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Περίληψη
Η µελέτη αυτή στοχεύει στη διερεύνηση των εµπειριών και των απόψεων υποψηφί-
ων Μηχανικών Η/Υ όσον αφορά στη διδασκαλία της Πληροφορικής στη δευτερο-
βάθµια εκπαίδευση και ειδικότερα, όσον αφορά: α) στα µαθήµατα Πληροφορική 
Γυµνασίου (ΠΓ) και Εφαρµογές Πληροφορικής/Υπολογιστών Ενιαίου Λυκείου 
(ΕΠ/Υ), β) στο µάθηµα Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον 
(ΑΕΠΠ), γ) στους εκπαιδευτικούς της Πληροφορικής. Για τους σκοπούς της έρευ-
νας, δηµιουργήθηκε ένα online φόρουµ συζήτησης, στο οποίο συµµετείχαν 42 φοι-
τητές/ριες. Από την ανάλυση των µηνυµάτων προέκυψε ότι οι φοιτητές πιστεύουν 
πως τα µαθήµατα ΠΓ και ΕΠ/Υ, όπως τα διδάχθηκαν, δεν διασφαλίζουν την ικανο-
ποιητική εισαγωγή στην Πληροφορική. Αντίθετα, αξιολογούν το µάθηµα ΑΕΠΠ 
ως χρήσιµη εισαγωγή στην αλγοριθµική. Θεωρούν βασική προϋπόθεση για την 
αναβάθµιση των µαθηµάτων Πληροφορικής οι διδάσκοντες  να έχουν επιστηµο-
νικό υπόβαθρο στην Πληροφορική και ζήλο για τη δουλειά τους.

Λέξεις Κλειδιά
∆ιδασκαλία Πληροφορικής, ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Αν και η Πληροφορική ως γνωστικό αντικείµενο έχει εισαχθεί στην ελληνική 
δευτεροβάθµια γενική εκπαίδευση από τη δεκαετία του 1990 και έχουν εκπο-
νηθεί µελέτες των απόψεων όσων διδάσκουν µαθήµατα Πληροφορικής στη 
βαθµίδα αυτή (π.χ. Τζιµογιάννης 2002, Papastergiou 2003, Μαλέτσκος & Κα-
σκάλης 2004, Χριστακούδης & Κορδάκη 2004), δεν έχει ακόµη διερευνηθεί το 
πώς αποτιµούν τα µαθήµατα αυτά οι ίδιοι οι µαθητές, όταν πια έχουν αποφοι-
τήσει από το σχολείο και αντιµετωπίζουν τις απαιτήσεις σε γνώσεις και δεξι-
ότητες στην Πληροφορική που θέτουν οι καθηµερινές τους δραστηριότητες 
και οι σπουδές τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζει η µελέτη των εµπειριών και των απόψεων των φοιτητών τµηµάτων 
Πληροφορικής δεδοµένου ότι, αφενός, διαθέτουν επιστηµονικές γνώσεις και 
προχωρηµένες δεξιότητες στην Πληροφορική και µπορούν να δουν µε κριτική 
µατιά τα µαθήµατα Πληροφορικής του σχολείου και, αφετέρου, είναι πιθα-
νό να εργαστούν οι ίδιοι ως καθηγητές Πληροφορικής στο µέλλον. Στόχος 
της παρούσας µελέτης είναι η διερεύνηση των εµπειριών που αποκόµισαν και 
των απόψεων που διαµόρφωσαν υποψήφιοι Μηχανικοί Η/Υ όσον αφορά στη 
διδασκαλία της Πληροφορικής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και ειδικότε-
ρα, όσον αφορά: α) στα µαθήµατα Πληροφορική Γυµνασίου (ΠΓ) και Εφαρ-
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µογές Πληροφορικής/Υπολογιστών Ενιαίου Λυκείου (ΕΠ/Υ), β) στο µάθηµα 
Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ), γ) στους 
εκπαιδευτικούς της Πληροφορικής.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Στο πλαίσιο του µαθήµατος «∆ιδακτική της Πληροφορικής Ι» του Τµήµατος 
Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & ∆ικτύων του Παν. Θεσσαλίας, το ακα-
δηµαϊκό έτος 2004-2005, δηµιουργήθηκε µέσω της πλατφόρµας ασύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης e-Class ένα φόρουµ συζήτησης µε αντικείµενο τις εµπειρίες 
και τις απόψεις των φοιτητών του µαθήµατος αναφορικά µε τη διδασκαλία της 
Πληροφορικής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Συµµετείχαν 42 φοιτητές/ριες 
του 4ου και 5ου έτους. Στο φόρουµ αναρτήθηκε από την ερευνήτρια εισαγω-
γικό µήνυµα, το οποίο περιείχε ερωτήσεις που αφορούσαν στους επιµέρους 
στόχους της έρευνας, προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα πλαίσιο για συζήτη-
ση µέσα από την οποία θα αναδεικνύονταν οι εµπειρίες και οι απόψεις των 
φοιτητών. Για την ανάλυση των αρχείων της συζήτησης, λήφθηκαν υπόψη οι 
βασικές τοποθετήσεις των φοιτητών (42 µηνύµατα), οι οποίες αρχικά εξετά-
στηκαν για να διαπιστωθούν κοινά θέµατα και κατόπιν οµαδοποιήθηκαν σε 
θεµατικές κατηγορίες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πληροφορική Γυµνασίου (ΠΓ) & Εφαρµογές Πληροφορικής/Υπολογι-
στών (ΕΠ/Υ)
Σε 3 από τα 42 µηνύµατα, τα µαθήµατα ΠΓ και ΕΠ/Υ κρίθηκαν από τους φοι-
τητές ως ικανοποιητική εισαγωγή στην Πληροφορική. Τα υπόλοιπα 39 µηνύ-
µατα έδειξαν ότι οι φοιτητές δεν αποκόµισαν από τα µαθήµατα αυτά, που δεν 
κατάφεραν να κινήσουν το ενδιαφέρον τους ως µαθητές, τις γνώσεις και τις 
δεξιότητες που προσδοκούσαν. Σύµφωνα µε τα µηνύµατα αυτά, τα παραπάνω 
µαθήµατα, όπως διδάσκονταν στα σχολεία, περιορίζονταν συνήθως στην εκ-
µάθηση της χρήσης συγκεκριµένων εφαρµογών (π.χ. επεξεργαστή κειµένου), 
πράγµα που συντελούσε σε ταύτιση, από µέρους των µαθητών, του υπολο-
γιστή µε τις εφαρµογές αυτές καθώς και σε δυσκολία κατανόησης των βα-
σικών αρχών και του εύρους των εφαρµογών της Πληροφορικής. Με βάση 
τις προσωπικές τους εµπειρίες, οι φοιτητές επεσήµαναν ακόµη ότι οι µαθητές 
αποφοιτώντας έχουν ελλιπείς δεξιότητες χρήσης των συγκεκριµένων εφαρµο-
γών. Οι φοιτητές αποδίδουν τη µειωµένη αποτελεσµατικότητα των παραπάνω 
µαθηµάτων στους εξής παράγοντες: α) ανεπάρκεια ή ακαταλληλότητα του ερ-
γαστηριακού εξοπλισµού (αναφέρθηκε από 12 φοιτητές), β) ανεπάρκεια των 
ωρών διδασκαλίας, ιδιαίτερα στο Γυµνάσιο (4 φοιτητές), γ) ακαταλληλότητα 
των µεθόδων διδασκαλίας (7 φοιτητές) και δ) υποβάθµιση των µαθηµάτων 
από τους µαθητές και τους διδάσκοντες, ιδιαίτερα στο Λύκειο, όπου το µάθη-
µα ΕΠ/Υ δεν εξετάζεται πανελλαδικά και δεν επηρεάζει τη γενική βαθµολογία 
(19 φοιτητές). Οι αναφορές στις µεθόδους διδασκαλίας έδειξαν ότι οι φοιτητές 
θεωρούν διάφορες µεθόδους που είχαν βιώσει ως µαθητές και που βασίζονταν 
στο µονόλογο του διδάσκοντα, στην αποστήθιση και στην αποσύνδεση της 
θεωρίας από την πράξη ως ακατάλληλες για τη διδασκαλία της Πληροφορι-
κής. 
