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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στο κείµενο αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά η περιγραφή και αποτίµηση ενός 
µαθήµατος που διδάσκεται στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών του 
Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Το µάθηµα αυτό 
ανήκει στην κατηγορία του σεµιναρίου και αφορά την Πληροφορική στο σχολείο και ιδιαίτερα στο 
∆ηµοτικό.  Αναλύονται οι προβληµατισµοί που οδήγησαν στο σχεδιασµό του µαθήµατος, ο τρόπος 
εφαρµογής του, οι παρατηρήσεις που έγιναν κατά την υλοποίησή του, καθώς και οι προτάσεις για τη 
µεγιστοποίηση των θετικών αποτελεσµάτων και τη βελτίωσή του. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Πληροφορική, ∆ηµοτικό σχολείο, σεµινάριο. 
Εισαγωγή – προβληµατισµός 
Σύµφωνα µε την Unesco (www.unesco.org , 14-10-2003 (UNESCO Press Release)) το 
εκπαιδευτικό σύστηµα της κάθε χώρας θα πρέπει να αναδιοργανωθεί ώστε να δίνει την 
ευκαιρία στους νέους πολίτες να αποκτήσουν τις δεξιότητες αξιοποίησης των 
δυνατοτήτων που προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες για να µπορούν να διαµορφώσουν 
αλλά και να συµµετέχουν ενεργά στην Κοινωνία της Γνώσης. Στον λεγόµενο ∆υτικό 
κόσµο η εισαγωγή της Πληροφορικής στην εκπαίδευση έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα 
πολλά χρόνια. Στην Ελλάδα γίνονται οργανωµένες προσπάθειες µόλις την τελευταία 
δεκαετία. Πιο συγκεκριµένα κάποιες αποσπασµατικές προσπάθειες εισαγωγής της 
Πληροφορικής ξεκίνησαν το 1985 που βασίστηκαν κυρίως σε πειραµατικές εφαρµογές 
σε κάποια Γυµνάσια (Μιχαηλίδης 1989). Από το 1995 αρχίζει µια πιο συστηµατική 
προσπάθεια εισαγωγής της Πληροφορικής στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (κυρίως 
στα Λύκεια) (Μιχαηλίδης 1997) καθώς και κάποιες απόπειρες επιµόρφωσης των 
εκπαιδευτικών. Συστηµατικά και σε µεγάλη κλίµακα ξεκίνησε τόσο µε τη δηµιουργία 
ενός Ενιαίου Προγράµµατος Σπουδών (ΥΠΕΠΘ, 1998), όσο και µε τον εξοπλισµό των 
σχολείων µε εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών και µε εκπαιδευτικά προγράµµατα 
(Οδύσσεια (http://odysseia.cti.gr), Σειρήνες (http://odysseia.cti.gr/seirines/) κλπ.) τα 
τελευταία χρόνια. Πριν από δύο χρόνια ξεκίνησε το εγχείρηµα της επιµόρφωσης όλων 
των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην Πληροφορική 
(http://www.de.sch.gr/epimorfosi/). Στο ∆ηµοτικό σχολείο η Πληροφορική υπάρχει ως 
µάθηµα που διδάσκεται µέσω των άλλων µαθηµάτων ενώ υπάρχει ως χωριστό µάθηµα 
που διδάσκεται στο πλαίσιο του Ολοήµερου Σχολείου από καθηγητές της 
Πληροφορικής (ΦΕΚ 1471Β/22-11-2002). 
Σύµφωνα µε έρευνες που έχουν γίνει, υπάρχουν ενδείξεις ότι ένας από τους παράγοντες 
που δρουν ανασταλτικά στην επιτυχή εισαγωγή της πληροφορικής στην εκπαίδευση 
(αλλά και γενικότερα στην εφαρµογή καινοτόµων δράσεων), είναι ο ίδιος ο 
εκπαιδευτικός. Πιο συγκεκριµένα: 
• Οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν σύµφωνα µε την εµπειρία που έχουν αποκτήσει οι ίδιοι 

ως διδασκόµενοι (Somekh, 1998). 
