
 1 

Η Πληροφορική  Κι Η ∆ιαθεµατικότητα  

Στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας  

Των  Καταστηµάτων Κράτησης  
 

 

∆. Μπαϊρακτάρη
1
, Α. Μαυρογόνατος

2
  

 
1
Πληροφορικός στο Σ∆Ε ∆ικ.Φυλακών Ελεώνα 

dimitramp81@hotmail.com 
2
 Φιλόλογος στο Σ∆Ε ∆ικ.Φυλακών Ελεώνα 

arist.mav@hotmail.com 

 

 

Περίληψη 
Στόχος της εργασίας αυτής είναι να υπογραµµίσει το νέο ρόλο που αποκτά το µάθηµα της 

Πληροφορικής στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας. Οι ∆ιαθεµατικές Εργασίες σε αυτά τα 

σχολεία έχουν σηµαντική θέση στο Πρόγραµµα Σπουδών. Η Πληροφορική (υπο)στηρίζει την 

εφαρµογή διαθεµατικών σχεδίων εργασίας σε όλα τα στάδια υλοποίησής τους, αλλά και τα 

διαθεµατικά σχέδια εργασίας ενισχύουν τη διδασκαλία της Πληροφορικής µε πολλούς 

τρόπους. 

Λέξεις κλειδιά: Πληροφορική, Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας. 

Abstract 
The aim of this paper is to highlight the new role of Informatics at second chance school. The 

interdisciplinary projects have an important role into the curriculum. Informatics support the 

interdisciplinary projects at all the phases of their implementation, and the interdisciplinary 

projects reinforce the teaching of Informatics in various ways. 
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Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 

Η εποχή µας χαρακτηρίζεται από τις αλλαγές που έχουν επιφέρει στη ζωής µας οι 

τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Ζούµε σε µια δικτυωµένη κοινωνία, 

όπου το ∆ιαδίκτυο, ο προσωπικός υπολογιστής, τα κινητά τηλέφωνα και τα ψηφιακά 

πολυµέσα αλλάζουν τον τρόπο µε τον οποίο επικοινωνούµε, εργαζόµαστε, 

ενηµερωνόµαστε και ψυχαγωγούµαστε. Οι νέες γενιές επιδεικνύουν µια 

αξιοθαύµαστη άνεση στη χρήση της τεχνολογίας  η οποία αποτελεί και αναπόσπαστο 

κοµµάτι της καθηµερινότητάς τους. Τα δεδοµένα αυτά δεν µπορούν να αφήσουν 
ασυγκίνητη την εκπαίδευση ενηλίκων. Το ενδιαφέρον για την ενσωµάτωση των νέων 

τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη πυροδοτείται αφ’ ενός από την παρουσία τους 

σε όλες τις πτυχές των σύγχρονων κοινωνιών και αφ’ ετέρου από τις δυνατότητές 

τους ως εκπαιδευτικών εργαλείων. Τι σηµαίνει όµως νέες τεχνολογίες στην 
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εκπαίδευση και ποιες είναι -θεωρητικά- οι ωφέλειες που µπορούν να προκύψουν από 
αυτό το συνταίριασµα; 

Η παραδοσιακή µορφή διδασκαλίας θέλει τον εκπαιδευτικό να βοηθάει τον 

εκπαιδευόµενο να εσωτερικεύσει τη γνώση που προσφέρουν τα σχολικά βιβλία, µια 

γνώση που παρουσιάζεται ως πιστή περιγραφή µιας αµετάβλητης πραγµατικότητας. 

Έµφαση δίνεται στο πως ο εκπαιδευόµενος θα συλλάβει το τµήµα της 

πραγµατικότητας που του παραδίδεται έτοιµο -και υποτίθεται ότι υπάρχει έξω απ’ 

αυτόν- και στο πως ο εκπαιδευτής θα εξαφανίσει τα σκοτεινά σηµεία, µεταφέροντας 

την ίδια γνώση σε όλους τους εκπαιδευόµενους. Η τεχνολογία, στα πλαίσια της 
διδασκαλίας, µπορεί απλώς να συµβάλει σε µια πιο ελκυστική και πλούσια 

παρουσίαση των πληροφοριών που συνθέτουν τη προσφερόµενη γνώση. Ένας 

προβολέας, ένας προσωπικός υπολογιστής και ένα λογισµικό παρουσιάσεων µπορούν 

να κάνουν το µάθηµα της ηµέρας πιο κατανοητό και πιο ενδιαφέρον, ιδίως αν η 

παρουσίαση περιέχει ήχο, εικόνες, βίντεο, γραφικά ή/και σχεδιαγράµµατα. Η λογική 
της µετάδοσης πληροφοριών σε ακροατήριο, βέβαια, παραµένει η ίδια. 

