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θΕΜΑ: cΔIωιφινlσεις για ,ο μαθήμαm ΠληρoψoJNJ'jς του Γfαιou ΚOI"fOU Εν. λυκεlou~
ΣΧΕΤ.

:

Με αφορμή ερωτήματα πou ατιεuθ(ινθηκαν στην Yπηρεσfcι μας. αλλά και την εφαρμοΥή.
για πρώτη φορά από τη σχολ. χρονΙά 1999-2000 IOU νέου Προγράμματος Σπουδών (Π. Σ.)
γιο τα μαθήμαro Πληροφορικής ,ου

rJoiau ,

καθώς ετιiσης και 'ην λει-rouρyJα τou Κίι1ιλou

Πληροφορικής και Υπηρεσκ&Ν ,ης Τεxνoλαvικής καΊEUθuνσης: της

r

λuκεlαιι. σας: γνωρIζαuμε

τα εξής:

1)

Το νέο Π . Σ. για

"fO

μάθημα Πληροφαρικι'ις

TOU

ΓJσIαιι txει σroλεf σπς: σχολικές

μονόδες: με την Γ21109215-3-99 και θα ισχίιατι aπό τη σχολική χραν!ά

1999-2000.

θα

χρησψοποιηθο(ιν τα UΠΆΡ)(OVJO σxoλwtά βιβλ/α Πληραφαρικής: ΓIσiou. Οι καθηΥηtές:
Πληροφορικής θα πρtιrD καταρχήν να μελαήσotN ΠΡοσεκπκά· "fO Eνιαio Πλαίσιο

Πραγpdf.ιΜCΠoς: Σπουδών Πληροφαρικής: (ΕΠΠΣΠ) _01 "fO Π.Σ. των μαθημάτων Πληροφορικής
,ου Γfσlou και με βόση auJό να ΔιΔΌΞΑuΝ την aντIιπc:ιι)(l1 ύλη. Εκπμάι"αι όπ από την επόμενη
σχολική χρονιά θα εiναι έτοιμα τα νtα βιβλία Γ1ληι:ιωορικής: JOU ruμνασlαu.

a-ro

Τονίζεται όη, 6nως: σαφWς: αναφέρεται
Π . Σ. . ορισμένα λοΥκη.ιικά ·γενικής: χρήσης
ΠOU πρα,dνoνται εfναι ενδειιmκά. Κατά τα άλλα για τα μcιθrjματα Πληροφοριια'ις: και
Τε)(VOλoyίσς: lC'1fJoνν οι Γ2119G4J31-3-97 και Γ21267S124-4-97 .

2)

Για

"fO

μάθημα cEφαwoyές Πληροφορικήςι η πρώτη παράγραφος: ,ης Γ215994J2-11-

m:ruιι να 1Ο)(ύει. EΊtOμένως ΟΙ μαθηΤές της Β' ή Γ Eνιαίou Auκείoυ θα διδα)(eoύν την ύλη
του μαθήματος: ιΕφαρμαγές Yτταλoyιcm.ί,M . 'Οαοι μαθητές εi)(αν διδα)(θεf στη Β' Ενιαlou
ΛUΚΕfou το μάθημα ιEφσρμoytι; Πληραφoρικής~ θα διδα)(θούν, εφόσoν"fO επΙΘUμα(ιν, στη r
Eνιolαu Aυκεiou"fO μάElfjμα ιΕφαρμοΥές γWClλoyιcm.iJν~. AU1d δεν έρχεται οε ovτίθtαη με την
γΑ Γ2/f1953 (ΦΕΚ 1057f1-12-97, TW)(. 81. σύμφωνα με την οποΙα σπς: τόf,εις: Β' και r'"fO

98

μάθημιJι.j .6, ~ Yπo.\oyIστI.iM μιτoρd να εmλεγε/ μόνο μια φορά. Δι6π η Υ Α

~ΊOt.pπι ~

rou

ιδIou μαθήματος (Eφcφμoyές; Yno.\oγιιπών) στις β' και Γ

ιάf;oι;. ε.ιωατην-ilaρ6t'ρaφo aurή αwφι.ρ6μασπ Of. δύο ~ ~ (E~
Πλι~."ιr;; ΚΘ ΕφιφιιοΥές Yπoλσνmώ'ι).