• Οι εκπαιδευτικοί δεν µπορούν να προσαρµοστούν µε ευκολία σε νέες  άγνωστες 

καταστάσεις, αλλά προτιµούν διδακτικές µεθόδους που τους είναι οικείες 
(Mumtaz, 2000). 

Παρ’ όλα αυτά (Για περισσότερες λεπτοµέρειες δες www.pi-schools.gr):  
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• Υπάρχουν αλλαγές τόσο στη διδασκόµενη ύλη όσο και στη διδακτική των 
γνωστικών αντικειµένων.  

• Τα νέο αναλυτικό πρόγραµµα προσανατολίζεται πλέον σε διαθεµατική προσέγγιση 
των διδασκόµενων αντικειµένων.  

• Το ίδιο ισχύει για το αναλυτικό πρόγραµµα της Πληροφορικής.  
Για να µπορούν οι δάσκαλοι να προσαρµόζονται στις νέες καταστάσεις και τις συνεχείς 
αλλαγές, για να µπορούν να δρουν καινοτοµικά και να εξελιχθούν θα πρέπει να 
µπορούν να διαχειριστούν άγνωστες καταστάσεις (Μιχαηλίδης 2002 «Ένα ακόµα 
ερωτηµατικό δηµιουργείται ως προς το κατά πόσον οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο 
µπορούν να οργανώσουν τις δραστηριότητες µε τη µορφή έρευνας ώστε και οι µαθητές 
τους να µάθουν µε "ανακαλυπτικό τρόπο", σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα αλλά 
και οι ίδιοι να µπορούν να επιµορφώνονται αυτοδύναµα. Η δεξιότητα αυτή πάντως θα 
πρέπει να υπάρχει, τουλάχιστον σε όσους εκπαιδευτικούς το πρόγραµµα βασικής 
εκπαίδευσης τους περιείχε µαθήµατα µε τη µορφή σεµιναρίων και/ή πτυχιακή εργασία. 
Σηµειώνω, πάντως, πως µια τέτοια δεξιότητα των εκπαιδευτικών είναι ευκταία και θα 
πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο σχετικής επιµόρφωσης»). 
. Από τα παραπάνω καθίσταται σαφής η ανάγκη να αποκτήσουν οι φοιτητές-
µελλοντικοί εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια των σπουδών τους τις δεξιότητες που θα 
τους καθιστούν ικανούς να αντεπεξέλθουν στις ποικίλες απαιτήσεις του διδακτικού 
έργου που θα κληθούν να επιτελέσουν στο µέλλον. Κατά συνέπεια οι σπουδές τους θα 
πρέπει να είναι προσανατολισµένες προς αυτή την κατεύθυνση και να δίνουν την 
ευκαιρία στους φοιτητές-µελλοντικούς δασκάλους να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες. 
Σύµφωνα µε τον Μιχαηλίδη (2001) «ο τρόπος διδασκαλίας θα πρέπει να γίνεται έτσι 
ώστε να επιτρέπει την αυτενέργεια και την ενεργή συµµετοχή των (µελλοντικών) 
δασκάλων, π.χ. µε την ανάθεση εργασιών, στις οποίες ο σχετικός προβληµατισµός 
πρέπει να επιβάλλει την αναζήτηση πρωτότυπων για τον φοιτητή – τη φοιτήτρια 
λύσεων και να µην περιορίζεται σε απλό εράνισµα της σχετικής βιβλιογραφίας, το 
οποίο µπορεί να είναι χρήσιµο αλλά δεν είναι πάντοτε επαρκές. Αυτό είναι σκόπιµο, 
αφενός γιατί είναι άµεσα εφαρµόσιµο και ως διδακτική προσέγγιση στο δηµοτικό, 
αφετέρου γιατί εθίζει τους µελλοντικούς δασκάλους σε ένα τρόπο αυτοεπιµόρφωσης 
τους ώστε να µπορούν να καλύπτουν πιθανά κενά τους ως προς το αντικείµενο καθώς 
και τις µελλοντικές εξελίξεις ή προσαρµογές στο αντικείµενο διδασκαλίας». 
