Αθήνα, 11 Μαΐος 2018

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σςνάντηση με Γ.Γ. ΥΠ..Π.Ε.Θ.
Τελ Παξαζθεπή 4 Μαΐνπ 2018, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε ηεο Π.Δ.ΚΑ.Π. κε ηνλ Γ.Γ. ηνπ
ΥΠ.ΠΔ.Θ., θ. Γεώξγην Αγγειόπνπιν. Οη εθπξόζσπνη ηνπ Γ.Σ. παξέδσζαλ Υπόκλεκα ζέζεσλ θαη
πξνηάζεσλ ηεο Π..Δ.ΚΑ.Π. (επηζπλάπηεηαη) θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο έζεζαλ κε
έκθαζε ηα επείγνληα δεηήκαηα, πνπ απαζρνινύλ ηνπο ρηιηάδεο θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο.
Σπγθεθξηκέλα αλαθέξζεθαλ ζηα θάησζη:
 Αλαβάζκηζε εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ
 Άκεζε απόδνζε ησλ νξγαληθώλ ζέζεσλ ζηνπο κεηαηαγκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο ΠΔ86 ζηελ
Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε
 Σύζηαζε Δξγαζηεξίσλ Η/Υ κε θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο θαη ππεύζπλν εξγαζηεξίνπ ζηελ
Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε
 Τε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Πιεξνθνξηθήο, ζε όια ηα γπκλάζηα ηεο ρώξαο, ζε δίσξε
βάζε, ζην εξγαζηήξην
 Θέζπηζε Κξαηηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ Γλώζεσλ θαη Γεμηνηήησλ ζηε ρξήζε Η/Υ
 Σηελ Α ηάμε ΓΔΛ κεηαηξνπή ηνπ καζήκαηνο «Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο» ζε Γεληθήο
Παηδείαο
 Σηε Β θαη Γ ηάμε ΓΔΛ κάζεκα Πιεξνθνξηθήο κε ώξεο δηδαζθαιίαο ηζόηηκεο κε ηα ππόινηπα
δηδαθηηθά αληηθείκελα
 Γπλαηόηεηα επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ, ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ Θεηηθώλ Σπνπδώλ, ηνπ
καζήκαηνο Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ εηζαγσγή ζηα Τκήκαηα Πιεξνθνξηθήο θαη ζηα ζπλαθή
ηνπο
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 Γηόξζσζε ηεο ζηξέβισζεο πνπ ηζρύεη κόλν ζηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ηνπ Τνκέα
Πιεξνθνξηθήο ζηα Δπαγγεικαηηθά Λύθεηα, όζνλ αθνξά ηνλ ειάρηζην αξηζκό καζεηώλ γηα
ζπλδηδαζθαιία
 Γηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Τ. θαη
 Αύμεζε αξηζκνύ Σπληνληζηώλ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ΠΔ86.
Ο Γ.Γ. ηνπ ΥΠ.Π.Δ.Θ. ζηα παξαπάλσ ηνπνζεηήζεθε σο εμήο:


Η αλαλέσζε ηνπ εμνπιηζκνύ ησλ Σρνιηθώλ Δξγαζηεξίσλ Πιεξνθνξηθήο, πινπνηείηαη κέζσ
ηεο νινθιήξσζεο ησλ ζρεηηθώλ έξγσλ ΔΣΠΑ, πνπ εθηεινύληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο
δηνηθεηηθέο Πεξηθέξεηεο.



Σηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ζπκθώλεζε όηη ε κε απόδνζε νξγαληθώλ ζέζεσλ ζηνπο
κεηαηαγκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο ΠΔ86 είλαη ζεκαληηθή εθθξεκόηεηα θαη επηθπιάρηεθε λα
δνζεί ζρεηηθή απάληεζε εληόο ησλ επόκελσλ 15 εκεξώλ.



Γηα ηε δεκηνπξγία θαλνληζκνύ ζρνιηθώλ εξγαζηεξίσλ Η/Υ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε
θαη ηνλ νξηζκό ππεπζύλσλ ζε απηά, δήηεζε λα θαηαζέζεη ζρεηηθή πξόηαζε ε Π.Δ.ΚΑ.Π..



Τελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά ζα μεθηλήζεη δίσξν κάζεκα γηα ην Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό
Γλώζεσλ θαη Γεμηνηήησλ ζηε ρξήζε Η/Υ, κεηά ην πέξαο ηνπ ζρνιηθνύ σξαξίνπ, ζε
ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ ζα νξηζζνύλ. Θα δηδάζθνπλ Αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί θαη ε
ρξεκαηνδόηεζε ζα γίλεηαη κέζσ πξνγξάκκαηνο ΔΣΠΑ. Σηελ επηζήκαλζε όηη ζα πξέπεη λα
δνζεί ε δπλαηόηεηα θαη ζε κόληκνπο εθπαηδεπηηθνύο Πιεξνθνξηθήο, πνπ επηζπκνύλ λα
ζπκπιεξώλνπλ ην δηδαθηηθό ηνπο σξάξην κε δηδαζθαιία ζην πξνηεηλόκελν Πηζηνπνηεηηθό,
δήηεζε λα θαηαηεζεί αλαιπηηθή πξόηαζε από ηελ Π.Δ.ΚΑ.Π..



Οη αιιαγέο ησλ Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ πνπ εμεηάδνληαη από ην Υπνπξγείν, αθνξνύλ
κόλν ην Γεληθό Λύθεην θαη όρη ην Γπκλάζην. Η πξόζεζε είλαη λα εθαξκνζηνύλ άκεζα ζηε
Β’ Λπθείνπ, από ηελ εξρόκελε ζρνιηθή ρξνληά. Σην πιαίζην απηό ζα πεξηιεθζνύλ θαη νη
αιιαγέο ζηα καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο.



Σηελ Α’ Λπθείνπ δελ πξόθεηηαη λα γίλνπλ αιιαγέο. Σηηο ππόινηπεο ηάμεηο ηνπ Γεληθνύ
Λπθείνπ πξνβιέπεηαη λα δηδάζθνληαη καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο (πηζαλόηαηα επηινγήο) κε
αύμεζε ησλ ζπλνιηθώλ σξώλ δηδαζθαιίαο. Σηε Γ΄ Λπθείνπ ηόληζε όηη ην κάζεκα
Πιεξνθνξηθήο ζα είλαη Παλειιαδηθώο εμεηαδόκελν. Οη νξηζηηθέο απνθάζεηο γηα ην Νέν
Λύθεην ζα αλαθνηλσζνύλ από ηνλ θ. Υπνπξγό Παηδείαο.



Γηα ηελ ζηξέβισζε ζηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ηνπ Τνκέα Πιεξνθνξηθήο ζηα
Δπαγγεικαηηθά Λύθεηα όζνλ αθνξά ηνλ ειάρηζην αξηζκό καζεηώλ γηα ζπλδηδαζθαιία,
δήηεζε λα θαηαζέζεη ζρεηηθή πξόηαζε ε Π.Δ.ΚΑ.Π.
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Τα ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔΤ σο δνκή ζα θαηαξγεζνύλ αιιά ην ΥΠ.Π.Δ.Θ. ζα εμεηάζεη ηελ αύμεζε
ηνπ αξηζκνύ ησλ ππεπζύλσλ Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Τερλνινγηώλ αλά Γηεύζπλζε
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.



Γηα ηνπο Σπληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ, αλέθεξε όηη ε λέα απηή δνκή επηιέρζεθε δηόηη
ν ζεζκόο ηνπ Σρνιηθνύ Σπκβνύινπ δελ θαηάθεξε λα αληαπνθξηζεί επαξθώο ζην
επηκνξθσηηθό ηνπ ξόιν.



Τέινο, ν Γ.Γ. αλαθέξζεθε ζηηο κεηαηάμεηο ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο, νη νπνίεο έρνπλ μεπαγώζεη,
γηα όζνπο είραλ θάλεη αίηεζε ηα πξνεγνύκελα ρξόληα.

