Αθήνα, 30 Νοεμβρίοσ 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Νέο ζύζηημα ειζαγωγής ζηην Τριηοβάθμια Εκπαίδεσζη
Με ην λέν ζύζηεκα εηζαγσγήο ζηελ Τξηηνβάζκηα Εθπαίδεπζε πνπ αλαθνίλσζε πξόζθαηα ην
Υπνπξγείν Παηδείαο, θαηαξγείηαη ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ζηελ Οκάδα
Πξνζαλαηνιηζκνύ “Θεηηθώλ Σπνπδώλ” θη απηό παξά ην όηη ε Πιεξνθνξηθή αλήθεη ζηηο Θεηηθέο
επηζηήκεο. Επηπιένλ, ηα ηκήκαηα Πιεξνθνξηθήο δηρνηνκνύληαη αλαγθαζηηθά ζε δύν Οκάδεο
Πξνζαλαηνιηζκνύ (Ο.Π.), ζηα ηκήκαηα Πιεξνθνξηθήο πνπ αλήθνπλ ζηελ Ο.Π. “Σπνπδώλ
Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο” θαη ζηα ηκήκαηα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο πνπ αλήθνπλ ζηελ
Ο.Π. “Θεηηθώλ Σπνπδώλ”. Η δισοηόμηζη ηων ημημάηων Πληποθοπικήρ ζε δύο διακπιηέρ
ομάδερ είναι ανηιεπιζηημονική, εθ’ όζνλ αγλνεί όηη ηα ηκήκαηα απηά ζεξαπεύνπλ ην ίδην
επηζηεκνληθό αληηθείκελν.
Επηπιένλ ζα δεκηνπξγήζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηνπο ππνςήθηνπο καζεηέο δηόηη:
-

Oη ππνςήθηνη δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δειώζνπλ όια ηα ηκήκαηα Πιεξνθνξηθήο, αιιά
κόλν όζα αλήθνπλ ζηελ νηθεία Ο.Π.

-

Oη ππνςήθηνη ηεο Ο.Π. “Θεηηθώλ Σπνπδώλ”, πνπ επηζπκνύλ λα εηζαρζνύλ ζε ηκήκαηα
Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο εμεηάδνληαη ζην κάζεκα ηεο Φεκείαο αληί γηα ην κάζεκα ηεο
Πιεξνθνξηθήο, κάζεκα πνπ δελ έρεη θακία ζρέζε κε ην αληηθείκελν ζπνπδώλ ησλ
ηκεκάησλ απηώλ.

-

Oη ππνςήθηνη ηεο Ο.Π. “Θεηηθώλ Σπνπδώλ”, πνπ επηζπκνύλ λα εηζαρζνύλ ζε ηκήκαηα
ζεηηθήο θαηεύζπλζεο (Αξρηηεθηνληθήο, Μαζεκαηηθώλ, Γεσγξαθίαο θ.α.) πνπ είηε
ζπγγελεύνπλ κε ηελ επηζηήκε ηεο Πιεξνθνξηθήο, είηε ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπο έρεη
αξθεηά καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο, εμεηάδνληαη ζην κάζεκα ηεο Φεκείαο αληί ηεο
Πιεξνθνξηθήο.

Η Παλειιήληα Έλσζε Καζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο (Π.Ε.ΚΑ.Π.) ζεσξεί όηη νη ππνςήθηνη καζεηέο
ηεο Ο.Π. “Σπνπδώλ Οηθνλνκίαο θαη

Πιεξνθνξηθήο” ζα πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα έρνπλ ηε