Στο κείµενο αυτό θα ασχοληθούµε µε την περιγραφή και αποτίµηση ενός µαθήµατος 
που διδάσκεται στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών του 
Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 
Το µάθηµα αυτό ανήκει στην κατηγορία του σεµιναρίου. Σύµφωνα µε τον Οδηγό 
Σπουδών του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης (2003, σ. 101) 
σεµινάρια ονοµάζονται τα µαθήµατα, στα οποία οι διδασκόµενοι µε τις οδηγίες του 
διδάσκοντος ερευνούν ένα ειδικό θέµα µε τη βοήθεια της σχετικής επιστηµονικής 
βιβλιογραφίας. Η παρακολούθηση των σεµιναρίων είναι υποχρεωτική και ο αριθµός 
των συµµετεχόντων δεν µπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι (20). 
Ο τίτλος του σεµιναρίου είναι ‘Το µάθηµα της Πληροφορικής στο ∆ηµοτικό Σχολείο’. 
Το σεµινάριο διδάχθηκε για πρώτη φορά και µε πειραµατικό χαρακτήρα το εαρινό 
εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2002-3.  
Σκοπός  του µαθήµατος είναι η επισκόπηση του τρόπου εισαγωγής, του προτεινόµενου 
Αναλυτικού Προγράµµατος (σκοποί και ύλη), της µεθόδου διδασκαλίας, των 
απαιτουµένων προσόντων του δασκάλου και των συναφών θεµάτων σχετικά µε το 
µάθηµα της Πληροφορικής στο Σχολείο. Η εστίαση αφορά το ∆ηµοτικό Σχολείο. 
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Παράλληλα, στους στόχους του σεµιναρίου εντάσσεται και η άσκηση των φοιτητών-
φοιτητριών στην ερευνητική µεθοδολογία. Η άσκηση αυτή γίνεται στο πλαίσιο 
(εµπειρικής, κατά το πλείστον) εργασίας για τη µελέτη θεµάτων σχετικά µε τις 
πρακτικές που εφαρµόζονται στα (δηµοτικά) σχολεία σχετικά µε την πληροφορική.  
Με βάση τα παραπάνω οργανώθηκε η διδασκαλία ως εξής: 
Α. Κριτική παρουσίαση και ανάλυση ενός άρθρου που σχετίζεται µε την πληροφορική 
στο δηµοτικό σχολείο, ώστε να έρθουν οι φοιτητές-φοιτήτριες σε επαφή µε τη σχετική 
µε το θέµα βιβλιογραφία. 
Β. Επιλογή θέµατος για µελέτη από τον ίδιο το φοιτητή-φοιτήτρια, ώστε να προωθηθεί 
ο προβληµατισµός για την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία σχετικά µε την 
Πληροφορική. 
Γ. Σχεδιασµός της έρευνας ώστε να επιλεχθούν τα κατάλληλα εργαλεία για τη 
διερεύνηση του ζητήµατος που έχει επιλεγεί παραπάνω. 
∆. Υλοποίηση της έρευνας ώστε να διερευνηθεί το τι συµβαίνει πραγµατικά στα 
σχολεία. 
Ε. Συγγραφή εργασίας, µε εστίαση στο σχολιασµό (ερµηνεία) των ευρηµάτων. 
Κριτική παρουσίαση και ανάλυση ενός άρθρου που σχετίζεται µε την πληροφορική 
στο δηµοτικό σχολείο 
Στόχος αυτού του σταδίου είναι να δηµιουργηθεί µια βάση γνώσεων γύρω από το θέµα, 
τους προβληµατισµούς που έχουν αναπτυχθεί και τις έρευνες που έχουν γίνει. Με αυτόν 
τον τρόπο υπάρχει µε έµµεσο τρόπο µια παρουσίαση των κυριότερων προβληµατισµών 
γύρω από το θέµα της πληροφορικής. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα επαφής των 
φοιτητών-φοιτητριών µε τη βιβλιογραφία γύρω από το θέµα της πληροφορικής στην 
εκπαίδευση σε σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα.  
