
Ευάγγελος Κανίδης, σχολικός σύμβουλος ΠΕ19 

Η Πληροφορική στα ΕΠΑΛ 

Η διδασκαλία της Πληροφορικής ξεκίνησε το 1984-1985 στα Τεχνικά 
Επαγγελματικά Λύκεια (ΤΕΛ) και το 1987-1988 στα Πολυκλαδικά Λύκεια 

(ΕΠΛ).  Η διδασκαλία είχε ως βασικό  στόχο την εξοικείωση με την 
τεχνολογία των υπολογιστών και την εκμάθηση γλωσσών 
προγραμματισμού (Basic, Pascal και Cobol) και πακέτων γενικής χρήσης. 

¨ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ήταν ότι επειδή δεν υπήρχαν καθηγητές 
με ειδικότητα Πληροφορικής το μάθημα διδάσκονταν από καθηγητές άλλων 

κλάδων. 

Το 1992 ιδρύονται οι κλάδοι καθηγητών Πληροφορικής: ο κλάδος ΠΕ19 

των ΑΕΙ Πληροφορικής και ο κλάδος ΠΕ20 των ΤΕΙ Πληροφορικής.  
Εισάγεται η Πληροφορική στα Γυμνάσια τα οποία εξοπλίζονται με 

εργαστήρια Η/Υ.  

Τα τμήματα Πληροφορικής των ΤΕΛ και ΕΠΛ αυξάνονται συνεχώς λόγω του 

μεγάλου πλήθους των μαθητών που τα παρακολουθούν  

Στα ΤΕΕ (1998-2006)  η πληροφορική διδάσκεται ως μάθημα γενικής  

παιδείας στον Α και Β κύκλο.  Επιπλέον στον 1ο κύκλο και στην Α τάξη  και 
Β τάξη διατίθονται αντίστοιχα 20 ώρες και 24 ώρες για μαθήματα 

πληροφορικής.   Στον 2ο Κύκλο υπάρχουν δύο ειδικότητες η Υποστήριξης 
Συστημάτων και Δικτύων Υπολογιστών  με 26 ώρες μαθήματα 
πληροφορικής και η ειδικότητα: Υποστήριξης Συστημάτων και Εφαρμογών 

Υπολογιστών  με 26 ώρες μαθήματα πληροφορικής 

Στα ΕΠΑΛ (2007-2012) διδάσκεται το μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής 
στην Α τάξη  ενώ στον τομέα Πληροφορικής οι ώρες αυξάνονται και 
υπάρχουν:  Για την Β τάξη 18 ώρες ενώ για την Γ τάξη (ειδικότητα 

Υποστήριξης συστημάτων,  εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ υπάρχουν 23 
ώρες.  

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής για το νέο σχεδιαζόμενο 
Τεχνολογικό Λύκειο έχει κάνει προτάσεις για τη διδασκαλία της 

Πληροφορικής οι οποίες περιλαμβάνουν: 

 Ύπαρξη αυτόνομου τομέα Πληροφορικής με την αντίστοιχη 

ειδικότητα στη Β και Γ τάξη καθώς και στο 4ο  έτος. 

 Αλλαγή και επικαιροποίηση του προγράμματος σπουδών και του 
εκπαιδευτικού υλικού. 

 Όλα τα μαθήματα Πληροφορικής θα πρέπει να είναι 
εργαστηριακά. 

 Τα μαθήματα που σχετίζονται με την Επιστήμη της Πληροφορικής 
θα πρέπει να ανατίθενται σε και να διδάσκονται από καθηγητές 

Πληροφορικής 

 

 


