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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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3235239

Βαθµός Ασφαλείας ....................
Αθήνα, 31/3/1997
Αριθ. Πρωτ. Γ2Ι1904
Βαθ.Προτερ:
ΠΡΟΣ:

1) ∆/νσεις ∆.Ε. Νοµαρχιών της χώρας
2) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Πληροφορίες: Λαϊνά Χρ.
∆ρούλια Π.
Προκοπίου Β.

ΘΕΜΑ : ∆ιδασκαλία του Μαθήµατος «Πληροφορική - Τεχνολογία».
Έχοντας υπόψη
1) Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.11, του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν.1566/1985 για «∆οµή
και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 167 τ.Α')
2) Τις οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για «∆ιδασκαλία των µαθηµάτων
«Πληροφορική - Τεχνολογία» Α' και Β' τάξεων Γυµνασίου και Πληροφορικής της Γ' τάξης
Γυµνασίου» (18-9-95)
3) Το Π.∆. 213/89 (ΦΕΚ 98 τ.Α' 18/4/89)
4) Το Π.∆. 465/81 (ΦΕΚ 129 τ.Α' 15/5/81)
5) Το Π.∆. 447/93 (ΦΕΚ 185 τ.Α' 7/10/93)

Αποφασίζουµε
1) Το µάθηµα «Πληροφορική - Τεχνολογία» που διδάσκεται στην Α' και Β' τάξη Γυµνασίου
,

κατατάσσεται στη Β' οµάδα (και οι δύο κλάδοι).

Όταν για οποιοδήποτε λόγο διδάσκεται µόνο ο ένας κλάδος, για την εξαγωγή του
αποτελέσµατος της ετησίας προόδου υπολογίζεται ο διδασκόµενος κλάδος αυτοτελώς ως
µάθηµα της Β' οµάδας.
Για τους παραπεµπόµενους µαθητές λόγω ελλιπούς φοίτησης ισχύει το άρθρο 1 του Π.∆.

157/86(ΦΕΚ 60 τ.Α').
Οι µαθητές που απερρίφθησαν στο µάθηµα αυτό και παραπέµφθηκαν στην εξεταστική
περίοδο του Σεπτεµβρίου θα εξετασθούν προφορικά σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ.5 του
Π.∆. 182/84(ΦΕΚ 60 τ.Α').
2) Για τη διδασκαλία και των δύο κλάδων του µαθήµατος "Πληροφορική - Τεχνολογία" Α’ και
Β’ Γυµνασίου θα ακολουθηθεί η εξής πρακτική:
i. Το τµήµα χωρίζεται σε δύο οµάδες µαθητών όταν ο αριθµός των µαθητών του τµήµατος
υπερβαίνει τους είκοσι και το εργαστήριο Πληροφορικής διαθέτει επτά τερµατικά. Την
πρώτη διδακτική ώρα της εβδοµάδας η πρώτη οµάδα θα διδάσκεται Πληροφορική στο
εργαστήριο Πληροφορικής και η δεύτερη οµάδα θα διδάσκεται Τεχνολογία στο εργαστήριο
Τεχνολογίας ή στην αίθουσα του τµήµατος, εφόσον δεν υπάρχει εργαστήριο Τεχνολογίας.
Τη δεύτερη διδακτική ώρα της εβδοµάδας θα διδάσκεται Πληροφορική στο εργαστήριο
Πληροφορικής η δεύτερη οµάδα και η πρώτη οµάδα θα διδάσκεται Τεχνολογία σε ειδικά
διαµορφωµένη αίθουσα ή στην αίθουσα του τµήµατος εφόσον δεν υπάρχει εργαστήριο
Τεχνολογίας.
ii. Όταν ο αριθµός των µαθητών του τµήµατος δεν υπερβαίνει τους είκοσι, το τµήµα δεν
χωρίζεται σε δύο οµάδες. Η Πληροφορική διδάσκεται στο εργαστήριο Πληροφορικής και η
Τεχνολογία διδάσκεται στο εργαστήριο Τεχνολογίας ή στην αίθουσα του τµήµατος εφόσον
δεν υπάρχει εργαστήριο Τεχνολογίας.
iii. Λόγος µη κάλυψης του ενός από τους δύο κλάδους (Πληροφορικής -Τεχνολογίας) είναι
η µη ύπαρξη µονίµων ή αναπληρωτών -ωροµισθίων καθηγητών για τον αντίστοιχο κλάδο.
Εποµένως κάθε κλάδος διδάσκεται υποχρεωτικά, εκτός εάν δεν υπάρχει το κατάλληλο
διδακτικό προσωπικό και αφού έχει εξαντληθεί όλη η επετηρίδα των αναπληρωτώνωροµισθίων καθηγητών αυτού του κλάδου.
Όταν δεν καλύπτεται διδακτικά ο ένας από τους δύο κλάδους (Πληροφορική - Τεχνολογία)
το µάθηµα της Πληροφορικής ή Τεχνολογίας διδάσκεται σε συνδυασµό µε οποιοδήποτε
άλλο µάθηµα. Την πρώτη διδακτική ώρα η πρώτη οµάδα διδάσκεται Πληροφορική ή
Τεχνολογία στο εργαστήριο και η δεύτερη διδάσκεται το επιλεγµένο µάθηµα στην αίθουσα
του τµήµατος. Τη δεύτερη διδακτική ώρα η διδασκαλία γίνεται αντίστροφα.
3) Για τη διδασκαλία του µαθήµατος "Πληροφορική" Γ Γυµνασίου θα ακολουθηθεί η εξής
πρακτική:
i. Όταν ο αριθµός των µαθητών του τµήµατος υπερβαίνει τους είκοσι και το εργαστήριο
Πληροφορικής διαθέτει επτά τερµατικά το τµήµα χωρίζεται σε δύο οµάδες µαθητών.

Το µάθηµα της Πληροφορικής διδάσκεται σε συνδυασµό µε οποιοδήποτε άλλο µάθηµα και
κατά προτεραιότητα µε το Σχολικό Επαγγελµατικό Προσανατολισµό. Την πρώτη διδακτική
ώρα της εβδοµάδας η πρώτη οµάδα διδάσκεται Πληροφορική στο εργαστήριο
Πληροφορικής και η δεύτερη οµάδα διδάσκεται το επιλεγµένο µάθηµα στην αίθουσα του
τµήµατος. Τη δεύτερη διδακτική ώρα η διδασκαλία γίνεται αντίστροφα.
ii. Όταν ο αριθµός των µαθητών στο τµήµα δεν υπερβαίνει τους είκοσι, το τµήµα δεν
χωρίζεται σε δύο οµάδες και η διδασκαλία γίνεται κανονικά στο εργαστήριο Πληροφορικής.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
Εσωτ.∆ιανοµή
1. Γραφείο Υφυπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
3. Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα ∆ευτ/θµιας Eκπ/σης
4. ∆/νση Σπουδών ∆.Ε. - Τµήµα Α’
5. ∆/νση Σπουδών ∆.Ε. - Τµήµα Β'
3. ∆/νση Σπουδών ∆.Ε. - Τµήµα Γ’
4. ∆/νση Σπουδών ∆.Ε. - Τµήµα ∆’
5. ∆/νση Ελληνοπαίδων Εξωτερικού (ΠΟ∆Ε)
6. ∆/νση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων
7. ∆/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
8. ∆/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης
9. ΓΕΠΟ

