δεν ελευθερώνουν ατυχώς και κατά συνέπεια δεν  συµβάλλουν στην εξέλιξη, γιατί 

δεν θεωρώ ότι ακόµα κατανοούνται κατάλληλα και αναπτύσσονται µε την απαραίτητη 

δυναµική.  

 

    Έτσι η δεύτερη πρόκληση - η πρώτη ήταν το παιδαγωγικό ζήτηµα - είναι να 

επικεντρωθούµε σε αυτά τα ερωτήµατα για την εξ αποστάσεως επιµόρφωση και να 

επιδιώξουµε να καταλάβουµε πώς µπορούµε καλύτερα να χρησιµοποιούµε την τεχνολογία 

ώστε να επιτρέψουµε στους ανθρώπους να µελετούν και να εκπαιδεύονται και να 

αναπτύσσονται στον τόπο που είναι ο πιο βολικός γι’ αυτούς και µε τρόπο που είναι ο πιο 

προσιτός γι’ αυτούς. Και µε όλο και περισσότερους υπολογιστές στα γραφεία των ανθρώπων, 

θεωρώ ότι αποτελούν το µέσο για να βελτιωθεί η εκπαιδευτική πραγµατικότητα ολόκληρης 

της χώρας, από την τάξη και το παιδί µέχρι το συνταξιούχο. Υπάρχει µια καταπληκτική 

ευκαιρία να προοδεύσουµε, εάν  πραγµατικά επικεντρωθούµε από κοινού σε αυτό που πρέπει 

να κάνουµε και πώς πρέπει να το κάνουµε.  

 

      Και στον τρίτο τοµέα που θεωρώ ότι είναι πολύ σηµαντικό να επικεντρωθούµε, και όχι 

µόνο λόγω του γεγονότος που έχουµε οργανώσει σήµερα, είναι η επιστηµολογική δυναµική 

των ΤΠΕ, η οποία µπορεί να συµβάλει στην εξέλιξη µε έναν αρκετά διαφορετικό τρόπο. 

Είναι προφανές ότι τα παιδιά µας µεγαλώνουν τώρα σε έναν κόσµο όπου επικρατεί η 

πληροφορία, η οποία είναι πολύ προφανέστερη, πολύ αµεσότερη, σε κάθε στιγµή της ζωής 

τους, από τότε που εγώ κι εσείς ανακαλύπταµε όταν ήµασταν στο σχολείο. Μέσω της οθόνης 

ενηµερώνεται κάποιος για καταστάσεις από την άλλη πλευρά του πλανήτη, καταστάσεις 

σύγκρουσης, καταστάσεις ανάπτυξης, µετακινήσεις βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, οτιδήποτε 

και αν συµβαίνει. Τα παιδιά ξέρουν σήµερα ότι µεγαλώνουν σε έναν κόσµο όπου επικρατεί η 

παγκοσµιοποίηση, στον οποίο όλοι εξαρτώµεθα από τους άλλους, µε διαφορετικούς τρόπους. 

Και µεγαλώνουν σε έναν κόσµο όπου ξέρουν ότι τα πράγµατα που συµβαίνουν στην άλλη 

πλευρά του πλανήτη µπορούν να επηρεάσουν τις ζωές τους µε έναν πολύ άµεσο και 

καταλυτικό τρόπο, είτε οικονοµικά είτε περιβαλλοντικά είτε πολιτιστικά ή µε οποιονδήποτε 

άλλο τρόπο. 

 

      Αλλά δεν θεωρώ ότι έχουµε κάνει αρκετά ως χώρα στην κοινωνία της πληροφορίας για 

να δοµήσουµε πραγµατικά την ουσιαστική κατανόηση ανάµεσα σε διαφορετικές πλατφόρµες, 

διαφορετικές τεχνολογίες, διαφορετικούς ανθρώπους, µε διαφορετικούς τρόπους. Και θεωρώ 

ότι είναι ένα καθήκον που πρέπει να αποδεχθούµε, ως υπεύθυνοι που είµαστε για την 

εκπαίδευση των επόµενων γενιών.  

