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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ

Από το Υπουργείο Παιδείας εστάλη έγγραφο (140347/Γ2/11-11-2009) σύμφωνα με το οποίο
πρέπει, με ευθύνη των Λ/ντων Δ.Ε., να εγκατασταθεί, στους «φορητούς υπολογιστές» των
μαθητών της Α' τάξης των γυμνασίων, λογισμικό το οποίο έχει αποσταλεί στα Γυμνάσια από
το Π.Ι.
Επειδή θεωρούμε ότι η κατάσταση με την ανάθεση καθηκόντων στους καθηγητές
Πληροφορικής έχει υπερβεί κάθε όριο ορθής αξιοποίησης του διδακτικού προσωπικού από τη
Διοίκηση και επειδή δεν μπορούμε, πλέον, να διαμαρτυρόμαστε για τον κάθε έναν ιδιώτη που
θέλει να προωθήσει τα οικονομικά του ή άλλα συμφέροντα, σε βάρος ενός κλάδου
εκπαιδευτικών, που διορίστηκαν όπως όλοι οι άλλοι συνάδελφοι τους για να διδάξουν το
αντικείμενο της επιστήμης τους στο σχολείο και όχι ως τεχνικοί υπεύθυνοι, δηλώνουμε ότι:

Οι καθηγητές Πληροφορικής είναι πρώτα απ’ όλα εκπαιδευτικοί και πρέπει, επιτέλους,
να αφεθούν απερίσπαστοι στο να επιτελέσουν τον εκπαιδευτικό - παιδαγωγικό τους ρόλο,
κάνοντας μάθημα όλες τις ώρες που τους έχει ανατεθεί και όχι να απασχολούνται με
καθήκοντα που τους αποπροσανατολίζουν από το μάθημα και την τάξη.
ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε - SCHOOL,

Σε σχέση την εγκύκλιο 43991/Λ/15-4-2009 του Υπ.Ε.Π.Θ. για υποχρεωτική εγκατάσταση
και λειτουργία του λογισμικού γραμματειακής υποστήριξης «e-school», επισημαίνουμε τα
εξής:
'Οπως είναι γνωστό, έως σήμερα, τις σχετικές με τις Νέες Τεχνολογίες εργασίες στα σχολεία
(μηχανογράφηση, e-mails, διάφορα πληροφοριακά συστήματα, κ.λπ.) την αναλαμβάνουν
συνήθως, με ή χωρίς τη θέληση τους, οι καθηγητές Πληροφορικής, αν και δεν υπάρχει
κάποια σχετική απόφαση για το ότι αυτό είναι υποχρέωση τους. Όπως προκύπτει, επίσης,
από την προκήρυξη του έργου «e-school», η διαχείριση του δεν είναι μια απλή εργασία
καταχώρησης στοιχείων σε μια βάση δεδομένων, αλλά απαιτεί καθημερινή και πολύωρη
εργασία, αφού αναφέρεται στο σύνολο των διοικητικών εργασιών και λειτουργιών του
σχολείου, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν ένας εκπαιδευτικός να απασχολείται

με αυτό και παράλληλα να ασκεί με συνέπεια, πλήρως και
και παιδαγωγικά του καθήκοντα.
Για τους παραπάνω λόγους,

επαρκώς

τα

διδακτικά

καλούμε το Υπουργείο Παιδείας:
•

•

•

να διευκρινίσει ότι η εγκατάσταση του λογισμικού και κάθε άλλη εργασία σε σχέση
με την «ψηφιακή τάξη» δεν είναι, σε καμία περίπτωση, ευθύνη των καθηγητών
Πληροφορικής
να αναγκάσει τις εταιρίες που πούλησαν και κέρδισαν από την υπόθεση «φορητός
υπολογιστής», να εγκαταστήσουν το λογισμικό σύμφωνα με την υποχρέωση που
είχαν αναλάβει για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, διαφορετικά να μην τις
αποζημιώσει.

να θεσμοθέτηση μηχανογραφημένη γραμματειακή υποστήριξη σε επίπεδο
σχολείου, με την απασχόληση σε αυτό διοικητικού προσωπικού δηλ. τουλάχιστον
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ενός γραμματέα εκπαιδευμένου στη χρήση των Τ.Π.Ε. και ειδικά του «e-school»
και των λοιπών δραστηριοτήτων που απαιτούν χρήση υπολογιστή (email,
πληροφοριακά συστήματα κ.λπ.).

Υπενθυμίζουμε ότι στο άρθρο 19 του Ν.1566/1986 ορίζεται σαφώς η
αναγκαιότητα ύπαρξης τμήματος γραμματείας με την τοποθέτηση διοικητικών
υπαλλήλων σε σχολικές μονάδες με πλήθος μαθητών πάνω από 200.
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