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ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Ο σκοπός αυτής  της εργασίας είναι να συµβάλλει στην επίτευξη µιας συµφωνίας 
πάνω στους στόχους και τη συγκρότηση της διδασκαλίας της Πληροφορικής.  Της συµφωνίας όµως 
πρέπει να προηγείται η βαθιά κατανόηση της δοµής του µαθήµατος, τόσο από τους διδάσκοντες, 
όσο και από τους µαθητές. Τα διαφορετικά στοιχεία του µαθήµατος, όπως θεωρία, 
προγραµµατισµός, λειτουργία και εφαρµογές απαιτούν πολυµορφική διδασκαλία και διαρκή 
εναλλαγή ρόλων από το διδάσκοντα. Η παρουσίαση και η αξιολόγηση όλων των διδακτικών 
βηµάτων θα µπορούσε να γίνει µέσα από τη χρήση εργαλείων αναπαράστασης και οπτικοποίησης. 
Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε µια εγρήγορση από τη µεριά καθηγητών και µαθητών καθώς και σε 
µεγιστοποίηση της αξίας του µαθήµατος. 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ: διδασκαλία Πληροφορικής, οπτικοποίηση διδακτικής προσέγγισης 

Εισαγωγή 
Το µάθηµα της Πληροφορικής  από τότε που έχει εισαχθεί, έχει αλλάξει πολλούς 
τρόπους διδασκαλίας ώστε να καταστεί χρήσιµο και ελκυστικό. Ο τρόπος που ο 
υπεύθυνος επιλέγει κάθε φορά να παρουσιάσει το µάθηµα µπορεί να εξαρτάται από 
παράγοντες όπως: το επίπεδο της παρεχόµενης εκπαίδευσης (πρωτοβάθµια, 
δευτεροβάθµια, τριτοβάθµια, τεχνολογική), τα διαθέσιµα µέσα (εργαστήρια και 
λογισµικό), τους διδακτικούς στόχους που έχουν τεθεί ( η επιτυχία στις εξετάσεις, η 
άµεση χρήση του Η/Υ, η απόκτηση εξειδικευµένων γνώσεων, γενικές γνώσεις Η/Υ)  
Παρ’ όλους τους διάφορους τρόπους παρουσίασης του αντικειµένου, πολλοί 
εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι οι µαθητές αντιµετωπίζουν πρόβληµα τόσο στη 
θεωρητική κατανόηση, όσο και στην εφαρµογή των γνώσεων σε υπολογιστικό 
περιβάλλον. Οι µαθητές αποτυχαίνουν να δουν τις νοηµατικές και λειτουργικές 
συνδέσεις που υπάρχουν ανάµεσα στα βασικά συστατικά του µαθήµατος. Συχνά 
αδιαφορούν θεωρώντας το περιττό ή δύσκολο. Για παράδειγµα, µερικοί µαθητές θέλουν 
άµεσα εφαρµόσιµες γνώσεις και άλλοι γιατί σε ένα τέτοιο µάθηµα η προσπάθεια 
αποµνηµόνευσης µπορεί να είναι δυσβάσταχτη. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι δεν 
κατανοούν τον τρόπο µε τον οποίο το µάθηµα δοµείται από τον καθηγητή. Ακόµα και 
αν ο καθηγητής καταφέρει να δηµιουργήσει ένα ελκυστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, 
κάτι που και το ίδιο το µάθηµα το επιτρέπει, το όφελος θα είναι ελάχιστο, αν και οι 
µαθητές δεν κατανοήσουν τη δοµή του µαθήµατος και τη χρησιµότητα κάθε βήµατος . 

Θεωρητική Αναδροµή 
Περιβάλλον Μάθησης 
Είναι κοινά παραδεκτό ότι η διδασκαλία και το περιβάλλον που την ευνοεί 
επανακαθορίζονται συνεχώς. Αυτό συµπεριλαµβάνει τόσο τους ρόλους δασκάλου-
µαθητή, όσο και τις δραστηριότητες που πρέπει να λαµβάνουν χώρα.  