Η Π.Δ.ΚΑ.Π. ζα ζπλερίζεη ηηο επαθέο θαη ηηο παξεκβάζεηο ηεο ζηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ
Υπνπξγείνπ Παηδείαο, κε ζηόρν ηελ αλαβάζκηζε ηεο Πιεξνθνξηθήο Παηδείαο θαη ηεο ελίζρπζεο
ηνπ Ψεθηαθνύ Γξακκαηηζκνύ ζην Διιεληθό δεκόζην ζρνιείν.
Το Δ.Σ. τηρ Π.Ε.ΚΑ.Π.
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Αθήνα, 4 Μαΐος 2018
Απ. Ππωτ.: 1
Ππορ:
Γεληθό Γξακκαηέα ΥΠ.Π.Δ.Θ.
θ. Γεώξγην Αγγειόπνπιν

Θέμα: Υπόμνημα Θέζευν και Πποηάζευν
Αξιότιμε κύπιε Αγγελόποςλε,
Με αθνξκή ηε ζεκεξηλή καο ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε, ζαο θαηαζέηνπκε ζπλνπηηθό Υπόκλεκα
ζέζεσλ θαη πξνηάζεσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο Πιεξνθνξηθήο Παηδείαο θαη ηεο ελίζρπζεο ηνπ
Ψεθηαθνύ Γξακκαηηζκνύ ζην Διιεληθό δεκόζην ζρνιείν. Δπίζεο, ζεκεηώλνπκε ηα επείγνληα
αηηήκαηα ηνπ Κιάδνπ ΠΔ86, πνπ κπνξνύλ λα επηιπζνύλ ελόςεη ηνπ λένπ ζρνιηθνύ έηνπο.
Για ηην Ππυηοβάθμια Δκπαίδεςζη
 Άκεζε απόδνζε ησλ νξγαληθώλ ζέζεσλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί αλά ΠΥΣΠΔ (ΦΔΚ
3391/ηΒ΄/20-10-2016) ζε ζρνιηθέο κνλάδεο θαη νξηζηηθή – νξγαληθή ηνπνζέηεζε ησλ
κεηαηαγκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ ΠΔ86 ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο


Αύμεζε ησλ σξώλ δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο Τ.Π.Δ.



Μεηνλνκαζία ηνπ καζήκαηνο από «Τ.Π.Δ.» ζε «Πιεξνθνξηθή», πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη
ζύλδεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ ηνπ Γεκνηηθνύ κε ηηο άιιεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο



Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο απνθιεηζηηθά θαη κόλν από θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο



Αλαβάζκηζε ηνπ Δξγαζηεξηαθνύ Δμνπιηζκνύ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ



Σύζηαζε Δξγαζηεξίσλ Η/Υ κε θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο θαη ππεύζπλν εξγαζηεξίνπ

Για ηη Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη
Γςμνάσιο:
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 Τε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Πιεξνθνξηθήο, ζε όια ηα γπκλάζηα ηεο ρώξαο, ζε δίυπη
βάζη, ζηο επγαζηήπιο.
 Τη δημιοςπγία πποαιπεηικών ημημάηυν, γηα ηε δηδαζθαιία θαη εκπέδσζε ησλ γλώζεσλ
θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ ππνινγηζηώλ θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο, πνπ ζα νδεγνύλ ζηελ
απόθηεζε αληίζηνηρνπ πηζηνπνηεηηθνύ.
 Τε Θέζπηζε Κπαηικού Πιζηοποιηηικού Γνώζευν και Γεξιοηήηυν ζηε ρξήζε Η/Υ.
Γενικό Λύκειο:


Σηην Α ηάξη μεηαηποπή ηος μαθήμαηορ «Δθαπμογέρ Πληποθοπικήρ» ζε Γενικήρ
Παιδείαρ, πνπ λα θαιύπηεη ηόζν ηηο δηαρξνληθέο γλώζεηο θαη ηθαλόηεηεο όζν θαη ηηο
λεόηεξεο όπσο έρνπλ δηακνξθσζεί από ηηο ζύγρξνλεο εμειίμεηο ζηελ Δπηζηήκε θαη ζηελ
Τερλνινγία ηεο Πιεξνθνξηθήο.



Σηε Β θαη Γ ηάμε κάζεκα Πιεξνθνξηθήο με ώπερ διδαζκαλίαρ ιζόηιμερ με ηα ςπόλοιπα
διδακηικά ανηικείμενα.



