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ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Σύνδεσμος Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π.) καταγγέλλει την τακτική «ψιθυρολογίας»
που ακολουθεί το Υ.Π.Π. και αφορά την πρότασή του για τα νέα ωρολόγια προγράμματα.
Διαρρέει συνεχώς πληροφορίες για μετακινήσεις διδακτικών ωρών στο νέο ωρολόγιο
πρόγραμμα που πρόκειται να ανακοινωθεί σύντομα. Μειώνει διδακτικές περιόδους
μαθημάτων, προσθέτει και αφαιρεί μαθήματα ανάλογα με τις αντιδράσεις που εισπράττει.
Πραγματικά διερωτόμαστε με βάση ποια επιστημονική μελέτη κάνει αυτή την εισήγηση; Με
ποια επιστημονική τεκμηρίωση γίνεται αυτή η προσθαφαίρεση; Με βάση ποια επιστημονική
μελέτη αφαιρούνται διδακτικές περίοδοι από το μάθημα της Πληροφορικής στο ωρολόγιο
πρόγραμμα του Γυμνασίου; Μήπως στηρίζονται στην ίδια μελέτη που χρησιμοποίησαν και
στην πρότασή τους για το Ενιαίο Λύκειο (αφού είναι η ίδια επιτροπή); Διαφωνούμε κάθετα με
την εισήγηση της επιτροπής, στην οποία συμμετέχει και ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, ο οποίος έχει
προσκληθεί με την προσωπική του ιδιότητα από τον ίδιο τον Υ.Π.Π.. Διερωτόμαστε αν οι
εισηγήσεις αυτές υιοθετούνται και από τον πρόεδρο της ΟΕΛΜΕΚ. Τον καλούμε να
τοποθετηθεί άμεσα και να απαντήσει αν αυτά που ακούγονται αποτελούν και δική του θέση.
Σε μια εποχή που ο ψηφιακός γραμματισμός μέσω της Πληροφορικής θεωρείται απαραίτητο
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γλωσσικό γραμματισμό, τα μαθηματικά και τον επιστημονικό γραμματισμό (scientific literacy).
Ποια είναι τελικά η βάση των νέων σύγχρονων επιστημονικών πεδίων και των τομέων αιχμής
που αναφέρει ο Υ.Π.Π σε πρόσφατη ανακοίνωσή του;
Ο Σύνδεσμός μας δεν θα αποδεχτεί καμιά πρόταση που δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά
(πάγια θέση ΟΕΛΜΕΚ).

Είμαστε έτοιμοι να αντιπαλέψουμε την οποιαδήποτε μεθόδευση που γίνεται σε βάρος του
κλάδου μας αλλά και των συναδέλφων μας. Ο Σύνδεσμός μας με υπευθυνότητα και
σοβαρότητα θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και αναλόγως θα καθορίσει την αντίδρασή του.
Καλούμε τους συναδέλφους να είναι έτοιμοι για την όποια δυναμική αντίδραση χρειαστεί για
να ανατρέψουμε τις μεθοδεύσεις του Υ.Π.Π. σε βάρος μας.

Καλούμε τον Υ.Π.Π ν’ αφουγκραστεί τα κελεύσματα των καιρών που επιτάσσουν την επένδυση
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υπέρ των μαθητών, της αναβάθμισης της Παιδείας και της προόδου της Κοινωνίας,
μακριά από συντεχνιακές αντιλήψεις, συντηρητικές απόψεις και οικονομικά συμφέροντα!

Με εκτίμηση,

Πέτρος Γάης
Πρόεδρος

Σάββας Βιολάρης
Γραμματέας