 

     Και ο ενθουσιασµός της χρήσης των ΤΠΕ για το σκοπό αυτό, κατά την άποψή µου, είναι 

καταλυτικός. Για το λόγο αυτό αναπτύσσουµε, στο πλαίσιο της δοµούµενης κοινωνίας της 

γνώσης, την ιδέα του Πληροφορικού σχολείου µε όλες τις τεχνολογίες (εν είδει IT 

Campus), αρχικά στις 3 µεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, και εν συνεχεία στις υπόλοιπες 
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Περιφέρειες, ένα σχολείο το οποίο θα είναι ουσιαστικά µία Πληροφορική γέφυρα για τους 

συναδέλφους σε όλα τα σχολεία να συµβάλλουν στην ανάδειξη των µαθητών µας µε κλίση 

στην επιστήµη µας. Και ρωτάµε σταθερά τους συναδέλφους εάν είναι έτοιµοι να 

συνεργαστούν, έτσι ώστε να ενθαρρύνουν κι άλλους συναδέλφους στα σχολεία τους, για να 

πραγµατοποιηθεί η ιδέα αυτή. Και όπως η πραγµατική ζωή µας λέει για τις γνωριµίες, άµα 

γίνει η πρώτη επαφή, οτιδήποτε µπορεί να συµβεί. Σκεφτείτε αυτά τα σχολεία, όπου και οι 

εκπαιδευτικοί θα συναντιούνται κάθε δεκαπενθήµερο, για να προγραµµατίσουν τα µαθήµατα 

του ερχόµενου µήνα, για το πώς θα συνεργαστούν, σε ποιες τάξεις θα προωθήσουν την 

επικοινωνία και ποια εργασία θα πραγµατοποιήσουν από κοινού. Και οποιοδήποτε θέµα 

µπορεί να σκεφτείτε, θα ωφεληθεί και θα εµπλουτιστεί από την επικοινωνία µε ένα σχολείο 

σε µια περιφέρεια, σε έναν άλλο νοµό της χώρας. 

 

       Και νοµίζω ότι εάν πραγµατικά, ειλικρινά πρόκειται να καταστήσουµε τα παιδιά µας 

ικανά να µεγαλώνουν σε αυτήν την κοινωνία της γνώσης κατανοώντας την – δεν µπορούµε 

απλώς να τους πούµε ότι ζούµε σε έναν παγκοσµιοποιηµένο κόσµο - πρέπει να κάνουµε ό,τι 

µπορούµε για να διευκολύνουµε την πραγµατική ανταλλαγή και την πραγµατική επικοινωνία 

µε ανθρώπους και από άλλες χώρες, µε αντίστοιχες δοµές. Και θεωρώ ότι αυτός είναι ένας 

πολύ συναρπαστικός τρόπος λειτουργίας και ανάπτυξης, αλλά και µια σηµαντική συµβολή 

στη µελλοντική σταθερότητα και δύναµη του όλο και περισσότερο αλληλοεξαρτώµενου 

κόσµου.  

 

      Έτσι οι τρεις προκλήσεις, όπως είπα, είναι: Η παιδαγωγική - πώς εξετάζουµε την 

παιδαγωγική και καταλαβαίνουµε πραγµατικά πώς χρησιµοποιούµε αυτήν την καταπληκτική 

τεχνολογία για να βελτιώσουµε τα εκπαιδευτικά πρότυπα. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 

η πρόσβαση µας, να καταλάβουµε δηλαδή πώς τη χρησιµοποιούµε για να εξασφαλιστεί η 

ευρύτερη δυνατή πρόσβαση για τους ανθρώπους στην τεχνολογία αυτή, για να εκπαιδευτούν 

σε µια ευρεία ποικιλία µε διαφορετικούς τρόπους. Και πώς, σε καινοτόµο επίπεδο, µπορούµε 

να ερχόµαστε σε επικοινωνία µε έναν τρόπο που να βελτιώνει την κατάσταση σταθερά. 