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης προωθείται ο διάλογος για να υπάρξει ανταλλαγή 
απόψεων γύρω από το θέµα διαπραγµάτευσης. Αυτό λειτουργεί και ως ένα έναυσµα 
προβληµατισµού και σκέψης γύρω από τα προβλήµατα που εξετάζονται. Ευρύτερος 
στόχος είναι η ανάπτυξη µιας συλλογιστικής και κριτικής θεώρησης των απόψεων που 
εκφράζονται είτε µέσω ενός επιστηµονικού κειµένου, είτε σε µια προφορική συζήτηση 
(Σύµφωνα µε τον Pithers (2000) η εκπαίδευση θα πρέπει να βοηθάει τους φοιτητές να 
αναπτύσσουν την κριτική σκέψη και την ικανότητα να αναπροσαρµόζουν τη σκέψη 
τους σε νέα δεδοµένα και προβληµατικές καταστάσεις. Αυτό σχετίζεται µε το ότι οι 
απόφοιτοι έρχονται αντιµέτωποι µε µεταβαλλόµενα και εξελισσόµενα εργασιακά 
περιβάλλοντα και µε ραγδαίες κοινωνικές και τεχνολογικές αλλαγές). Η γνώση των 
παραµέτρων, της προβληµατικής και της γνώσης στον τοµέα αυτό είναι, γενικά, 
χρήσιµη κατά την αξιοποίηση της Πληροφορικής στη διδασκαλία. 
Επιλογή θέµατος για µελέτη 
Στη συνέχεια και µε βάση τον διάλογο που έχει αναπτυχθεί και τους προβληµατισµούς 
των φοιτητών-φοιτητριών γίνεται επιλογή θέµατος που θα διαπραγµατευτεί ο καθένας-
καθεµία ερευνητικά. Η επιλογή του θέµατος µπορεί να βασίζεται είτε σε ερωτήµατα 
που προέκυψαν κατά τη διαπραγµάτευση του άρθρου, είτε από τον προβληµατισµό που 
έχει για κάποιο θέµα ο φοιτητής ή η φοιτήτρια. 
Σύµφωνα µε τον Kuhn (1991) ανάµεσα στις «ικανότητες επιχειρηµατολογίας» είναι το 
να µπορεί κάποιος να θέτει προτάσεις διαφορετικές από αυτές κάποιου άλλου και να 
ξέρει µε ποια επιχειρήµατα θα µπορούσε να τις υποστηρίξει, να παρέχει αποδείξεις για 
να τις υποστηρίξει και να αντικρούει τις εναλλακτικές προτάσεις και να µπορεί να 
κρίνει το πόσο καλό είναι ένα επιχείρηµα έναντι κάποιου άλλου. 
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Η κριτική σκέψη συνίσταται  (Raths, κ.ά, 1996.) στην ικανότητα για σύγκριση, 
ερµηνεία, παρατήρηση, σύνοψη και κατηγοριοποίηση, ανάπτυξη υποθέσεων, λήψη 
αποφάσεων, δηµιουργία, κριτική και αξιολόγηση,  σχεδιασµό ερευνών, διαµόρφωση 
των συµπερασµάτων, και κωδικοποίηση, συλλογή και οργάνωση δεδοµένων και 
πληροφοριών καθώς και εφαρµογή γενικών αρχών σε νέες καταστάσεις.  
