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Περίληψη 
Η παρούσα έρευνα εστιάζει στις αντιλήψεις καθηγητών Πληροφορικής ∆/µιας εκ-
παίδευσης για τα ουσιώδη και βασικά γνωστικά αντικείµενα τα οποία θεωρούν ότι 
πρέπει να διδάσκονται σε κάθε τάξη του Λυκείου και τις συσχετίζει µε το φύλο 
τους. Επιπλέον, γίνεται διερεύνηση των κριτηρίων µε βάση τα οποία οι καθηγητές 
επιλέγουν αυτά τα αντικείµενα όπως και για το περιεχόµενο που τους αποδίδουν. 
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µέσω κλινικών συνεντεύξεων και ερωτηµατολογίων 
και συµµετείχαν 25 καθηγητές Πληροφορικής από Ενιαία Λύκεια της ευρύτερης 
περιοχής των Πατρών. Από την ανάλυση και ερµηνεία των αποτελεσµάτων προέ-
κυψε ότι: α) το µεγαλύτερο µέρος των επί µέρους αντικειµένων τα οποία θεωρούν 
οι εκπαιδευτικοί ως ουσιώδη και βασικά για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο 
Λύκειο δίνει έµφαση στην εργαλειακή προσέγγιση της Πληροφορικής και περιο-
ρίζεται σε ορισµένα µέρη του υπάρχοντος αναλυτικού προγράµµατος β) τα επί µέ-
ρους γνωστικά αντικείµενα προσεγγίζονται σε ένα πληροφοριακό και επιφανειακό 
πλαίσιο χωρίς να συνδέονται µε γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες γ) τα κριτή-
ρια µε τα οποία επιλέγονται τα επί µέρους αντικείµενα κυρίως επικεντρώνονται 
στη χρηστικότητά τους στην επαγγελµατική και καθηµερινή ζωή και λιγότερο στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβληµάτων και δ) υπάρχουν διαφορές φύλου ως 
προς τη θεώρηση του ποια αντικείµενα είναι ουσιώδη και βασικά για τη διδασκαλία 
της Πληροφορικής στο Λύκειο. 

Λέξεις Κλειδιά
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, Λύκειο, Αναλυτικά Προγράµµατα Πληροφορικής, 

Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών, Φύλο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σύµφωνα µε τις σύγχρονες εποικοδοµιστικές και κοινωνικές θεωρήσεις για τη 
γνώση και τη µάθηση τα αναλυτικά προγράµµατα και η διδασκαλία του εκά-
στοτε γνωστικού αντικειµένου θα πρέπει να επικεντρώνονται στα ουσιώδη βα-
σικά και διαχρονικά του σηµεία (von Glasersfeld, 1990; Vygotsky, 1978). Η θε-
ώρηση αυτή ιδιαίτερη σηµασία αποκτά όσον αφορά στο γνωστικό αντικείµενο 



814 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

της Πληροφορικής λόγω του ότι αποτελεί µια ραγδαία εξελισσόµενη επιστήµη 
η οποία καλύπτει ολοένα και µεγαλύτερο φάσµα εννοιών και δεξιοτήτων της 
επιστηµονικής της οικονοµικής αλλά και της καθηµερινής ζωής των ατόµων, 
στις οποίες δίνει νέες σηµασίες και νοήµατα (ACM/K-12, 1999). Είναι εποµέ-
νως σηµαντικό να δίνεται προσοχή στα αναλυτικά προγράµµατα της Πληρο-
φορικής, ώστε να εστιάζουν σε βασικά, ουσιώδη και διαχρονικά επί µέρους 
γνωστικά αντικείµενα, τα οποία παράλληλα χρειάζεται να χαρακτηρίζονται 
από ευελιξία, για να µπορούν να προσαρµόζονται στα σύγχρονα δεδοµένα 
και τις υπάρχουσες συνθήκες (ACM, 1991; ΕΠΠΣ, 1999). Ο σχεδιασµός ανα-
λυτικών προγραµµάτων επηρεάζεται από επιστηµολογικές θεωρήσεις για την 
επιστήµη της Πληροφορικής και συνδέται άµεσα µε τις διδακτικές προσεγγί-
σεις του αντικειµένου (ACM, 1991; Kordaki, 2001). Η Πληροφορική θεωρείται 
ως η επιστήµη που µελετά τους υπολογιστές και τις αλγοριθµικές διαδικασίες 
συµπεριλαµβανοµένων των αρχών του σχεδιασµού υλικού και λογισµικού των 
εφαρµογών τους και την επιρροή τους στην κοινωνία (ACM, 2003). Με βάση 
αυτό τον ορισµό ως ουσιώδη, βασικά και διαχρονικά αντικείµενα ενός ανα-
λυτικού προγράµµατος σπουδών Πληροφορικής προτείνονται: προγραµµατι-
σµός σχεδιασµός υλικού και λογισµικού, γραφικά, δίκτυα, βάσεις δεδοµένων 
και ανάκτηση πληροφορίας ασφάλεια υπολογιστών, λογική, εκλαΐκευση και 
συγκεκριµενοποίηση των αφηρηµένων εννοιών, τεχνητή νοηµοσύνη, τα όρια 
του υπολογισµού, εφαρµογές στα πληροφοριακά συστήµατα και κοινωνικές 
επιπτώσεις της Πληροφορικής (ασφάλεια Internet, προστασία προσωπικών 
δεδοµένων intellectual property) (ACM, 2003). 

