Αθήνα, 31 Ιοσλίοσ 2020

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Προτάσεις για την ενίστσση τοσ Πληρουορικού Γραμματισμού
Με αθνξκή ηε δεκνζίεπζε ησλ βαζηθώλ ζεκείσλ ηεο έθζεζήο ηεο «Δπηηξνπήο Πηζζαξίδε» γηα
ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, ε Π.Δ.ΚΑ.Π. επαλαθέξεη ζην δεκόζην δηάινγν ηηο πξνηάζεηο ηεο
γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ Πιεξνθνξηθνύ Γξακκαηηζκνύ ζην Διιεληθό ζρνιείν. Η ελ ιόγσ έθζεζε
επηζεκαίλεη, κεηαμύ άιισλ, ηελ αλάγθε εθζπγρξνληζκνύ ηεο εθπαίδεπζεο ζε όιεο ηηο βαζκίδεο θαη
πξνώζεζεο ηεο ηερλνινγίαο αηρκήο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο ςεθηνπνίεζεο. Σήκεξα όκσο ζην
εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, ελώ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αύμεζε ησλ σξώλ δηδαζθαιίαο
καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ζύκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο
Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο (ΦΔΚ 2265/Β/12-06-2020 & ΦΔΚ 2338/Β/15-06-2020), εληνύηνηο
απαηηνύληαη αξθεηά βήκαηα αθόκε γηα ηελ ελδπλάκσζε θαη θαιιηέξγεηα ησλ ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ
ησλ καζεηώλ.
Η Έλσζε καο, από ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2019 (ΑΠ 12/28-11-2019), έρεη θαηαζέζεη ζην Υ.ΠΑΙ.Θ.
νινθιεξσκέλν ππόκλεκα ζέζεσλ γηα ηελ νπζηαζηηθή αλαβάζκηζε ηεο Πιεξνθνξηθήο Παηδείαο
αιιά θαη ησλ ςεθηαθώλ ππνδνκώλ ησλ ζρνιείσλ. Σπλνπηηθά έρνπκε πξνηείλεη ηα θάησζη
(αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα).
Πξόζβαζε ζηα Α.Δ.Ι.
Δμέηαζε ζην κάζεκα «Πιεξνθνξηθή» γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ππνςεθίσλ ζε όιεο ηηο Σρνιέο θαη ηα
Τκήκαηα Πιεξνθνξηθήο (θαη ησλ ζπλαθή σο πξνο ην επηζηεκνληθό ηνπο πεδίν) ησλ Α.Δ.Ι.
Δπαγγεικαηηθό Λύθεην


Γηόξζσζε ηεο ζηξέβισζεο πνπ ηζρύεη κόλν ζηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ηνπ Τνκέα
Πιεξνθνξηθήο, όζνλ αθνξά ηνλ ειάρηζην αξηζκό καζεηώλ γηα ζπλδηδαζθαιία (17 αληί 13
καζεηέο).
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Μεηαηξνπή ηνπ καζήκαηνο Γεληθήο Παηδείαο «Δηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ησλ
Υπνινγηζηώλ» ζε δίσξν.



Γηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο, αλεμαξηήηνπ Τνκέα θαη Δηδηθόηεηαο, από
εθπαηδεπηηθνύο ΠΔ86.

Γπκλάζην


Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Πιεξνθνξηθή» ζε δίσξε βάζε θαη ζηηο ππόινηπεο ηάμεηο.



Δθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ζηελ επάξθεηα ρξήζεο
ησλ Τ.Π.Δ. θαη γηα ηνπο καζεηέο ηεο Β’ ηάμεο.



Γπλαηόηεηα θαη ζε κόληκνπο εθπαηδεπηηθνύο ΠΔ86, πνπ επηζπκνύλ, γηα ζπκπιήξσζε ηνπ
δηδαθηηθνύ ηνπο σξαξίνπ κε ηε δηδαζθαιία ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξνεηνηκαζίαο.

Γεκνηηθό ρνιείν
 Αύμεζε ησλ σξώλ δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο «Τερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη
Δπηθνηλσλίαο» ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ (Γ’ έσο ΣΤ’).
 Θέζπηζε Δξγαζηεξίνπ Γεμηνηήησλ κε ζέκα «Ψεθηαθέο Γεμηόηεηεο» πνπ ζα δηδάζθεηαη από
εθπαηδεπηηθνύο ΠΔ86.
ρνιηθό Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο
 Αλαλέσζε ηνπ εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ κε ζύγρξνλα κέζα.
 Δπαλαθνξά ηεο ηξίσξεο εξγαζηεξηαθήο απαζρόιεζεο, πνπ θαηαξγήζεθε ην 2016.
Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Προτάσεις για την ενίστσση τοσ Πληρουορικού Γραμματισμού
Πξόζβαζε ζηα Α.Δ.Ι.
Οη ππνςήθηνη ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ Θεηηθώλ Σπνπδώλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα
λα επηιέγνπλ ην κάζεκα Πιεξνθνξηθήο, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνύλ ζηα Τκήκαηα Πιεξνθνξηθήο.
Η πξόηαζε απηή απνηειεί πάγην αίηεκα θαη ησλ Παλεπηζηεκηαθώλ Καζεγεηώλ αιιά θαη ησλ
Πξνέδξσλ ησλ Τκεκάησλ Πιεξνθνξηθήο. Γπζηπρώο ε, από ην 2016, αθνινπζνπκέλε εθπαηδεπηηθή
πνιηηηθή δίλεη ηε δπλαηόηεηα εηζαγσγήο ππνςεθίσλ ζε ηκήκαηα Πιεξνθνξηθήο, ρσξίο λα
εμεηάδνληαη ζην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη επνκέλσο λα έρνπλ νπζηαζηηθά ειιηπείο γλώζεηο
ζην αληίζηνηρν επηζηεκνληθό πεδίν.
Πξνηείλνπκε ηελ εμέηαζε ζην κάζεκα «Πιεξνθνξηθή» γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ππνςεθίσλ ζε
όιεο ηηο ρνιέο θαη ηα Σκήκαηα Πιεξνθνξηθήο (θαη ησλ ζπλαθή σο πξνο ην επηζηεκνληθό
ηνπο πεδίν) ησλ Α.Δ.Ι. πγθεθξηκέλα γηα ην 2ν επηζηεκνληθό πεδίν, όζνλ αθνξά ηα ηκήκαηα
Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο & ινηπά Σκήκαηα Μεραληθώλ κε επηκέξνπο ζπλάθεηα κε ην
γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο Δπηζηήκεο ησλ ππνινγηζηώλ, ην έλα εμεηαδόκελν κάζεκα λα είλαη
ηεο Πιεξνθνξηθήο κε ζπληειεζηή βαξύηεηαο.
Δπαγγεικαηηθό Λύθεην
Τα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζην ΔΠΑ.Λ. πξέπεη λα δίλνπλ όια ηα απαξαίηεηα θαη ζύγρξνλα
ηερλνινγηθά εθόδηα ζηνπο απόθνηηνπο, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εξγαζηνύλ κε ην πηπρίν πνπ
απνθηνύλ, αιιά ηαπηόρξνλα λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα εηζαγσγήο ζηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.
Δπίζεο, ην κάζεκα «Δηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ησλ Υπνινγηζηώλ» (Β’ θαη Γ ηάμε) είλαη
ζεκειηώδεο θαζώο θαιύπηεη ηνπο εμήο βαζηθνύο ζηόρνπο:
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- Τελ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ηεο αλαιπηηθήο, ζπλζεηηθήο, θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο
θαη ηελ απόθηεζε ηεο πξνγξακκαηηζηηθήο αληίιεςεο, κέζα από ηελ αιγνξηζκηθή πξνζέγγηζε ηεο
επίιπζεο πξνβιεκάησλ
- Τελ πξνζέγγηζε πεξηζζόηεξν απαηηεηηθώλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα
Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα, ζηηο Βάζεηο Γεδνκέλσλ θαη ζηα Γίθηπα Υπνινγηζηώλ.
Πξνηείλνπκε:


Γηόξζσζε ηεο ζηξέβισζεο πνπ ηζρύεη κόλν ζηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ηνπ Σνκέα
Πιεξνθνξηθήο, όζνλ αθνξά ηνλ ειάρηζην αξηζκό καζεηώλ γηα ζπλδηδαζθαιία (17 αληί
13 καζεηέο).