Σχεδιασµός της έρευνας 
Μετά την επιλογή θέµατος έπεται η παρουσίαση του σχεδίου έρευνας που ετοιµάζει  
καθένας-καθεµία. Στο σχέδιο έρευνας θα πρέπει να υπάρχουν τα βασικά σηµεία 
προβληµατισµού, τα υποκείµενα έρευνας και η µεθοδολογία. Στόχος αυτού του σταδίου 
είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές-φοιτήτριες την αναγκαιότητα σχεδιασµού και 
ολοκληρωµένης προετοιµασίας µιας ερευνητικής διαδικασίας (Ένας από τους 
πολλαπλούς ρόλους που καλείται να διαδραµατίσει ο σύγχρονος εκπαιδευτικός  για να 
επιλύσει προβλήµατα και να βοηθήσει στην εξέλιξη και ανάπτυξη της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας είναι αυτός του ερευνητή (Μπαγάκης 2002)). Ο δάσκαλος αναλαµβάνει ο 
ίδιος να επιτελέσει το ρόλο του ερευνητή θέτοντας ερωτήµατα που σχετίζονται µε 
προβληµατικές καταστάσεις που ενδεχοµένως αντιµετωπίζει στην τάξη του ή στο 
σχολείο του. Με αυτό τον τρόπο µπορεί να συµβάλλει ο ίδιος στην επαγγελµατική του 
ανάπτυξη. Η διασφάλιση καταστάσεων απορίας και προβληµατισµού αποτελεί επίσης 
πρόσφορο µέτρο ανάπτυξης «γνωστικών στρατηγικών» (βλέπε και ΑΠ για το µάθηµα 
Μελέτη του Περιβάλλοντος του ∆ηµοτικού Σχολείου, Π∆ 528/1984/ΦΕΚ185Α). Για να 
µπορεί όµως ο φοιτητής-µελλοντικός εκπαιδευτικός να διαδραµατίσει το ρόλο του 
ερευνητή θα πρέπει να έχει «µαθητεύσει» στις ερευνητικές µεθόδους και να έχει 
ερευνητική εµπειρία κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Αυτό θα του δώσει τη 
δυνατότητα να αξιοποιήσει µε µεγαλύτερη ευχέρεια τις ερευνητικές µεθόδους αργότερα 
στη δουλειά του. 
Μια άλλη διάσταση που µπορεί να έχει η διαδικασία αυτή είναι να φέρει σε επαφή τους/τις 
µελλοντικούς εκπαιδευτικούς µε το σχεδιασµό, ανάπτυξη και υλοποίηση ενός έργου 
(project) το οποίο τους δίνει ένα διαφορετικό διδακτικό µοντέλο πέρα από αυτά που ήδη 
γνωρίζουν από την προσωπική εµπειρία τους ως µαθητές. Αυτό είναι σηµαντικό αφού οι 
εκπαιδευτικοί στηρίζονται κυρίως στην εµπειρία τους για το διδακτικό µοντέλο που θα 
ακολουθήσουν στη διδασκαλία που κάνουν στο σχολείο (Somekh, 1998). 
Σηµειώνεται πως η µέθοδος εργασίας µε έργα (project) προωθείται ως διδακτική 
προσέγγιση από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ιδιαίτερα µέσω του ∆ιαθεµατικού 
Πλαισίου Προγράµµατος Σπουδών (για περισσότερα δες τις σχετικές οδηγίες στην 
ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, www.pi-schools.gr). 
Υλοποίηση έρευνας 
Στο στάδιο αυτό οι φοιτητές-φοιτήτριες ασχολούνται µε τη διεξαγωγή της έρευνας και 
τη συλλογή των δεδοµένων. Οι καθορισµένες συναντήσεις (µαθήµατα) πλέον έχουν 
στόχο τη διαπραγµάτευση συγκεκριµένων προβληµάτων που προκύπτουν. Στο στάδιο 
αυτό υπάρχει διαφοροποίηση ως προς το ρυθµό εξέλιξης ανάλογα µε τις ανάγκες, τα 
προβλήµατα και τις ιδιοµορφίες κάθε έρευνας. Στο στάδιο αυτό οι φοιτητές-φοιτήτριες 
έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή µε τη σχολική πρακτική και να αναγνωρίσουν 
τους πολλαπλούς παράγοντες που επιδρούν στη σχολική πραγµατικότητα όπως επίσης 
και να γνωρίσουν άµεσα τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την Πληροφορική στο 
δηµοτικό σχολείο. Επίσης, η εµπειρία τους ως ερευνητές και όχι ως υποκείµενα 
έρευνας (όπως συνήθως συµβαίνει µε τους δασκάλους στα σχολεία) θα είναι χρήσιµη 
ως εργαλείο αυτοδύναµης προσωπικής τους ανέλιξης.  Για την κωδικοποίηση και 
επεξεργασία των δεδοµένων υπάρχουν κάποιες βασικές κατευθύνσεις, ταυτόχρονα 
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όµως παρέχεται τεχνική υποστήριξη σε κάθε φοιτητή-φοιτήτρια (π.χ. χρήση 
υπολογιστών, λογισµικού επεξεργασίας δεδοµένων, κλπ). 
