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θ. Γ. Μνπζηάθα 

 
 

Θέμα: Ππόηαζη Επιηποπήρ ηος Ι.Ε.Π. για ηην Ε.Ε.Κ.  
 

Αξιόηιμε κύπιε Ππόεδπε, 

Αξιόηιμε κύπιε Ανηιππόεδπε, 
 

Με αθνξκή ηελ πξόηαζε ηεο Επηηξνπήο ηνπ Θλζηηηνύηνπ Εθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (Θ.Ε.Π.) γηα ηελ 

Επαγγεικαηηθή Εθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε (Ε.Ε.Κ.), ε Παλειιήληα Έλωζε Καζεγεηώλ 

Πιεξνθνξηθήο (Π.Ε.ΚΑ.Π.) δεκνζηνπνηεί ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο επί ηωλ 

πξνηεηλόκελωλ αιιαγώλ: 

 

Η Π.Ε.ΚΑ.Π. ζεωξεί όηη ε Επαγγεικαηηθή Εθπαίδεπζε πξέπεη λα αλαβαζκηζηεί, πξνθεηκέλνπ λα 

γίλεη  πην ειθπζηηθή ζε κεγάιν εύξνο καζεηώλ. Πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε, γηα ηνπο απόθνηηνπο 

ηνπ Επαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ (ΕΠΑ.Λ.) πξνηείλνπκε:  

•   Να έρνπλ πξόζβαζε ζηα Παλεπηζηήκηα θαη Τ.Ε.Θ.,  

• Σην ηέινο ηεο ηξηεηνύο θνίηεζεο λα ιακβάλνπλ Απνιπηήξην ηζόηηκν κε απηό ηνπ Γεληθνύ 

Λπθείνπ,  

•  Να απνθηνύλ Πηπρίν Επηπέδνπ 2 κεηά από 3 έηε ζπνπδώλ 

• Οη καζεηέο πνπ ζα απνθνηηνύλ από ην 4ν έηνο λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα απόθηεζεο Πηπρίνπ 

Επηπέδνπ 3.  

  



Γηα ηνλ Τνκέα θαη ηηο Εηδηθόηεηεο ηεο Πιεξνθνξηθήο, ε Π.Ε.ΚΑ.Π. ζεωξεί όηη ηα καζήκαηα πνπ 

ζα δηδάζθνληαη, πξέπεη λα δίλνπλ όια ηα απαξαίηεηα θαη ζύγρξνλα ηερλνινγηθά εθόδηα ζηνπο 

απόθνηηνπο, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εξγαζηνύλ κε ην πηπρίν ηνπ ΕΠΑ.Λ., αιιά ηαπηόρξνλα, λα 

έρνπλ ηε δπλαηόηεηα εηζαγωγήο ζηελ Τξηηνβάζκηα Εθπαίδεπζε. Επίζεο, όια ηα καζήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ Επηζηήκε ηεο Πιεξνθνξηθήο, ζε νπνηνδήπνηε Τνκέα ή Εηδηθόηεηα θαη αλ 

αλήθνπλ, ζα πξέπεη λα αλαηίζεληαη θαη λα δηδάζθνληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν από θαζεγεηέο 

Πιεξνθνξηθήο. Επηπιένλ, ε ζπλέρηζε θαη δηαηήξεζε ηεο απηόλνκεο ύπαξμεο ηνπ Τνκέα 

Πιεξνθνξηθήο είλαη απαξαίηεηε θαζώο ζήκεξα ελ κέζω νηθνλνκηθήο θξίζεο ππάξρνπλ πνιιέο 

δπλαηόηεηεο επαγγεικαηηθήο απαζρόιεζεο γηα ηνπο απνθνίηνπο ηνπ Τνκέα  Πιεξνθνξηθήο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο. Άιιωζηε, θάζε ρξόλν ζηηο ζηαηηζηηθέο αλαθνξέο γηα ηελ Επαγγεικαηηθή 

Εθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε, απνηππώλεηαη όηη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό καζεηώλ επηιέγνπλ ηηο 

Εηδηθόηεηεο ηνπ Τνκέα Πιεξνθνξηθήο. 

 

Όζνλ αθνξά ην πξνηεηλόκελν ζρέδην ηεο Επηηξνπήο, ζεωξνύκε απαξαίηεηεο ηηο θάηωζη αιιαγέο θαη 

πξνζζήθεο: 

- Πξνζζήθε καζήκαηνο επηινγήο ζηελ Α’ ηάμε (ζηελ νκάδα καζεκάηωλ επηινγήο) πνπ ζα 

πξνεηνηκάδεη ηνπο καζεηέο γηα ηηο Εηδηθόηεηεο ηεο Πιεξνθνξηθήο 

- Αλάζεζε δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο Σ.Ε.Π./Αζθάιεηα θαη Υγεία ζηελ Εξγαζία θαη ζηνπο 

θαζεγεηέο ΠΕ19/20 

- Αλάζεζε δηδαζθαιίαο ζηε Ζώλε Δεκηνπξγηθώλ Δξαζηεξηνηήηωλ θαη ζηνπο θαζεγεηέο ΠΕ19/20 

- Δηαηήξεζε ηεο ζεκεξηλήο Εηδηθόηεηαο ηωλ ΕΠΑ.Λ. «Τερληθόο Η/Υ θαη Δηθηύωλ Η/Υ», αληί ηεο 

«Τερληθόο Υπνινγηζηηθώλ θαη Δηθηπαθώλ Σπζηεκάηωλ». 

- Αιιαγή ηεο νλνκαζίαο ηεο Εηδηθόηεηαο «Τερληθόο Ηιεθηξνληθώλ θαη Υπνινγηζηηθώλ 

Σπζηεκάηωλ, Εγθαηαζηάζεωλ, Δηθηύωλ  θαη Τειεπηθνηλωληώλ» ηνπ Τνκέα Ηιεθηξνινγίαο, 

Ηιεθηξνληθήο θαη Απηνκαηηζκνύ, δηόηη πηζαλόηαηα απνπξνζαλαηνιίδεη θαη κπεξδεύεη ηνπο 

καζεηέο.    

 

Επειπηζηνύκε όηη νη πξνηάζεηο καο ζα ηύρνπλ ηεο αλάινγεο αληαπόθξηζεο θαη είκαζηε ζηε δηάζεζή 

ζαο γηα νπνηαδήπνηε πξόζζεηε δηεπθξίληζε θαη πιεξνθνξία.  

 

Με εκηίμηζη, 
 

Για ηο Δ.Σ. ηηρ Π.Ε.ΚΑ.Π., 

    

Ο Ππόεδπορ      

 

Νίκορ Σκίκορ 

 Ο Γενικόρ Γπαμμαηέαρ 

 

Σηέθανορ Παπαλέξηρ 

 