Πέρα από την ατοµική δραστηριότητα µε ∆ιαδίκτυο και λογισµικά, οι νέες 

τεχνολογίες προσφέρουν τη δυνατότητα για συνεργασία, ενώ ταυτόχρονα εισάγουν 

τον εκπαιδευόµενο στη λογική των υποστηρικτικών εργαλείων (on line 

λεξικά/εγκυκλοπαίδειες, βάσεις δεδοµένων κτλ).  

Τι είναι το  Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας και ποιοι φοιτούν 

Το Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας έρχεται να καλύψει  ένα σηµαντικό κενό στην 

εκπαίδευση και έχει ως αποστολή την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

ατόµων 18 ετών και άνω, την επανασύνδεσή τους µε την εκπαίδευση καθώς και την  

προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Το Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας είναι ένα 

καινοτόµο Σχολείο Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το πρόγραµµα εκπαίδευσης διαφέρει 

από το αντίστοιχο της τυπικής εκπαίδευσης ως προς το περιεχόµενο, τη διδακτική 
µεθοδολογία και την αξιολόγηση των εκπαιδευοµένων. Η συνολική διάρκεια του 

προγράµµατος είναι 2 εκπαιδευτικά έτη. Μετά την επιτυχή αποφοίτηση παρέχεται 

τίτλος ισότιµος του Γυµνασίου. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης στα Σ.∆.Ε. προσφέρονται 

δωρεάν στους πολίτες. Τα Σ.∆.Ε. στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκαν µε το νόµο 2525/97 

στο πλαίσιο που έχουν προδιαγράψει οι διακηρυγµένες αρχές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Το 2004 άρχισε την λειτουργία του το Σ∆Ε ∆.Φ. Λάρισας και έκτοτε 

ακολούθησαν ∆.Φ. Κορυδαλλού (2005), ∆.Φ.∆ιαβατών (2006), ∆.Φ.Ελεώνα (2008), 

∆οµοκού (2008)και Άµφισσας (2008). 

Το Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας  απευθύνεται σε ένα ιδιαίτερο κοινό, το οποίο δεν 

έχει απαραίτητα τις ίδιες γνώσεις, ούτε έχει απαραίτητα θετική στάση απέναντι στη 

µάθηση. Οι εκπαιδευόµενοι είναι ενήλικες που φτάνουν στο Σ∆Ε µε µια ποικιλία από 
στέρεες γνώσεις, εµπειρίες, ελλείψεις αλλά  και αδυναµίες. ∆εν κατάφεραν να 

ενσωµατωθούν  στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστηµα και επιστρέφουν στον χώρο του 
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σχολείου  προκειµένου να βελτιώσουν τη θέση τους και να γίνουν πιο δηµιουργικοί 
πολίτες µε σαφή γνώση των δικαιωµάτων τους. Μάλιστα στα Καταστήµατα 

Κράτησης η ενσωµάτωση των εκπαιδευοµένων αποτελεί  µία πρώτη  µορφή 

ενσωµάτωσης  µε µεγάλη σηµασία για την περαιτέρω πορεία των εγκλείστων 

εκπαιδευοµένων. 

Αν το σχολείο αποτελεί µια «πρώτη ευκαιρία» κάθε ατόµου για την ένταξη του στην 

κοινωνία, θα πρέπει να δεχτούµε ότι αυτό δεν ισχύει για τα λιγότερο ευνοηµένα 

άτοµα, τα οποία συχνά δεν έχουν  το οικογενειακό και κοινωνικό πλαίσιο που τους 

επιτρέπει  να επωφεληθούν από την παρεχόµενη στο σχολείο εκπαίδευση κι ιδιαίτερα 
για ανθρώπους που είναι έγκλειστοι και τυπικά αποκοµµένοι από την εκπαίδευση. 

Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας σε Κατάστηµα Κράτησης 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ακόµα και στον χώρο της φυλακής µπορεί να ανοίξει το 

παράθυρο στην γνώση για τους έγκλειστους. Το δικαίωµα στην εκπαίδευση αποτελεί 

δικαίωµα για όλους και κατοχυρώνεται συνταγµατικά. Οι κρατούµενοι έχουν τα ίδια 
δικαιώµατα στην εκπαίδευση µε τους ελεύθερους πολίτες και η µόνη διαφορά είναι 

στον τρόπο άσκησης τους (ρυθµιστικά / κανονιστικά) (∆ηµητρούλη-Θεµέλη-

Ρηγούτσου, 2006). Είναι αλήθεια ότι η φυλακή λειτουργεί περισσότερο ως µέσο 

τιµωρίας και καταστολής της ανθρώπινης δραστηριότητας, µε έµφαση στην εξουσία 

που ασκεί στο σώµα και στην ψυχή κάθε κρατούµενου. Αν σκεφτούµε τις συνθήκες 

διαβίωσης και τον υπερπληθυσµό, σχηµατίζεται µια εικόνα που αφαιρεί κάθε ίχνος 

αξιοπρέπειας και σεβασµού του ατόµου. Η καθηµερινότητα είναι αυστηρά 

προκαθορισµένη βάσει χρονοδιαγράµµατος, σύµφωνα µε το σύστηµα συγκεκριµένων 
κανόνων που επιβάλλονται άνωθεν. Η έννοια του προσωπικού χώρου και χρόνου δεν 

υπάρχει (Τσαλίκογλου, 1989). 

Η εκπαίδευση στις φυλακές, κατά συνέπεια η παρέµβαση µιας οµάδας της κοινωνίας 

µέσα στο χώρο αυτό, οργανωµένα µε στόχους και φροντίδα, έχει θετική επίδραση 
στους κρατουµένους. Οι κρατούµενοι, επίσης νιώθουν ιδιαίτερη ικανοποίηση όταν 

συµµετέχουν σε δηµιουργικές δραστηριότητες, καθώς για πρώτη φορά ίσως τους 

δίνεται η δυνατότητα να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν τις θετικές πλευρές της 

προσωπικότητάς τους. (Kett, 1995).  

Ωστόσο η εκπαίδευση κρατουµένων συναντά µια σειρά παραγόντων, οι οποίοι 

εισάγουν δυσκολίες, καθώς «τα δεινά του εγκλεισµού» δυσχεραίνουν εξαιρετικά 

κάθε προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών κράτησης (Toch, 1975).Επιπρόσθετα, οι 

δυσκολίες που ανακύπτουν επιτείνονται σηµαντικά εξαιτίας του χαµηλού 

µορφωτικού επιπέδου, λόγω του µεγάλου αριθµού των ατόµων που εγκατέλειψαν το 

σχολείο πρόωρα. Ακόµα, ο έγκλειστος πληθυσµός (και όχι µόνο, ο κάθε ενήλικας) 

έχει στην πλειοψηφία του αρνητικές εµπειρίες από το εκπαιδευτικό σύστηµα και 
είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στην προσπάθεια να επενδύσει σε νέα 

εκπαιδευτική πρόκληση (Winters, 1997).Πιο συγκεκριµένα στη διδασκαλία του 
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πληροφορικού γραµµατισµού είναι η ανασφάλεια και ο φόβος που νιώθουν αρκετοί 
εκπαιδευόµενοι για τους υπολογιστές ιδιαίτερα στα αρχικά µαθήµατα. Η έλλειψη 

ουσιαστικής ενηµέρωσης και επαφής µε την τεχνολογία είναι επίσης ένας αρνητικός 

παράγοντας στον συγκεκριµένο γραµµατισµό. Ένα άλλο εµπόδιο στη µάθηση είναι οι 

αυξηµένες µαθησιακές δυσκολίες που εµφανίζουν οι ενήλικες εκπαιδευόµενοι: 

Οι µεγαλύτεροι δε συγκρατούν όλες τις λεπτοµέρειες µε τον ίδιο τρόπο που το 

κάνουν οι νέοι. Χρειάζονται περισσότερο χρόνο αλλά είναι δύσκολο να τον βρουν. 

