
Κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2015-2016 ολοκληρώθηκε με επιτυχία 

το πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας όπως αναφέρεται παρακάτω: 

 

Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας 

Ένταξη στο Δίκτυο με αντικείμενο  
 « Μετάβαση και επιλογές σπουδών του ΚΕΣΥΠ 

Περιστερίου» 

υπό την εποπτεία της κ. Ελ. Μπιλανάκη  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
      Ο κόσμος αλλάζει με την συνεχή εξέλιξη των τεχνολογιών της πληροφορικής και 

επικοινωνίας και ο σύγχρονος πολίτης δεν μπορεί να σταματήσει αυτήν την αλλαγή. 

Αποκτώντας κριτική στάση απέναντι στις τεχνολογίες οι οποίες του παρουσιάζονται, 

αναγκαίο είναι να σκέφτεται ποιες  από αυτές θα υιοθετήσει και με ποιους όρους. Με 

όπλο την γνώση, η οποία παράγεται από την συστηματική εκπαίδευση, μπορούμε να 

διερευνούμε την χρηστικότητα κάθε εφαρμογής της πληροφορικής, να την 

απορρίπτουμε ή να την προσαρμόζουμε στις πραγματικές ανάγκες.  

    Οι μαθητές της Γ' τάξεως γυμνασίου οι οποίοι θέλουν να κάνουν σπουδές 

πληροφορικής αναζητούν πληροφορίες για την επιστήμη της πληροφορικής, μετά από 

πρόσκληση ένταξης στο δίκτυο με θέμα: “Μετάβαση και επιλογές σπουδών” του 

ΚΕΣΥΠ Περιστερίου και υπό τον γενικότερο συντονισμό της κ. Ε. Μπιλανάκη.  

   SUMMARY 
         The world is constantly changing with the evolution of computer and 

communication sciences and modern citizens can not prevent this from happening. 

Having acquired critical thinking towards the technologies that are presented to them, 

it is necessary to consider which of those they will adopt and under which conditions. 

With knowledge as a weapon, which is produced by education, we can broaden the 

use of every application, reject or adapt it to our true needs 

         The 9th grade students, who want to study computer related subjects, seek 

information about the science of computers, after an invitation of becoming 

participants in a project called: “Transition and selection of studies” of counselling 

canter of Peristeri and under the coordination of Mrs. E. Bilanaki. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΧΕΙΟ. 