δπλαηόηεηα πξόζβαζεο, εθηόο ησλ ηκεκάησλ Πιεξνθνξηθήο θαη Οηθνλνκίαο πνπ είλαη ν βαζηθόο
ππξήλαο ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ζηα ηκήκαηα Φπζηθήο Αγσγήο, Αγσγήο θαη
Εθπαίδεπζεο, Τερλώλ θαζώο θαη ζηηο Σηξαηησηηθέο Σρνιέο. Δηλαδή, ζε όλα ηα ημήμαηα ζηα
οποία ςπήπσε ήδη καθολική ππόζβαζη αλεμαξηήησο επηζηεκνληθήο θαηεύζπλζεο ησλ
ππνςεθίσλ.
Επηπξόζζεηα, ε Έλσζή καο, για ηον εξοπθολογιζμό και ηη θεπαπεία ηων ζηπεβλώζεων πος
πποξενούνηαι από ηη δισοηόμηζη ηων ημημάηων Πληποθοπικήρ ζε δηαθνξεηηθέο Οκάδεο
Πξνζαλαηνιηζκνύ, πξνηείλεη ηα θάησζη:
- Όια ηα θιαζηθά ηκήκαηα Πιεξνθνξηθήο (Πιεξνθνξηθήο, Εθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο,
Πιεξνθνξηθήο κε εθαξκνγέο ζηε Βηνταηξηθή, Επηζηήκεο Υπνινγηζηώλ, Χεθηαθώλ
Σπζηεκάησλ, Πιεξνθνξηθήο θαη ηα αληίζηνηρα Τ.Ε.Ι.) λα είλαη εληαγκέλα ζηελ Ο.Π.
“Σπνπδώλ Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο” ρσξίο εμαηξέζεηο.
- Όια ηα ηκήκαηα Μαζεκαηηθώλ, Γεσγξαθίαο θαη Σηαηηζηηθήο λα είλαη εληαγκέλα ζηελ Ο.Π.
“Σπνπδώλ Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο” ρσξίο εμαηξέζεηο.
- Οη ππνςήθηνη ηεο Ο.Π. “Θεηηθώλ Σπνπδώλ” πνπ επηζπκνύλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε ηκήκαηα
Πιεξνθνξηθήο, είηε απηά είλαη ηκήκαηα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο (Ηιεθηξνιόγνη,
Μεραληθνί Πιεξνθνξηθήο, Μεραληθνί Η/Υ, Μεραληθνί Πιεξνθνξηθήο & Επηθνηλσλίαο
Σπζηεκάησλ, Ηιεθηξνληθνί, Απηνκαηηζκνύ θαη ηα αληίζηνηρα Τ.Ε.Ι.), είηε είλαη θιαζηθά
ηκήκαηα Πιεξνθνξηθήο (Πιεξνθνξηθήο, Εθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο, Πιεξνθνξηθήο κε
εθαξκνγέο

ζηε

Βηνταηξηθή,

Επηζηήκεο

Υπνινγηζηώλ,

Χεθηαθώλ

Σπζηεκάησλ,

Πιεξνθνξηθήο θαη ηα αληίζηνηρα Τ.Ε.Ι.), λα επηιέγνπλ ππνρξεσηηθά σο εμεηαδόκελν ην
κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο αληί ηεο Φεκείαο.
-

Οη ππνςήθηνη ηεο Ο.Π. “Θεηηθώλ Σπνπδώλ” γηα ηα ηκήκαηα Μεραληθώλ (Τνπνγξάθνη,
Πνιηηηθνί, Πνιενδόκνη, Αξρηηέθηνλεο, Βηνκεραληθνύ Σρεδηαζκνύ, Σρεδηαζκνύ Πξντόλησλ,
Μνπζηθήο Τερλνινγίαο θαη ηα αληίζηνηρα Τ.Ε.Ι.) θαζώο θαη γηα όια ηα ηκήκαηα
Μαζεκαηηθώλ (Μαζεκαηηθώλ, Εθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθώλ θαη Σηαηηζηηθήο), λα
επηιέγνπλ σο εμεηαδόκελν κάζεκα κεηαμύ Πιεξνθνξηθήο ή Φεκείαο.

Η Π.ΕΚ.Α.Π. σο επηζηεκνληθή έλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ Πιεξνθνξηθήο, ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ
Υπνπξγείνπ Παηδείαο, ηόζν γηα ηελ ηερληθή ηεθκεξίσζε, όζν θαη γηα ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε
όισλ ησλ απαξαίηεησλ αιιαγώλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ, κε ζθνπό ηελ επόδσζε ηεο Πιεξνθνξηθήο
Παηδείαο ζην ειιεληθό ζρνιείν.
Το Δ.Σ. ηης Π.Ε.ΚΑ.Π.