Η εργασία σε οµάδες είναι για παράδειγµα κάτι που ευνοεί την κριτική σκέψη και την 
καλλιέργεια δεξιοτήτων µάθησης (Novak, 1998).  Προσεγγίζοντας ένα πρόβληµα από 
διαφορετικές οπτικές γωνίες οι µαθητές µαθαίνουν να διαπραγµατεύονται νοήµατα και 
τεχνικές και να αποκτούν τακτικές επίλυσης προβληµάτων (Webb, 1985). Οι µαθητές 



2η Πανελλήνια ∆ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «∆ιδακτική της Πληροφορικής» 235 
 
φέρνουν µαζί τους τις γνώσεις και τις εµπειρίες που ήδη έχουν, χτίζουν πάνω σε αυτές 
και φυσικά τις ανταλλάσσουν. Η λύση ενός προβλήµατος καταλήγει να είναι µια κοινή 
συµφωνία πάνω στην καλύτερη προτεινόµενη πρόταση, µέχρι να βρεθεί µια πιο 
βελτιωµένη (Sherman, 1995).  
Ένα τέτοιο περιβάλλον φυσικά δεν µπορεί να δηµιουργηθεί από το πουθενά. Είναι 
ευθύνη του δασκάλου να το σχεδιάσει και να το υλοποιήσει. Κυρίως όµως αποτελεί 
ευθύνη του να το κοινοποιήσει στους µαθητές, να τους εξηγήσει πώς και γιατί. Ο ρόλος 
του διδάσκοντα είναι να δηµιουργεί και να δοµεί δραστηριότητες και να προσφέρει ένα 
ανοιχτό περιβάλλον που η µάθηση µπορεί να συµβεί κάθε στιγµή (Clansey, 1995). 
Μόνο τότε οι ενέργειες και οι πρωτοβουλίες του διδάσκοντα αποκτούν νόηµα και για 
τους µαθητές. Η υϊοθέτηση διαφορετικών ρόλων από το δάσκαλο, πότε του 
αναµεταδότη γνώσης και πότε του διαµεσολαβητή-καθοδηγητή δεν θα µπερδεύει τους 
µαθητές, ούτε θα τους ενοχλεί η συν-µαθητεία του δασκάλου τους πάνω σε θέµατα που 
είναι καινούρια και για τον ίδιο. 
Παρόλα αυτά, η διδασκαλία οποιουδήποτε θεµατικού αντικειµένου δεν πρέπει να 
στοχεύει µόνο στην κατανόηση των βασικών αρχών του µαθήµατος, αλλά πρέπει 
ταυτόχρονα να καλλιεργεί δεξιότητες  που είναι απαραίτητες στην κοινωνία της 
πληροφορίας. Η ανάγκη αυτή γίνεται πιο έντονη όταν µιλάµε για τη διδασκαλία της 
Πληροφορικής. Οι µαθητές πρέπει να αποκτούν στέρεη και ολοκληρωµένη γνώση 
του αντικειµένου και ταυτόχρονα να είναι ικανοί σε ηλεκτρονικό περιβάλλον και όχι 
µόνο στη χρήση Η/Υ. Το άνοιγµα και το κλείσιµο του υπολογιστή, η χρήση 
κειµενογράφου και η επεξεργασία λογιστικών φύλλων δεν συνιστούν εξοικείωση µε 
ηλεκτρονικό περιβάλλον (Papert, 1980) και φυσικά δε συνιστούν διδασκαλία της 
Πληροφορικής. Η διδασκαλία της Πληροφορικής πρέπει να στοχεύει σε βαθύτερη 
κατανόηση του αντικειµένου και της θεωρητικής του τεκµηρίωσης. Ικανότητες 
εύρεσης πληροφοριών, ανταλλαγή και αξιολόγηση γνώσης και γνώση κανόνων 
επικοινωνίας είναι επίσης ζητούµενο (Shetzer, H., & Warschauer, M. (2000). 
∆ιδασκαλία Πληροφορικής 
Το µάθηµα της Πληροφορικής έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Ιδιαιτερότητες που αφορούν 
τόσο στο σύνολο των πολλών ανεξάρτητων συστατικών που συνιστούν το µάθηµα, όσο 
και στους διαφορετικούς τρόπους διδασκαλίας που απαιτεί το καθένα. Ουσιαστικά θα 
µπορούσε να ειπωθεί ότι είναι το ιδανικό περιβάλλον εφαρµογής νέων εκπαιδευτικών 
προσεγγίσεων. Η διδασκαλία θεωρίας δεν µπορεί να γίνεται µε τον ίδιο τρόπο µε τη 
διδασκαλία προγραµµατισµού, ούτε βέβαια µε την εκµάθηση χειρισµού Η/Υ. Οι γνώσεις 
µερικών µαθητών σε συγκεκριµένα θέµατα είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες 
του καθηγητή. Ο διδάσκοντας καλείται να παίξει πολλούς ρόλους ταυτόχρονα και να 
οργανώσει κατάλληλα κάθε δραστηριότητα. Αλλού θα είναι αναµεταδότης γνώσης και 
αλλού απλός διαµεσολαβητής ή και µαθητής ο ίδιος. Όµως της οργάνωσης πρέπει να 
προηγείται η συνειδητοποίηση αυτής της ποικιλίας γνώσεων, τρόπων και ρόλων. Πρέπει 
να είµαστε σίγουροι ότι όλα τα συστατικά είναι παρόντα και ενοποιηµένα στο µαθησιακό 
περιβάλλον. Και κυρίως, οι µαθητές πρέπει να είναι εξοικειωµένοι µε όλα αυτά, να 
κατανοούν τις µεταβολές και να συµµετέχουν ενεργά. Όχι µόνο η εµπλοκή των µαθητών 
είναι απαραίτητη, αλλά και η πλήρης συνειδητοποίηση από µέρους τους για την 
αναγκαιότητα της δραστηριότητας. (Biggs 1999). 
Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα είναι να έρθουν οι µαθητές στο ίδιο επίπεδο 
αντίληψης όσον αφορά τη µέθοδο και τους στόχους του µαθήµατος. Υπάρχει έλλειψη 
επικοινωνιακού µηχανισµού ανάµεσα σε καθηγητές και µαθητές. Συχνά οι µαθητές 
παρανοούν έννοιες και τεχνικές και κατά συνέπεια τις µεταφέρουν λάθος. Συχνά επίσης 
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τείνουν να δίνουν βαρύτητα σε συγκεκριµένα κοµµάτια της διδασκαλίας που θεωρούν ότι 
τους αφορούν περισσότερο. Έτσι, η κοινοποίηση στους µαθητές του γενικότερου πλάνου 
και εκπαιδευτικού προσανατολισµού του καθηγητή όχι µόνο θα επιτρέψει την ουσιαστική 
συµµετοχή των µαθητών στις δραστηριότητες που έχει προγραµµατίσει ο καθηγητής, 
αλλά και θα προσφέρει επιπλέον κίνητρα παρακολούθησης όλων των µαθηµάτων. Οι 
περισσότεροι µαθητές πιστεύουµε δεν παρακολουθούν το µάθηµα στο σχολείο µε σκοπό 
να αποκτήσουν κάποιο εφόδιο. Το κάνουν σαν µέρος των υποχρεωτικών µαθηµάτων και 
µάλλον δεν µοιράζονται την αντίληψη των διδασκόντων ότι θα µάθουν κάτι καινούριο 
(Jenkins 2001). Όταν οι περισσότεροι από τους καθηγητές αναβαθµίζουν τις γνώσεις τους 
στο αντικείµενο διαβάζοντας βιβλία και δουλεύοντας κατόπιν µπροστά στον Η/Υ, γιατί 
και ο µαθητής να µην πιστέψει ότι έτσι θα µάθει και αυτός; Ο µαθητής φυσικά δε 
γνωρίζει πόσα πράγµατα δεν ξέρει και δρα υπερφίαλα. ∆εν είναι ο ρόλος όµως του 
δασκάλου να του αποκαλύψει όλες τις υπόγειες συνδέσεις του κόσµου της 
Πληροφορικής; Ότι για παράδειγµα ο κώδικας δεν αποµνηµονεύεται, αλλά τροποποιείται 
και αυτό δε γίνεται χωρίς τη βαθιά κατανόηση της αντίστοιχης θεωρίας; Ή ότι ο 
σχεδιασµός ενός λογισµικού είναι πολύ δυσκολότερος από τη συγγραφή του αντίστοιχου 
κώδικα; 
Η φαινοµενική αδιαφορία των µαθητών µπορεί συχνά να οφείλεται στην 
αποσπασµατική διδασκαλία του µαθήµατος και στην έλλειψη επικοινωνίας ανάµεσα σε 
καθηγητές και µαθητές και όχι τόσο στην έλλειψη αντίληψης από µέρους των µαθητών. 
