
 
Αγαπθτοί γονείσ, 

 

Ηοφμε ςτον 21ο αιϊνα, τον αιϊνα τθσ Πλθροφορικισ. Οι περιςςότεροι πλζον 

τομείσ τθσ ηωισ μασ (εργαςία, εκπαίδευςη, υγεία, εμπόριο, διαςκζδαςη, 

επικοινωνία κ.α.) υποςτθρίηονται από τουσ Θλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ, τισ 

Τεχνολογίεσ τθσ Πλθροφορικισ και των Επικοινωνιϊν και το Διαδίκτυο.  

Θ Πλθροφορικι είναι, κατά κφριο λόγο, θ επιςτιμθ που διδάςκει πϊσ από τθν 

ςφλλθψθ μιασ ιδζασ φκάνει κανείσ ςτθν υλοποίθςι τθσ, με μια ςειρά τυπικϊν 

λογικϊν βθμάτων και αξιοποιϊντασ τισ δυνατότθτεσ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν 

και του Διαδικτφου. Θ εκπαίδευςθ ςτθν Πλθροφορικι δεν περιορίηεται ςτθν απλι 

χριςθ εργαλείων και εφαρμογϊν περιοριςμζνου ειδικοφ ςκοποφ αλλά βοθκά τον 

αυριανό πολίτθ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ να γίνει ικανόσ να 

καινοτομεί και να υλοποιεί τισ ςκζψεισ και τισ ιδζεσ του.  

Κάκε αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςε ανκρϊπουσ και υπολογιςτζσ διζπεται από 

ζναν κϊδικα. Αυτό ςυμβαίνει όταν δθμιουργείτε μια διαδικτυακι εφαρμογι, όταν 

χρθςιμοποιείτε το GPS κατά τθν οδιγθςθ ι όταν επικυμείτε να αλλάξετε ριηικά τισ 

κοινωνικζσ επαφζσ. Ο προγραμματιςμόσ είναι παντοφ και είναι κακοριςτικόσ για 

τθν κατανόθςθ ενόσ υπερςυνδεδεμζνου κόςμου.  

Βαςικζσ ικανότθτεσ προγραμματιςμοφ κα είναι επίςθσ αναγκαίεσ για πολλζσ 

κζςεισ εργαςίασ ςτο άμεςο μζλλον. Για πάνω από το 90% των επαγγελμάτων 

ςιμερα απαιτοφνται οριςμζνεσ ικανότθτεσ  ςτον τομζα των ΤΠΕ. Επιπλζον, οι 

επαγγελματίεσ του τομζα των ΤΠΕ αποτελοφν κομβικό πυλϊνα του ςφγχρονου 

εργατικοφ δυναμικοφ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ευρωπαϊκισ οικονομίασ, με τθ 

ηιτθςθ να αυξάνεται ετθςίωσ κατά 3% και τον αρικμό των πτυχιοφχων 

πλθροφορικισ να μθν μπορεί να ανταποκρικεί ςτθ ηιτθςθ. Ωσ εκ τοφτου, πολλζσ 

κζςεισ εργαςίασ για ΤΠΕ μζνουν κενζσ, παρά το υψθλό επίπεδο ανεργίασ ςτθν 

Ευρϊπθ. Εάν δεν αντιμετωπίςουμε ςωςτά το κζμα αυτό ςε ευρωπαϊκό και εκνικό 

επίπεδο, μπορεί να ζχουμε ζλλειψθ μζχρι και 900.000 επαγγελματιϊν ςτον τομζα 

των ΤΠΕ ζωσ το 2020.  

Οι ϊρεσ διδαςκαλίασ τθσ Πλθροφορικισ ςτο ςχολείο βοθκοφν για να μάκουν οι 

μακθτζσ για ζνα μζροσ από το ςφνολο των γνϊςεων τθσ επιςτιμθσ των 

υπολογιςτϊν και των ΤΠΕ όπωσ: τθ βαςικι λειτουργία των υπολογιςτϊν, τθ 

δθμιουργία λογιςμικοφ, εφαρμογϊν ι ιςτοςελίδων. Ειδικότερα, ο 

προγραμματιςμόσ είναι ζνα από τα κλειδιά για το μζλλον των νζων ανκρϊπων.  

