
το αύριο του κώδικα πρέπει να το
δούµε ενταγµένο στο αύριο της
χώρας,

τουρισµός
στα νησιά

σπιρουλίνα

µύρτιλα

γάλα γαϊδούρας

τρούφα

οξύρρυχνος

ζέα

Super -Foods

delicatessen

φαρµακευτικά βότανα
στην ηπειρωτική Ελλάδα η ποικιλία
του κλίµατος αλλά και η
πολυδιάσπαση των εδαφών
ενδείκνυται για µικρής κλίµακας
εξειδικευµένη ποιοτική γεωργία /
κτηνοτροφία

Η  καινοτοµία σύµφωνα µε το νόµο
του Kleiber σε µια πόλη 4.000.000
κατοίκων είναι 17 φορές µεγαλύτερη
από ότι σε µια πόλη 400.000
κατοίκων.   

η πυκνότητα του πληθυσµού
παρέχει ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα
σε σχέση µε την ύπαιθρο.

κύριο χαρακτηριστικό του πληθυσµού
το συγκριτικά µεγάλο ποσοστό του
έχει σπουδές στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση, γεγονός που τον κάνει
ευέλικτο και µπορεί να  στραφεί
εύκολα στην επιχειρηµατικότητα

ένας πληθυσµός (ιδιαίτερα οι νέοι)
που έχει χτυπηθεί από την κρίση και
γι' αυτό είναι αποφασισµένος να
παλαίψει

συγκέντρωση 4.000.000 ανθρώπων

το λογισµικόποιός τοµέας της βιοµηχανίας δεν
χρειάζεται υψηλή επένδυση για
εγκαταστάσεις και εξοπλισµό;

Μυαλά

Τι χρειαζόµαστε;

αυτό δείχνει η Ώρα του Κώδικα

ένα ποσοστό από το µονόωρο
µάθηµα στη Γ γυµνασίου και το
µάθηµα ΑΕΠΠ στη Γ λυκείουτι εκπαίδευση στην παραγωγή κώδικα

είχαµε µέχρι χθες;

(3η, 4η) + 5η και 6η ∆ηµοτικού

∆ιαµαντοπούλου (δεν συµπαθούµε
αυτόν που µας ξυπνάει το πρωί για να
µας φέρει το γάλα, όµως το γάλα του
το πίνουµε)

1η, 2α, 3η Γυµνασίου

Λοβέρδος: φαίνεται να αφουγκράζεται
τα µηνύµατα των καιρών

1η, 2α, 3η Λυκείου

ποσοτικά

έχουµε (και αρκετοί από εµάς τα
έχουµε υιοθετήσει) νέα
εκπαιδευτικά εργαλεία που
αυξάνουν την παραγωγικότητα της
διδασκαλίας του κώδικα

διαθέτουµε ένα εκπαιδευτικό
προσωπικό υψηλής στάθµης και
εξειδικευµένο (κλάδος ΠΕ19/20) στη
διδασκαλία του κώδικα σε σχέση µε
άλλα προηγµένα κράτη

οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις δεν
απαιτούν ακριβό εξοπλισµό, απλά
γρήγορη δικτύωση και πρόσβαση
στο διαδίκτυο

έχουµε (αν και παλαιό) λειτουργικό
εξοπλισµό στα σχολεία µας

ηγεσία που να ενστερνιστεί το όραµα

και να αφήσουµε εκατό λουλούδια
να ανθίσουν

και να δηµιουργήσει το πλαίσιο...

τι χρειαζόµαστε για τη φυγή προς τα
µπρος;

είδαµε ότι έχουµε µαθητές που
στροφάρουν

ξέρουµε ότι ο έλληνας γονιός έχει σε
προτεραιότητα τη µόρφωση των
παιδιών του

ποιοτικά

τι εκπαίδευση στο κώδικα (θα έπρεπε
να) έχουµε σήµερα

χρήση ΤΠΕ >> καταναλωτής (έστω
έξυπνος) προϊόντων και υπηρεσιών
υψηλής τεχνολογίας

Πληροφορική: δηµιουργία κώδικα >>  
παραγωγός τεχνογνωσίας για   
προϊόντα υψηλής τεχνολογίας

(διάκριση ΤΠΕ-Πληροφορικής)

πως πετύχαµε αυτό το αποτέλεσµα

έχουµε µυαλά;

µπορούµε να παράγουµε λογισµικό;

«πόλεµος πατήρ πάντων » Ηράκλειτος
πρώτα να καλύψουµε τις υπαρκτές
αµυντικές ανάγκες µας

η βιοµηχανία λογισµικού να γίνει
η ατµοµηχανή του εκσυγχρονισµού
της ελληνικής βιοµηχανίαςέτσι µπορεί το λεκανοπέδιο της

Αττικής να γίνει η ελληνική Silicon
Valey και

παράδειγµα το Ισραήλ

µετά να βρούµε το στίγµα µας στο
παγκοσµιοποιηµένο επιχειρηµατικό
περιβάλλον βάζοντας στόχο να
γίνουµε εξαγωγείς υψηλής
τεχνολογίας

παράδειγµα η Νοκια
φορέας µια εταιρεία                     
Εθνική Πρωταθλήτρια

µεγάλες ή µικρές επιχειρήσεις;

αυτό που έχουµε ανάγκη να
καταναλώσουµε (να µεταβάλλουµε το
µειονέκτηµά µας σε πλεονέκτηµα)

τι λογισµικό θα παράγουµε;
Πως θα εφαρµόσουµε στην πράξη
αυτές τις εν δυνάµει καινοτόµες
ιδέες ;

Αυτός ο συνδυασµός σκέψεων είναι
το εκκολαπτήριο δηµιουργικότητας
και καινοτόµων ιδεών (και όχι
µόνο στην πληροφορική)

η ενασχόληση µε την ανάπτυξη
κώδικα είναι επένδυση στη γνώση
γιατί δηµιουργεί προϋποθέσεις ενός
δηµιουργικού συνδυασµού ανάπτυξης
αποκλίνουσας - συγκλίνουσας
σκέψης, αναλυτικής - συνθετικής
σκέψης και αλγοριθµικής σκέψης.

βραχυπρόθεσµα

µακροπρόθεσµα

πως θα εκµεταλλευτούµε αυτά τα
χαρακτηριστικά του πληθυσµού της
Αττικής;

στο λεκανοπέδιο Αττικής;;;;

Επιλογή: Παίζουµε στο γήπεδό µας

Υπάρχει αύριο
για τον Κώδικα
στην Ελλάδα
της κρίσης;

Υπάρχει αύριο για τον Κώδικα
στην Ελλάδα της κρίσης;

Τάσος Λαδιάς

ladiastas@gmail.com

"το µικρό είναι όµορφο" (µέσα στο
µεγάλο)

µεγάλα δίκτυα µικρών επιχειρήσεων
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