Πιστεύουµε ότι τέτοιου είδους προβλήµατα µπορούν να αντιµετωπιστούν µε τη χρήση 
κάποιου µηχανισµού-εργαλείου που θα επιτρέψει όχι τόσο τη µεταφορά γνώσης, όσο 
την βαθύτερη κατανόηση της δοµής του µαθήµατος. 
Οπτικοποίηση 
Είναι λοιπόν φανερό, ότι το επίπεδο της µάθησης που θα συµβεί συνδέεται άµεσα όχι 
µόνο µε το επίπεδο της διδασκαλίας, αλλά και µε την κατανόηση της δοµής του 
µαθήµατος από όλους τους συµµετέχοντες. Η δοµή αναφέρεται στις σχέσεις που 
υπάρχουν µεταξύ των αναγκαίων συστατικών για µια ολοκληρωµένη παρουσίαση του 
µαθήµατος της Πληροφορικής. Μια τέτοια δοµή αντιπροσωπεύει τον τρόπο που τα 
συστατικά αυτά συνδέονται µεταξύ τους για να αποτελέσουν µια οργανική συνέχεια. Η 
ικανότητα να κάνει κάτι τέτοιο επιτρέπει στο διδάσκοντα να επαναπροσδιορίσει το 
µάθηµα και να το κάνει πιο κατανοητό για τους µαθητές, λαµβάνοντας πάντα υπόψη τις 
ιδιαίτερες συνθήκες της τάξης του. 
Η ποικιλία στον τρόπο δόµησης του µαθήµατος φαίνεται ότι είναι κάτι αναπόφευκτο, 
αλλά και κάτι απαραίτητο. Ο Meyers (1991) ισχυρίζεται πάντως ότι για να έχει 
αποτέλεσµα όποια προσέγγιση και αν ακολουθήσει ο καθηγητής, πρέπει ταυτόχρονα να 
παρουσιάσει και ένα πλέγµα το οποίο αναπαριστά τη µέθοδό του και δίνει νόηµα στις 
επιλογές του. Η χρήση των βασικών συστατικών-εργαλείων δουλειάς του καθηγητή, 
όπως ο πίνακας, το βιβλίο, το εργαστήριο, η θεωρία και η εργαστηριακή εφαρµογή της  
πρέπει να ιεραρχείται και να τεκµηριώνεται. Όµοια πρέπει να προεπιλέγονται οι 
κατάλληλες δραστηριότητες. Κάτι τέτοιο δεν είναι καθόλου εύκολο. Οργανώνοντας την 
παρουσίαση ενός µαθήµατος, οι καθηγητές µπορεί να γνωρίζουν ενστικτωδώς τον 
τρόπο, αλλά µπορεί να µην είναι πάντα έτοιµοι να τον κοινοποιήσουν στους µαθητές 
τους. Πολύ συχνά οι µαθητές αφήνονται αβοήθητοι µέσα σε έναν λαβύρινθο 
νεοαποκτηθέντων γνώσεων, όπου πρέπει µόνοι τους να τις ιεραρχήσουν και να  τις 
κατατάξουν. Μια οπτικοποίηση ολόκληρης της εκπαιδευτικής προσέγγισης θα 
βοηθούσε τους µαθητές να µάθουν συνειδητά την αξία κάθε µέρους, και να 
ενεργοποιηθούν σε κάθε στάδιο της διδασκαλίας. 