Συγγραφή εργασίας 
Οι φοιτητές-φοιτήτριες στη συνέχεια θα πρέπει να προχωρήσουν στην παρουσίαση, 
στην ανάλυση των αποτελεσµάτων, το σχολιασµό και την ερµηνεία των ευρηµάτων,  
εργασία η οποία είναι ατοµική. Η εργασία παραδίδεται για επισηµάνσεις και στη 
συνέχεια ξαναγράφεται µε βάση τα σχόλια στην προφορική παρουσίαση και τις 
επισηµάνσεις στο γραπτό κείµενο. Το στάδιο αυτό είναι σηµαντικό για την ανάλυση και 
αναδόµηση της γνώσης που προέκυψε από την έρευνα. Προσπαθώντας να ερµηνεύσουν 
τα δεδοµένα τους, αναπτύσσεται η κριτική επισκόπηση και µπορούν να 
συνειδητοποιήσουν τη συνεισφορά της έρευνας στην ανάπτυξη της επιστήµης.  

∆ιαπιστώσεις 
Με το σεµινάριο αυτό οι φοιτητές-φοιτήτριες εµπλέκονται µε τα στάδια µιας 
ερευνητικής διαδικασίας και ασκούνται στην επιστηµονική µεθοδολογία που 
εφαρµόζεται για την εξέταση των προβληµάτων που υπάρχουν στον εκπαιδευτικό 
χώρο. Κατά την πρώτη δοκιµαστική διδασκαλία του σεµιναρίου αυτού, στο πλαίσιο της 
παρακολούθησης για πιθανή αναπροσαρµογή, διαπιστώθηκαν τα εξής: 
Παρ’ όλο που επισηµάνθηκε ότι ζητείται σχολιασµένη κριτική παρουσίαση του άρθρου, 
εντούτοις οι φοιτητές-φοιτήτριες δεν προχώρησαν σε ανάλυση αλλά έκαναν µια απλή 
παρουσίαση-περίληψη του κειµένου που είχαν διαβάσει. Αυτό ενδεχοµένως να 
σχετίζεται µε τον τρόπο που  αναπτύσσονται οι λεγόµενες «συνθετικές εργασίες» στο 
σχολείο, που στην ουσία αποτελούν συρραφή τµηµάτων από άλλα κείµενα. Ίσως, αν η 
παρουσίαση γίνει στο πλαίσιο της αναζήτησης αντιθετικών ή άλλων υποστηρικτικών 
επιχειρηµάτων πάνω στα συµπεράσµατα και τις ερµηνείες που αναφέρονται στο άρθρο, 
να έχει καλύτερα αποτελέσµατα ως προς τη διαδικασία κριτικού σχολιασµού άρθρων.  
Ένα σηµαντικό ποσοστό των φοιτητών-φοιτητριών φάνηκε να δυσκολεύονται να 
αναπτύξουν επιχειρήµατα (ή/και συµπεράσµατα) και αναφέρουν, κυρίως, διάφορες 
απόψεις. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να εκλαµβάνουν τα αντιθετικά µε τις απόψεις  τους 
επιχειρήµατα ως προσωπική κριτική και όχι ως προβληµατισµό για αναζήτηση ερµηνειών. 
Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις αναζητούσαν τη «σωστή» απάντηση ή σε άλλες 
περιπτώσεις τη «γνώµη» του διδάσκοντα. Αυτό ενδεχοµένως να είναι απόρροια των 
διδακτικών τεχνικών που έχουν γνωρίσει στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση, όταν µε 
ελάχιστες εξαιρέσεις (αν υπάρχουν) οι γνώσεις εκπορεύονται ως δόγµα από την αυθεντία 
του δασκάλου ή των βιβλίων. Ίσως, αν προωθηθεί η συνεργασία ανάµεσα στα άτοµα έτσι 
ώστε να υπάρχει αλληλοβοήθεια σε θέµατα οργάνωσης και διεξαγωγής της έρευνας, αυτό 
να προωθήσει το διάλογο και εκτός των ωρών διεξαγωγής του σεµιναρίου και να βοηθήσει 
στην ανάπτυξη µιας κοινότητας µέσα στην οποία θα είναι δυνατή η ανταλλαγή απόψεων 
και ο προβληµατισµός ως προς τις αποδεκτές ή «προφανείς» ερµηνείες. 
Από τις εργασίες φάνηκε ότι πολύ λίγοι φοιτητές κατανοούν την αναγκαιότητα ενός 
θεωρητικού πλαισίου στο οποίο θα βασίζεται η έρευνα. Σε πολλές περιπτώσεις το 
θεωρητικό κοµµάτι ελάχιστα συνδέεται ή στηρίζει το ερευνητικό κοµµάτι (Ένα από τα 
πιο ακραία παραδείγµατα είναι ένας φοιτητής που συµπεριέλαβε στην εργασία του ένα 
ολόκληρο κοµµάτι από µια άλλη έρευνα, διατηρώντας στο ακέραιο το ύφος του 
πρωτότυπου. Όταν ρωτήθηκε για ποιο λόγο έβαλε αυτό το κοµµάτι στην εργασία του, 
απάντησε «Κάτι έπρεπε να βάλω για θεωρία και γι’ αυτό έβαλα αυτό»). Θα πρέπει να 
δοθεί περισσότερη έµφαση στο σηµείο αυτό ώστε να γίνει κατανοητή η θέση ενός 
θεωρητικού πλαισίου σε µια έρευνα. 
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Στις συζητήσεις και τις παρουσιάσεις των εργασιών, παρά την έµφαση που δόθηκε 
στην ανάγκη συµµετοχής όλων στην ανάπτυξη του διαλόγου, παρ’ όλα αυτά δεν 
υπάρχει ενεργός συµµετοχή από όλους τους φοιτητές-φοιτήτριες. Αυτό ενδεχοµένως 
οφείλεται στο ότι οι περισσότεροι φοιτητές-φοιτήτριες προέρχονταν από µικρά έτη και 
οι µέχρι τότε εµπειρίες τους αφορούσαν ως επί το πλείστον διαλέξεις, όπου δεν υπάρχει 
ενεργός συµµετοχή των φοιτητών-φοιτητριών στη διαµόρφωση της γνώσης, η οποία 
αποτελεί το αντικείµενο διαπραγµάτευσης κάθε φορά.  
Κατά την ανάπτυξη της έρευνας φαίνεται να µην µπορούν να προχωρήσουν πέρα από 
την απλή παρουσίαση των αποτελεσµάτων και να δώσουν κάποιες ερµηνείες. Σε 
πολλές περιπτώσεις τα συµπεράσµατα δεν συνδέονται µε τα αποτελέσµατα. Γενικότερα 
υπάρχει µια τάση για γενικόλογες αποφάνσεις και αφορισµούς κατά το µοντέλο της 
Έκθεσης Ιδεών που υπάρχει στην ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση (το κείµενο χωρίζεται 
στη διατύπωση των αρνητικών σηµείων, έπειτα των θετικών διαπιστώσεων και στη 
συνέχεια παρατίθενται οι προτάσεις). Όλα αυτά τα στάδια σε αρκετές περιπτώσεις δεν 
συνδέονται άµεσα µε το ερευνητικό κοµµάτι όπου παραθέτουν τα αριθµητικά στοιχεία  
(Ενδεικτικό είναι το παράδειγµα µιας φοιτήτριας, η οποία ενώ στα ευρήµατά της 
φαίνεται ότι υπάρχει εξοπλισµός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές στην πλειοψηφία των 
σχολείων που επισκέφτηκε κατά την έρευνά της χωρίς όµως να αξιοποιείται από τους 
εκπαιδευτικούς, παρ’ όλα αυτά στις προτάσεις αναφέρει ότι το Υπουργείο θα πρέπει να 
δηµιουργήσει περισσότερα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών).  