 

       Μαζί µε την παραδοχή ότι οι εξελίξεις προχωρούν, πρέπει να διασφαλίσουµε ότι οι 

εκπαιδευτικές µας υπηρεσίες γίνονται όλο και περισσότερο προσωποποιηµένες, ότι 

αντιµετωπίζουν όλο και περισσότερο τις ανάγκες κάθε µεµονωµένου εκπαιδευόµενου, κάθε 

µεµονωµένου παιδιού. Και ο τρόπος για να πραγµατοποιηθεί αυτό είναι να δηµιουργήσουµε 

ένα σχολείο που να είναι βέβαιο για τις δυνατότητές του στις ΤΠΕ, ένα σχολείο που να 

επιτρέπει στους δασκάλους να αισθάνονται βέβαιοι στη χρησιµοποίηση της τεχνολογίας για 

να βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά πρότυπα. 

  

      Και ο πιο αδιάφορος διάλογος σε αυτήν εδώ τη διηµερίδα σήµερα και αύριο, θα δείξει, µε 

έναν εξαιρετικά παραστατικό τρόπο, ότι αυτά τα πράγµατα µπορούν να συµβούν πραγµατικά, 

τουλάχιστον στο πλαίσιο της, και η πρόκληση είναι να τα µεταφέρουµε  από το πλαίσιο της 

διηµερίδας σε κάθε τάξη, σε κάθε σχολείο. 

 

      Τώρα θα ήθελα να προσθέσω µερικά πράγµατα για να προχωρήσει περισσότερο  ο 

προβληµατισµός µας. Από έρευνες καταδεικνύεται ότι η τεχνολογία διαδραστικών πινάκων 

(interactive whiteboards) πραγµατικά λειτουργεί και παρακινεί τους µαθητές να µάθουν. 

Ακόµη και το ότι οι διαδραστικοί πίνακες συνδυαζόµενοι µε το ψηφιακό περιεχόµενο 

επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές να παρουσιάσουν, να σχολιάσουν και να 

αγγίξουν την εργασία τους, και αυτό αυξάνει την αποτελεσµατικότητα των µαθηµάτων. 

 

      Εγώ ο ίδιος έχω εντυπωσιαστεί εξαιρετικά από τη χρήση της τεχνολογίας του 

διαδραστικού πίνακα. Έχω παρακολουθήσει την πραγµατοποίηση µαθηµάτων, που έκαναν τα 

παιδιά να συµµετέχουν µε έναν εξ ολοκλήρου διαφορετικό τρόπο. Θεωρώ ότι οι διαδραστικοί 

πίνακες είναι ένα εργαλείο που µπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στην παράδοση 

µαθηµάτων στα παιδιά όλων των ηλικιών και δυνατοτήτων. Ολόκληρες τάξεις διδάσκονται 



 5 

µε ένα συναρπαστικό τρόπο, που δηµιουργεί οφέλη από τις αλληλεπιδράσεις των παιδιών, το 

ένα µε το άλλο καθώς και µε το δάσκαλο, και µε τον πίνακα, σε οποιοδήποτε πλαίσιο και αν 

πραγµατοποιείται το µάθηµα.  

 

     Επιτρέπουν επίσης στους εκπαιδευτικούς να εµπλουτίσουν τα µαθήµατά τους διαδραστικά 

µε µια ποικιλία διαφορετικών µεθόδων, είτε είναι ένα βίντεο, η χρήση του ∆ιαδικτύου, 

παρουσιάσεις πολυµέσων, οπτικοποιήσεις, και ακόµα και µε τη χρήση των παραδοσιακών 

ικανοτήτων στο µαυροπίνακα, όπως ήταν πάντα. Επιτρέπουν επίσης το χειρισµό του 

κειµένου, των αντικειµένων, των υπολογισµών από τα παιδιά, καθώς επίσης από και τους 

εκπαιδευτικούς. Και θεωρώ ότι σε µερικές γνωστικές περιοχές – οι θετικές επιστήµες 

οπωσδήποτε ξεχωρίζουν - τα αποτελέσµατα αυτής της τεχνολογίας, στον εκπαιδευόµενο, 

είναι πραγµατικά εξαιρετικά. 

