Στάλθηκε στο t09tee17@ypepth.gr 11:26΄, 27/11/08
στο fax: 2103443253, 11:28΄, 27/11/08
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ:

Αγία Παρασκευή
27-11-2008
αρ. πρωτ. 1154

ΥΠΕΠΘ
Ενιαίο Διοικητικό Τομέα Θεμάτων Σπουδών, Επιμόρφωσης και Καινοτομιών
Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Εκπαιδευτικών
Δραστηριοτήτων

Τμήμα Β΄ - Τ.Ε.Ε.
ΚΟΙΝ:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Β΄ Δ/ΝΣΗΣ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ. ΑΘΗΝΑΣ
Μεσογείων 402 - 15342 - Αγία Παρασκευή
210-6392243, 210-6399275 FAX: 210-6090925
e-mail: symbath@sch.gr
ιστοσελίδα: http://users.sch.gr/symbath

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΔΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ19
Β΄ ΑΘΗΝΑΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
e-mail: ladiastas@gmail.com

ΘΕΜΑ:
Χαρακτηρισμός ως θεωρητικού ή εργαστηριακού του μαθήματος
«Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α΄ ΕΠΑΛ
Παρακαλώ θα ήθελα να έχω τη θέση του ΥΠΕΠΘ σχετικά με τον χαρακτηρισμό (ως θεωρητικό ή εργαστηριακό) του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α’ ΕΠΑΛ.
Το πρόβλημα διαπιστώθηκε όταν από στοιχεία που συγκέντρωσα από τα ΕΠΑΛ της
Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας και της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής των οποίων έχω την ευθύνη ως Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ19- διαπίστωσα ότι το
μάθημα διδάσκεται σε άλλα ΕΠΑΛ ως εργαστηριακό μάθημα, σε άλλα ΕΠΑΛ διδάσκεται
στο εργαστήριο με ένα καθηγητή ανεξαρτήτως του πλήθους των μαθητών και σε άλλα
ΕΠΑΛ διδάσκεται ως θεωρητικό μάθημα σε τάξη.
Από την προφορική επικοινωνία που είχα με διευθυντές ΕΠΑΛ και τομεάρχες πληροφορικής των ΣΕΚ διαπίστωσα ότι για τη λήψη της όποιας απόφασης επικαλούνταν ασάφειες
που υπάρχουν ως προς τον χαρακτηρισμό του μαθήματος ως εργαστηριακό ή θεωρητικό
ενώ ένας διευθυντής επικαλέστηκε προφορικές οδηγίες από το ΥΠΕΠΘ για να χαρακτηρίσει το μάθημα ως θεωρητικό.
Αναζητώντας τα σχετικά έγγραφα που υπάρχουν διαπίστωσα τα εξής:
1. Δεν υπάρχει έγγραφο του ΥΠΕΠΘ που να αναφέρει ρητά ότι το μάθημα «Εφαρμογές
Πληροφορικής» της Α’ τάξης των ΕΠΑΛ είναι θεωρητικό. Στο έγγραφο με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ» (111276/Γ2 8/10/07)
δεν αναφέρεται ούτε ως εργαστηριακό ούτε ως θεωρητικό.
2. Το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α’ τάξης των ΕΠΑΛ έχει τους ίδιους γενικούς και ειδικούς σκοπούς, στοχεύει σε ίδιες γνώσεις και δεξιότητες, κάνει χρήση του
Προγράμματος Σπουδών, εφαρμόζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα και χρησιμοποιεί το εγ-

χειρίδιο του μαθήματος «Αυτοματισμός Γραφείου» της 1ης Τάξης, του 1ου Κύκλου, του
Τομέα Πληροφορικής και Δικτύων Η/Υ των Τ.Ε.Ε, το οποίο καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των ΤΕΕ ήταν εργαστηριακό (118833/Γ2-9/11/06, 111276/Γ2-8/10/07,
94057/Γ2-15/09/06, 95758/Γ2-20/09/06).
3. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο χαρακτηρίζει το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α’
τάξης των ΕΠΑΛ ως εργαστηριακό μάθημα (ΠΡΑΞΗ 26/18-9-06). Η εν λόγω «Πράξη»
είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ.
4. Το αντίστοιχο μάθημα πληροφορικής της Α΄ τάξης των Γενικών Λυκείων χαρακτηρίζεται
ως εργαστηριακό (4243/Γ2-22/9/1999). Μάλιστα η 4769/Γ2-4/9/1998 αναφέρει ότι «Το
μάθημα θα διδαχθεί μόνο σε όσα σχολεία έχουν πρόσβαση σε εργαστήριο υπολογιστών». Να σημειωθεί ότι η Α΄ ΕΠΑΛ και η Α΄ Γενικού Λυκείου θεωρούνται ισότιμες.
5. Επίσης τον περασμένο Φεβρουάριο είχα προφορική διαβεβαίωση του κ. Αδάμ Αγγελή
Παρέδρου Πληροφορικής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ότι υπάρχουν δύο τουλάχιστον
εισηγήσεις του Π.Ι. προς το ΥΠΕΠΘ για την τυπική επικύρωση του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α’ τάξης των ΕΠΑΛ ως εργαστηριακό.
Επειδή στη λήξη του σχολικού έτους το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» βαθμολογείται με την παράδοση εργασιών των μαθητών (που προφανώς λόγω της φύσης του μαθήματος πρέπει να γίνουν σε Η/Υ) υπάρχει κίνδυνος να μην μπορέσουν οι μαθητές που δεν
χρησιμοποιούν εργαστήριο πληροφορικής να παραδώσουν εργασία, με ότι συνεπάγεται
αυτό. Επιπλέον δεν είναι επιτρεπτό να διαφοροποιούνται οι παρεχόμενες δυνατότητες εκπαίδευσης μεταξύ των:
• μαθητών των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ και
• μαθητών συγκεκριμένων ΕΠΑΛ εντός της ίδιας Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης.
Παρακαλώ για τη δική σας θέση επί του θέματος.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων

