
 

 

Αθήνα, 16 Μαΐου 2018 
 

 

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

Αναθέσεις Μαθημάτων 

 

Με αθνξκή ηε δεκνζίεπζε ησλ αλαζέζεσλ καζεκάησλ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ, ε Παλειιήληα 

Έλσζε Καζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο (Π.Δ.ΚΑ.Π.) ηνλίδεη όηη πάγηα ζέζε ηεο απνηειεί ηα δηδαθηηθά 

αληηθείκελα λα δηδάζθνληαη, απνθιεηζηηθά θαη κόλν, από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ ανηίζηοισηρ 

ειδικόηηηαρ και πηςσίος. Όζν όκσο ζην Διιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα πξνβιέπνληαη Β θαη Γ 

αλαζέζεηο καζεκάησλ, ηόηε ζα πξέπεη θαη νη εθπαηδεπηηθνί Κιάδνπ ΠΔ86 λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα 

λα ζπκπιεξώλνπλ ην ππνρξεσηηθό ηνπο σξάξην κε απηέο. 

 

ρεηηθά κε ηηο Α αλαζέζεηο καζεκάησλ θαη ελόςεη ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ γηα ην επόκελν ζρνιηθό 

έηνο, ε Έλσζή καο ζεκεηώλεη ηηο εμήο παξαηεξήζεηο: 

 

Δημοτικό Σχολείο 

Σηα 4θέζια και 5θέζια Γημοηικά Σσολεία δίλεηαη απζαίξεηα ην δηθαίσκα ζε δαζθάινπο, κε Β’ 

Δπίπεδν Δπηκόξθσζεο λα διδάζκοςν ηο μάθημα Σ.Π.Δ. Ωζηόζν, ε ζπγθεθξηκέλε επηκόξθσζε 

αλαθέξεηαη ζηε δηδαθηηθή ησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ κε ζύγρξνλεο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο θαη 

επνκέλσο δελ απνηειεί επηζηεκνληθό πξνζόλ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Πιεξνθνξηθήο 

από άιιν Κιάδν. Γεδνκέλνπ όηη όιεο νη νηθνλνκηθά αλαπηπγκέλεο ρώξεο επελδύνπλ ζηελ 

Πληποθοπική Παιδεία ωρ μοσλό καινοηομίαρ και ανάπηςξηρ, ζεσξνύκε απαξαίηεηε ηε 

δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο απνθιεηζηηθά από θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο, γηα ηελ άξηηα εθπαίδεπζε 

ησλ καζεηώλ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, κέζα ζε κηα πξννπηηθή ςεθηαθνύ εγγξακκαηηζκνύ.  

 

Επαγγελματικό Λύκειο 

ηα ΔΠΑ.Λ. θα ππέπει ηα μαθήμαηα Πληποθοπικήρ, ανεξαπηήηος Τομέα (Β ηάξη) και 

Διδικόηηηαρ (Γ ηάξη), να έσοςν Α ανάθεζη νη εθπαηδεπηηθνί ΠΔ86, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα 

απνθηήζνπλ ηηο αλαγθαίεο επαγγεικαηηθέο ςεθηαθέο δεμηόηεηεο. Με ηηο πξνηεηλόκελεο αλαζέζεηο 

δπζηπρώο δελ ηζρύεη, κε απνηέιεζκα ηα καζήκαηα:  

 Υξεκαηνπηζησηηθέο πλαιιαγέο – Λνγηζηηθά Φύιια,  
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 Γίθηπα Τπνινγηζηώλ,  

 Δηζαγσγή ζηα Τπνινγηζηηθά πζηήκαηα θαη ζηα Γίθηπα Δπηθνηλσληώλ,  

 Σειεπηθνηλσλίεο – Σειεκαηηθή,  

 Ρνκπνηηθή,  

 Δγθαηάζηαζε θαη Γηαρείξηζε Γηθηύσλ - πληήξεζε Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ θαη 

 Δπεμεξγαζία ήκαηνο, Ήρνπ θαη Δηθόλαο, 

λα δηδάζθνληαη από άιινπο Κιάδνπο πνπ δελ έρνπλ ηηο εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο 

γλώζεηο. Δπηπιέσλ, ζηελ Α ηάμε ΔΠΑ.Λ. ην κάζεκα Δξεπλεηηθή Δξγαζία ζηελ Σερλνινγία, ζα 

πξέπεη λα αλαηεζεί και ζηοςρ εκπαιδεςηικούρ ΠΔ86 νη νπνίνη ζήκεξα απνθιείνληαη, ρσξίο θακία 

επαξθή ηεθκεξίσζε.  

 

Η Π.Δ.ΚΑ.Π. θαιεί ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπ.Π.Δ.Θ. λα κειεηήζεη πξνζεθηηθόηεξα ην ζέκα ησλ 

αλαζέζεσλ θαη λα πξνρσξήζεη άκεζα ζηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο, εκδίδονηαρ νέα διοπθωηική 

απόθαζη η οποία θα άπει ηιρ παπαπάνω ζηπεβλώζειρ. ε θάζε πεξίπησζε, είκαζηε ζηε δηάζεζε 

ησλ ππεπζύλσλ γηα πεξηζζόηεξεο δηεπθξηλίζεηο, ελώ ζα θαηαηεζεί αλαιπηηθό θαη ηεθκεξησκέλν 

Τπόκλεκα ζηηο αξκόδηεο Γηεπζύλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ. 

 

Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π. 

 


