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Μέσα Ενημέρωσης

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για τον τομέα Πληροφορικής για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» 

Αθήνα, 6-5-2016

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

η διαδικασία με την οποία πραγματοποιείται ο διάλογος για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

δημιουργεί σημαντικά προβλήματα τόσο στη δυνατότητα των εκπαιδευτικών και επιστημονικών ενώσεων, αλλά και

των φυσικών προσώπων (μεμονωμένων εκπαιδευτικών, συλλόγων κλπ), να εκφράσουν τις απόψεις τους, όσο και

στο να γίνει σωστή επεξεργασία αυτών των θέσεων και να υπάρχει η απαραίτητη διαφάνεια και πρόσβαση στις

προτάσεις και την τεκμηρίωσή τους.

Συγκεκριμένα, σημαντικά προβλήματα υφίστανται:

1. Από  τα  περιορισμένα  χρονικά  περιθώρια  που  μπαίνουν  για  την  κατάθεση  προτάσεων  τα  οποία

δημιουργούν πρόβλημα τόσο στην κατάθεση, όσο και στην επεξεργασία και διάθεση των προτάσεων

στην εκπαιδευτική  κοινότητα.  Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί  ο  περιορισμένος  χρόνος  κατάθεσης

προτάσεων για τα προγράμματα σπουδών της Β τάξης. 

2. Από τη διαδικασία που ακολουθείται η οποία προχωράει σε διακριτά βήματα ορισμένα από τα οποία δεν

μπορούν να αντιμετωπιστούν ανεξάρτητα από τα επόμενα που ακολουθούν. Ενδεικτικό παράδειγμα

είναι η συζήτηση για το πρόγραμμα σπουδών της Β τάξης, στην οποία θα λειτουργεί μόνο τομέας,

χωρίς την συζήτηση για το πρόγραμμα σπουδών της Γ΄ τάξης όπου θα έχουμε τις ειδικότητες των

αντίστοιχων τομέων και των οποίων προαπαιτούμενα θα είναι τα μαθήματα της Β΄ τάξης. 

3. Από την επικράτηση της λογικής πραγματοποίησης μίας  «μεταρρύθμισης» στηριζόμενοι σε υπάρχον
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υλικό, κάνοντας λίγες αλλαγές και μεταφέροντας τα παλιά προβλήματα στο νέο σύστημα. Ενδεικτικό

παράδειγμα  είναι  η  χρήση  των  προηγούμενων  προγραμμάτων  σπουδών  και  συγγραμμάτων-

σημειώσεων που παρουσιάζουν αρκετά προβλήματα όπως αλληλοκάλυψη ύλης, πρόχειρα γραμμένα

συγγράμματα-σημειώσεις κλπ.

Συγκεκριμένα στον τομέα Πληροφορικής ο χρόνος που δίνεται για προτάσεις που αφορούν τα προγράμματα

σπουδών του τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑ.Λ. είναι πολύ λίγος. Επίσης δεν μπορεί να κατατεθούν προτάσεις για

το πρόγραμμα σπουδών της Β' τάξης ανεξάρτητα από την κατάθεση προτάσεων για τα μαθήματα των ειδικοτήτων

του τομέα στην Γ'  τάξη,  αφού τα μαθήματα της Β΄ τάξης θα πρέπει  να παρέχουν το απαραίτητο υπόβαθρο

θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων τόσο γενικά για την επιστήμη της Πληροφορικής όσο και για τα μαθήματα

των ειδικοτήτων της Γ' τάξης. Επιπλέον, μελετώντας τα προτεινόμενα προγράμματα σπουδών για τα μαθήματα της

Β' τάξης, βλέπουμε ότι:

1. Θα  πρέπει  να  γίνει  σοβαρή  αξιολόγηση  των  προγραμμάτων  (ΦΕΚ 2010  τΒ΄/16-09-2015)  και  των

βιβλίων  που  προτείνονται  και  να  γίνουν  οι  κατάλληλες  διορθώσεις.  Τα  προγράμματα  αυτά και  τα

συγγράμματα-σημειώσεις  δεν  έχουν  αξιολογηθεί  και  παρουσιάζουν  σημαντικά  προβλήματα

(αλληλοκάλυψη ύλης, προχειρότητα κλπ). Ενδεικτικά βλέπουμε ότι:

a) Υπάρχουν σημαντικές αλληλοκαλύψεις όσον αφορά το υλικό και τη μελέτη του στα μαθήματα

«Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών» και «Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και

Λογισμικού».

b) Επίσης  υπάρχουν  αλληλοκαλύψεις  και  όσον  αφορά  την  παρουσίαση  της  Αρχιτεκτονική  των

Υπολογιστών, το οποίο αποτελεί βασικό κομμάτι των σπουδών Πληροφορικής, στα μαθήματα

«Υλικό  και  Δίκτυα  Υπολογιστών»  και  «Βασικά  Θέματα  Πληροφορικής»,  χωρίς  όμως  να

παρουσιάζεται  σε κάποιο  από τα δύο σε ικανοποιητικό βαθμό.  Θα πρέπει  λοιπόν η ύλη της

Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών να διαμορφωθεί εξαρχής και να ενταχθεί στο πρόγραμμα ενός από

τα δύο παραπάνω μαθήματα.  

2. Λείπει το μάθημα των Βάσεων Δεδομένων το οποίο αποτελεί τόσο βασική και απαραίτητη γνώση για

την επιστήμη της Πληροφορικής, όσο και προαπαιτούμενο για αρκετά μαθήματα των ειδικοτήτων. Το

μάθημα των Βάσεων Δεδομένων θα πρέπει να αντικαταστήσει το μάθημα «Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων

& Προδιαγραφών Υλικού και  Λογισμικού»,  το οποίο,  μετά από  κατάλληλες αλλαγές της ύλης,  θα

μπορούσε να αποτελέσει τμήμα άλλου μαθήματος της Β' τάξης (πχ «Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών»),

είτε τμήμα μαθήματος ειδικότητας. 

Με  βάση  τις  παραπάνω  παρατηρήσεις,  θεωρούμε  ότι  η  διεξαγωγή  του  διαλόγου  με  τις  συγκεκριμένες

επιλογές δεν βοηθάει στην πραγματοποίηση ουσιαστικού διαλόγου και οδηγεί  στη δημιουργία του προγράμματος

σπουδών από μία  κλειστή  ομάδα «συμβούλων» (σχολικών και  μη),  όπως  γινόταν  και  κατά  τις  προηγούμενες

αλλαγές, και όχι από την εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία. Ζητάμε λοιπόν άμεσα να δοθεί περισσότερος
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χρόνος και να αναδιοργανωθεί η διαδικασία του διαλόγου ώστε να υπάρξουν οι προϋποθέσεις για εποικοδομητικό

και  ουσιαστικό  διάλογο  που  αποτελεί  προϋπόθεση  για  τη  δημιουργία  νέων  προγραμμάτων  σπουδών  που  θα

ενσωματώνουν την σωρευμένη  εμπειρία και γνώση όλης της εκπαιδευτικής και επιστημονικής κοινότητας.   

Το Συντονιστικό Συμβούλιο του Εργασιακού Τομέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

URL: http://www.epe.org.gr/, mailto: info@epe.org.gr

Νικόλαος Κατσάλης (katsalis@sch.gr) Φώτης Αλεξάκος (falexakos@hol.gr)
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