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ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΗ 

 

Σο Ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα προςπακεί να εντάξει τθν πλθροφορικι, ςτα 
ςχολεία τθσ δευτεροβάκμιασ και πρωτοβάκμιασ διεφκυνςθσ, με ζνα μάλλον 
πρόχειρο και αφελι τρόπο. 
 
Είναι γνωςτό ότι θ Ελλάδα  δεν τα πάει καλά με τθ παραγωγι τεχνολογίασ. Η 
παραγωγι ανταγωνιςτικοφ (Ψθφιακοφ υλικοφ)hardware και λογιςμικοφ(Software), 
είναι κάτι παραπάνω από ανεπαρκζςτατθ. Σο παράδοξο είναι ότι υπάρχουν 
δεκάδεσ πανεπιςτθμιακά και τεχνολογικά ιδρφματα και άλλεσ τόςεσ ιδιωτικζσ 
ςχολζσ, με αντικείμενο τθν πλθροφορικι. 
Σι ςυμβαίνει και δεν μποροφν οι απόφοιτοι όλων αυτϊν των ςχολϊν,  να φτιάξουν 
μια δυνατι ψθφιακι βιομθχανία, που κα μπορεί να ανταγωνιςτεί οποιαδιποτε 
χϊρα και να φζρει ςτθ οικονομία μεγάλα ζςοδα από εξαγωγζσ; 
Ειδικά ςτο τομζα του λογιςμικοφ, που δεν χρειάηονται μεγάλα ζξοδα για τθ 
δθμιουργία μιασ τζτοιασ βιομθχανίασ τεχνολογίασ, γιατί υπάρχει τζτοια υςτζρθςθ; 
Η απάντθςθ, όςο κι αν είναι ςκλθρι για κάποιουσ, είναι αυτονόθτθ. Οι Ζλλθνεσ 
αγγίηουν τθ μετριότθτα ςτθ γνϊςθ ςφγχρονθσ πλθροφορικισ. 
Πολλοί λίγοι ξεφεφγουν από αυτόν τον κανόνα. 
 
Ποια είναι θ αιτία του προβλιματοσ όμωσ; 
Είναι ξεκάκαρο. Ευκφνεται ο  ςχεδιαςμόσ του υπουργείου παιδείασ.  
Σο υπουργείο παιδείασ ςτθν ουςία ςε καμιά περίπτωςθ, δεν ζχει εντάξει το μάκθμα 
τθσ πλθροφορικισ ςτα ςχολεία όπωσ κα ζπρεπε. Αντικζτωσ  ζχει εντάξει ζνα 
μάκθμα που αφορά τθ  χριςθ Η/Τ. 
Και αν ςτισ μικρζσ τάξεισ του Δθμοτικοφ (Πρϊτθ – Σρίτθ) μπορεί να φαίνεται λογικό 
αυτό, ςτισ πιο μεγάλεσ τάξεισ είναι τουλάχιςτον αςτείο.  
Σα παιδιά ςτισ πιο μεγάλεσ τάξεισ κα ζπρεπε να γνωρίςουν τθν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. 
Από τθν Σετάρτθ Δθμοτικοφ μζχρι τθν Σρίτθ  γυμναςίου κα ζπρεπε να ζχουν 
καλυφτεί τουλάχιςτον τα παρακάτω αντικείμενα: 

1) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ: Ο μακθτισ κα πρζπει να μάκει τθν αλγορικμικι 
λογικι για λφςθ προβλθμάτων, μζςο μια γλϊςςασ Logo like,  όπωσ για 
παράδειγμα το Scratch. Σα παιδιά κα πρζπει να μάκουν τθ βαςικι λογικι 
του δεδομζνου προγραμματιςμοφ. 
τισ τελευταίεσ τάξεισ του Γυμναςίου κα μποροφςε να διδαχτεί απλά και μία 
γλϊςςα προγραμματιςμοφ. Για παράδειγμα θ Visual C. 

2) ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ: Ο  μακθτισ κα πρζπει να γνωρίηει τθ ψθφιακι δομι 
του Τπολογιςτι. Θα ζπρεπε να υπάρχει μάκθμα ψθφιακά ςυςτιματα, που 
κα γοθτεφει τουσ μακθτζσ με τθν αρχιτεκτονικι του ψθφιακοφ ςχεδιαςμοφ. 
Θα μποροφςε να υπάρχει και κάποιο ειδικό πρόγραμμα(Logic gate 
simulator) που κα επιτρζπει τον μακθτι να ςχεδιάηει δικά του κυκλϊματα 
και να βγάηει αποτελζςματα . Ο μακθτισ ζτςι, κα αρχίςει να καταλαβαίνει 



πωσ καταςκευάηονται όλεσ αυτζσ οι ψθφιακζσ ςυςκευζσ που αγοράηει 
πανάκριβα. 

3) ΔΙΚΣΤΑ – ΙΝΣΕΡΝΕΣ: Ο μακθτισ κα πρζπει να μάκει τθ δφναμθ του Internet , 
και να ζρκει ςε επαφι με τθ γλϊςςα HTML, ενϊ ςτισ μεγάλεσ τάξεισ του 
Γυμναςίου να γνωρίςει απλά πράγματα για τθ JavaScript. θμαντικό μζροσ 
πρζπει να αφιερωκεί ςτα δίκτυα και ςτο safe internet. 

4) ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΜΑΣΑ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Ο μακθτισ κα ζπρεπε να 
ζρκει ςε επαφι με τθν ψθφιακι επικοινωνία και με τθ μετάδοςθ του 
ψθφιακοφ ςιματοσ. 

Ενδεχομζνωσ ίςωσ κα μποροφςαν να υπάρχουν και ειδικά γυμνάςια πλθροφορικισ, 
όπωσ ιδθ υπάρχουν μουςικά και ακλθτικά γυμνάςια 

το νζο τεχνολογικό λφκειο και ςτον κλάδο τθσ πλθροφορικισ, κα ζπρεπε όλα τα 
παραπάνω να γίνουν πιο ςυγκεκριμζνα με τθ διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ C++, Java, 
Action script τθσ Adobe, XML, PHP , κ.α. Ενϊ ςτο ψθφιακό κομμάτι να υπάρχουν 
εργαςτιρια όπου οι μακθτζσ  κα δθμιουργοφν δικά τουσ πραγματικά ψθφιακά 
κυκλϊματα. Σαυτόχρονα οι μακθτζσ κα διδάςκονται τεχνολογίεσ δικτφων και 
λειτουργικϊν ςυςτθμάτων. 

Ζτςι ο μακθτισ που κα τελειϊςει το κλάδο τθσ πλθροφορικισ ςτο τεχνολογικό 
λφκειο να είναι ζτοιμοσ να μπει ςτο πανεπιςτιμιο ι πολυτεχνείο πλθροφορικισ, 
όπου εκεί κα πάρει υψθλοφ επιπζδου γνϊςεισ  από κακθγθτζσ, που κα γνωρίηουν 
άριςτα το αντικείμενο που διδάςκουν, ζχοντασ πάρει μεγάλθ επαγγελματικι 
εμπειρία ςε μεγάλεσ εταιρίεσ. Σα πανεπιςτιμια και ειδικά τα πολυτεχνεία κα πρζπει 
να είναι χϊροι ζρευνασ και καινοτόμων εφαρμογϊν αντίςτοιχθσ βαρφτθτασ με ξζνα 
πανεπιςτιμια, όπωσ για παράδειγμα το Stanford  θ το MIT. 

Ζςτω κι αν όλα τα παραπάνω ακοφγονται ςαν ταινία επιςτθμονικισ φανταςίασ ι 
ανεφάρμοςτα ςτθ «χϊρα του ότι να ’ναι» , μόνο ζτςι κα υπάρξουν επιςτιμονεσ που 
κα παράγουν ανταγωνιςτικι οικονομία και όχι απλά πολίτεσ, που απλά κα 
αγοράηουν και κα χρθςιμοποιοφν  ειςαγόμενεσ ψθφιακζσ ςυςκευζσ και λογιςμικό. 

Είναι παραπάνω από αυτονόθτο, ότι μόνο θ καινοτόμοσ παραγωγι τεχνολογίασ 
μπορεί να ορκϊςει τθν οικονομία αυτισ τθσ χϊρασ…… 

 
 

 


