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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παρέμβαση της ΕΕΛ/ΛΑΚ στη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ,
www.eellak.gr), στο πλαίσιο των δράσεών της για την προώθηση των Ανοιχτών Τεχνολογιών
στην εκπαίδευση, συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων σχετικά με το σχέδιο νόμου για την “Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης”(www.opengov.gr/ypepth/?p=1687). Στο σχέδιο νόμου υποβαθμίζονται στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τα μαθήματα της Πληροφορικής (κατάργηση στο Γενικό Λύκειο
και μείωση των ωρών διδασκαλίας στο Επαγγελματικό Λύκειο).
Η ΕΕΛ/ΛΑΚ με τη συμμετοχή της στη διαβούλευση επισημαίνει τη σημασία της Επιστήμης
της Πληροφορικής στην εκπαίδευση και καταθέτει προτάσεις για τη διατήρηση και ενίσχυση
της στο εκπαιδευτικό σύστημα. Σήμερα, όπου σε όλους τους τομείς της έρευνας και
ανάπτυξης, οι τεχνολογίες της πληροφορικής βρίσκονται στον πυρήνα των επιστημονικών
εξελίξεων, είναι αδικαιολόγητο οι Έλληνες μαθητές να ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση χωρίς να έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις πληροφορικής.
Η ΕΕΛ/ΛΑΚ ζητάει όχι απλά τη διατήρηση της διδασκαλίας της Πληροφορικής στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά προτείνει την ενίσχυσή της με την υιοθέτηση Ανοικτών
Τεχνολογιών. Ενημερώνει επίσης το Υπουργείο Παιδείας ότι τα μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ μπορούν
να συμβάλλουν στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων βασισμένων στις ανοιχτές
τεχνολογίες, καθώς οι ανοιχτές τεχνολογίες και ειδικά το ανοιχτό λογισμικό είναι συμβατές με
τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης και δεν εγκλωβίζουν εκπαιδευτικούς και μαθητές σε
προϊόντα συγκεκριμένων εταιρειών.
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Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ
H μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα
(http://eellak.gr/, ΕΕΛ/ΛΑΚ) ιδρύθηκε το 2008 από 25 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και
Τεχνολογικά Ιδρύματα. 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. Συνεργάζεται επίσης με τα Creative Commons και είναι ιδρυτικό μέλος του
COMMUNIA.
Επικοινωνία: Δέσποινα Μητροπούλου: 210 7474-271, info at ellak.gr