∆εν έχουν αποκτήσει αναπαράσταση για το πώς λειτουργεί ο Η/Υ δεν καταλαβαίνουν 

τη λογική του συστήµατος. Ένα άλλο πρόβληµα αφορά τους εκπαιδευόµενους που 
έχουν κάποιες γνώσεις πληροφορικής, ελλιπείς ή λανθασµένες, αλλά δεν είναι 

δεκτικοί να τις αλλάξουν ή να µάθουν νέα πράγµατα.  

Επιπλέον, όσον αφορά τον πληροφορικό γραµµατισµό , σε Σχολείο ∆εύτερης 
Ευκαιρίας ∆ικαστικών Φυλακών, για ευνόητους λόγους δεν υπάρχει η δυνατότητα 

στο εργαστήριο πληροφορικής παροχής Internet. Εποµένως το µάθηµα των Νέων 

Τεχνολογιών περιορίζεται στην εξοικείωση των εκπαιδευοµένων στην επεξεργασία 

κειµένου µε την εφαρµογή του Microsoft Word, επίσης επεξεργασία υπολογιστικών 

φύλλων µε Microsoft Excel, δηµιουργία παρουσιάσεων των διαθεµατικών εργασιών 

που πραγµατοποιούνται  στο σχολείο µε χρήση της εφαρµογής  Microsoft Power 

Point δίνοντας έτσι έµφαση στην απόκτηση βασικών προσόντων και στην ανάπτυξη 

προσωπικών δεξιοτήτων βελτιώνοντας σηµαντικά τις δυνατότητες πρόσβασης στην 

αγορά εργασίας. H µη ύπαρξη του Explorer επηρέασε σε κάποιο βαθµό τη 
διδασκαλία του µαθήµατος στο γεγονός ότι οι εκπαιδευόµενοι δεν µπορούν να 

συγκεντρώνουν υλικό µόνοι τους για τη σύνταξη σχολικών εργασιών ή την καλύτερη 

κατανόηση των µαθηµάτων τους. Σε αυτό το σηµείο καλούµαστε εµείς οι 

εκπαιδευτές να τους δίνουµε υλικό να επεξεργάζονται έντυπο ή σε ηλεκτρονική 

µορφή και µάλιστα αποθηκευµένο ως ιστοσελίδα ή και ολόκληρες της σελίδες 
(Εργασία χωρίς σύνδεση) ώστε να υπάρχει µια επαφή µε το  Internet. 

Έχοντας στο µυαλό µας ότι οι εκπαιδευτές είµαστε οι µόνοι άνθρωποι µετά τους 

«δικούς τους» (στα επισκεπτήρια µόνο), που έρχονται σε επαφή µε τον έξω κόσµο, 
επιπλέον ότι προέρχονται από την κοινωνία και εκεί θα επιστρέψουν κάποια στιγµή, 

εποµένως εµείς καλούµαστε να κάνουµε ότι περνάει από το χέρι µας για να τους 

δώσουµε ένα εφόδιο, γνώσεις που θα τους χρησιµεύσουν  για να ξανακερδίσουν την 

θέση που τους αξίζει στην κοινωνία. Τι θα µπορούσε να αποτελέσει ένα τέτοιο 
εφόδιο που να έχει σχέση µε τον πληροφορικό γραµµατισµό; «Οτιδήποτε» Ακόµα 

και ένα έντυπο ΑΙΤΗΣΗΣ αν τους δώσουµε για να το φτιάξουν στο Microsoft Word 

θα είναι χρήσιµο. Και αυτό γιατί πολλές φορές που χρειάζονται κάτι µέσα στην 

φυλακή πρέπει να συντάξουν µια ΑΙΤΗΣΗ. Οπότε τώρα πια έχουν την ευκαιρία να το 

φτιάξουν µόνοι τους εξ’ ολοκλήρου. Αυτό σίγουρα θα αυξήσει την αυτοεκτίµησή 
τους. 
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Οι κύριοι στόχοι που τίθενται στην αρχή κάθε σχολικού έτους 

είναι: 

• Βελτίωση του γενικού επιπέδου γνώσεων µε την απόκτηση νέων δεξιοτήτων 

• Ανάπτυξη της µαθητείας, µε την σύνδεση του σχολείου και επιχείρησης 

• Καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού µέσω της εκπαίδευσης 

• Ανάπτυξη της γλωσσοµάθειας 

• Ισότιµη αντιµετώπιση της επένδυσης σε εκπαίδευση και της υλικής 

επένδυσης. 