3) Τα μαθι1μcηα

rou

Κι:ιkλou

ΠληρoφOΡΙΙr'ις

και

Yττηρεσιώv

της

Τ~

ιcαm::ιEkιYσrκ της Γ Λι.ικεfoιJ (_Awtπτuξη ΕφαΡμσ(ών ιπ f1ρoγpαJψιmσrιI ΠφιfJ(J:λλσνιι,
_T~ ~ Συcπrιιιtrwν ι«ιι Λιπαιργd Σuι::πιμ:πa., _fb,\ψtαo-ΔJσιv.,

_Eφιαpμoytς Λoνιαμιιmιί.)

dναι ερΥαστηριακά.

ΤΟ

ίδιο

.. Eφαρμoytς ~

και _Eιpαριιιoνtς Yττo.Io{Icπών- .

ισχύει

και

Οι καθηyηtές Πληρo:poριcr'ις .oρtltiJ 'ιtI μελtιήσouν onpωρoσ....".Ikd'"

n.N μαθημ6των ~ ιρ-ιις

από

rou

για

m

μcιβήμαrα

,.

EWJb.ι Λιιιttiσu και με βόση ωτό να

nc; σνro''''xΕς εv6τηπ:ς J\&N ~ βιβ\ιων.
4)

YπενθιιμIζouμε όn ΣUμφιι.MJ με την Γ2/5787122-1G-97 εyιάιιιtλιo Ί'Q φνοατήρια

f\λrιpcIφoρι(ή; που avfyιιD.N σε ένα σχω.οο μπορο(ιν 'ιtI xρηmμσπoo(ινπ:ι και από άλλα
σuστεγoζ6μνα ή yει1'llόζoντα σxoΛda, εφόσον δεν εμποδίζεται η δι$vω'(ή των μαθημάJων
του C7)(Oλόou στο οποΙο CM'μ«ιuν αυτά τα ιργοστι\ριο λf:ι(ω κοινού ωpcφiou λειτouρylας.

Οσα NJIIDlJ xρησιμι:moιoύν το φyoι;rτηριo Πληρoφopκt'ιι; ιnxnεyoζόμtνou ή
yειMάζoνroς Γυμyααfoυ, το οττοιο δiαθt,ε. rnτtt σταθμούς: φyωfαι;, θα δκJxωρI(oυν το
τμήμα σε δύο ομόδες κατά τη διδασκσλία T/JN μαθrιμάτων, εφόιπΝ Ο oριθμόc;: των μαθητών

5)

aτa Τμ(ιμιa υττερβόνει τους: ειιwσιtνα

(21).

Η μiα ομόδα θα &δόoιcι.αι το μ6θημιa της

ΠλιjρoιPOΡ-'Κ στο ΕρΥοοτήριο και ΠJUTόxρoνα η όλλιγομάδα θα διδόσιcε.(I arn:dι'(πoτε
άλλο μάθημα rou ωρoλoyfou τrρoyράμμιατός της. Όταν ο οριθμόι; του ηιήματος δεν
ι.mερβafνtι τους ε.«oαιtνα

(21) το ιμήμα δεν χωρίζεται σε δύο (2) ομόδες.

β) Εάν το Nιwo xρησιμonoιd φycιcrτιΊριo Γιλι!ροφφια'ις

από ετπό

nou

διαθtlα ττερισσότεροι.ις

(7) σrαθμo(ις tρ'tOOioc;, τόtt δεν διασιιόιοl το τμήμα. Στην nτρfmωoη συrή για τη

διδaαmλIα των μαθημόιων Πληροφορικής του ΛuWou ισjύtι το εξι'Κ: · .. Σε τμήματα nou
μtxρι και εικοσιδ(ιο (22) μαθηtές ανnστoιxd tνoς (1) ιιοθηΥητήι;; και σε ηιι'ίμστα ττou (Ι

txow

μαθητtς umρβάνoιN τους: εικοσιδύο

(22) (JIIΠIΠOI)(OIJν δύο Ψ3ι ι,ιιιφ.