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Η παρουσίαση ενός τέτοιου ιεραρχικού πλέγµατος αναπαράστασης της δοµής του 
αντικειµένου απαιτεί επίσης την ταυτόχρονη συνειδητοποίηση και από τον καθηγητή 
παραµέτρων που ίσως αγνοούσε ή υποτιµούσε µέχρι τώρα. Εργαλεία πρέπει να 
δηµιουργηθούν τα οποία να επιτρέψουν στους δασκάλους να αποτυπώσουν και να 
επαναπροσδιορίσουν τη µέθοδο διδασκαλίας που ακολουθούν. Τέτοια εργαλεία µπορεί 
να είναι λιγότερο ή περισσότερο αποτελεσµατικά. Αυτό εξαρτάται από τους χρήστες, το 
χρονικό πλαίσιο και την αντίλιψη όλων για το αν είναι χρήσιµα ή όχι. Εργαλεία 
αυτοπαρατήρησης χρησιµοποιούνται αρκετά από διδάσκοντες. Τέτοια είναι προσωπικά 
ηµερολόγια και  βιντεοταινίες. Αυτά σκοπεύουν κυρίως, όχι στη διασαφήνηση της 
διδασκαλίας, αλλά µε την προϋπόθεση ότι αυτό έχει γίνει, στη βελτίωσή της. Είναι 
διαπιστωµένο ότι δεδοµένης της ευκαιρίας να επαναπροσδιορίσουν τις µεθόδους τους, 
οι καθηγητές αποκτούν την αναγκαία ικανότητα να βελτιώσουν τη διδασκαλία τους. Η 
συνειδητή αυτοπαρατήρηση είναι απαραίτητη για την απόκτηση αυτής της ικανότητας. 
Μόνο τότε οι δάσκαλοι θα µπορέσουν να αναβαθµίσουν το µάθηµα και να πετύχουν 
τους εκπαιδευτικούς τους στόχους (Rowland,1993). Οι διδάσκοντες εµπλέκονται σε µια 
διά βίου επανεξέταση των εκπαιδευτικών στόχων, τροποποιώντας έτσι τη διδασκαλία 
τους και παράλληλα επιτρέποντας πιο ουσιαστική µάθηση από µέρος των µαθητών. 
Σύµφωνα µε τον David Jonassen, είναι αδύνατο να χρησιµοποιήσει κάποιος τέτοια 
εργαλεία, χωρίς ταυτόχρονα να µην σκεφτεί σοβαρά για τις µεθόδους, τη δοµή και το 
περιεχόµενο των µαθηµάτων του. Ο Jonassen (1994) συνδέει άµεσα τη χρήση τέτοιων 
εργαλείων µε τη διαδικασία επανακαθορισµού του τί αποτελεί χρήσιµη γνώση και 
σωστή παρουσίαση του υλικού. 

Σχεδιασµός 
Το συγκεκριµένο εργαλείο απεικόνισης και ιεράρχησης της εκπαιδευτικής προσέγγισης 
είναι µια δυναµική ιστοσελίδα στην οποία οι χρήστες καλούνται να σχηµατίσουν ένα 
διάγραµµα, µετακινώντας και τοποθετώντας κατά την κρίση τους σχήµατα και βέλη. 
Σκοπός για τους διδάσκοντες είναι αφού προβληµατιστούν, να προσπαθήσουν να 
αναπαραστήσουν όσο το δυνατόν πιστότερα την δική τους εκπαιδευτική φιλοσοφία, και 
τους λόγους για τους οποίους κάνουν αυτή την επιλογή. Επιπλέον οι καθηγητές 
µπορούν να συγκρίνουν τον τρόπο διδασκαλίας τους µε άλλους διαθέσιµους. Μια 
τέτοιου είδους οπτική αναπαράσταση θα βοηθήσει στη δηµιουργία µιας ευρύτερης 
συµφωνίας για τον τρόπο, αλλά και τους στόχους της διδασκαλίας του µαθήµατος της 
Πληροφορικής.  