 

      Που είναι όµως η χρηµατοδότηση για τους διαδραστικούς πίνακες έτσι ώστε τα 

σχολεία να έχουν την ευκαιρία να ωφεληθούν από αυτήν την τεχνολογία; Που είναι τα 

χρήµατα να προωθηθούν επιτυχή πιλοτικά προγράµµατα που έπρεπε να έχουν 

αναληφθεί ήδη από το 2005; Το Υπουργείο Παιδείας και η Π.Ε.Κα.Π. θα µπορούσαν να 

υλοποιούν ένα πρόγραµµα επιµόρφωσης σύµφωνα µε το οποίο θα προσφέρεται στους 

εκπαιδευόµενους εκπαιδευτικούς επιδότηση για την αγορά διαδραστικού πίνακα και  

των απαραίτητων περιφερειακών.  
  

       Αλλά εκτός από αυτές τις συγκεκριµένες προτάσεις σχετικά µε τους διαδραστικούς 

πίνακες και τη χρήση τους από τους εκπαιδευόµενους εκπαιδευτικούς, που είναι και οι δύο 

σηµαντικές, είναι πολύ σηµαντικό να βελτιωθεί η χρηµατοδότηση για τις ΤΠΕ γενικώς και να 

αναγνωρίσουµε, όπως οφείλουµε να κάνουµε, ότι οι τοπικές λύσεις πρέπει για να ταιριάζουν 

µε τις τοπικές ανάγκες και προτεραιότητες. Το Υπουργείο είναι ενήµερο για την κριτική που 

έχει δεχθεί από µερικούς συναδέλφους, ότι δηλαδή καθορίζει µε µία άκαµπτη λογική τον 

τρόπο µε τον οποίο τα χρήµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τις ΤΠΕ σε συγκεκριµένα 

σχολεία και µε συγκεκριµένους τρόπους. 

 

       Γιατί δεν αλλάζει τους κανόνες; Να επιτρέπει δηλαδή στα σχολεία να επενδύσουν το 

χρήµατα µέσω των σχολικών επιτροπών, στην τεχνολογία, εάν έχουν τα µέσα και την 

επιθυµία να ενεργήσουν έτσι. Σε κάθε σχολείο να διατίθεται ένα ορισµένο ποσό, που  

συνήθως χρησιµοποιείται για αλλότρια θέµατα, και µέχρι τώρα,  η τεχνολογία δεν 

περιλαµβανόταν. Να αλλάξει τους κανόνες, λόγω της φύσης της υποδοµής της τεχνολογίας, 

ώστε αυτό το κεφάλαιο να µπορεί, εάν το  επιθυµούν αυτοί που διοικούν το σχολείο, να 

χρησιµοποιηθεί για την τεχνολογία και την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Έτσι θα µπορούσε, 

παραδείγµατος χάριν, να χρησιµοποιηθεί για να αγοράσουν ηλεκτρονικούς πίνακες, 

υπολογιστές, ή οτιδήποτε άλλο, εάν θεωρούν ότι αποτελεί µία σηµαντικότερη προτεραιότητα 

για το σχολείο τους σε σχέση µε κάτι άλλο. Θα είναι ένα θέµα για το οποίο θα αποφασίζουν 

αυτοί, επειδή, όπως είπα, χρειαζόµαστε τοπικές λύσεις για τις τοπικές ανάγκες, ώστε να 

διασφαλιστεί ότι κάθε µαθητής επωφελείται το περισσότερο δυνατό από τις διαθέσιµες 

τεχνολογίες. Το σχολείο είναι ο καλύτερος κριτής για το πού θα πρέπει να ξοδευτούν τα 

χρήµατα. Και ελπίζω ότι τα αποτελέσµατα µιας τέτοιας ενδεχόµενης απόφασης να  αυξήσουν 

περαιτέρω τη χρηµατοδότηση των ΤΠΕ στα σχολεία. 

