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Λίγη ιστορία.

Αρχικά εντάχθηκε μόνο στο ολοήμερο.
Από το 2010-11 εντάσσεται ως 2ωρο μάθημα στο 
πρωινό πρόγραμμα των ΕΑΕΠ (πιλοτικά).
Το 2013 έγιναν οι μετατάξεις εκπαιδευτικών 
πληροφορικής από τη δευτεροβάθμια.Από το 2016-17 
η πληροφορική εντάχθηκε  στο ενιαίο πρόγραμμα 
όλων των δημοτικών σχολείων ως 1ωρο μάθημα.
Οι εκπαιδευτικοί έλαβαν οργανικές το 2018.













ο ρόλος του εκπαιδευτικού πληροφορικής



Δεν τελειώνει εδώ ο ρόλος του όμως



Προκλήσεις με τις οποίες έρχεται 
αντιμέτωπος



Η ανταπόκριση των παιδιών

Παρά τις ελλείψεις και τις δυσκολίες, η ανταπόκριση των 

μαθητών είναι ενθουσιώδης.

Συχνά τα παιδιά αυθόρμητα αναφέρουν την 

πληροφορική ως το αγαπημένο τους μάθημα.

Αιτία δεν είναι μόνο η εξοικείωση τους με τα ψηφιακά 

εργαλεία, αλλά κυρίως ο εργαστηριακός χαρακτήρας 

του μαθήματος που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και 
επομένως συνδέεται με θετικά συναισθήματα.



Οι εξελίξεις μας φέρνουν στο προσκήνιο

Τηλεκπαίδευση, εργαστήρια δεξιοτήτων, ρομποτική 

και stem, προβολή σχολείου στο διαδίκτυο: 

πρωτόγνωρες συνθήκες που οδηγούν τους 

συναδέλφους, συχνά με αγωνία, να προσβλέπουν 

στον εκπαιδευτικό ΠΕ86 ως “σωτήρα”.

Τι γίνεται όμως με το μάθημά μας; Πόση υποστήριξη 

λαμβάνουμε εμείς; (εξοπλισμός, παράλληλη στήριξη, 

σεβασμός στον χρόνο διδασκαλίας μας)



Η αυτόνομη αξία του μαθήματος
Σε εμάς τους/τις ΠΕ86 πέφτει η ευθύνη να 
προβάλουμε την αυτόνομη αξία του 
μαθήματος, διότι δεν είναι αυτονόητο ακόμα 
για όλους στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Η πληροφορική έχει πολλά να προσφέρει ως 
μάθημα στους μαθητές, τόσο σε γνώσεις όσο 
και σε μια διαφορετική προσέγγιση της 
μάθησης.



Δεξιότητες που καλλιεργεί η Πληροφορική
Τόσο η φύση του μαθήματος της πληροφορικής 
όσο και η νοοτροπία των εκπαιδευτικών της 
ευνοούν:

● τον Πειραματισμό: μαθαίνουμε μέσα από τα 
λάθη

● τη Χαρά της δημιουργίας αντί για  το διαρκές 
άγχος που βιώνουν πολλά παιδιά στο σχολείο

● την Επίλυση προβλήματος αντί για  την 
αποστήθιση

● την Ανάπτυξη της φαντασίας.



Προτάσεις για το μέλλον
Η αλλαγή θα έρθει πρώτα από εμάς.

● Να αποσαφηνίσουμε τον ρόλο μας ως 

εκπαιδευτικού (και όχι ως τεχνικού ή 

διοικητικού).

● Να προσανατολίσουμε το μάθημα καθαρά 

προς τη δημιουργικότητα (καλλιέργεια 

αναπτυξιακού τρόπου σκέψης, αλλαγή 

θεματολογίας)

● Να προβάλουμε το μάθημα μέσα από 

καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις (πχ EU 

code week)

● Να να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο την 

μεταξύ μας συνεργασία.

https://codeweek.eu/
https://codeweek.eu/


Ένα πρώτο βήμα συνεργασίας

Ως πρώτο πρακτικό βήμα σας προτείνουμε μία επόμενη 
συνάντηση, ανταλλαγής ιδεών.

Θα στείλουμε email στην ομάδα pe86@googlegroups.com με 
την ημερομηνία, την ώρα και τον σύνδεσμο της συνάντησης, 
καθώς και μια φόρμα υποβολής προτάσεων.



Σας ευχαριστούμε για την 
παρακολούθηση