Καταλυτικό ρόλο παίζουν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα αναλυ-
τικά προγράµµατα κάθε γνωστικού αντικειµένου διότι από αυτές κάθε φορά 
εξαρτάται το µέρος και το βάθος του αντικειµένου το οποίο θα διδαχτεί και η 
διδακτική προσέγγιση που θα ακολουθηθεί και εποµένως η µάθησή του από 
τους µαθητές (Connely, 1972; Hargreaves, 2002). Οι αντιλήψεις των εκπαιδευ-
τικών για τα αναλυτικά προγράµµατα κάθε γνωστικού αντικειµένου συνδέ-
ονται µε την πρότερή τους γνώση και εµπειρία έχουν όµως επίσης συνδεθεί 
και µε το φύλο τους (Apple, 1986; Walkerdine, 1988). Παρά το γεγονός ότι µια 
σειρά ερευνών που αφορούν στη µελέτη των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών 
Πληροφορικής έχουν πραγµατοποιηθεί (Κορδάκη & Κόµης 2000; 2001; Τζι-
µογιάννης, 2001; 2002; Κορδάκη και Χριστακούδης, 2004), έρευνες οι οποίες 
εστιάζουν στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα ουσιώδη και βασικά γνω-
στικά αντικείµενα στο Λύκειο, στα κριτήρια επιλογής αυτών των αντικειµένων 
και στη συσχέτισή τους µε το φύλο των εκπαιδευτικών έως σήµερα δεν έχουν 
αναφερθεί. 

Παρακάτω, παρουσιάζεται το πλαίσιο της έρευνας και στη συνέχεια ακο-
λουθούν τα αποτελέσµατα της έρευνας και η συζήτησή τους, αντίστοιχα. Τέ-
λος παρατίθενται τα συµπεράσµατα τα οποία προέκυψαν.

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η παρούσα έρευνα αποτελεί µέρος µιας ευρύτερης έρευνας µε στόχο τη διε-
ρεύνηση των αντιλήψεων των καθηγητών Λυκείου, σχετικά µε: i) τα αναλυτι-
κά προγράµµατα Πληροφορικής, τα γνωστικά αντικείµενα που θεωρούνται 
ουσιώδη και βασικά στο Λύκειο και τα κριτήρια µε τα οποία τα επιλέγουν, 
και ii) τις διδακτικές προσεγγίσεις που ακολουθούν για τη διδασκαλία κάθε 
αντικειµένου, και iii) τη συσχέτισή των αποτελεσµάτων µε το φύλο και το βα-
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σικό πτυχίο τους. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών για τα ουσιώδη και βασικά αντικείµενα στο Λύκειο και γίνεται 
συσχέτιση µε το φύλο. Προκειµένου να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των εκπαι-
δευτικών εφαρµόστηκαν δύο µέθοδοι έρευνας: i) η κλινική συνέντευξη, και ii) 
συλλογή στοιχείων µέσω ερωτηµατολογίου. 