 

      Αυτή είναι η ουσία αυτού που θέλησα πραγµατικά να πω σήµερα, αλλά ας 

ανακεφαλαιώσω το βασικό σηµείο του λόγου µου. Ο τρόπος δηλαδή µε τον οποίο θα  

προχωρήσουµε είναι η συνεργασία ανάµεσα στο σύνολο του εκπαιδευτικού κόσµου, την 

πολιτεία και την αγορά εργασίας. Όλοι αυτοί συνεργαζόµενοι θα πρέπει να εξετάσουν αυτές 

τις προκλήσεις και αυτά τα προβλήµατα µε οποιονδήποτε τρόπο  µπορούν. Θα πετύχουµε, 

εάν µπορούµε να οικοδοµήσουµε  συνεργασίες που να λειτουργούν, έχοντας την πεποίθηση 

ότι όλοι ωφελούµαστε από αυτή τη συνεργασία, εάν βέβαια είµαστε σε θέση να 

συνεργαστούµε.  
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     Και θέλω να πω όσο πιο έντονα µπορώ, για να ανακεφαλαιώσω όσα ακριβώς είπα 

νωρίτερα, ότι δεν µπορούµε να είµαστε ικανοποιηµένοι λέγοντας απλά ότι έχουµε  

επιτύχει την αύξηση του τεχνολογικού εξοπλισµού στα σχολεία. Πρέπει να στραφούµε 

στις αλλαγές, στην καλύτερη παιδαγωγική, πώς χρησιµοποιούµε την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, πώς αναπτυσσόµαστε στην ευρύτερη κοινότητα αποτελεσµατικότερα; Και 

αυτές είναι οι προκλήσεις που αποδέχοµαι εξ ονόµατος του ∆.Σ. της Ένωσης, αλλά 

ελπίζω ότι όλοι µας θα συνεργαστούµε για να τις εξετάσουµε από κοινού έως το 

ερχόµενο έτος.  
 

Συγχαρητήρια και πάλι στην οργανωτική Επιτροπή, και σας ευχαριστώ όλους που 

είσαστε εδώ! 

 

                                                 
i
 Το µέλλον της πληροφορικής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

Πληροφορικής (ΠΕ19-20) στη σχολική µονάδα. 

Προτάσεις – Παρατηρήσεις: 

α) Επιµόρφωση εκπαιδευτικών Πληροφορικής 

 

Η ΠΕΚαΠ χαρακτήρισε εξ αρχής θετική τη συµπερίληψη του έργου «Επιµόρφωση των 

Πληροφορικών» στα έργα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών, όπως αυτά εξαγγέλθηκαν από το ΥπΕΠΘ στις 

16/05/2005. ∆ιατηρήσαµε ωστόσο σοβαρές επιφυλάξεις ως προς τη φύση της επιµόρφωσης και 

δυστυχώς δικαιωθήκαµε.  

� Θεωρήθηκε άτοπη η εξαγγελθείσα ανάµιξη του εκπαιδευτικού Πληροφορικής στην εκµάθηση 

εκπαιδευτικού λογισµικού άλλων ειδικοτήτων, 

� Θεωρήθηκε αυτονόητη η επιµόρφωση του εκπαιδευτικού Πληροφορικής σε τίτλους εκπαιδευτικού 

λογισµικού  του γνωστικού αντικειµένου. 