 Από τισ 11 ζωσ 17 Οκτωβρίου 2014 κα πραγματοποιθκεί για δεφτερθ χρονιά θ 

Ευρωπαϊκι Εβδομάδα Προγραμματιςμοφ. Εκατομμφρια παιδιά, γονείσ, 

εκπαιδευτικοί, επιχειρθματίεσ και πολιτικοί ικφνοντεσ κα ςυμμετάςχουν ςε μαηικζσ 

εκδθλϊςεισ και κα παρακολουκιςουν μακιματα για να μάκουν προγραμματιςμό 



και να αποκτιςουν ςυναφείσ δεξιότθτεσ. Θ ιδζα είναι να προβλθκεί ο 

προγραμματιςμόσ, να απομυκοποιθκοφν οι ςχετικζσ δεξιότθτεσ, και να ζρκουν ςε 

επαφι άτομα που ζχουν μεγάλθ επικυμία να αποκτιςουν γνϊςεισ.  

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία βάςθσ που ξεκίνθςαν νεαροί ςφμβουλοι τθσ 

αντιπροζδρου τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Νζιλι Κρουσ, θ οποία προςζλκυςε τθν 

υποςτιριξθ κινθμάτων προγραμματιςμοφ και εκπαίδευςθσ όπωσ τα CoderDojo και 

RailsGirls, κακϊσ και ςθμαντικϊν εταιρειϊν τεχνολογίασ και πλθροφορικισ, που 

επιδιϊκουν να εξοικειϊςουν εκατομμφρια παιδιά με τον προγραμματιςμό 

διοργανϊνοντασ για παράδειγμα εργαςτιρια επίδειξθσ, αναπτφςςοντασ εργαλεία 

εκμάκθςθσ και ςυμβάλλοντασ ςτθν εκπαίδευςθ δαςκάλων. Εταιρείεσ, όπωσ οι Rovio 

(Angry Birds), Microsoft, Google, Telefonica, Liberty Global και Facebook ςτθρίηουν 

τθν Ευρωπαϊκι Εβδομάδα Προγραμματιςμοφ, πολλζσ από τισ οποίεσ ςτο πλαίςιο 

τθσ δζςμευςισ τουσ για τθν πρωτοβουλία «Μεγάλοσ ςυναςπιςμόσ για ψθφιακζσ 

κζςεισ εργαςίασ». Ζνασ από τουσ ςτόχουσ τθσ ευρωπαϊκισ πρωτοβουλίασ είναι να 

καταςτιςει πιο ελκυςτικι τθ ςταδιοδρομία ςε ΤΠΕ.  

Στθν Ελλάδα, θ πρωτοβουλία υποςτθρίηεται ιδθ από τθν Ζνωςθ Μθχανικϊν 

Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΕΜθΠΕΕ) κακϊσ και από Σχολικοφσ Συμβοφλουσ 

Πλθροφορικισ με τθν αιγίδα του ΥΠΑΙΘ 148023/Γ2/17-09-2014 ςτο πλαίςιο 

δράςεων με τίτλο «Εβδομάδα Πληροφορικήσ: Ώρα Κώδικα» 

 Τθν εβδομάδα αυτι: 

o Οι κακθγθτζσ Πλθροφορικισ ςυηθτοφν με τουσ μακθτζσ για τον 

προγραμματιςμό και τθν αξία του ςτθν ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικότθτασ 

και τθσ κριτικισ ςκζψθσ.  

o Οι μακθτζσ εκπονοφν μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ κατά τθ διάρκεια 

μιασ διδακτικισ ϊρασ μακιματοσ Πλθροφορικισ για κάκε τμιμα. Οι 

δραςτθριότθτεσ μποροφν να περιλαμβάνουν ανάπτυξθ κϊδικα, επίδειξθ, 

προβολι βίντεο κ.ά. 

o Οι γονείσ/κθδεμόνεσ και οι εκπαιδευτικοί ςυμμετζχουν ςε ανοικτζσ 

εκδθλϊςεισ με ομιλίεσ – επίδειξθ εργαλείων / δραςτθριοτιτων μακθτϊν 

 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ κα βρείτε ςτισ διευκφνςεισ: 

http://cseduweek.wordpress.com/     και http://codeweek.eu/ 

 
Μπεσ κι εςφ ςτο …πρόγραμμα με το #coding 

Κάντε τισ ιδζεσ ςασ πράξη με το #coding 
 

Ο καθζνασ από εμάσ μπορεί να επωφεληθεί από την εκμάθηςη του 

προγραμματιςμοφ των Ηλεκτρονικών Υπολογιςτών. 

Με εκτίμθςθ , 

Ο κακθγθτισ Πλθροφορικισ 
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