 Μέσω του ερωτηµατολογίου κάθε καθηγητής κατέγραφε τα γνωστικά 
αντικείµενα τα οποία θεωρεί ουσιώδη και βασικά για κάθε τάξη του Λυκείου 
ενώ στα πλαίσια της κλινικής συνέντευξης διευκρίνισε εκτενέστερα τις από-
ψεις τις οποίες παρέθεσε γραπτώς στο ερωτηµατολόγιο. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οι επιλογές των εκπαιδευτικών σχετικά µε τα ουσιώδη και βασικά στο Λύκειο 
παρουσιάζονται στους Πίνακες 1 και 2. Στους πίνακες αυτούς παρουσιάζεται 
ο αριθµός των εκπαιδευτικών (ανδρών και γυναικών) που επιλέγει κάθε γνω-
στικό αντικείµενο και τα αντίστοιχα ποσοστά. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται 
τα αποτελέσµατα που αφορούν στις τάξεις Α και Β ενώ στον Πίνακα 2 παρου-
σιάζονται αυτά τα αποτελέσµατα που αφορούν στην τάξη Γ.

Αντιλήψεις εκπαιδευτικών Λυκείου σχετικά µε το περιεχόµενο των µαθη-
µάτων τα οποία θεωρούν ως ουσιώδη και βασικά για τη διδασκαλία της 
Πληροφορικής στο Λύκειο. 
Παρακάτω περιγράφονται οι απόψεις των καθηγητών σχετικά µε το περιεχό-
µενο κάθε γνωστικού αντικειµένου. Word: Πρέπει να γίνεται προσπάθεια από 
τους καθηγητές να δείξουν στους µαθητές τις περισσότερες από τις δυνατό-
τητες του, να δίνεται βάρος στην επεξεργασία και τη µορφοποίηση κειµένου. 
Ακόµη, µέσα από το Word, καλό είναι να µάθουν οι µαθητές τη σωστή δοµή 
βασικών εγγράφων, π.χ. µιας αίτησης, ενός βιογραφικού σηµειώµατος ή ενός 
επιστηµονικού άρθρου. Λειτουργικά. Συστήµατα: Επίδειξη και εξοικείωση µε 
τις βασικές λειτουργίες του περιβάλλοντος MS-Windows µε έµφαση στις πρά-
ξεις πάνω στα αρχεία. Internet: Εξοικείωση µε µηχανές αναζήτησης και χρήση 
email. Excel: Αρκεί µόνο η επίδειξη και εφαρµογή των βασικών επιλογών όπως: 
εισαγωγή δεδοµένων, δηµιουργία συνάρτησης, γραφική παράσταση συνάρτη-
σης. Υλικό Η/Υ: Παραδίδονται θεωρητικά στην τάξη κάποιες βασικές έννοιες 
για το υλικό των Η/Υ π.χ. τι είναι ΚΜΕ, τι είναι µνήµη και ποιος ο ρόλος της, 
είδη µνηµών, κλπ. Κάποιοι καθηγητές στη συνέχεια, κάνουν επίδειξη των επι-
µέρους µονάδων και των περιφερειακών συσκευών στο εργαστήριο. Προγραµ-
µατισµός: Ενασχόληση των µαθητών µε τον προγραµµατισµό, µέσω της χρή-
σης LOGO (συνήθως ελκύει τους µαθητές) ή Pascal (λόγω της ευχρηστίας που 
διαθέτει). Access: Εξοικείωση µέσω απλών παραδειγµάτων µε την έννοια της 
Βάσης ∆εδοµένων (Β∆) και βασικές λειτουργίες όπως: καταχώρηση δεδοµέ-
νων, αναζήτηση και διαγραφή στοιχείου, προσπέλαση στη Β∆. PowerPoint: Για 
παρουσιάσεις projects. Πολυµέσα: Σχεδιασµός ιστοσελίδων (είτε προσωπικών 
σελίδων των µαθητών, είτε της τάξης ή του σχολείου) µε τη µέθοδο project. 
Ιστοσελίδες: Κυρίως παραδείγµατα επεξεργασίας εικόνας και ήχου.
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Πίνακας 1. Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για τα ουσιώδη και βασικά γνωστικά αντι-
κείµενα για τη διδασκαλία στη διδασκαλία της Πληροφορικής στην Α’ και Β’ Λυ-
κείου.

