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Η θέση της Π.Ε.ΚΑ.Π. σχετικά µε το «σχέδιο»
για την Πληροφορική στο Νέο Λύκειο.
Πριν λίγες ηµέρες (2/10/2010) εµφανίστηκε στον τύπο, το «σχέδιο» για το
Νέο Λύκειο, σύµφωνα µε το οποίο το µάθηµα της Πληροφορικής δεν θα διδάσκεται
πλέον στο Λύκειο.
Το «σχέδιο» αυτό προξένησε ανησυχία, αναστάτωση και αγανάκτηση σε
όλους τους εκπαιδευτικούς της Πληροφορικής, πράγµα που εκφράστηκε άµεσα
από την ίδια ηµέρα µε ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής (http://www.pekap.gr/Images/UploadedFiles/AP%2062_03-10-2010.pdf) και µε
τη
συλλογή
υπογραφών διαµαρτυρίας των καθηγητών Πληροφορικής
(http://www.gopetition.com/petition/39493/sign.html). Σηµειώνουµε ότι οι υπογραφές
ήδη από την πρώτη εβδοµάδα ξεπέρασαν τις 800.
Πιστεύαµε ότι µέσα στη εβδοµάδα που πέρασε το «σχέδιο» θα είχε διαψευστεί από το Υπουργείο Παιδείας. Αντίθετα όµως το υπουργείο επιβεβαίωσε την ύπαρξή του, ως πρόταση επιτροπής για το Νέο Λύκειο και προσπαθώντας να µετριάσει τις αντιδράσεις, υποσχέθηκε ότι πριν την τελική κατάθεση του σχετικού νοµοσχεδίου θα υπάρξει «διαβούλευση».
Θέλουµε να τονίσουµε και πάλι, ότι στην ψηφιακή εποχή που ζούµε ο πληροφορικός αλφαβητισµός αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την προώθηση όλων
των επιστηµών, θετικών, τεχνολογικών και θεωρητικών, και είναι απαραίτητος για
τη διαµόρφωση συνειδητών πολιτών ικανών να λαµβάνουν κρίσιµες αποφάσεις για
την κοινωνική εξέλιξη και τη βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Στη χώρα
µας ούτε στο Νέο Σχολείο (∆ηµοτικό, Γυµνάσιο, ούτε τώρα στο Λύκειο) προκύπτει
από πουθενά η προσπάθεια αύξησης των ωρών εκπαίδευσης που αφορούν τις θετικές επιστήµες. Όπως όλοι γνωρίζουµε, η χώρα µας στην κατάταξη των χωρών
της Ε.Ε. που αναφέρονται στους δείκτες που αφορούν στις θετικές επιστήµες, είναι
στην τελευταία θέση.
Ο σκοπός του µαθήµατος της Πληροφορικής στο Λύκειο πέρα από την απόκτηση προηγµένων ικανοτήτων χρήσης των ψηφιακών µέσων πληροφορικής και
επικοινωνίας, είναι, να αναπτύξουν οι µαθητές αναλυτική και συνθετική σκέψη, να
αποκτήσουν ικανότητες µεθοδολογικού χαρακτήρα και να αναπτύξουν δεξιότητες
και ικανότητες σχετικές µε την αλγοριθµική και την ορθολογική χρήση των δεξιοτήτων αυτών στην καθηµερινή ζωή. Πολλές βασικές έννοιες αλγοριθµικής και του
προγραµµατισµού, όπως συνθήκες ελέγχου, λογικές προτάσεις και συµπεράσµατα,
κ.ά., συνιστούν αναπόσπαστο τµήµα των γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων που
πρέπει να αποκτήσει ο µαθητής στο πλαίσιο της γενικής του παιδείας, οι οποίες στην πλειονότητά τους - δεν προσεγγίζονται από άλλα γνωστικά αντικείµενα, ενώ
όπως φαίνεται από τη βιβλιογραφία, οι µαθητές συναντούν ιδιαίτερες δυσκολίες σε
αυτές.
Όλα τα παραπάνω φαίνεται ότι οι συντάκτες του σχεδίου για το Νέο Λύκειο
τα αγνοούν. Εύλογα λοιπόν διατυπώνονται πολλά ερωτήµατα για τη την επιτροπή
που πρότεινε το «σχέδιο»: Ποια είναι η σύνθεση της; Μήπως όλα σχεδόν τα µέλη