Μεηαηξνπή ηνπ καζήκαηνο Γεληθήο Παηδείαο «Δηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο
ησλ Τπνινγηζηώλ» ζε δίσξν.



Γηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο, αλεμαξηήηνπ Σνκέα θαη Δηδηθόηεηαο, από
εθπαηδεπηηθνύο ΠΔ86.

Γπκλάζην
Μεηά ηελ ηξίρξνλε εθαξκνγή ηνπ πηινηηθνύ αλακνξθσκέλνπ πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ ζην
Γπκλάζην, όπνπ ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο δηδαζθόηαλ δύν (2) ώξεο ηελ εβδνκάδα, ε επηηπρία
ηνπ, θαηά γεληθή νκνινγία όισλ ησλ ζεζκηθώλ θνξέσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιόγεζήο
ηνπ, ππήξμε αδηακθηζβήηεηε (Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην, Πξόγξακκα πνπδώλ 2011 γηα ηνλ
Πιεξνθνξηθό Γξακκαηηζκό). Ο ζθνπόο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην Γπκλάζην είλαη
λα πξνζδηνξίζεη θαη λα εμεηδηθεύεη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πιεξνθνξηθνύ γξακκαηηζκνύ, δειαδή ηηο
ηθαλόηεηεο (γλώζεηο, δεμηόηεηεο, ζηάζεηο θαη αμίεο γηα ηηο Τ.Π.Δ.) πνπ ζα πξέπεη λα αλαπηύμνπλ
όινη νη καζεηέο θαη είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ παξαπέξα δσή ηνπο. Θεσξνύκε
ινηπόλ απαξαίηεηε ηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηνπ ζε όια ηα Γπκλάζηα ηεο ρώξαο.
Δπηπξόζζεηα, είλαη ζεηηθή ε πξόζθαηε ζέζπηζε ηνπ Κξαηηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ Πιεξνθνξηθήο
(ΦΔΚ 12/Α/24-1-2020), πνπ απνηεινύζε πάγην αίηεκα ηεο Έλσζήο καο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία.
Θεσξνύκε όηη πξέπεη λα ζπλερηζηεί θαη λα εληζρπζεί ην Πξόγξακκα πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηώλ
γηα ηελ Πηζηνπνίεζε ζηελ επάξθεηα ρξήζεο ησλ Τ.Π.Δ., θαζώο απνηειεί απαξαίηεην εθόδην γηα
ηελ επηηπρή εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία.
Πξνηείλνπκε:


Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Πιεξνθνξηθή» ζε δίσξε βάζε θαη ζηηο ππόινηπεο ηάμεηο.
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Δθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ζηελ επάξθεηα
ρξήζεο ησλ Σ.Π.Δ. θαη γηα ηνπο καζεηέο ηεο Β’ ηάμεο.



Γπλαηόηεηα θαη ζε κόληκνπο εθπαηδεπηηθνύο Πιεξνθνξηθήο, πνπ επηζπκνύλ, γηα
ζπκπιήξσζε ηνπ δηδαθηηθνύ ηνπο σξαξίνπ κε ηε δηδαζθαιία ηνπ Πξνγξάκκαηνο
πξνεηνηκαζίαο.