ΓΝΩΣΤ. 
ΑΝΤΙΚ.

Α’ Τάξη
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Ν Ν/25
% Ν1 Ν1/13

%
Ν2 Ν2/12

%

Λειτ.Συστ. 8 32 5 38 3 25 

Word 17 68 6 46 11 92 
Excel 15 60 6 46 9 75 
Access 4 16 1 8 3 25 

Προγ/µός 8 32 3 23 5 42 
Internet 9 36 4 31 5 42 
P.Point 3 12 0 0 3 25 

Πολυµέσα 1 4 1 8 0 0 

∆ίκτυα 2 8 2 15 0 0 

Ιστοσελίδ. 0 0 0 0 0 0 

Υλικό Η/Υ 9 36 7 54 2 17

Ιστορ.Η/Υ 4 16 3 23 1 8 

Ασφάλεια 2 8 2 15 0 0 

ΓΝΩΣΤ. 
ΑΝΤΙΚ.

Β’ Τάξη
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Ν Ν/25
% Ν1 Ν1/13

%
Ν2 Ν2/12

%

Λειτ.Συστ. 4 16 3 23 1 8

Word 4 16 2 15 2 17

Excel 8 32 4 31 4 33

Access 8 32 2 15 6 50
Προγ/µός 13 52 5 38 8 67
Internet 10 40 5 38 5 42
P.Point 7 28 3 23 4 33

Πολυµέσα 5 20 3 23 2 17

∆ίκτυα 4 16 3 23 1 8

Ιστοσελίδ. 5 20 3 23 2 17

Υλικό Η/Υ 2 8 2 15 0 0

Ιστορ.Η/Υ 0 0 0 0 0 0

Ασφάλεια 0 0 0 0 0 0
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Πίνακας 2. Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για τα ουσιώδη και βασικά γνωστικά αντι-
κείµενα για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στη Γ’ Λυκείου.