Πάνω στην ιστοσελίδα βρίσκονται τοποθετηµένα αρκετά σχήµατα που φέρουν ένα 
όνοµα. Το όνοµα αυτό αντιστοιχεί σε ένα βασικό συστατικό-απαραίτητο βήµα της 
διδασκαλίας. Η επιλογή των συγκεκριµένων συστατικών έγινε µετά από συζητήσεις µε 
καθηγητές και µαθητές και δεν αποτελεί απόλυτα τεκµηριωµένη πρόταση, ούτε και 
είναι δεσµευτική. Τέτοια για παράδειγµα είναι θεωρία, κώδικας, λειτουργία, εφαρµογή, 
χειρισµός, συνεργασία, επίδειξη, διάλεξη, άσκηση, δηµιουργία, αναζήτηση, συν-
µαθητεία, µαθησιακές ιδιαιτερότητες-προτιµήσεις, πρόκληση ενδιαφέροντος, 
υπόβαθρο, λάθος αντιλήψεις. Οι ετικέτες είναι ενδεικτικές των βασικών συστατικών 
που µπορεί να περιλαµβάνει ένα ολοκληρωµένο µάθηµα Πληροφορικής, ενώ τα 
χρώµατα υποδηλώνουν στοιχεία µαθήµατος, τεχνικές και προσεγγίσεις. Έτσι, όσα είναι 
µε λευκό χρώµα αποτελούν διδακτικά αντικείµενα, όσα είναι µε µαύρο υποδηλώνουν 
τεχνικές διδασκαλίας και όσα είναι µε γκρί προτείνουν παράγοντες που θα µπορούσαν 
να ληφθούν υπόψην. Μετακινώντας τα και συνδέοντάς τα µε βέλη οι καθηγητές 
µπορούν να αποτυπώσουν την εκπαιδευτική προσέγγιση που θεωρούν περισσότερο 
δόκιµη. Κατόπιν µπορούν να σώσουν το διάγραµµα σαν εικόνα (print screen) και να το 
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κοινοποιήσουν στους µαθητές τους. Στην Εικόνα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η 
αναπαράσταση µιας εκπαιδευτικής προσέγγισης και ο τρόπος που κάποιος καθηγητής 
επέλεξε να δοµήσει το µάθηµα. 
 

 
Εικόνα 1 

Με αυτόν τον τρόπο πιστεύουµε ότι µια πρώτη επικοινωνία ανάµεσα σε όλους τους 
συµµετέχοντες στο µάθηµα µπορεί να επιτευχθεί που θα οδηγήσει στο µέλλον σε µια 
συµφωνία διδασκαλίας. Επίσης οι καθηγητές µπορούν να το κοινοποιήσουν σε 
συναδέρφους καθηγητές του µαθήµατος, ώστε και ένας γόνιµος διάλογος να ξεκινήσει, 
αλλά και µια βάση προσεγγίσεων να δηµιουργηθεί. 
Το συγκεκριµένο εργαλείο δεν αποτελεί εµπορικό προϊόν και η χρήση του έχει 
βασικούς περιορισµούς. Αυτοί αφορούν τόσο στην εκπαιδευτική αξία του, όσο και στις 
δυνατότητες χρησιµοποίησης του. Σε καµιά περίπτωση δεν πιστεύουµε ότι αποτελεί 
µέσο για την επίλυση όλων των προβληµάτων σχετικά µε τη διδασκαλία της 
Πληροφορικής. Έτσι για παράδειγµα ο καθηγητής δεν µπορεί να προσθέσει ή να 
τροποποιήσει τις ετικέτες των σχηµάτων και είναι υποχρεωµένος να ταιριάξει την 
προσέγγισή του πάνω στα προτεινόµενα βήµατα. Ακόµη το εργαλείο είναι λειτουργικό 
µόνο σε Internet Explorer 4 και πάνω. 

