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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ΕΕΛ/ΛΑΚ προτείνει τη χρήση Ανοιχτού Λογισμικού στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
H μη-κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα
(ΕΕΛ/ΛΑΚ) στο πλαίσιο των δράσεων της για την προώθηση των ανοιχτών τεχνολογιών
προτείνει στο Υπ.Παιδείας την Πιστοποίηση Χρήσης του Ανοιχτού Λογισμικού στην
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αντι της προώθησης μόνο εμπορικού λογισμικού.
Από το Δεκέμβριο του 2005 η πρώην Υπουργός Παιδείας κ.Μαριέττα Γιαννάκου είχε
προαναγγέλλει την πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ στα σχολεία με την δημιουργία του
Κρατικού Πιστοποιητικού Γνώσης Η/Υ. Δυστυχώς έως σήμερα η εξαγγελία αυτή δεν έχει
υλοποιηθεί, με αποτέλεσμα χιλιάδες απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να οδηγούνται
σε ιδιωτικά κέντρα πιστοποίησης γνώσεων χειρισμού Η/Υ για να πιστοποιηθούν σε
περιβάλλον εμπορικού λογισμικού.
Στο εξωτερικό τέτοιες πρακτικές έχουν από καιρό εκλείψει και η γνώση χρήσης Η/Υ είναι
δουλειά του σχολείου αφού η πιστοποίηση γίνεται εντός του προγράμματος σπουδών
πληροφορικής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πλέον στο εξωτερικό η πλειοψηφία των
σχολείων χρησιμοποιεί ανοιχτό λογισμικό εξαλείφοντας το κόστος απόκτησης και συντήρησης
του λογισμικού, ενώ οι σπουδαστές χρησιμοποιούν χιλιάδες προγράμματα ανοικτού κώδικα
για την πλειοψηφία των μαθημάτων τους, τόσο στη πρωτοβάθμια όσο και στην
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γενική και επαγγελματική - τεχνική).
Σήμερα η πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων χρήσης ΗΥ είναι τεχνολογικά παρωχημένη και
παιδαγωγικά αναχρονιστική. Υποβιβάζει τους μαθητές σε πελάτες και την πληροφορική από
μέσο δημιουργίας σε μέσο καταναγκασμού. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ ζητά να τροποποιηθεί το πρόγραμμα
σπουδών και να συμπεριλάβει πιστοποίηση σε εφαρμογές Ανοιχτού Λογισμικού, καθώς
παγκοσμίως αυτή είναι πλέον η κυρίαρχη τάση. Τέλος νέες έννοιες όπως το “Web 2.0”, τα
κοινωνικά δίκτυα και οι νέες τεχνολογίες Λογισμικού & Υλικού θα πρέπει να ενσωματωθούν
στις γνώσεις πιστοποίησης χρήσης Η/Υ.
Αλλά και στο χώρο της Δια Βίου Μάθησης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, υπάρχει επίσης
ένα εντελώς αναχρονιστικό πρόγραμμα σπουδών όπου η πιστοποίηση που σχεδιάζεται να
γίνει τον Σεπτέμβριο του 2014 από τον ΕΟΠΠΕΠ σε αποφοίτους Ι.Ε.Κ. είναι βασισμένη σε
εντελώς παρωχημένες τεχνολογίες και προγράμματα σπουδών. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ ζητά τον άμεσο
και πλήρη επανασχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών των Ι.Ε.Κ. /Σ.Ε.Κ./Σ.Δ.Ε. αλλά και
των Κ.Δ.Β.Μ. της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης με ενσωμάτωση των νέων
τεχνολογιών Λογισμικού & Υλικού και τη χρήση Ανοιχτού Λογισμικού & Υλικού στα νέα
προγράμματα σπουδών.
Εδώ μπορείτε να δείτε την επιστολή που προώθησε η ΕΕΛ/ΛΑΚ προς το Υπ. Παιδείας.
Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ:

H μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα
(http://eellak.gr/, ΕΕΛ/ΛΑΚ) ιδρύθηκε το 2008 από 25 Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα. Η
ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του Ελεύθερου
Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής
στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ
παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις
ανοιχτές τεχνολογίες. Εκπροσωπεί στην Ελλάδα τα Creative Commons και είναι ιδρυτικό
μέλος του COMMUNIA.
Επικοινωνία: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΣΙΩΤΗ 210-7474-271, info@eellak.gr

