Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερµού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
FAX: 210 32 27 382 – 33 11 338
e-mail: olme@otenet.gr
Αθήνα, 24/11/06
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ Α΄ΕΠΑΛ
Στο ωρολόγιο πρόγραµµα της Α΄τάξης του Επαγγελµατικού Λυκείου έχει ενταχθεί και το
µάθηµα Εφαρµογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Σύµφωνα δε µε την σχετική εγκύκλιο οδηγιών
που εξέδωσε το ΥΠΕΠΘ (94057/Γ2/15-09-06), για τη διδασκαλία του µαθήµατος θα
χρησιµοποιηθεί το βιβλίο της Α΄τάξης ΤΕΕ, «Αυτοµατισµός Γραφείου», µε το ισχύον αναλυτικό
πρόγραµµα.
Σύµφωνα, επίσης, µε την Υπουργική Απόφαση 55912/Γ2/17-09-03 που αφορά τα ωρολόγια
προγράµµατα των ΤΕΕ, την µε αριθµό 26/18-9-06 εισήγηση – απόφαση του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου, αλλά και την κοινή λογική το µάθηµα αυτό είναι χωρίς καµιά αµφισβήτηση
εργαστηριακό.
Για τη διδασκαλία των εργαστηριακών µαθηµάτων στην Τεχνική Επαγγελµατική
Εκπαίδευση και ανεξάρτητα από τον τύπο σχολείου, εφαρµόζεται Εγκύκλιος - Απόφαση του
ΥΠΕΠΘ που για το συγκεκριµένο εργαστήριο απαιτείται η ύπαρξη ενός εκπαιδευτικού ανά 15
µαθητές.
Ακόµη είναι γνωστό το αίτηµα του κλάδου µας για όλα τα εργαστηριακά µαθήµατα και για
όλους τους τύπους σχολείων που αυτά διδάσκονται (Γυµνάσια, Λύκεια κάθε τύπου, ΤΕΕ κ.λπ.) η
αναλογία να γίνει 1 εκπαιδευτικός για κάθε 10 µαθητές. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα δεχθούµε να
µην εφαρµόζεται ούτε αυτό που µέχρι σήµερα είναι νοµοθετηµένο και ισχύει, γιατί έτσι θα γίνουν
δυσµενέστεροι οι όροι διδασκαλίας και µάλιστα σε ένα γνωστικό τοµέα που η ίδια η ηγεσία του
ΥΠΕΠΘ δηλώνει δηµόσια µε κάθε ευκαιρία τη µεγάλη σηµασία του.
Το ΥΠΕΠΘ µέχρι σήµερα δεν ξεκαθαρίζει, µε σαφήνεια αυτό το θέµα, µε αποτέλεσµα να
δηµιουργούνται στην πράξη προβλήµατα από την επιµονή ορισµένων προϊσταµένων να µην
εφαρµόζουν τη νοµοθετηµένη για την ΤΕΕ αναλογία µαθητών – εκπαιδευτικών.
Επειδή αρνούµαστε να δεχθούµε τη διδασκαλία της πληροφορικής στο ∆ηµόσιο Σχολείο
µόνον στον «πίνακα», χωρίς να διασφαλίζονται οι στοιχειώδεις όροι, δηλαδή να υπάρχουν οι
απαιτούµενοι εκπαιδευτικοί και υπολογιστές για την πραγµατική και όχι θεωρητική άσκηση των
µαθητών/-τριών, απαιτούµε άµεσα:
α. την εφαρµογή της σχετικής εγκυκλίου για την νοµοθετηµένη αναλογία 1:15
(καθηγητή ανά µαθητές) σε όλα τα ΕΠΑΛ και για το µάθηµα Εφαρµογές Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών.
β. να εφαρµοστεί άµεσα αυτή αναλογία και στα αντίστοιχο µάθηµα του γενικού
Λυκείου.