Γ’ Τάξη

ΓΝΩΣΤΙΚΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Ν Ν/25
%

Ν1 Ν1/13
%

Ν2 Ν2/12
%

Λειτουργικά Συστήµατα 3 12 1 8 2 17 

Προγραµµατισµός 13 52 7 54 6 50 

Internet 4 16 3 23 1 8 

PowerPoint 4 16 1 8 3 25 

Πολυµέσα 16 64 10 77 6 50 

∆ίκτυα 5 20 3 23 2 17 

Ιστοσελίδες 10 40 3 23 7 58 

Κριτήρια εκπαιδευτικών Πληροφορικής για την επιλογή ουσιωδών και 
βασικών γνωστικών αντικειµένων για τη διδασκαλία της Πληροφορικής 
στο Λύκειο
Τα κριτήρια µε τα οποία οι εκπαιδευτικοί αιτιολόγησαν τις επιλογές τους για 
κάθε γνωστικό αντικείµενο παρατίθενται παρακάτω: Word: Είναι πολύ χρή-
σιµο, γιατί µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε πληθώρα εφαρµογών π.χ συγγραφή 
αναφορών σε άλλα µαθήµατα, αλλά και για τη µετέπειτα πορεία των µαθη-
τών π.χ συγγραφή βιογραφικού, σύνταξη αίτησης, κλπ. Λειτουργικά Συστήµα-
τα: Εξοικείωση µε τις βασικές λειτουργίες ενός παραθυρικού περιβάλλοντος, 
ώστε να γίνεται χρήση του Η/Υ µε µεγαλύτερη ευκολία και αυτοπεποίθηση. 
Internet: Πρέπει οι µαθητές να συνειδητοποιήσουν όλο το εύρος των επιλογών 
που παρέχει το internet (εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, ψυχαγωγία, επικοινωνία, 
άντληση πληροφοριών, κρατήσεις εισιτηρίων, ηλεκτρονικό εµπόριο), ώστε να 
το χρησιµοποιούν για την καθηµερινή διευκόλυνση τους. Excel: Οι µαθητές 
πρέπει να γνωρίζουν τις δυνατότητες που παρέχει, γιατί µπορούν να τις χρησι-
µοποιήσουν σε ένα πλήθος εφαρµογών (από τον υπολογισµό του µέσου όρου 
της βαθµολογίας τους µέχρι τη γραφική παράσταση πολύπλοκων µαθηµατι-
κών συναρτήσεων και την οργάνωση και στατιστική ανάλυση δεδοµένων). 
Υλικό Η/Υ: Κινεί το ενδιαφέρον των µαθητών να ασχοληθούν περισσότερο µε 
την Πληροφορική. Επιπλέον, η κατανόηση βασικών εννοιών της αρχιτεκτονι-
κής του Η/Υ, θα βοηθήσει τους µαθητές να καταλάβουν πώς λειτουργούν τα 
προγράµµατα. Προγραµµατισµός: Η ενασχόληση µε τον προγραµµατισµό και 
η συγγραφή προγραµµάτων, ακονίζουν το µυαλό των µαθητών, διευρύνουν 
τους πνευµατικούς τους ορίζοντες και τους µαθαίνουν να παίρνουν σωστά 
κρίσιµες αποφάσεις. Ακόµη, το αίσθηµα της ολοκλήρωσης που θα αισθαν-
θούν όταν κάποιο δικό τους πρόγραµµα τρέξει, θα τους τονώσει το ηθικό, θα 
τους ωθήσει να καταπιαστούν µε πιο δύσκολα πράγµατα και θα τους χαρίσει 
την πεποίθηση ότι κάθε προσπάθεια επίτευξης κάποιου στόχου που γίνεται 
µε ζήλο και µεράκι αποζηµιώνεται. Access: Μια πρώτη εξοικείωση µε Βάσεις 
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∆εδοµένων, που χρησιµοποιούνται σε πληθώρα εφαρµογών. Πολυµέσα-Ιστο-
σελίδες: Αρέσουν στους µαθητές και χρησιµοποιούνται στην καθηµερινή ζωή. 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Παρακάτω, συζητούνται τα επικρατέστερα γνωστικά αντικείµενα ανά τάξη 
και συσχετίζονται µε το φύλο των εκπαιδευτικών. 

1. Ουσιώδη και βασικά γνωστικά αντικείµενα για τη διδασκαλία της Πλη-
ροφορικής στο Λύκειο

1α) Α’ Λυκείου: Όπως φαίνεται από τον αντίστοιχο πίνακα, η πλειοψηφία 
των καθηγητών θεωρεί ότι στην Α’ Λυκείου πρέπει να διδάσκεται κυρίως Word 
και Excel και δευτερευόντως Internet και Υλικό ενώ σε µικρότερα ποσοστά 
υποστηρίζεται η διδασκαλία Λειτουργικών Συστηµάτων και Προγραµµατι-
σµού. Οι άνδρες υποστηρίζουν σε µεγαλύτερα ποσοστά τη διδασκαλία του 
Υλικού Η/Υ (54%), του Word (46%), του Excel (46%) και των Λειτουργικών Συ-
στηµάτων (38%), ενώ οι γυναίκες προτιµούν σε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά το 
Word (92%) και το Excel (75%) και σε αρκετά χαµηλότερα ποσοστά το Internet 
(42%) και τον προγραµµατισµό (42%). Τέλος, εµφανίζεται µια αξιοσηµείωτη 
διαφορά στα ποσοστά των ανδρών (54%) και των γυναικών (17%) που προ-
τείνουν τη διδασκαλία του υλικού Η/Υ. Στη συζήτηση της ερευνήτριας µε τις 
καθηγήτριες που συµµετείχαν στην έρευνα, πολλές είπαν ότι νιώθουν ανα-
σφάλεια όταν καλούνται να διδάξουν το αντικείµενο αυτό, αφενός γιατί φο-
βούνται ότι οι ερωτήσεις των µαθητών τους θα τις δυσκολέψουν και αφετέρου 
γιατί αισθάνονται ότι οι γνώσεις τους στον τοµέα αυτό είναι ανεπαρκείς.

