
 

 

Αγαπητοί γονείς, 

 Ζούμε στον 21
ο
 αιώνα, τον αιώνα της Πληροφορικής. Οι περισσότεροι, πλέον, τομείς της ζωής μας 

(εργασία, εκπαίδευση, υγεία, εμπόριο, διασκέδαση, επικοινωνία κ.α.) υποστηρίζονται από τους 

Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

Η Πληροφορική είναι, κατά κύριο λόγο, η επιστήμη που διδάσκει πώς από την σύλληψη μιας ιδέας φθάνει 

κανείς στην υλοποίησή της μέσω μιας σειράς τυπικών, λογικών βημάτων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του Διαδικτύου. Μια σειρά τέτοιων βημάτων-εντολών εκτελείται, 

χωρίς να το αντιλαμβάνεστε, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή μια συσκευή 

τεχνολογίας, για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε το GPS κατά την οδήγηση ή όταν ανοίγετε τα e-mail 

σας.  

Η εκπαίδευση στην Πληροφορική δεν περιορίζεται στην απλή χρήση εργαλείων και εφαρμογών. Αντίθετα, 

ο προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών - η δημιουργία, δηλαδή, κώδικα (μιας σειρά εντολών σε 

μια γλώσσα που ο υπολογιστής κατανοεί) - μπορεί να δώσει στον καθένα την δυνατότητα να δημιουργήσει 

κάτι καινούριο στον υπολογιστή και να υλοποιήσει τις σκέψεις και τις ιδέες του. Ο προγραμματισμός είναι 

παντού και είναι καθοριστικός για την κατανόηση του σύγχρονου κόσμου. Μάλιστα, οι βασικές δεξιότητες 

προγραμματισμού μπορούν να αποκτηθούν ακόμα και από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. 

Ικανότητες προγραμματισμού θα είναι αναγκαίες για πολλές θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον. Για πάνω 

από το 90% των επαγγελμάτων σήμερα, απαιτούνται ορισμένες ικανότητες στον τομέα των ΤΠΕ. Επιπλέον, 

οι επαγγελματίες της Πληροφορικής αποτελούν κομβικό πυλώνα του σύγχρονου εργατικού δυναμικού σε 

όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας, με τη ζήτηση να αυξάνεται ετησίως κατά 3% και τον αριθμό 

των πτυχιούχων Πληροφορικής να μην μπορεί να ανταποκριθεί στη ζήτηση. Ως εκ τούτου, πολλές θέσεις 

εργασίας  στις ΤΠΕ μένουν κενές, παρά το υψηλό επίπεδο ανεργίας στην Ευρώπη. Εάν δεν 

αντιμετωπίσουμε σωστά το θέμα αυτό σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, μπορεί να έχουμε έλλειψη μέχρι 

και 900.000 επαγγελματιών πληροφορικής έως το 2020. 

Από τις 11 έως τις 17 Οκτωβρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη χρονιά η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 

Προγραμματισμού. Εκατομμύρια παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικοί, επιχειρηματίες και πολιτικοί ιθύνοντες θα 

συμμετάσχουν σε μαζικές εκδηλώσεις και θα παρακολουθήσουν μαθήματα για να μάθουν προγραμματισμό 

και να αποκτήσουν συναφείς δεξιότητες. Ο στόχος είναι να προβληθεί ο προγραμματισμός και να έρθουν σε 

επαφή άτομα που έχουν μεγάλη επιθυμία να αποκτήσουν γνώσεις προγραμματισμού. 

Στην Ελλάδα, η πρωτοβουλία υποστηρίζεται και από τους Σχολικούς Συμβούλους Πληροφορικής με την 

αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας (148023/Γ2/17-09-2014) στο πλαίσιο δράσεων με τίτλο «Εβδομάδα 

Πληροφορικής: Ώρα Κώδικα». 

Την εβδομάδα αυτή στο σχολείο μας: 

 Στις ώρες του μαθήματος πληροφορικής συζητάμε με τους μαθητές για τον προγραμματισμό και την αξία 
του στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης.  

 Οι μαθητές εκπονούν μαθησιακές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν ανάπτυξη κώδικα, επίδειξη, 
προβολή βίντεο κ.ά. 

Mπορείτε και εσείς να μάθετε τα βασικά του προγραμματισμού μόνοι σας στο σπίτι ή στην εργασία σας 

ξεκινώντας από την σελίδα http://cseduweek.wordpress.com/.  Τέλος, μπορείτε να βρείτε την συμμετοχή 

του σχολείου μας στην ιστοσελίδα http://events.codeweek.eu/  . 

 

 

 

 

 

 

 

Με εκτίμηση , 

Η καθηγήτρια Πληροφορικής 

Δήμητρα Πουρνάρα 
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