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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Πρόσφατα διέρρευσε σχέδιο που αφορά τα μαθήματα του Λυκείου στα πλαίσια του Νέου Σχολείου. Στο 

σχέδιο αυτό απουσιάζουν παντελώς τα μαθήματα Πληροφορικής. Ο κίνδυνος αφανισμού της Πληροφορικής 

είναι υπαρκτός. Τη στιγμή που όλοι μιλούν για Ψηφιακό Σχολείο και αναγνωρίζουν την ανάγκη ουσιαστικής 

εκπαίδευσης των νέων μας στην Πληροφορική. Εκπαίδευση που προφανώς δεν περιορίζεται στην εκμάθηση 

της χρήσης εργαλείων αλλά περιλαμβάνει και την αλγοριθμική σκέψη, τη δημιουργικότητα και τη δυνατότητα 

επίλυσης σύνθετων προβλημάτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΕ, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα του ζητήματος,  καλεί τα τοπικά 

παραρτήματα και κάθε μέλος της Ένωσης σε κινητοποίηση. Στόχος μας είναι αφενός να αποτραπεί 

το  σχέδιο  αφανισμού  της  Πληροφορικής και  αφετέρου  να  διασφαλιστεί  η  αναβάθμιση  της 

Πληροφορικής στο Νέο Σχολείο με την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την Πληροφορική 

Παιδεία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και τη δια βίου μάθηση. Λεπτομερείς προτάσεις έχουμε ήδη 

αποστείλει  στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.  Το κείμενο των προτάσεών μας υπάρχει  στη 

διεύθυνση:  http://www.epe.org.gr/various/Ypomnhma_YPEPTH_2010_10_10_PLIROFORIKH_PAIDEIA.pdf.

Για την επίτευξη του διπλού στόχου της αποτροπής του σχεδίου αποψίλωσης του σχολείου από τα 

μαθήματα Πληροφορικής και της διεκδίκησης ενός αναβαθμισμένου ρόλου στο Νέο Σχολείο, θα γίνουν σε  

πρώτη φάση τα εξής:

• 14 - 21 Οκτωβρίου 2010: Διεξαγωγή τοπικών συνελεύσεων σε όλη τη χώρα που θα 

συγκαλέσουν τα συντονιστικά συμβούλια των παραρτημάτων ή ομάδες συναδέλφων. Καταγραφή 

προτάσεων και διαμόρφωση χρονοδιαγράμματος τοπικών δράσεων και ενημερωτικών επαφών με 

τοπικούς  και  κλαδικούς  φορείς.  Ηλεκτρονική αποστολή  αναφορών  από  κάθε  τοπική 

συνέλευση  στο  epe-ds@epe.org.gr ή  στο  info@epe.org.gr.  Για  την  ενημέρωση  κάθε 

ενδιαφερομένου οι τοπικές συνελεύσεις πρέπει να καταγράφονται στο σχετικό χάρτη Google που 
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Το παρόν έγγραφο συντάχθηκε στο OpenOffice (http://el.openoffice.org/) στα πλαίσια της προώθησης της  
χρήσης του ελευθέρου λογισμικού και της απεξάρτησης από το κλειστό λογισμικό.
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έχει δημιουργηθεί και είναι προσβάσιμος από το σύνδεσμο:  http://maps.google.com/maps/ms?

ie=UTF8&hl=el&msa=0&msid=110709815844391885044.000492635c075dadcad8f&ll=38.77121

6,24.719238&spn=9.007614,18.303223&z=6 

• 23 Οκτωβρίου 2010: Ανοικτή συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΠΕ στα γραφεία της Ένωσης στην 

Αθήνα, οδός Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος. Συζήτηση επί των αναφορών από τις τοπικές 

συνέλευσης και  διαμόρφωση κεντρικού σχεδίου δράσης το  οποίο  θα  τεθεί  σε  άμεση 

εφαρμογή. 

Ενδεικτικές  τοπικές  δράσεις  που  μπορούν  να  αναληφθούν  από  τα  τοπικά  παραρτήματα  και  ομάδες 

Πληροφορικών είναι οι εξής:

• Ενημέρωση βουλευτών, τοπικών αρχών και μελών της Κυβέρνησης που εκλέγονται στην περιοχή. 

• Ενημέρωση  τοπικών  ΕΛΜΕ,  συλλόγων  και  ενώσεων  γονέων  και  κηδεμόνων,  μαθητικών 

κοινοτήτων κ.λ.π. 

• Ενημέρωση τμημάτων Πληροφορικής  Πανεπιστημίων και  ΤΕΙ  που λειτουργούν στην περιοχή, 

φοιτητικών συλλόγων, καθηγητών των τμημάτων, πρυτανικών αρχών και διοικήσεων ΤΕΙ κ.λ.π. 

• Ενημερωτικά κείμενα στον τοπικό τύπο ή προσωπικές επιστολές αξιοποιώντας τα κείμενα που 

υπάρχουν στον ιστότοπο της Ένωσης και των προτάσεών μας για την Πληροφορική Παιδεία. 

Αξιοποίηση  τοπικών  ραδιοφώνων  και  τηλεοράσεων  για  την  προβολή  του  θέματος  και  τη 

διενέργεια σχετικών εκπομπών. 

• Διεξαγωγή ενημερωτικών εκδηλώσεων και ημερίδων. 

• Έκδοση και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων, αφισών κ.λ.π. 

• Δημιουργία  ενημερωτικών  σποτ  (ηχητικών  ή  οπτικών)  και  ανάρτησή  τους  σε  ιστότοπους 

διαμοιρασμού ψηφιακού περιεχομένου (π.χ. youtube). 

• Αξιοποίηση εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης για την ενημέρωση συναδέλφων, μαθητών, γονέων 

και κάθε πολίτη. 

Κεντρικό  σύνθημα  της  ενημερωτικής  εκστρατείας  είναι  "Νέο  Σχολείο  χωρίς  Πληροφορική  δεν 

γίνεται"

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

Ο Πρόεδρος
Μαυροφίδης Θωμάς 
(τηλ. 6944246558)

Ο Γενικός Γραμματέας
Μουμουτζής Νεκτάριος 

(τηλ. 6948044562)
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