1β) Β’ Λυκείου. Η πλειοψηφία των καθηγητών θεωρεί ότι στη Β’ Λυκείου 
πρέπει να διδάσκεται κυρίως Προγραµµατισµός και Internet και δευτερευό-
ντως Excel και Access. Οι άνδρες υποστηρίζουν σε µεγαλύτερα ποσοστά τη 
διδασκαλία του Προγραµµατισµού (38%), του Internet (38%) και του Excel 
(31%), ενώ οι γυναίκες προτιµούν σε υψηλά ποσοστά τον Προγραµµατισµό 
(67%), την Access (50%), το Internet (42%) και σε χαµηλότερα ποσοστά το 
PowerPoint (33%) και το Excel (33%). Ένα µικρό ποσοστό ανδρών (15%) επι-
λέγει το Υλικό Η/Υ, ενώ καµία γυναίκα. Σε αντιπαράθεση µε τις γυναίκες, ένα 
µικρό ποσοστό ανδρών (15%) επιλέγει την Access. 

1γ) Γ’ Λυκείου. Στη Γ’ Λυκείου, προτείνονται κυρίως τα γνωστικά αντικεί-
µενα: Πολυµέσα, Προγραµµατισµός και Ιστοσελίδες. Οι άνδρες υποστηρίζουν 
κυρίως τη διδασκαλία των πολυµέσων (ποσοστό 77%) και του Προγραµµατι-
σµού (54%), ενώ οι γυναίκες προτείνουν σχεδιασµό ιστοσελίδων (58%) και 50% 
προγραµµατισµό και πολυµέσα. Γενικά, στη Γ’ Λυκείου, η τακτική που ακολου-
θούν οι περισσότεροι καθηγητές συγκλίνει: στην αρχή της χρονιάς, διδάσκουν 
κάποια βασικά πράγµατα για προγραµµατισµό και στη συνέχεια προχωρούν 
σε εφαρµογές, επιλέγοντας αντικείµενα που δίνουν τη δυνατότητα άµεσων 
εφαρµογών µε εντυπωσιακά αποτελέσµατα. Συνήθως, οι γυναίκες επιλέγουν 
τη δηµιουργία ιστοσελίδων (είτε προσωπικών σελίδων των µαθητών, είτε της 
τάξης ή του σχολείου) και οι άνδρες τα πολυµέσα και κυρίως την επεξεργασία 
εικόνας και ήχου. Όπως είπαν στη συνέντευξη, τους αρέσει σε µια παρουσί-
αση ή σε µια ιστοσελίδα να είναι προσεγµένη η µορφοποίηση/ επεξεργασία 
(κατάλληλο µέγεθος γραµµάτων, φόντο ανάλογο µε το θέµα, συνδυασµός 
χρωµάτων, κατάλληλα επιλεγµένη γραµµατοσειρά). Ορισµένοι εκπαιδευτικοί 
προλαβαίνουν να διδάξουν και πολυµέσα και σχεδιασµό ιστοσελίδων.
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2) Κριτήρια επιλογής γνωστικών αντικειµένων
Όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα που παρατέθηκαν στην προηγού-

µενη ενότητα, τα κριτήρια που οδηγούν τους καθηγητές Πληροφορικής στην 
επιλογή των συγκεκριµένων γνωστικών αντικειµένων είναι: α) η χρησιµότητα 
(Word), β) η ανάγκη για Πληροφορικό αλφαβητισµό (Στοιχειώδης εξοικείωση 
µε το λειτουργικό σύστηµα MS-Windows), γ) η χρηστικότητα στην καθηµερι-
νή ζωή (Internet), δ) η δυνατότητα εφαρµογής σε διάφορους κλάδους (Excel, 
Access, Πολυµέσα- Ιστοσελίδες) ε) η κατανόηση βασικών εννοιών του αντικει-
µένου της Πληροφορικής (Υλικό), στ) η ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προ-
βληµάτων (Προγραµµατισµός) και ζ) η ευχαρίστηση και το ενδιαφέρον που 
προκαλούν στους µαθητές (Internet, Πολυµέσα- Ιστοσελίδες). 