Η πληροφορική ως µάθηµα 

Όσον αφορά τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, θεωρούνται ένα 

σηµαντικό γνωστικό αντικείµενο για το πρόγραµµα σπουδών των Σ∆Ε και  

ακολουθείται κι εδώ, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, το κυρίαρχο µοντέλο 

γραµµατισµού. 

θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχουν  σχολικά εγχειρίδια όπως και σε κανένα από 

τους γραµµατισµούς και αυτό συνάδει µε τις βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Ένας από τους βασικούς άξονες αυτής είναι η µη τυποποιηµένη γνώση αλλά η 

απόκτηση αυτής µέσα από µη τυπικές ή άτυπες µορφές διδακτικής προσέγγισης των 

θεµατικών πεδίων, τα οποία προσεγγίζουν µαθησιακά οι ενήλικες. Στον πληροφορικό 
γραµµατισµό οι εργαστηριακές ασκήσεις (συνήθως 2-3 ώρες την εβδοµάδα) δεν 

έχουν συγκεκριµένη ύλη και απευθύνονται σε όλους τους εκπαιδευόµενους µε την 

µόνη διαφορά ότι ο καθένας τις δουλεύει στον χρόνο που χρειάζεται ο ίδιος. ∆εν 

υπάρχει πίεση χρόνου στην ολοκλήρωση της άσκησης.  

Η Πληροφορική στα Σχέδια ∆ράσης 

Στο Πρόγραµµα Σπουδών των Σχολείων ∆εύτερης ευκαιρίας έχουν καθιερωθεί τα 

διαθεµατικά σχέδια εργασίας, διαµορφώνεται λοιπόν µια νέα αντίληψη για το 

ελληνικό σχολείο και αυτό γιατί προωθούν την πολυπρισµατική προσέγγιση της 
γνώσης συνδυάζοντας την επιδίωξη µαθησιακών στόχων σε διάφορα γνωστικά 

αντικείµενα µε την πρακτική εφαρµογή και τον τεχνολογικό αλφαβητισµό. Η 

εκπόνηση ενός σχεδίου εργασίας αποτελεί µια δυναµική διαδικασία που 

αναπτύσσεται σε τρία στάδια: 1) τη συλλογή της πληροφορίας 2) την επεξεργασία 

της πληροφορίας και 3) την ολοκλήρωση της εργασίας,, τα οποία (υπο)στηρίζονται 
αποτελεσµατικά από τις δυνατότητες των Νέων Τεχνολογιών, αφήνοντας έτσι να 

διαφανεί ο νέος ρόλος που αποκτά ο πληροφορικός γραµµατισµός στο σχολείο. 

Η δυνατότητα εκπόνησης σχεδίων εργασίας αφενός στο πλαίσιο των διαφόρων 
µαθηµάτων του αναλυτικού προγράµµατος, και αφετέρου στο πλαίσιο του µαθήµατος 
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της Πληροφορικής επιτρέπει τη διάκριση σε σχέδια εργασίας µε ή για την 
Πληροφορική. 

Τα ∆ιαθεµατικά σχέδια εργασίας που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο των διαφόρων 

µαθηµάτων του αναλυτικού προγράµµατος, πλην της Πληροφορικής, εντάσσονται 

στα ∆ιαθεµατικά σχέδια εργασίας µε την Πληροφορική. Στην περίπτωση αυτή, η 

Πληροφορική έχει επικουρικό χαρακτήρα και µπορεί να αξιοποιηθεί α) ως εργαλείο 

αναζήτησης (∆ιαδίκτυο) και καταγραφής πληροφοριών (Επεξεργαστής Κειµένου), β) 

ως εργαλείο επικοινωνίας (Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο) και γ) ως εργαλείο 

παρουσίασης (Power point, Multimedia Builder κ.λπ.). Τα ∆ιαθεµατικά σχέδια 
εργασίας που εκπονούνται την ώρα του µαθήµατος της Πληροφορικής εντάσσονται 

στα σχέδια εργασίας για την Πληροφορική, Στην περίπτωση αυτή, η Πληροφορική 

έχει κεντρικό ρόλο, δεδοµένου ότι η διαθεµατική εξακτίνωση έχει ως στόχο αυτή 

καθεαυτή η διδασκαλία της Πληροφορικής. 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα τέτοιων διαθεµατικών σχεδίων δράσης είναι: 

«Ηλεκτρονική Λογοτεχνία» και «Το παραµύθι στα Βαλκάνια». Το πρώτο σχέδιο 

δράσης αναφέρεται  στο Γιάννη Ρίτσο και στο έργο του η Σονάτα του Σεληνόφωτος. 