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Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ)
Σε 17 µηνύµατα έγινε αναφορά στο µάθηµα ΑΕΠΠ από φοιτητές που το εί-
χαν διδαχθεί. Σε 13 από τα µηνύµατα, το µάθηµα κρίθηκε ως µια ικανοποιη-
τική και χρήσιµη εισαγωγή στον αλγοριθµικό τρόπο σκέψης, η οποία βοηθά 
τους µαθητές στην µετέπειτα ευκολότερη κατανόηση βασικών προγραµµατι-
στικών εννοιών, οι οποίες διδάσκονται στα πλαίσια εισαγωγικών µαθηµάτων 
προγραµµατισµού στα τµήµατα Πληροφορικής. Επισηµάνθηκε, ωστόσο, ότι 
το µάθηµα θα µπορούσε να βελτιωθεί ως προς το πρακτικό του µέρος, αν πα-
ρέχονταν στους µαθητές η δυνατότητα να γράφουν προγράµµατα σε κάποια 
γλώσσα προγραµµατισµού και να τα εκτελούν ώστε να πειραµατίζονται µε τις 
έννοιες που διδάσκονται. Στα υπόλοιπα 4 µηνύµατα, εκφράστηκε η αντίθετη 
άποψη για το µάθηµα και αναφέρθηκε ότι αυτό προσεγγίζει επιφανειακά και 
σε θεωρητικό µόνο επίπεδο βασικές έννοιες της αλγοριθµικής και του προ-
γραµµατισµού. 

Οι εκπαιδευτικοί της Πληροφορικής
Σε 28 από τα 42 µηνύµατα εκφράστηκε η άποψη ότι όσοι διδάσκουν Πληρο-
φορική στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση θα πρέπει να είναι απόφοιτοι τµηµά-
των Πληροφορικής διότι: α) υπάρχει πλέον πληθώρα τέτοιων αποφοίτων, β) 
τα αναλυτικά προγράµµατα, ιδιαίτερα του Λυκείου, περιλαµβάνουν αρκετά 
δύσκολες έννοιες, που πρέπει να διδάσκονται από εκπαιδευτικούς µε ανάλογο 
επιστηµονικό υπόβαθρο. Σύµφωνα µε τους φοιτητές, η παραπάνω συνθήκη 
είναι αναγκαία προκειµένου να αναβαθµιστεί η διδασκαλία της Πληροφο-
ρικής στο σχολείο. Σε 8 από τα 42 µηνύµατα επισηµάνθηκε ότι ένα πτυχίο 
Πληροφορικής δεν αρκεί και ότι, επιπρόσθετα, απαιτούνται: αγάπη για την 
Πληροφορική, ζήλος για τη δουλειά του εκπαιδευτικού, γνώσεις διδακτικής, 
ψυχολογίας και παιδαγωγικής καθώς και υπευθυνότητα απέναντι στους µα-
θητές και την κοινωνία. Οι φοιτητές διαµόρφωσαν τις παραπάνω απόψεις µε 
βάση τις προσωπικές τους εµπειρίες από τους καθηγητές Πληροφορικής που 
είχαν στο σχολείο. Σε 14 µηνύµατα, έγιναν αναφορές σε σχετικές εµπειρίες. Σε 
11 από αυτά, οι φοιτητές αναφέρθηκαν σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι, λόγω έλ-
λειψης επιστηµονικών γνώσεων ή ζήλου, συχνά µετέτρεπαν τα µαθήµατά τους 
σε απλή διδασκαλία δεξιοτήτων ή σε ώρες ψυχαγωγικές χρήσης του υπολογι-
στή, πράγµα που τους απαξίωνε στα µάτια των µαθητών. Τέλος, 3 µηνύµατα 
περιείχαν αναφορές σε εκπαιδευτικούς που διέθεταν επιστηµονικές γνώσεις 
