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ΟΛΜΕ

Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Ελλάδας

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

ΘΕΜΑ: «Για τον τρόπο εισαγωγής μαθητών σε Τμήματα Πληροφορικής»

Αθήνα, 15/9/2018

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ.

Αναγκαζόμαστε  ξανά,  με  αφορμή  τις  πρόσφατες  ρυθμίσεις  σχετικά  με  τον  τρόπο

εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, να καταδείξουμε τις τεράστιες στρεβλώσεις που

χρονίζουν και πιθανότατα αποτελούν Ελληνική πρωτοτυπία παγκοσμίως. 

Με το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση οι μαθητές που επιθυμούν

να εισαχθούν  στα τμήματα Πληροφορικής (ΑΕΙ, ΤΕΙ και Πολυτεχνείων) στην Ομάδα

Προσανατολισμού “Θετικών Σπουδών” υποχρεούνται να εξεταστούν Πανελλαδικά στη

Χημεία και  όχι στο μάθημα Πληροφορικής (ΑΕΠΠ), που διδάσκεται εδώ και 20 χρόνια

στην Γ’ Λυκείου! Και όχι μόνο δεν εξετάζονται στο μάθημα Πληροφορικής για να εισαχθούν

σε  τμήματα  Πληροφορικής,  όπως γινόταν  μέχρι  το  2015,  αλλά  με  το  νέο  πρόγραμμα

σπουδών στην  Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση το  μάθημα  της  Πληροφορικής  εξαφανίζεται

από την Ομάδα Προσανατολισμού “Θετικών Σπουδών”! 

Μολονότι  η  Πληροφορική  ανήκει  στις  Θετικές  και  Εφαρμοσμένες  Επιστήμες,  το

υπουργείο  Παιδείας  αποφασίζει  με  αντιεπιστημονικά  κριτήρια  να  εξοβελίσει  την

Πληροφορική από την  συγκεκριμένη Ομάδα Προσανατολισμού και  να  επιστρέψει  στην

εκπαίδευση της δεκαετίας του ‘80, όταν δεν υπήρχε η Επιστήμη της Πληροφορικής στα

σχολεία!
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Επίσης, στην Ομάδα Προσανατολισμού  "Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής" οι

μαθητές  διδάσκονται  και  εξετάζονται  στην  Πληροφορική,  αλλά  δεν  μπορούν  να

δηλώσουν τα τμήματα Πληροφορικής των Πολυτεχνείων  (π.χ.  Μηχανικοί  Η/Υ)  στο

μηχανογραφικό παρά μόνο αυτά των ΑΕΙ και των ΤΕΙ. Σε μια κατεύθυνση δηλαδή που έχει

το όνομα “Πληροφορική” στον τίτλο της, το Υπουργείο Παιδείας συνεχίζει τα τελευταία 3

χρόνια να μην δίνει την δυνατότητα στους μαθητές να επιλέξουν όλα τα τμήματα

Πληροφορικής! 

Για να καταδείξουμε το παράλογο με ακόμη πιο απλό τρόπο, αρκεί να επισημάνουμε πως

είναι πιθανόν μαθητής που έχει διακριθεί στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής ή

ακόμα και στην αντίστοιχη Ολυμπιάδα (έχουν υπάρξει και τέτοιοι Έλληνες μαθητές) να μην

μπορεί να δηλώσει Τμήματα Μηχανικών Υπολογιστών στο Μηχανογραφικό.

Ελπίζαμε  ότι  αυτή  η  τραγελαφική,  αντιεπιστημονική  και  ανορθολογική  πρακτική  που

εγκαινιάστηκε πριν 3 χρόνια με το νέο σύστημα εισαγωγής των κ. Μπαλτά - Κουράκη να

σταματήσει πλέον να υπάρχει. Το Υπουργείο Παιδείας είναι υπόλογο στους μαθητές γιατί

τους αφαιρεί την δυνατότητα να επιλέξουν όλα τα τμήματα Πληροφορικής μειώνοντας έτσι

τις επιλογές τους. 

Οι  προαναφερθείσες  στρεβλώσεις  και  αντιεπιστημονικές  μεθοδεύσεις   έχουν ως

αποτέλεσμα:

α)  Να  αντιμετωπίζουν  οι  εισακτέοι  στα  τμήματα  Πληροφορικής  από την  Ο.Π.  Θετικών

Σπουδών  τεράστιες δυσκολίες στη διάρκεια των σπουδών τους (ιδίως στην αρχή), καθώς

δεν έχουν διδαχθεί Πληροφορική στο Λύκειο και  έρχονται αντιμέτωποι με πρωτόγνωρα γι’

αυτούς  αντικείμενα  με  αποτέλεσμα  να  οδηγούνται  σε φροντιστήρια  για  τα μαθήματα

προγραμματισμού της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

β) Να υποχρεώνονται οι μαθητές να μελετούν σκληρά  το μάθημα της Χημείας, το οποίο

σχεδόν σίγουρα δεν θα συναντήσουν ποτέ ξανά στη ζωή τους αν συνεχίσουν με σπουδές

στην Πληροφορική. 

γ) Να μην μπορούν οι μαθητές να επιλέξουν τα τμήματα Πληροφορικής των Πολυτεχνείων

στην  Ομάδα  Προσανατολισμού  “Σπουδών  Οικονομίας  και  Πληροφορικής”,  αφαιρώντας

έτσι σε μεγάλο βαθμό την δυνατότητα να σπουδάσουν Πληροφορική στα Πολυτεχνεία της

χώρας. 

Προς  θεραπεία των παραπάνω,  προτείνουμε  για  μια  ακόμα  φορά  την  υιοθέτηση  των
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ακόλουθων δύο απαραίτητων αλλαγών:

1. Να έχουν τη δυνατότητα οι υποψήφιοι της Ο.Π. Οικονομίας & Πληροφορικής να

δηλώνουν στο Μηχανογραφικό τους  και Τμήματα Μηχανικών Η/Υ από Πολυτεχνεία, αντί

μόνο τα  Πανεπιστημιακά  Τμήματα  (4ετούς  φοίτησης)  και  τα  ΤΕΙ,  όπως  -δυστυχώς-

συμβαίνει έως σήμερα.

2. Οι  υποψήφιοι  της  Ο.Π.  Θετικών  Σπουδών  να  εξετάζονται  σε  αντικείμενο

Πληροφορικής,  προκειμένου  να  επιτρέπεται  να  επιλέξουν  οποιοδήποτε  Τμήμα

Πληροφορικής (4ετους ή 5ετούς φοίτησης) στο Μηχανογραφικό τους. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές διδάσκονταν μέχρι πρότινος  μάθημα Προσανατολισμού

στη Γ’ τάξη (ΑΕΠΠ), το οποίο ήταν υποχρεωτικά εξεταζόμενο για να εισαχθεί κάποιος σε

οποιοδήποτε τμήμα Πληροφορικής. Επίσης, για να εισαχθεί κάποιος σε τμήμα Χημείας θα

πρέπει  να  εξεταστεί  οπωσδήποτε  στο  μάθημα  της  Χημείας,  για  να  εισαχθεί  σε  τμήμα

Φυσικής θα πρέπει να εξεταστεί στο μάθημα της Φυσικής κ.ο.κ. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί

δεν θα εξετάζεται ο μαθητής στην Πληροφορική για να εισαχθεί σε τμήμα Πληροφορικής.  

Επαναλαμβάνουμε ότι είναι ενάντια στην κοινή λογική, αντιπαιδαγωγικό και δεν στηρίζεται

σε  καμία  επιστημονική  αρχή  η  εξαφάνιση  της  Πληροφορικής  από  την  Ομάδα

Προσανατολισμού “Θετικών Σπουδών” και από τις Πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή

στα τμήματα Πληροφορικής.

Κύριε Υπουργέ και κύριοι του ΙΕΠ.

Παντού σήμερα ακούγεται πως διανύουμε την Εποχή της Πληροφορίας (“Information Era”).

Διεθνώς αναγνωρισμένοι  και  καταξιωμένοι  επιστήμονες,  από τον  δημιουργό του World

Wide Web (WWW) Tim Berners-Lee, έως τον πρόσφατα αποβιώσαντα Stephen Hawking,

τονίζουν  την  ανάγκη  διδασκαλίας  της  Πληροφορικής  ως  Επιστήμης από  την  παιδική

ηλικία  ακόμη.   Το  δημοφιλές  σύστημα  επιλογής  για  εισαγωγή  στην  Τριτοβάθμια

International  Baccalaureate  κατατάσσει  την  Επιστήμη  των  Υπολογιστών  στην  ίδια

κατηγορία,  ισάξια  με  την  Φυσική,  τη  Χημεία,  την  Τεχνολογία,  τη  Βιολογία,  τις

Περιβαλλοντικές Επιστήμες κλπ. Στις ΗΠΑ η Πληροφορική περιλαμβάνεται στο ιδιαιτέρως

απαιτητικό  σύστημα  εξετάσεων  Advanced  Placement1 που  δίνει  “πιστωτικές  μονάδες”

(credits) κατά τη μετέπειτα εισαγωγή μαθητών Δευτεροβάθμιας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Και τόσα άλλα που έχουμε κουραστεί να υπενθυμίζουμε εδώ και χρόνια.

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Placement
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Και  όμως,  στην  Ελλάδα  του  21ου αιώνα,  για  να  σπουδάσει  κάποιος Ηλεκτρονικός

Μηχανικός (ενδεικτικά), πρέπει να διαβάσει άφθονη Χημεία και καθόλου (στην κυριολεξία)

Πληροφορική. Ελπίζαμε πως με την ευκαιρία των αλλαγών που ανακοινώθηκαν σχετικά με

το Γενικό Λύκειο, θα μπορούσε να αρθεί η τεράστια αυτή στρέβλωση. Φαίνεται πως και

πάλι κάναμε λάθος.

Οι σπουδές των παιδιών μας δεν είναι κάτι που αφορά συντεχνίες, δεν είναι ζήτημα του

ενός ή του άλλου επιστημονικού κλάδου, των εκπαιδευτικών ή των πολιτικών,  αλλά των

ίδιων των νέων της χώρας μας.

Με εκτίμηση,

Το ΔΣ της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ)

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας Ο Ειδικός Γραμματέας Η Ταμίας

Δημήτρης Κυριακός Γιάννης Κιομουρτζής Χάρης Γεωργίου Φώτης Αλεξάκος Λένα Καπετανάκη

proedros  @  epe  .  org  .  gr  antiproedros  @  epe  .  org  .  gr  gen  _  grammateas  @  epe  .  org  .  gr  eid  _  grammateas  @  epe  .  org  .  gr  tamias@epe.org.gr

 Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, Τ.Θ. 13801, Τ.Κ. 10310, Αθήνα
Email: i  n  fo  @epe.org.g  r   – Τηλέφωνο/Fax: 211-7907675 
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