Εφαρµογή 
Για να χρησιµοποιηθεί και να είναι αποτελεσµατικό ένα τέτοιο εργαλείο, πρέπει πρώτα 
να έχει ταυτοποιηθεί η ανάγκη που το κάνει απαραίτητο. Κάτι τέτοιο πιστεύουµε ότι 
έχει γίνει φανερό από την παρουσίαση που προηγήθηκε. Επίσης πρέπει να έχουν 
πειστεί οι υποψήφιοι χρήστες του για την αξία και τα οφέλη που µπορεί να προσφέρει.  
Όµως, ενώ η χρησιµοποίηση του συγκεκριµένου εργαλείου δεν απαιτεί καµία 
δυσκολία, η προετοιµασία που απαιτείται από τον καθηγητή-χρήστη είναι µεγάλη και 
ουσιαστική. ∆εν είναι καθόλου εύκολο να προβληµατιστεί κάποιος για τον τρόπο που 
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κάνει το µάθηµά του. Πόσος χρόνος πρέπει να αφιερωθεί για προγραµµατισµό; Πόσος 
για θεωρία; Να διδαχθούν λογισµικά µε εµπορική εφαρµογή ή θεµελιώδη στοιχεία 
προγραµµατισµού; Ποιο ρόλο να υϊοθετήσουν και πότε; Οι µαθητές διαφέρουν, το ίδιο 
και οι στόχοι τους.  Για τους καθηγητές αυτό σηµαίνει ότι ο τρόπος µε τον οποίο θα 
επιλέξουν να συγκροτήσουν το µάθηµα, εκτός από την παρουσίαση µιας 
ολοκληρωµένης εκπαιδευτικής πρότασης,  θα πρέπει να πάρει υπόψη και αυτούς τους 
παράγοντες. 
Ένα τέτοιο εργαλείο θα ήταν δόκιµο να χρησιµοποιηθεί ταυτόχρονα από τους 
καθηγητές Πληροφορικής της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στα πλαίσια µιας 
πιλοτικής εφαρµογής και στα όρια µιας εκπαιδευτικής περιφέρειας. Η συλλογή 
αποτελεσµάτων, η σύγκρισή τους και η περαιτέρω αξιοποίησή τους πιστεύουµε ότι θα 
αποτελούσε την αρχή µιας προσπάθειας καταγραφής προβληµάτων και ιδιαιτεροτήτων 
που άπτονται της διδασκαλίας του συγκεκριµένου θεµατικού αντικειµένου. Κάτι τέτοιο 
είναι ιδιάιτερα σηµαντικό, αν αναλογιστεί κανείς την ποικιλία γνώσεων και τεχνικών 
που φέρουν µαζί τους οι καθηγητές του µαθήµατος, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τις 
βασικές σπουδές τους, οι οποίες εκτείνονται σε ιδιαίτερα µεγάλο εύρος. 
Στην παρούσα φάση το συγκεκριµένο εργαλείο δεν έχει χρησιµοποιηθεί συστηµατικά, 
πέρα από τις απαραίτητες δοκιµές που αφορούν στη λειτουργικότητά του. Για το λόγο 
αυτό δεν υπάρχουν ακόµη διαθέσιµα στοιχεία, απαραίτητα για την ορθή αξιολόγηση 
της ιδέας αυτής. 

Σύνοψη 
Η πολυπλοκότητα του µαθήµατος της Πληροφορικής, η ποικιλία γνώσεων και στόχων 
από τη µεριά των µαθητών και οι απαιτήσεις που αυτά επιβάλουν στον τρόπο 
διδασκαλίας, καλούν σε µια γενική επανεξέταση και συγκεκριµενοποίηση της 
διδακτικής προσέγγισης από µέρους των διδασκόντων. Αυτό όµως δεν θα είναι αρκετό, 
αν δεν συνοδευτεί από  µια κοινοποίηση και ξεκαθάριση των στόχων και µεθόδων 
στους µαθητές. Μόνο µέσα από µια τέτοιου είδους συµφωνία µπορεί να επιτευχθεί η 
σωστή διδασκαλία της Πληροφορικής. Αυτό που µένει να ερευνηθεί είναι αν και κατά 
πόσο η συνειδητοποίηση αυτή µπορεί πλήρως να µετατραπεί σε εκπαιδευτική 
πρακτική. 
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