Σηη Γ ηάξη θα ππέπει ζα πξέπεη νη ππνςήθηνη γηα ηελ εηζαγσγή ζηα Α.Δ.Ι., λα εμεηάδνληαη
ζε κάζεκα Πιεξνθνξηθήο γηα ηηο Σρνιέο θαη ηα Τκήκαηα Πιεξνθνξηθήο, αιιά θαη γηα ηα
ζπλαθή ηνπο.

Για ηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη


Το μάθημα Γενικήρ Παιδείαρ ηηρ Β και Γ ηάξηρ «Διζαγυγή ζηιρ Απσέρ ηηρ Δπιζηήμηρ
ηυν Υπολογιζηών», θα ππέπει να διδάζκεηαι δύο ώπερ ηην εβδομάδα, πξνθεηκέλνπ λα
θαιύςεη ηνπο θάησζη βαζηθνύο ζηόρνπο::
1. Την καλλιέπγεια και ανάπηςξη ηηρ αναλςηικήρ ζκέτηρ και ηην απόκηηζη ηηρ
ππογπαμμαηιζηικήρ ανηίλητηρ κέζα από ηελ αιγνξηζκηθή πξνζέγγηζε ηεο επίιπζεο
ησλ ππνινγηζηηθώλ πξνβιεκάησλ, ώζηε νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηε δπλαηόηεηα πνπ
ηνπο δίλεηαη κέζα από ηηο γλσζηαθέο δεμηόηεηεο ηνπ καζήκαηνο όηι μποπούν και οι
ίδιοι να γίνοςν παπαγυγοί-δημιοςπγοί Λογιζμικών Δθαπμογών και όσι μόνο
καηαναλυηέρ έηοιμυν πποφόνηυν.
2. Την πποζέγγιζη πεπιζζόηεπο απαιηηηικών θεμαηικών ενοηήηυν πνπ αλαθέξνληαη
ζηα Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα, ζηηο Βάζεηο Γεδνκέλσλ, ζηα Γίθηπα Υπνινγηζηώλ θαη ζηε
Τερλεηή Ννεκνζύλε.



Γιόπθυζη ηηρ ζηπέβλυζηρ πνπ ηζρύεη κόλν ζηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ηνπ Τνκέα
Πιεξνθνξηθήο, όζνλ αθνξά ηνλ ελάσιζηο απιθμό μαθηηών για ζςνδιδαζκαλία.



Γηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο, ανεξαπηήηος Τομέα και Διδικόηηηαρ,
απνθιεηζηηθά θαη κόλν από εθπαηδεπηηθνύο ΠΔ86.
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Αλαβάζκηζε ηνπ Δξγαζηεξηαθνύ Δμνπιηζκνύ ησλ ΔΠΑ.Λ.

ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Τ.
Ωο Π.Δ.ΚΑ.Π. ζεσξνύκε ιαλζαζκέλε ηελ απόθαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο γηα θαηάξγεζε
ηνπ ζεζκνύ ησλ ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Τ. θαη πηζηεύνπκε όηη αληηζέησο πξέπεη λα γίλεη νπζηαζηηθή
αλαβάζκηζή ηνπο θαη πξνηείλνπκε ηε ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ηνπο κε επαξθή ζηειέρσζε. Γειαδή κε
έλαλ ππεύζπλν ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Τ. θαη έλα ηερληθό ππεύζπλν αλά 30 ζρνιηθέο κνλάδεο, πνπ λα
απνηειεί ξαρνθνθαιηά ππνζηήξημεο κε δηηηό ραξαθηήξα (ηερληθό θαη επηκνξθσηηθό), ζε
οπγανυηικό επίπεδο ανηίζηοισο ηος Κ.Δ.Α. και ΚΔ.Σ.Υ. ζηιρ διεςθύνζειρ εκπαίδεςζηρ, πος να
ςπάγεηαι ζηην εςπύηεπη δομή ηυν ΠΔ.ΚΔ.Σ. Σηελ πεξίπησζε πνπ επηκείλεη ην Υπνπξγείν, ηόηε
ζα πξέπεη να αςξηθούν οι θέζειρ ηυν αποζπαζμένυν εκπαιδεςηικών πνπ ζα νξηζηνύλ Υπεύζπλνη
Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Τερλνινγηώλ ζηηο Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο, ιακβάλνληαο ππόςε ησλ
αξηζκό ησλ ζρνιείσλ.
Σσολικοί Σύμβοςλοι – Σςνηονιζηέρ Δκπαιδεςηικού Έπγος
Όζνλ αθνξά ηνπο Σπληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ, ε Έλσζή καο έρεη εδώ θαη θαηξό
επηζεκάλεη όηη ν ζεκεξηλόο αξηζκόο Σρνιηθώλ Σπκβνύισλ, θξίλνληαο ην πιήζνο ησλ ελ ελεξγεία
εθπαηδεπηηθώλ Πιεξνθνξηθήο αιιά θαη ην γεγνλόο όηη δηδάζθνπλ ζε Πξσηνβάζκηα θαη
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, είλαη εμαηξεηηθά κηθξόο. Πξνηείλνπκε ινηπόλ λα αςξηθούν
ζημανηικά οι θέζειρ ηυν Σςνηονιζηών ΠΔ86, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηνλ
πνιπδηάζηαην ξόιν ηνπο. Δπηπξόζζεηα ν πεξηνξηζκόο επηινγήο ζηειερώλ εθπαίδεπζεο, γηα ηξίηε
ζπλαπηή ζεηεία δελ πξέπεη λα έρεη αλαδξνκηθή ηζρύ θαη ηαπηόρξνλα απηή ε δηθιείδα πξέπεη λα
δηαηεξεί ηα θίλεηξα ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα επαγγεικαηηθή εμέιημε, γεγνλόο πνπ ζπκβάιιεη ζηε
βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα είλαη ζαθέο ζην λόκν, όηη κεηά από
δύν ζπλαπηέο ζεηείεο ελόο ζηειέρνπο ζε κηα ζέζε επζύλεο θαη ζηε ζπλέρεηα κεηά από κηα
ηνπιάρηζηνλ ζεηεία άζθεζεο δηδαθηηθώλ θαζεθόλησλ, να έσει ηη δςναηόηηηα να θέηει
ςποτηθιόηηηα ζε θέζη ζηελέσοςρ εκ νέος. Απηό ζα ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν, γηα λα αζθεί ζπλερώο
ν εθπαηδεπηηθόο κε ππεπζπλόηεηα θαη δήιν ηα θαζήθνληά ηνπ.
Αξιότιμε κύπιε Αγγελόποςλε,
Σπλνςίδνληαο ηα επείγνληα δεηήκαηα πνπ απαζρνινύλ ηνπο ρηιηάδεο θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο
θαη κπνξνύλ λα επηιπζνύλ ελόςεη ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο, πξνηείλνπκε ηα θάησζη:
 Αναβάθμιζη επγαζηηπιακού εξοπλιζμού ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ
 Άμεζη απόδοζη ηυν οπγανικών θέζευν ζηνπο κεηαηαγκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο ΠΔ86 ζηελ
Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε
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 Θέζπιζη Κπαηικού Πιζηοποιηηικού Γλώζεσλ θαη Γεμηνηήησλ ζηε ρξήζε Η/Υ
 Γςναηόηηηα επιλογήρ ηυν ςποτηθίυν, ηηρ Ομάδαρ Πποζαναηολιζμού Θεηικών
Σποςδών, ηνπ καζήκαηνο Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ εηζαγσγή ζηα Τκήκαηα Πιεξνθνξηθήο θαη
ζηα ζπλαθή ηνπο
 Γιόπθυζη ηηρ ζηπέβλυζηρ πνπ ηζρύεη κόλν ζηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ηνπ Τνκέα
Πιεξνθνξηθήο ζηα Δπαγγεικαηηθά Λύθεηα, όζνλ αθνξά ηνλ ειάρηζην αξηζκό καζεηώλ γηα
ζπλδηδαζθαιία.
 Γιαηήπηζη και αναβάθμιζη ηυν ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Τ. θαη
 Αύξηζη απιθμού Σςνηονιζηών Δκπαιδεςηικού Έπγος ΠΔ86.
Mε εθηίκεζε,
Για το Δ.Σ. τηρ Π.Ε.ΚΑ.Π.
Ο Ππόεδπορ

Ο Γενικόρ Γπαμμαηέαρ

Νικόλαορ Σκίκορ

Σηέθανορ Παπαλέξηρ
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