7) Οι μαθητf.ι;; rou ΛUκdou μττορούν να r:rnι.tyow τα μαθι1μcπα Γ1ληροφοριιαΊς του
Eνxιiou Λι.ικείοο αιcΌΜcι και αν διν dχαν διδα~ το I-Qθήμcπα Πληροφορκι'κ: του ΓIσιοιι.

8}

Για το μάθημα «Aν6τmιξη Εφαρμογών οι ΠIXIVpaμμαnσnιc6 Πφιβόλλον_ του

Kύιcλou Πληροφοριιιής και Ym1pεσιώι της ΤεX'VQλcι'ι'lKrΚ KaτWθuνσης της Γ Λι."doιJ, ειδικά

για το oxcWιώ Ιroς 1999-2000 στouc; ιtιerιrtς θα διανq.ιηθo(ιν και τα δUo αvrIcnoιxα
εγκιιφιμtνo: ~ του ΟΕΔβ. Οι κσθηyφtς Πλφoφoριιu'κ θα m.\~ την ύλι1 rou
μαθήμστοι; στηριζόμενοι στο Π . Σ. και εmλtγoνταc; θεμαnιd:ς ι;νότητες κατό βοίιληση στr6 τα
δύο βiβλlα.

')

ΔIMφινiζmJι ότι σύμφωνα με το όρθρο

9

του ΠΔ

248

(ΦΕΚ

183131-1-98

τλ') η

ωριαio ~μεoη δoκιμoσfo που διεξόytται ιιπαχρεωηκό Υια κάθt μάθημα σε κάθε τρlι6ινo
είναι γρcmτι1 και ,ιο τα μαθήματα της Πληρocpoριιcr'ις.

18 ΊΟυ ΠΔ 2~ νια. ΠΙ μαθι\.ιιιna

10)

lΧν δε(όyovιαι

1(01

Πληρcφι.*"Κ

fωY ερyoαιώv

-

yp:πntι;

aνcιθt,o αrc:ιuι;

ειιtxtι τη θtση ΊOU τtλικoύ ΥIXi" ,Ο(Ι

στα μαθήμσro αuτό θα πρoκύmo ΣUΜφΩΝΑ με το

~~Ξ~~~Ξ~~~~#~~~ό'~.:""":fι:ς: 00TCMIύνJαι στο πλalσlo

ιαJI ιEφaρμovtς ~ Θ CI cιττcιItς
κα δεν ~
1TOU
σnι; OU'.θε,ιιctς

11)

Σαι; yνωρIζouμε όη σης ιαπό τόπους ΔJνσoι; Δ.Ε.

uπηρι:τoύν ει""αιδtuτικol

Υπεύθυνοι nΛH.NE Τ. (~ κι:a Νιων τ~). llαραιαι.I.oιJν JO C7){Oι\tIα VΑ
tTT'IΦM.ι.IYQ(ι με ωτούς: yιa θtμιπα 1TOU ψττtτm:ιuν σης cιwoδ'ι~IIlτtς fOUς. σ(ίμfωYa με τη
Γ21379812Ο-&-97 Υ Α

.
•Ο

ΔιΕΥθΎΝΤΗΣ·

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ. ΛorΌθETHΣ

..
Εσωτ. Διανoμfι
ΔΝαη Σ1TOUδι.iιIι Δ.Ε.

- Τμήμα Α' & Δ'