ως προς το αντικείµενο που δίδασκαν και ζήλο για τη δουλειά τους, πράγµα 
που έκανε τα µαθήµατα ουσιαστικά και ενδιαφέροντα για τους µαθητές.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα ευρήµατα της µελέτης αµφισβητούν την αποτελεσµατικότητα των µαθηµά-
των ΠΓ και ΕΠ/Υ. Σύµφωνα µε τους φοιτητές και µε βάση τις προσωπικές τους 
εµπειρίες τα µαθήµατα αυτά επικεντρώνονται στην εκµάθηση της χρήσης συ-
γκεκριµένων εφαρµογών και στην απόκτηση δεξιοτήτων ή αντιµετωπίζονται 
ως ώρες χαλάρωσης, κυρίως στο Λύκειο, και δεν µπορούν να χαρακτηριστούν 
ως ικανοποιητική εισαγωγή στην Πληροφορική. Τα ευρήµατα αυτά υποστη-
ρίζουν προηγούµενη έρευνα (Χριστακούδης & Κορδάκη 2004), που έδειξε ότι 
η διδασκαλία βασικών αντικειµένων της Πληροφορικής στο σχολείο συχνά 
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µένει στο επίπεδο της εργαλειακής προσέγγισης. ∆είχνουν, επίσης, ότι είναι 
αναγκαίο τα παραπάνω µαθήµατα να αναβαθµιστούν και να αποκτήσουν µια 
θέση ισότιµη µε εκείνη άλλων µαθηµάτων, ειδικότερα στο Λύκειο, όπως επι-
σηµαίνεται και από τους καθηγητές της Πληροφορικής (Τζιµογιάννης 2002, 
Μαλέτσκος & Κασκάλης 2004). Όσον αφορά στο µάθηµα ΑΕΠΠ, είναι ενθαρ-
ρυντικό ότι αξιολογήθηκε θετικά από τους φοιτητές και ότι κρίθηκε πως βοη-
θά τους µαθητές που ακολουθούν σπουδές Πληροφορικής στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση. Η επισήµανση των φοιτητών σχετικά µε τη χρήση κάποιας γλώσ-
σας προγραµµατισµού θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο βαθµό που υπηρετεί 
τον κύριο στόχο του µαθήµατος (ανάπτυξη αλγοριθµικών ικανοτήτων). Από 
τη µελέτη προκύπτει, επίσης, ότι η έλλειψη κατάλληλου εργαστηριακού εξο-
πλισµού, η ανεπάρκεια των ωρών διδασκαλίας και η υιοθέτηση παραδοσιακών 
διδακτικών προσεγγίσεων από µέρους των διδασκόντων εκλαµβάνονται από 
τους µαθητές ως παράγοντες που µειώνουν την αποτελεσµατικότητα των µα-
θηµάτων Πληροφορικής. Τέλος, αναδεικνύεται ως προϋπόθεση για την ανα-
βάθµιση των µαθηµάτων αυτών οι διδάσκοντες να έχουν ζήλο για τη δουλειά 
τους και επιστηµονικές γνώσεις, ώστε να µην απαξιώνονται στα µάτια των 
µαθητών τους. Απαιτείται, εποµένως, η επιλογή ως καθηγητών Πληροφορικής 
ατόµων µε επιστηµονικό υπόβαθρο στην Πληροφορική καθώς και η συνεχής 
επιµόρφωσή τους σε θέµατα της επιστήµης τους, σε σύγχρονες διδακτικές 
προσεγγίσεις και στο πώς αυτές εφαρµόζονται σε συγκεκριµένα αντικείµενα 
της Πληροφορικής που διδάσκονται στο σχολείο. 
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