3) Φύλο και ουσιώδη και βασικά γνωστικά αντικείµενα για τη διδασκαλία 
της Πληροφορικής στο Λύκειο 

Από την ανάλυση των δεδοµένων προέκυψε: α) Σε αντιπαράθεση µε τις 
γυναίκες οι άνδρες φάνηκε ότι δεν παρουσιάζουν κάποια κοινή σηµαντική 
τάση σε επί µέρους γνωστικά αντικείµενα στις τάξεις Α’ και Β’ Λυκείου, β) Στην 
Α’ και Β’ Λυκείου καταγράφτηκε µια σηµαντική τάση των γυναικών για τη δι-
δασκαλία του Προγραµµατισµού και του Internet. Επιπλέον, για την Α’ Λυκεί-
ου καταγράφτηκε σηµαντική τάση των γυναικών για τη διδασκαλία των Word 
και Excel ενώ για τη Β’ Λυκείου για τη διδασκαλία της Access. γ) Οι άνδρες 
υποστηρίζουν τη διδασκαλία του υλικού Η/Υ σε µεγαλύτερα ποσοστά από τις 
γυναίκες. β) Τα ποσοστά των γυναικών που προτείνουν PowerPoint και σχεδι-
ασµό ιστοσελίδων είναι αρκετά µεγαλύτερα από τα αντίστοιχα των ανδρών. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Από τη µελέτη των αντιλήψεων καθηγητών της δεύτερης βαθµίδας της ∆.Ε. 
στα πλαίσια της παρούσας έρευνας προέκυψε ότι: α) το µεγαλύτερο µέρος 
των επί µέρους αντικειµένων τα οποία θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ως ουσιώδη 
και βασικά για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Λύκειο δίνει έµφαση 
στην εργαλειακή προσέγγιση της Πληροφορικής διαφέρει αισθητά από τα 
προτεινόµενα προγράµµατα Πληροφορικής από έγκριτους επιστηµονικούς 
φορείς (ACM, 2003) και περιορίζεται σε ορισµένα µέρη του υπάρχοντος ανα-
λυτικού προγράµµατος όπως: Λειτουργικό σύστηµα MS-Windows, Word, 
Excel, Internet, Πολυµέσα και Access, β) τα επί µέρους γνωστικά αντικείµε-
να προσεγγίζονται σε ένα πληροφοριακό και επιφανειακό πλαίσιο χωρίς να 
συνδέονται µε γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες που συνδέονται µε την 
εννοιολογική κατανόηση της Επιστήµης των Υπολογιστών, γ) τα κριτήρια µε 
τα οποία επιλέγονται τα επί µέρους αντικείµενα κυρίως επικεντρώνονται στη 
χρηστικότητά τους στην επαγγελµατική και καθηµερινή ζωή και λιγότερο 
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβληµάτων και δ) υπάρχουν διαφορές 
φύλου ως προς τη θεώρηση του ποια αντικείµενα είναι ουσιώδη και βασικά για 
τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Λύκειο. Πιο συγκεκριµένα, αντίθετα 
µε τις γυναίκες, οι αντιλήψεις των ανδρών φαίνεται ότι κυρίως δε συγκλίνουν 
στις θεωρήσεις τους. Σε ορισµένες περιπτώσεις καταγράφτηκε µια σηµαντική 
τάση των γυναικών για τη διδασκαλία των Word και Excel του Προγραµµατι-
σµού, της Access και του Internet. Όσον αφορά στη διδασκαλία του υλικού Η/
Υ οι άνδρες υποστηρίζουν αυτό το αντικείµενο σε µεγαλύτερα ποσοστά από 
τις γυναίκες ενώ τα ποσοστά των γυναικών που προτείνουν τη διδασκαλία 
του Προγραµµατισµού του PowerPoint και το σχεδιασµό ιστοσελίδων είναι 
αρκετά µεγαλύτερα από τα αντίστοιχα των ανδρών. 
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Στα µελλοντικά µας σχέδια είναι, η αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της 
παρούσας µελέτης, στα πλαίσια της ευρύτερης έρευνας η οποία πραγµατοποι-
ήθηκε ώστε να γίνει µια περαιτέρω µελέτη των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών 
και των διδακτικών τους προσεγγίσεων, µε στόχο τη δηµιουργία κατηγοριών 
εκπαιδευτικών Πληροφορικής. 
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