Διευκρινίσεις για τα μαθήματα Πληροφορικής του Γ/σιου και του
Εν. Λυκείου
Εγγραφο Γ2/4243/22-9-1999
Με αφορμή ερωτήματα που απευθύνθηκαν στην Υπηρεσία μας, αλλά και την
εφαρμογή για πρώτη φορά από τη σχολ. χρονιά 1999-2000 του νέου
Προγράμματος Σπουδών (Π.Σ.) για τα μαθήματα Πληροφορικής του Γ/σίου,
καθώς επίσης και την λειτουργία του Κύκλου Πληροφορικής και Υπηρεσιών
της Τεχνολογικής κατεύθυνσης της Γ’ Λυκείου, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1) Το νέο Π.Σ. για το μάθημα Πληροφορικής του Γ/σίου έχει σταλεί στις
σχολικές μονάδες με την Γ2/1092/5-3-99 και θα ισχύσει από τη σχολική
χρονιά 1999-2000. Θα χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα σχολικά βιβλία
Πληροφορικής Γ/σίου. Οι καθηγητές Πληροφορικής θα πρέπει καταρχήν να
μελετήσουν προσεκτικά το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών
Πληροφορικής (ΕΠΠΣΠ) και το Π.Σ. των μαθημάτων Πληροφορικής του
Γ/σίου και με βάση αυτό να διδάξουν την αντίστοιχη ύλη. Εκτιμάται ότι από
την επόμενη σχολική χρονιά θα είναι έτοιμα τα νέα βιβλία Πληροφορικής του
Γυμνασίου. Τονίζεται ότι, όπως σαφώς αναφέρεται στο Π.Σ., ορισμένα
λογισμικά γενικής χρήσης που προτείνονται είναι ενδεικτικά. Κατά τα άλλα για
τα μαθήματα Πληροφορικής και Τεχνολογίας ισχύουν οι Γ2/1904/31-3-97 και
Γ2/2678/24-4-97.
2) Για το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» η πρώτη παράγραφος της
Γ2/5994/2-11-98 παύει να ισχύει. Επομένως οι μαθητές της Β’ ή Γ΄ Ενιαίου
Λυκείου θα διδαχθούν την ύλη του μαθήματος «Εφαρμογές Υπολογιστών».
‘Οσοι μαθητές είχαν διδαχθεί στη Β’ Ενιαίου Λυκείου το μάθημα «Εφαρμογές
Πληροφορικής» θα διδαχθούν, εφόσον το επιθυμούν, στη Γ’ Ενιαίου Λυκείου
το μάθημα «Εφαρμογές Υπολογιστών». Αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με την
Υ.Α. Γ2/6953 (ΦΕΚ 1057/1-12-97, τευχ. Β’), σύμφωνα με την οποία στις τάξεις
Β΄ και Γ΄ το μάθημα «Εφαρμογές Υπολογιστών» μπορεί να επιλεγεί μόνο μία
φορά. Διότι η Υ.Α. αναφέρεται στη διδασκαλία του ιδίου μαθήματος
(Εφαρμογές Υπολογιστών) στις Β’ και Γ’ τάξεις, ενώ στην παράγραφο αυτή
αναφερόμαστε σε δύο διαφορετικά μαθήματα (Εφαρμογές Πληροφορικής και
Εφαρμογές Υπολογιστών).
3) Τα μαθήματα του Κύκλου Πληροφορικής και Υπηρεσιών της Τεχνολογικής
κατεύθυνσης της Γ’ Λυκείου («Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό
Περιβάλλον», «Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και Λειτουργικά
Συστήματα», «Πολυμέσα-Δίκτυα», «Εφαρμογές Λογισμικού») είναι
εργαστηριακά. Το ίδιο ισχύει και για τα μαθήματα «Εφαρμογές
Πληροφορικής» και «Εφαρμογές Υπολογιστών».
Οι καθηγητές Πληροφορικής πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά το ΕΠΠΣΠ και
το Π.Σ. των μαθημάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου και με βάση αυτό
να διδάξουν την ύλη από τις αντίστοιχες ενότητες των σχολικών βιβλίων.
4) Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την Γ2/5787/22-10-97 εγκύκλιο τα
εργαστήρια Πληροφορικής που ανήκουν σε ένα σχολείο μπορούν να
χρησιμοποιούνται και από άλλα συστεγαζόμενα ή γειτνιάζοντα σχολεία,