 

Η εν δυνάµει προσπάθεια µετατροπής του εκπαιδευτικού Πληροφορικής σε υποστηρικτή των άλλων 

ειδικοτήτων και σε τεχνικό υπολογιστικών συστηµάτων, δεν συνάδει µε τον παιδαγωγικό ρόλο για τον 

οποίο προσλήφθηκε στην εκπαίδευση. 

β) Σχολικοί Σύµβουλοι Πληροφορικής  

Σηµαντικό πρόβληµα αποτελούσε η έλλειψη Σχολικών Συµβούλων Πληροφορικής οι οποίοι µπορούν 

να βοηθήσουν τους καθηγητές της Πληροφορικής 

� στο γνωστικό αντικείµενο (παρέχοντάς τους οδηγίες / υποδείξεις, πηγές σχετικού εκπαιδευτικού 

υλικού, κ.λπ.) 

� σε θέµατα διδακτικής του αντικειµένου αποδίδοντας ποιότητα στη διδασκαλία της Πληροφορικής 

στην ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. 

Προτείνεται η άµεση αποκατάσταση της αδικίας στο πρόσωπο των ΠΕ20 και ολοκλήρωση στις 

διαδικασίες επιλογής σχολικών συµβούλων Πληροφορικής ΠΕ20  στην επόµενη θητεία. 

γ) Τεχνική Στήριξη 

Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να δηµιουργηθούν διαβαθµίσεις εκπαιδευτικών Πληροφορικής (π.χ. 

τεχνικοί). Αν το ΥπΕΠΘ αποφασίσει τη χρησιµοποίηση Πληροφορικών για τεχνική στήριξη στο 

πλαίσιο των ΚΕΠΛΗΝΕΤ τότε θα πρέπει απαραίτητα να συναινεί και ο εκπαιδευτικός Πληροφορικός 

στην απασχόλησή του ως τεχνικού (ακόµη κι αν ο Πληροφορικός βρίσκεται στη διάθεση του ΠΥΣ∆Ε). 

Ο Υπεύθυνος Εργαστηρίου δεν προσφέρει αδιακρίτως τεχνική στήριξη. Τα διαχειριστικά καθήκοντα 

τα οποία αναλαµβάνει ο Υπεύθυνος Εργαστηρίου δικαιολογούν κατ’ εκτίµηση 6ωρη απασχόληση 

ωραρίου.  

 

δ) Αξιοποίηση εργαστηρίων πληροφορικής µε χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού 
Αν ο εκπαιδευτικός πληροφορικής δεν συµπληρώνει ωράριο, τότε µπορεί να προβλεφθεί στο ωρολόγιο 

πρόγραµµα συνδιδασκαλία µε άλλες ειδικότητες (µε την προϋπόθεση ότι στο Αναλυτικό Πρόγραµµα 

Σπουδών υπάρχει διδασκαλία άλλων µαθηµάτων µε χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού). 
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Προκειµένου να καλυφθούν αρχικές ανάγκες (ένα εξάµηνο είναι αρκετό για την εξοικείωση, 

δεδοµένης και της επιµόρφωσης Β επιπέδου) των άλλων ειδικοτήτων στη χρήση τίτλων εκπαιδευτικού 

λογισµικού, δύναται ο εκπαιδευτικός Πληροφορικής να απασχοληθεί υπερωριακά σε συνδιδασκαλία. 

ε) Γραµµατειακή υποστήριξη σχολικών µονάδων 

Επιπλέον πρόβληµα αποτελεί η έλλειψη προσωπικού για τη γραµµατειακή υποστήριξη των σχολικών 

µονάδων, µε αποτέλεσµα να εµπλέκονται οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής σε καθήκοντα 

µηχανογράφησης της σχολικής µονάδας (Έπαφος, µισθολογικές καταστάσεις, ηλεκτρονική 

αλληλογραφία, τριµηνιαίες καταστάσεις ΙΚΑ κ.λ.π.). Ακόµα και στις σχολικές µονάδες όπου υπάρχει 

γραµµατέας, κατά κανόνα δεν κατέχει γνώσεις ΤΠΕ µε αποτέλεσµα να προτιµάται η «λύση» του 

εκπαιδευτικού Πληροφορικής. 

