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Γράμμα από τον Διευθυντή της Σχολής
όπου: ο εκπαιδευτικός = ο/η εκπαιδευτικός

Παγκόσμια Ημέρα του Εκπαιδευτικού
Η Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικού καθιερώθηκε το 1994 από την UNESCO να εορτάζεται
παγκοσμίως κάθε χρόνο την 5η Οκτωβρίου. Την Ημέρα αυτή, ο κόσμος επικεντρώνεται στον
σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί στην οικοδόμηση του ευ ζειν για όλους
τους μαθητές παγκοσμίως.
Ποια σχέση, όμως, μπορεί να έχει o Εκπαιδευτικός με την επεξεργαστική ισχύ και την τεχνική
ευφυία του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ);
Ο Η/Υ, στην εβδομηντάχρονη ιστορία του, έχει πετύχει πολλά εντυπωσιακά επιτεύγματα,
ιδιαίτερα τα τελευταία είκοσι χρόνια: Το 1997, ο Η/Υ Deep Blue της IBM κέρδισε για πρώτη
φορά τον Casparov στο σκάκι. Το 2011, ο Η/Υ Watson της IBM, o οποίος ακούει και
απαντάει, νίκησε τον πρωταθλητή των ΗΠΑ στις εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Το 2013, η
Google κατασκεύασε Η/Υ ο οποίος οδηγεί αυτοκίνητο με μηδενικά ατυχήματα και έχει
διανύσει ήδη εκατομμύρια χιλιόμετρα.
Σύμφωνα με το νόμο του Moore η επεξεργαστική ισχύς και η τεχνητή ευφυία του Η/Υ
διπλασιάζεται κάθε 18 μήνες. Προβλέπεται ότι το 2036 θα έχουμε ηλεκτρονικούς υπολογιστές
που θα σκέφτονται σαν άνθρωποι. Θα μπορούν να αντικαταστήσουν οδηγούς λεωφορείων
και φορτηγών, πωλητές σε εμπορικά κέντρα, υπαλλήλους σε τηλεφωνικά κέντρα,
δημοσιογράφους, λογιστές, υπαλλήλους γραφείου, γιατρούς, οικιακούς βοηθούς.
Θα μπορέσει όμως ποτέ ο Η/Υ να αντικαταστήσει τον Εκπαιδευτικό; Η απάντηση είναι όχι για
δύο λόγους: Πρώτον, διότι δεν μπορεί να αποτελέσει ΠΡΟΤΥΠΟ για τον άνθρωπο και
δεύτερον δεν μπορεί να μεταδώσει ΑΓΑΠΗ…
Λουκάς Παπαντωνίου
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Ο Διευθυντής καθιέρωσε να γράφει, άπαξ του μηνός, ένα «γράμμα» προς τον Καθηγητικό Σύλλογο. Το «γράμμα» αυτό
αναρτάται σε πινακίδα, μέσα στην αίθουσα του Καθηγητικού Συλλόγου, καθώς και στην ιστοσελίδα της Σχολής μας. Με το
«γράμμα» αυτό, ο Διευθυντής θέλει να μοιράζεται μερικές σκέψεις του με τους εκπαιδευτικούς. Ο Διευθυντής προτίμησε
αυτό το γραπτό τρόπο επικοινωνίας, διότι ο αριθμός των εκπαιδευτικών είναι πολύ μεγάλος και συνεπώς είναι αδύνατον να
μοιράζεται, προφορικά, κάποιες σκέψεις του με το σύνολο των εκπαιδευτικών.