εφόσον δεν εμποδίζεται η διεξαγωγή των μαθημάτων του σχολείου στο οποίο
ανήκουν αυτά τα εργαστήρια λόγω κοινού ωραρίου λειτουργίας.
5) Όσα Λύκεια χρησιμοποιούν το εργαστήριο Πληροφορικής συστεγαζόμενου
ή γειτνιάζοντος Γυμνασίου, το οποίο διαθέτει επτά σταθμούς εργασίας, θα
διαχωρίζουν το τμήμα σε δύο ομάδες κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων,
εφόσον ο αριθμός των μαθητών στο Τμήμα υπερβαίνει τους εικοσιένα (21). Η
μία ομάδα θα διδάσκεται το μάθημα της Πληροφορικής στο Εργαστήριο και
ταυτόχρονα η άλλη ομάδα θα διδάσκεται οποιοδήποτε άλλο μάθημα του
ωρολογίου προγράμματός της. Όταν ο αριθμός του τμήματος δεν υπερβαίνει
τους εικοσιένα (21) το τμήμα δεν χωρίζεται σε δύο (2) ομάδες.
6) Εάν το Λύκειο χρησιμοποιεί εργαστήριο Πληροφορικής που διαθέτει
περισσότερους από επτά (7) σταθμούς εργασίας, τότε δεν διασπάται το
τμήμα. Στην περίπτωση αυτή για τη διδασκαλία των μαθημάτων
Πληροφορικής του Λυκείου ισχύει το εξής: «Σε τμήματα που έχουν μέχρι και
εικοσιδύο (22) μαθητές αντιστοιχεί ένας (1) καθηγητής και σε τμήματα που οι
μαθητές υπερβαίνουν τους εικοσιδύο (22) αντιστοιχούν δύο καθηγητές».
7) Οι μαθητές του Λυκείου μπορούν να επιλέγουν τα μαθήματα Πληροφορικής
του Ενιαίου Λυκείου ακόμα και αν δεν είχαν διδαχθεί τα μαθήματα
Πληροφορικής του Γ/σιου.
8) Για το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»
του κύκλου Πληροφορικής και Υπηρεσιών της Τεχνολογικής κατεύθυνσης της
Γ’ Λυκείου, ειδικά για το σχολικό έτος 1999-2000 στους μαθητές θα
διανεμηθούν και τα δύο αντίστοιχα εγκεκριμένα βιβλία του ΟΕΔΒ. Οι
καθηγητές Πληροφορικής θα καλύψουν την ύλη του μαθήματος στηριζόμενοι
στο Π.Σ. και επιλέγοντας θεματικές ενότητες κατά βούληση από τα δύο βιβλία.
9) Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 246 (ΦΕΚ 183/31-7-98
τ.Α’) η ωριαία ενδιάμεση δοκιμασία που διεξάγεται υποχρεωτικά για κάθε
μάθημα σε κάθε τετράμηνο είναι γραπτή και για τα μαθήματα της
Πληροφορικής.
10) Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΠΔ 246 για τα μαθήματα
«Εφαρμογές Πληροφορικής» και «Εφαρμογές Υπολογιστών» δεν διεξάγονται
γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Ο καθηγητής Πληροφορικής
αναθέτει στους μαθητές ατομικές ή ομαδικές εργασίες που εκπονούνται από
τους μαθητές στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Ο βαθμός αυτών των
εργασιών επέχει τη θέση του τελικού γραπτού βαθμού. Ο βαθμός της ετήσιας
επίδοσης στα μαθήματα αυτά θα προκύπτει σύμφωνα με το άρθρο 31 του ΠΔ
246, παράγραφος 1. Τονίζεται ότι οι εργασίες που εκπονούνται στο πλαίσιο
των μαθημάτων «Εφαρμογές Πληροφορικής» και «Εφαρμογές Υπολογιστών»
και οι οποίες επέχουν θέση τελικού γραπτού βαθμού, δεν υπάγονται και δεν
υπολογίζονται στις συνθετικές - δημιουργικές εργασίες του άρθρου 11 του ΠΔ
246.
11) Σας γνωρίζουμε ότι στις κατά τόπους Δ/νσεις Δ.Ε. υπηρετούν
εκπαιδευτικοί Υπεύθυνοι ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. (Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών).
Παρακαλούνται τα σχολεία να επικοινωνούν με αυτούς για θέματα που

εμπίπτουν στις αρμοδιότητες τους, σύμφωνα με τη Γ2/3798/20-6-97 Υ.Α.