της είναι µίας συγκεκριµένης ειδικότητας που έβαλε τη σφραγίδα της στο περιεχόµενο του σχεδίου; Υπήρξε οδηγία για µια προσαρµογή - αντιγραφή του προγράµµατος
του
International
Baccalaureate (ΙΒ);
Σηµειώνουµε ότι στο πρόγραµµα του ΙΒ αλλά και στο «σχέδιο» της
επιτροπής του Υπουργείου, εκτός του
πυρήνα των βασικών µαθηµάτων, υπάρχουν 6 οµάδες µαθηµάτων επιλογής, οι 5 από τις οποίες έχουν την ίδια
ονοµασία και σχεδόν το ίδιο περιεχόµενο. Η µόνη αλλαγή είναι στην οµάδα «Μαθηµατικά και Επιστήµη των Υπολογιστών» που υπάρχει στο ΙΒ, η
οποία στο «σχέδιο» έχει γίνει «Μαθηµατικά» δηλ. δεν υπάρχει η Επιστήµη
των Υπολογιστών και στο περιεχόµενο
έχει παραληφθεί η Πληροφορική. (βλ.:
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Baccalaureate και
http://en.wikipedia.org/wiki/IB_Group_5_subjects)

Θεωρούµε επίσης ως αυτονόητο το ότι το υπουργείο Παιδείας και η επιτροπή του «σχεδίου» θα έπρεπε να εξετάσει και το τι γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες σχετικά µε το µάθηµα της Πληροφορικής. Έτσι θα διαπίστωνε ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Πληροφορική διδάσκεται
στο Λύκειο και ως αυτόνοµο µάθηµα, παρά τα αντιθέτως λεγόµενα από διάφορους
παρατρεχάµενους και όψιµους «ερευνητές». Μάλιστα στις περισσότερες χώρες επιδιώκεται η διδασκαλία, όχι απλώς της χρήσης υπολογιστών, αλλά κύρια της αλγοριθµικής και του προγραµµατισµού. (βλ. «Key Data on Information and Communication Technology in Schools in Europe»: pag 21, figure B3 και pag, 25 figure Β6)
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/048EN.pdf

Σήµερα, µερικές ηµέρες µετά την παρουσίαση των σχεδίων του Υπουργείου
για το ψηφιακό σχολείο, το οποίο παρουσιάστηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό
στη Λήµνο (8/10/2010) θεωρούµε ως κακόγουστο αστείο το ότι στο ψηφιακό
σχολείο δεν θα διδάσκεται η Πληροφορική.
Αναµένοντας την τελική πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, επαναλαµβάνουµε και πάλι ότι η Π.Ε.ΚΑ.Π. έχει συµβάλλει µε προτάσεις στο σχεδιασµό της
δοµής του Νέου Λυκείου και είναι έτοιµη να ανταποκριθεί σε κάθε νέα πρόσκληση
για συνεργασία µε στόχο ένα πραγµατικά σύγχρονο και αποτελεσµατικό Λύκειο, το
οποίο να εκπαιδεύει µε επάρκεια τον πολίτη του 21ου αιώνα, αλλά και να προετοιµάζει τον αυριανό επιστήµονα.
Σε αυτή την κατεύθυνση επαναλαµβάνει και πάλι την πρότασή της
για τη διδασκαλία της Πληροφορικής ως βασικού µαθήµατος και στις τρείς
τάξεις του Νέου Λυκείου, όπως επίσης και ενός µαθήµατος µε κατεύθυνση
τις Αρχές προγραµµατισµού που θα αποσκοπεί στην ανάπτυξη της αλγοριθµικής σκέψης η οποία είναι απαραίτητη σε όλες τις θετικές επιστήµες.
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