
 
 
∆ελτίο Τύπου 

 
Συναντήθηκε σήµερα Τρίτη 22/2/2011 αντιπροσωπεία του ∆.Σ. της 

Π.Ε.ΚΑ.Π. µε την υφυπουργό Παιδείας κα. Ε. Χριστοφιλοπούλου, παρουσία 
του Γ.Γ. του Υπουργείου κ. Β. Κουλαϊδή, υπεύθυνου για το σχεδιασµό του 
νέου σχολείου, ο οποίος και ενηµέρωσε απαντώντας στις ερωτήσεις των 
µελών του ∆.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π. για το θέµα της Πληροφορικής στο Λύκειο 
και γενικά για το σχεδιασµό του νέου σχολείου. 

 
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας διατύπωσε τη γενική θέ-

ση ότι δεν πρέπει να βλέπουµε αποσπασµατικά το θέµα της Πληροφορικής 
στο Λύκειο αλλά συνολικά σε όλο το φάσµα της εκπαίδευσης και θεωρεί ότι 
µε τα µέτρα που παίρνει η Πληροφορική στην εκπαίδευση γενικά αναβαθµί-
ζεται αναφέροντας ότι συνολικά οι ώρες των µαθηµάτων Πληροφορικής 
αυξάνονται, συνυπολογίζοντας και το ∆ηµοτικό σχολείο. 

 
Συγκεκριµένα ανά βαθµίδα εκπαίδευσης και απαντώντας στα βασικά 

αιτήµατα της Π.Ε.ΚΑ.Π., που είχαν δοθεί µε το υπόµνηµα που κατατέθηκε 
κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης στις 15/2/2011: 

 
1) Για το ∆ηµοτικό: Ανάφεραν ότι πρόθεση του υπουργείου είναι να 

υπάρχει το µάθηµα της Πληροφορικής σε όλα τα ∆ηµοτικά το οποίο  
συνεπάγεται και σύσταση κλάδου ΠΕ19-ΠΕ20  και οργανικών θέσε-
ων, αλλά αυτό θα γίνει σε συνάρτηση µε το µέγεθος του κάθε σχο-
λείου και αφού πρώτα γίνει αξιολόγηση του πιλοτικού προγράµµατος 
που εφαρµόζεται σήµερα στα 800 ολοήµερα ∆ηµοτικά Σχολεία. 

2) Για το Γυµνάσιο: Θα ξεκινήσει, µάλλον από το επόµενο έτος,  η δια-
δικασία πιστοποίησης για την απόκτηση κρατικού πιστοποιητικού µε 
βάση το Γαλλικό µοντέλο. Ο καθηγητής Πληροφορικής θα έχει ενερ-
γό ρόλο στην πιστοποίηση. ∆εν έχει ξεκαθαριστεί όµως από το Υ-
πουργείο αν θα υπάρξει αύξηση των ωρών διδασκαλίας της Πληρο-
φορικής. 

3) Για το Γενικό Λύκειο: Η διαβεβαίωση είναι ότι «η Πληροφορική δεν 
εξαφανίζεται». Όµως δεν θα είναι µάθηµα γενικής παιδείας, αλλά 
µόνο µάθηµα επιλογής και όχι σε όλες τις κατευθύνσεις. Ο γενικός 
σχεδιασµός είναι στο Λύκειο να µειωθούν τα µαθήµατα, να υπάρ-
χουν µόνο 4 µαθήµατα γενικής παιδείας και να υπάρξει µεγάλη αύ-
ξηση της εξειδίκευσης µέσω των κατευθύνσεων από τη Β’ Λυκείου 
και ειδικά στη Γ’ Λυκείου. 

4) Για το Τεχνολογικό Λύκειο: ∆όθηκε η υπόσχεση ότι θα ενηµερωθού-
µε πριν την κυκλοφορία του όποιου σχεδίου. 
 



Η αντιπροσωπεία του ∆.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π. απαντώντας επανάλαβε τις 
θέσεις του κλάδου για όλα τα παραπάνω.  

Ειδικά για το θέµα του Γενικού Λυκείου επέµενε στην αναγκαιότητα 
της διδασκαλίας της Πληροφορικής ως  βασικού µαθήµατος και στις 3 τά-
ξεις του Γενικού Λυκείου, αναπτύσσοντας πλήθος επιχειρηµάτων και κατα-
θέτοντας πίνακα µε το τι συµβαίνει στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Ξεκαθά-
ρισε στην πολιτική ηγεσία ότι η Πληροφορική αποτελεί αυτόνοµη επιστήµη 
και για πολλές δεκαετίες γνωστικό αντικείµενο στην εκπαίδευση και ότι δεν 
εξαντλείται σε απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χρήσης εφαρµογών γραφεί-
ου, ούτε στην αλγοριθµική επίλυση προβληµάτων. Σχετίζεται µε την από-
κτηση γνώσεων απαραίτητων, όχι µόνο για τον επαγγελµατικό βίο του αν-
θρώπου, αλλά κυρίως για την ενεργή, αυτόνοµη και ασφαλή συµµετοχή 
του στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης. Ζήτησε από την ηγε-
σία του Υπουργείου αφενός να ισχύσει για τη χώρα µας ότι ισχύει στις προ-
ηγµένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου, στην κατεύθυνση 
που θέλει τον µαθητή στο κέντρο της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, να δι-
εξαχθεί έρευνα αποτύπωσης της γνώµης των µαθητών, των γονέων και της 
κοινωνίας ευρύτερα σχετικά µε την αποδοχή του µαθήµατος της Πληροφο-
ρικής ανά εκπαιδευτική βαθµίδα και βάσει της αξιολόγησης των αποτελε-
σµάτων αυτών να καθορισθεί και η διδασκαλία της Πληροφορικής σε ποιό-
τητα και ποσότητα ανά βαθµίδα και τύπο σχολείου. Σε κάθε περίπτωση οι 
όποιες αποφάσεις να τεκµηριώνονται από διεθνείς  καλές πρακτικές και από 
τις κοινωνικές απαιτήσεις για ένα σύγχρονο σχολείο. Τέλος ζητήθηκε από 
την πολιτική ηγεσία να λαµβάνει υπόψη της τις θέσεις του κλάδου για το 
περιεχόµενο και τους σκοπούς και στόχους της Πληροφορικής στην εκπαί-
δευση, όπως άλλωστε γίνεται και στα άλλα γνωστικά αντικείµενα και όχι να 
αποτελούν αυτά επιθυµίες και εισηγήσεις άσχετων µε το αντικείµενο προ-
σώπων και φορέων.  

Ζητήθηκε επίσης η γνώµη της Π.Ε.ΚΑ.Π. για το θέµα της µείωσης 
του διδακτικού ωραρίου στους συναδέλφους που θα αναλάβουν την τεχνι-
κή ή/και την γραµµατειακή υποστήριξη στα σχολεία. Η αντιπροσωπεία της 
Π.Ε.ΚΑ.Π. έκανε ξεκάθαρο ότι αυτό το θέµα δεν είναι του κλάδου µας, αλ-
λά αφορά τη συνολική λειτουργία του σχολείου και όλους τους εκπαιδευτι-
κούς και επιφυλάχτηκε να απαντήσει. Για το θέµα αυτό θα υπάρξει διαβού-
λευση µεταξύ των µελών της Π.Ε.ΚΑ.Π. ώστε, αν υπάρξει πρόταση του 
κλάδου, να δοθεί στην πολιτική ηγεσία. 

 
Μετά τις σηµερινές διευκρινήσεις που δόθηκαν, ειδικά για το θέµα 

του Γενικού Λυκείου που ξεκαθαρίζουν τα πράγµατα επί τω χείρω, το ∆.Σ. 
της Π.Ε.ΚΑ.Π. εκτιµά ότι πρέπει να υπάρξει σύσσωµη αντίδραση του κλά-
δου και γι αυτό τις επόµενες ηµέρες θα ανακοινώσει συγκεκριµένες ενέρ-
γειες προς αυτή την κατεύθυνση. 

 
 

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2011  
το ∆.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π. 


