
Πρόσκληση στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  
εδώ και 28 χρόνια σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη, δραστηριοποιούνται φυτώρια 
επιστημόνων στην κατεύθυνση της διάχυσης και αξιοποίησης της Πληροφορικής, όπως διακήρυξε η 
UNESCO εδώ και 29 χρόνια.  
Εκατομμύρια μαθητές λαμβάνουν μέρος σε διαφορετικές φάσεις προετοιμασίας και στο τέλος της 
σχολικής χρονιάς κάθε χώρα έχει μία, δύο ή και τρεις εθνικές ομάδες για τους διάφορους 
περιφερειακούς διαγωνισμούς και φυσικά την Ολυμπιάδα Πληροφορικής.  
Η βασική ιδέα είναι η καλλιέργεια της αλγοριθμικής σκέψης ώστε με την κατάλληλη 
προγραμματιστική υλοποίηση, η ανθρωπότητα να αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό, το 
πλεονέκτημα των ψηφιακών τεχνολογιών. Κύριοι αποδέκτες αυτής της προσπάθειας είναι οι 
μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι μέσα από περιβάλλοντα ανοιχτών λογισμικών 
και χωρίς βιομηχανικά πρότυπα να γίνουν κοινωνοί αλλά και προωθητές αυτής της προσπάθειας.  
Στην Πατρίδα μας η Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων & Επαγγελματιών Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών (ΕΠΥ) που κλείνει σε ένα χρόνο 40 χρόνια υποστήριξης της επιστήμης και των 
επιστημόνων της, υποστηρίζει ανελλιπώς αυτήν την προσπάθεια από το ξεκίνημά της (1988). 28 
Εθνικοί Διαγωνισμοί,  2 Διεθνείς Ολυμπιάδες, 5 Βαλκανικές Ολυμπιάδες και συμμετοχές σε όλες τις 
διεθνείς διοργανώσεις από το 1989.  
Παρά τη σχεδόν καθολική χρήση του Διαδικτύου, το ποσοστό συμμετοχής των μαθητών μας είναι 
από τα χαμηλότερα αν όχι το χαμηλότερο παγκοσμίως (< 0,2 % !!!) Το πραγματικά εκπληκτικό όμως 
είναι ότι η Ελλάδα έρχεται πολύ ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη διακρίσεων με πάνω από 55 
διακρίσεις! Αν δε ληφθεί υπόψη το ΑΕΠΠ ή το ποσοστό συμμετοχής μαθητών, τότε η Ελλάδα 
βρίσκεται στην πρώτη τριάδα!  
Σε όλες τις περιπτώσεις που οι ίδιοι οι κ. συνάδελφοι παρακίνησαν τους μαθητές τους να 
συμμετάσχουν τα ποσοστά του συγκεκριμένου σχολείου είναι πολλαπλάσια του εθνικού ποσοστού. 
Επειδή πιστεύουμε ότι τα τελευταία χρόνια η δυναμική των μαθητών μας αυξάνει, θεωρούμε ότι θα 
είναι ιδιαιτέρα εποικοδομητικό για την όλη προσπάθεια, να παρακινήσετε τους μαθητές σας να 
πάρουν μέρος στο Διαγωνισμό και να επισκεφούν την επίσημη ιστοσελίδα του στη διευθυνση 
 www.pdp.gr.  
   
Κατεβάστε την αφίσα του 28ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Πληροφορικής από τη 
διεύθυνση:  http://www.pdp.gr/files/afisa28/28TH_COMPETITION_INFORMATICS11.pdf    
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