Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίοσ 2018

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αλλαγές στο Γενικό Λύκειο
Με αθνξκή ηηο εμαγγειίεο ηνπ Υπνπξγνύ Παηδείαο ζρεηηθά κε ηηο επηθείκελεο αιιαγέο ζην Γεληθό
Λύθεην, ην Γ.Σ. ηεο Π.Δ.ΚΑ.Π. θαηόπηλ πξνζεθηηθήο κειέηεο, ζεκεηώλεη όηη είλαη απνζπαζκαηηθέο
θαη επηθεληξώλνληαη κόλν ζηελ ηειεπηαία ηάμε, ηελ νπνία κεηαηξέπεη ζε πξνπαξαζθεπαζηηθό έηνο
γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ωο Έλσζε, ππνζηεξίδνπκε έλα καζεηνθεληξηθό
εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ην νπνίν πξνζθέξεη Λπθεηαθή εθπαίδεπζε, πνπ ζα θαιιηεξγεί θαη ζα
δηακνξθώλεη πξνζσπηθόηεηεο κε θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε, κε πεξηνξηζκό ηεο ζηείξαο
απνζηήζηζεο γλώζεσλ. Δπηπξόζζεηα, δηεθδηθνύκε έλα Λύθεην πνπ ζα πινπνηεί θαηλνηόκεο δξάζεηο
θαη πξνγξάκκαηα ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κε ρξήζε Νέσλ Τερλνινγηώλ θαη ζα εληζρύεη ηνλ
Πιεξνθνξηθό Γξακκαηηζκό ησλ καζεηώλ.
Πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε πξνηείλνπκε ηηο εμήο βειηηώζεηο θαη αιιαγέο ζην Γεληθό Λύθεην:


Στην Α τάξη, κεηαηξνπή ηνπ καζήκαηνο «Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο» ζε Γεληθήο Παηδείαο,
πνπ λα θαιύπηεη ηόζν ηηο δηαρξνληθέο γλώζεηο θαη ηθαλόηεηεο, όζν θαη ηηο λεόηεξεο όπσο
έρνπλ δηακνξθσζεί από ηηο ζύγρξνλεο εμειίμεηο ζηελ Δπηζηήκε ηεο Πιεξνθνξηθήο.



Στη Β τάξη, ην κάζεκα Γεληθήο Παηδείαο «Δηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ησλ
Υπνινγηζηώλ», ζα πξέπεη λα δηδάζθεηαη πεξηζζόηεξεο ώξεο ηελ εβδνκάδα, από ηε κηα ώξα
πνπ δηδάζθεηαη ζήκεξα, πξνθεηκέλνπ λα θαιύςεη βαζηθνύο ζηόρνπο όπσο:
1. Τελ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ηεο αλαιπηηθήο, ζπλζεηηθήο, ππνινγηζηηθήο θαη θξηηηθήο
ζθέςεο, όπσο θαη ηελ απόθηεζε ηεο πξνγξακκαηηζηηθήο αληίιεςεο κέζσ ηεο επίιπζεο
απζεληηθώλ πξνβιεκάησλ.
2. Τελ πξνζέγγηζε πεξηζζόηεξν απαηηεηηθώλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ
Πξνγξακκαηηζκό, ζηα Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα, ζηηο Βάζεηο Γεδνκέλσλ θαη ζηα Γίθηπα
Υπνινγηζηώλ.

 Στη Γ τάξη, ε Πιεξνθνξηθή ζα πξέπεη λα είλαη δηδαζθόκελν θαη Παλειιαδηθά εμεηαδόκελν
κάζεκα γηα ηνπο καζεηέο πνπ είλαη ππνςήθηνη γηα όιεο ηηο Σρνιέο ΑΔΙ, σο κάζεκα
επηζηεκνληθά ζπκβαηό κε ην αληηθείκελό ηνπο (όπσο Πιεξνθνξηθήο, Μεραληθώλ
Πιεξνθνξηθήο θαη Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ & Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ), αιιά θαη
Τκεκάησλ ησλ Θεηηθώλ Σπνπδώλ, πνπ έρνπλ σο βαζηθό άμνλα ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ
ηνπο

ηελ

Πιεξνθνξηθή

(Μαζεκαηηθώλ,

Σηαηηζηηθήο,

Αξρηηεθηόλσλ,

Τνπνγξάθσλ,

Γξαθηζηηθήο, Ψεθηαθώλ Μέζσλ & Δπηθνηλσλίαο θ.α.)
Η Π.Δ.ΚΑ.Π. είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο ζην πιαίζην ηεο δηαβνύιεπζεο κε ηνπο
θνξείο, γηα λα αλαπηύμεη δηεμνδηθά θαη κε ηελ αληίζηνηρε επηρεηξεκαηνινγία ηηο παξαπάλσ ζέζεηο,
κε κνλαδηθό ζηόρν ηε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ελόο εθαξκόζηκνπ ζρεδίνπ, κε κνξθή θαη
πεξηερόκελν, πνπ κπνξεί λα εκπλεύζεη θαη λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζύλε ηεο εθπαηδεπηηθήο
θνηλόηεηαο θαη ην ζηνίρεκα ηεο λέαο ςεθηαθήο επνρήο. Σε θάζε πεξίπησζε, επηζεκαίλνπκε κε
έκθαζε ην γεγνλόο, όηη νη όπνηεο αιιαγέο ζα πξέπεη λα αθνξνύλ ηνπο καζεηέο πνπ πξόθεηηαη λα
θνηηήζνπλ ζην Γεληθό Λύθεην ην επόκελν ζρνιηθό έηνο, ώζηε λα κελ αηζζαλζνύλ αηθληδηαζκέλνη νη
καζεηέο θαη νη γνλείο ηνπο.
Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.