στ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 

Γυµνάσιο 

� Το µάθηµα Πληροφορικής στο Γυµνάσιο να γίνει αυτοτελές 2ωρο την εβδοµάδα σε κάθε µια από 

τις τρεις τάξεις, γραπτά εξεταζόµενο σε όλες τις τάξεις και να µετέχει στον υπολογισµό του 

µέσου όρου της βαθµολογίας για την προαγωγή και την απόλυση (πρόβλεψη για διδασκαλία µε 

χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού Πληροφορικής). 

� Το σηµερινό Πρόγραµµα Σπουδών της κάθε τάξης να εµπλουτιστεί µε δραστηριότητες 

διαθεµατικού χαρακτήρα µε χρήση ΤΠΕ. 

Γενικό Λύκειο 

Κρίνονται απαραίτητα τα εξής: 

• Αυτοτελές υποχρεωτικό, εξεταζόµενο, 2ωρο µάθηµα σε κάθε τάξη του Λυκείου και σε κάθε 

τύπο Λυκείου. Ο βαθµός του  µαθήµατος να υπολογίζεται στο µέσο όρο της βαθµολογίας για την 

προαγωγή και την απόλυση. 

• Να αλλάξει το αναλυτικό πρόγραµµα του µαθήµατος «Τεχνολογία Επικοινωνιών» της Β’ Λυκείου 

της Τεχνολογικής κατεύθυνσης, και να αλλάξει ο τίτλος σε «Αλγοριθµική» µε διδαχή των 

αντίστοιχων κεφαλαίων του βιβλίου ΑΕΠΠ. Να γραφεί ένα σύγχρονο βιβλίο και η πρώτη ανάθεση 

του µαθήµατος να είναι σε εκπαιδευτικούς Πληροφορικής. 

• Να υπάρχει Πανελλαδικά εξεταζόµενο µάθηµα για τη Θετική και την Τεχνολογική κατεύθυνση 

για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ και µάλιστα σαν µάθηµα µε αυξηµένο συντελεστή 

βαρύτητας για σχολές Πληροφορικής ή άλλες συναφείς σχολές. Οι ώρες διδασκαλίας του 

µαθήµατος την εβδοµάδα να είναι τέσσερις (4). 

Υπενθυµίζεται ότι: 

� στο σύνολο των σχολών της Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (στις οποίες στοχεύουν οι µαθητές της 

θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης) διδάσκονται µαθήµατα προγραµµατισµού, 

 

Επαγγελµατική Εκπαίδευση 

• Αυτοτελές υποχρεωτικό εξεταζόµενο 2ωρο µάθηµα Πληροφορικής σε όλους τους τοµείς και τις 

τάξεις της ΤΕΕ. 

• Αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών του τοµέα Πληροφορικής και προσαρµογή τους στις 

ανάγκες της Ελληνικής πραγµατικότητας και της αγοράς εργασίας. 

• Οι αναθέσεις των µαθηµάτων να καθοριστούν µε βάση το γνωστικό αντικείµενο και όχι µε βάση 

την ειδικότητα ή τον τοµέα. 

• Αύξηση των πανελλαδικώς εξεταζόµενων µαθηµάτων ειδικότητας για τα ΤΕΕ, µε παράλληλη 

αύξηση των πανελλαδικώς εξεταζόµενων µαθηµάτων Πληροφορικής.  (Αν π.χ. τα εξεταζόµενα 

µαθήµατα είναι συνολικά έξι (6), το 50% πρέπει να είναι µαθήµατα ειδικότητας) 

∆ιασφάλιση του γνωστικού αντικειµένου της πληροφορικής στην ΤΕΕ ή οποία εξ’ ορισµού θεωρούµε 

ότι δικαιολογεί αυτόνοµο τοµέα πληροφορικής. 