Γεκνηηθό ρνιείν
Η κνλαδηθή ξεαιηζηηθή πξόηαζε γηα έλα ζύγρξνλν Γεκνηηθό Σρνιείν, είλαη ε εθαξκνγή ηνπ
πηινηηθνύ πξνγξάκκαηνο ησλ Δ.Α.Δ.Π. (ΦΔΚ 1139/Β/28-7-2010). Ο ζθνπόο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο
Πιεξνθνξηθήο ζην Γεκνηηθό είλαη νη καζεηέο λα απνθηήζνπλ κηα αξρηθή, ζπγθξνηεκέλε θαη
ζθαηξηθή αληίιεςε ησλ βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ ππνινγηζηή, κέζα ζε κηα πξννπηηθή
«ηερλνινγηθνύ αιθαβεηηζκνύ» θαη αλαγλώξηζεο ησλ Τ.Π.Δ., αλαπηύζζνληαο παξάιιεια
επξύηεξεο δεμηόηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο, δενληνινγίαο, θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη δηάζεζεο
γηα ελεξγνπνίεζε θαη δεκηνπξγία ηόζν ζε αηνκηθό επίπεδν όζν θαη ζε ζπλεξγαζία κε άιια άηνκα ή
σο κέιε κηαο νκάδαο. Η εκπεηξία έδεημε όηη ην Γεκνηηθό ζρνιείν κε Δ.Α.Δ.Π., επξόθεηην γηα έλα
άθξσο επηηπρεκέλν ζεζκό, πνπ έδσζε ζε όινπο ηνπο καζεηέο ην δηθαίσκα ζηνλ ςεθηαθό
αιθαβεηηζκό θαη ζηε νπζηαζηηθή δηδαζθαιία ησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη
ησλ Τ.Π.Δ.
Δπίζεο, είλαη ζεηηθή ε πηινηηθή εηζαγσγή ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο δξάζεο κε ηίηιν
«Δξγαζηήξηα Γεμηνηήησλ», κε ζθνπό ηε δεκηνπξγία θαη ηελ ελίζρπζε, κεηαμύ άιισλ, θαη ησλ
ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηώλ. Θεσξνύκε όκσο αλαγθαία ηε ζέζπηζε ηνπ ζεκαηηθνύ θύθινπ
«Ψεθηαθέο Γεμηόηεηεο», πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη θαιιηέξγεηα ηόζν ησλ ςεθηαθώλ ηθαλνηήησλ ηνπ
21νπ αηώλα (Πιεξνθνξηθόο Γξακκαηηζκόο, Δπηθνηλσλία θαη Σπλεξγαζία, Παξαγσγή Ψεθηαθνύ
Πεξηερνκέλνπ, Αζθάιεηα, Δπίιπζε Πξνβιήκαηνο - Digital Competence Framework), όζν θαη ηεο
ςεθηαθήο ηζαγέλεηαο ησλ καζεηώλ (Digital Citizenship Education).
Πξνηείλνπκε
 Αύμεζε ησλ σξώλ δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο «Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη
Δπηθνηλσλίαο» ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ (Γ’ έσο Σ’).
 Θέζπηζε Δξγαζηεξίνπ Γεμηνηήησλ κε ζέκα «Ψεθηαθέο Γεμηόηεηεο» πνπ ζα δηδάζθεηαη
από εθπαηδεπηηθνύο ΠΔ86.
ρνιηθό Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο
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Σην ζύγρξνλν ζρνιείν, ην Σρνιηθό Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο απνηειεί ππξήλα ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο θαη ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ. Λεηηνπξγεί σο ρώξνο απόθηεζεο γλώζεσλ, δεμηνηήησλ θαη
ηερληθώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Πιεξνθνξηθή αιιά θαη πξνζθέξεη έλα δηαδξαζηηθό κέζν
εθπαίδεπζεο. Λόγσ ηεο ζπρλήο ρξήζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ζην πιαίζην αμηνπνίεζεο ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ πνπ έρνπλ απνθηήζεη νη ζρνιηθέο κνλάδεο, ζεζκνζεηήζεθε, θαηόπηλ
ζρεηηθήο πξόηαζεο ηεο Έλσζήο καο, ε ηξίσξε εξγαζηεξηαθή απαζρόιεζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο
ΠΔ86 (Αξ. Πξση. 56066/Γ7/5-6-2006). Γπζηπρώο θαηαξγήζεθε κε ηξνπνινγία ην 2016 (Ν.
4386/2016 - ΦΔΚ 83/Α/11-05-2016).
Πξνηείλνπκε
 Αλαλέσζε ηνπ εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ κε ζύγρξνλα κέζα.
 Δπαλαθνξά ηεο εξγαζηεξηαθήο απαζρόιεζεο.
Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.
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