Οι εκπαιδευόµενες συνέλεξαν πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του ποιητή και 

στη συνέχεια ασχολήθηκαν µε το συγκεκριµένο ποίηµα. Κατέγραψαν τις 

πληροφορίες ηλεκτρονικά και έτσι συνδύασαν την ελληνική λογοτεχνία µε την 

πληροφορική. Στο δεύτερο σχέδιο δράσης οι εκπαιδευόµενες έγραψαν δικά τους 

παραµύθια ή κατέγραψαν ήδη γνωστά, αρχικά στο χαρτί και µετά ηλεκτρονικά. Το 
αποτέλεσµα και στα δύο σχέδια δράσης ήταν οι βελτίωση του προφορικού και 

γραπτού λόγου (κανόνες γραµµατικοί και συντακτικοί), η ανάπτυξη της δεξιότητας  

χειρισµού του ηλεκτρονικού υπολογιστή, η πίστη στην οµαδική εργασία και η 

τόνωση της αυτοπεποίθησης των συµµετεχόντων. Με την ολοκλήρωση των σχεδίων 

δράσεις πραγµατοποιήθηκε παρουσίαση τους σε όλες τις εκπαιδευόµενες και 
καθηγητές του σχολείου  και τα σχόλια ήταν ιδιαίτερα θετικά. Και τα δύο αυτά 

σχέδια δράσης υλοποιήθηκαν στο Σ∆Ε Καταστήµατος Κράτησης Γυναικών Ελεώνα 

Θηβών κατά το σχολικό έτος 2008- 2009.  

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών  

Για την πρόσληψη µόνιµου ή ωροµίσθιου καθηγητή σε Σ∆Ε απατούνται βέβαια ως 

απαραίτητα εφόδια η γνώση πληροφορικής και ξένων γλωσσών εξαιτίας της φύσης 

του σχολείου που είναι πολυπολιτισµική και ιδιαίτερη. Όµως τα προβλήµατα είναι 

πολλά και καθηµερινά εξαιτίας  των προβληµάτων της ζωής σε ένα κατάστηµα 
Ακριβώς γι΄ αυτό  η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών που εργάζονται στα Σ∆Ε και 

ειδικά στα Καταστήµατα Κράτησης είναι αναγκαία και επιτακτική κράτησης. 

Συγκεκριµένα, η επιµόρφωση κρίνεται απαραίτητο να περιλαµβάνει: 

• Γνώση των χαρακτηριστικών των  ενηλίκων εκπαιδευοµένων και ειδικά των 

εγκλείστων 
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• Ψυχοκοινωνική προσέγγιση των εκπαιδευοµένων διαφοροποιηµένη ανάλογα 

µε τα χαρακτηριστικά τους 

• Μεθόδους ανίχνευσης αναγκών 

• Άντλησης εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού 

Αντί επιλόγου 

Το γεγονός ότι η Πληροφορική µπορεί να συνδεθεί αβίαστα και αποτελεσµατικά µε 

όλα τα γνωστικά αντικείµενα του Προγράµµατος Σπουδών, την καθιστά το κατ΄ 

εξοχήν µάθηµα που µπορεί να διδάσκεται -στο πλαίσιο των διαθεµατικών σχεδίων 
εργασίας- παράλληλα µε οποιοδήποτε άλλο µάθηµα. Είναι γεγονός όµως ότι τέτοιου 

είδους διδακτικές προσεγγίσεις προϋποθέτουν εντελώς διαφορετική αντίληψη τόσο 

στην επιλογή όσο και στην παρουσίαση της γνώσης την οποία µπορεί να εγγυηθεί 

µόνον µια κατάλληλα οργανωµένη και εντατική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών 

(Meister, Nolan 2001, Κουλουµπαρίτση, 2002). 
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