
 
 

Δελτίο Τύπου 
 

Την Τετάρτη 17/11/2010, αντιπροσωπεία από το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π. συνα-

ντήθηκε με συνεργάτες της Υπουργού Παιδείας κ. Α. Διαμαντοπούλου στο 

Υπουργείο Παιδείας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα της 

Π.Ε.ΚΑ.Π. και είχε θέμα το Νέο Λύκειο και τη θέση της Πληροφορικής σε 

αυτό.  

 

Οι εκπρόσωποι της Π.Ε.ΚΑ.Π. μετέφεραν τις ανησυχίες των συναδέλφων 

για τη μη ύπαρξη μαθήματος Πληροφορικής στο Νέο Λύκειο, όπως αυτό 

είχε διαφανεί από το σχέδιο που διέρρευσε στον ημερήσιο τύπο από τις αρ-

χές Οκτωβρίου. 

 

Από τους συνεργάτες της Υπουργού διατυπώθηκε η θέση του Υπουργείου 

στο Νέο Λύκειο να υπάρχουν λίγα υποχρεωτικά μαθήματα και πολλά επιλο-

γής. Επίσης, ο αριθμός των μαθημάτων και της διδασκόμενης ύλης επιδιώ-

κεται να είναι μειωμένος, έτσι ώστε να υπάρχει εμβάθυνση της γνώσης για 

κάθε διδασκόμενο αντικείμενο και οι μαθητές να αποκτούν βασικές δεξιό-

τητες και ικανότητες. 

 

Σχετικά με την Πληροφορική, τόνισαν ότι το αρχικό σχέδιο που διέρρευσε 

δεν είναι αυτό που εξετάζεται πλέον. Θεωρούν το μάθημα της Πληροφορι-

κής αναπόσπαστο κομμάτι του Νέου Λυκείου και διαβεβαίωσαν ότι δεν υ-

πάρχει περίπτωση το Νέο Λύκειο να λειτουργήσει χωρίς καθηγητές Πληρο-

φορικής, ενώ έθιξαν και το  θέμα της ψηφιακής υποστήριξης των άλλων 

μαθημάτων. Δεν θέλησαν να δεσμευτούν πιο συγκεκριμένα, γιατί όπως εί-

παν ακόμη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία μελέτης της δομής του Νέου 

Λυκείου και θα επακολουθήσει η δημόσια διαβούλευση. 

 



Οι εκπρόσωποι της Π.Ε.ΚΑ.Π. δήλωσαν ότι θα καταθέσουν εκ νέου και α-

ναλυτικότερα τις θέσεις της Ένωσης σχετικά με το μάθημα της  Πληροφο-

ρικής στο Νέο Λύκειο, καθώς και την επιθυμία να συμμετάσχει η Π.Ε.ΚΑ.Π. 

στη διαμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, εφόσον οι προ-

θέσεις επαληθευτούν.  

 

Οι εκπρόσωποι της Π.Ε.ΚΑ.Π.  διευκρίνισαν ότι η επιστήμη της Πληροφορι-

κής είναι διαφορετική από το αντικείμενο της χρήσης υπολογιστή  και δια-

χώρισαν τα αντικείμενα της Πληροφορικής που αποσκοπούν στην πιστο-

ποίηση δεξιοτήτων, από τα αντικείμενα που αποσκοπούν στην απόκτηση 

διαχρονικών γνώσεων Πληροφορικής. Παράλληλα τόνισαν ότι οι εκπαιδευ-

τικοί Πληροφορικής δεν μπορούν να έχουν ως αντικείμενο της εργασίας 

τους την τεχνική υποστήριξη της ψηφιακής διδασκαλίας των άλλων μαθη-

μάτων. 

 

Η Π.Ε.ΚΑ.Π.  θεωρεί κατ’ αρχήν θετική εξέλιξη την πρόθεση για την ύπαρ-

ξη της Πληροφορικής στο Νέο Λύκειο και θα συνεχίσει τις προσπάθειές της 

ώστε το μάθημα να ενταχθεί  σύμφωνα με τις θέσεις που έχει διατυπώσει 

στις προηγούμενες ανακοινώσεις της. 

 

Στο πλαίσιο της γενικότερης επαγρύπνησης του κλάδου και της προσπάθει-

ας για άμεση ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωση των συναδέλφων, η 

Π.Ε.ΚΑ.Π.  διοργανώνει στις 11/12/2010, σε κεντρικό χώρο της Αθήνας 

Ημέρα Διαλόγου για την Πληροφορική στην εκπαίδευση με θέμα: «Η 

Πληροφορική στο Νέο Σχολείο». Περισσότερες πληροφορίες, φόρμα προ-

εγγραφής, καθώς και το πρόγραμμα θα αναρτηθούν σύντομα στο ιστολόγιο 

της Ένωσης http://pekap.blogspot.com/ και στον ιστότοπο: www.pekap.gr

 

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2010  

το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π. 

http://pekap.blogspot.com/