Για αρκετούς φοιτητές-φοιτήτριες τα χρονικά περιθώρια του ενός εξαµηνιαίου 
µαθήµατος δεν ήταν επαρκή, έτσι αρκετοί φοιτητές δεν είχαν τα χρονικά περιθώρια για 
την άνετη διεξαγωγή της έρευνας και την εκπόνηση της εργασίας. Ενώ ο  αρχικός 
προγραµµατισµός προέβλεπε την ολοκλήρωση του σεµιναρίου σε 10 (+-3) διδακτικά 
τρίωρα,  η διαδικασία επιµηκύνθηκε χρονικά στα 15 διδακτικά τρίωρα. Κύριοι λόγοι 
που είναι δυνατόν να προκάλεσαν τη χρονική απόκλιση είναι όπως διαπιστώνεται από 
τη διάρκεια των επιµέρους φάσεων, η µεγαλύτερη διάρκεια που έλαβε η διαδικασία 
διαµόρφωσης του ερωτηµατολογίου και σχεδιασµού της έρευνας. Επίσης, η εκτίµηση 
του χρόνου που χρειάζεται για τη συγγραφή της εργασίας ήταν, παρά τις σχετικές 
επισηµάνσεις, πολύ υποτιµηµένη. Οι εµπειρίες τους από το σχολείο δεν περιλαµβάνουν 
αναστοχασµό και περίσκεψη ώστε να δηµιουργήσουν δικές τους απόψεις και ερµηνείες, 
διαδικασία, η οποία απαιτεί χρόνο (Ενδεικτικό είναι το σχόλιο κάποιου φοιτητή «ήταν 
µια διαφορετική εργασία, µας κούρασε, δεν µας ζητούσε να διαβάσουµε αλλά να 
σκεφτούµε»). Η υποχρεωτική τήρηση ηµερολογίου, αναφορών (‘παραδοτέων’ µε τη 
σύγχρονη ορολογία) και χρονοδιαγράµµατος εργασιών, τα οποία δεν κρίθηκαν στο 
πλαίσιο των προτεραιοτήτων του µαθήµατος, ως ιδιαίτερα σηµαντικές παράµετροι, θα 
µπορούσε να αντιµετωπίσει το πρόβληµα αυτό. Αυτό ίσως να δηµιουργήσει ‘εντύπωση’ 
καταναγκασµού όµως θα δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να έχουν εποπτεία της 
διαδικασίας, να µπορούν να ανακαλέσουν εύκολα τη γνώση ή στοιχεία από 
προηγούµενες φάσεις, να  µπορούν να επανεξετάσουν κάποια σηµεία που ενδεχοµένως 
να δηµιούργησαν δυσχέρειες στην πορεία της εργασίας αλλά επίσης θα έχουν 
καταγράψει την εµπειρογνωµοσύνη που απέκτησαν ώστε να τη χρησιµοποιήσουν 
αργότερα σε αντίστοιχες εργασίες ή για προσωπική χρήση ως εκπαιδευτικοί. 

Επίλογος 
Με αυτό το σεµινάριο δίνεται στους φοιτητές η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή µε µια 
ολοκληρωµένη διαδικασία εξέτασης των ζητηµάτων που άπτονται τόσο σε θεωρητικό, 
όσο και σε πρακτικό επίπεδο µε την Πληροφορική στο δηµοτικό σχολείο. Η 
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αναδιοργάνωση του σεµιναρίου µπορεί να δώσει λύσεις στα επιµέρους προβλήµατα 
που παρουσιάστηκαν κατά την πρώτη εφαρµογή του.  
Σε επόµενη φάση µπορεί να υπάρξουν σαφέστερα αποτελέσµατα ως προς τη θεώρηση 
και πρακτική αξιοποίηση όσων αποκόµισαν οι φοιτητές-φοιτήτριες από τη διαδικασία 
αυτή. Ιδιαίτερο σηµείο µελέτης αποτελεί η µεταγνώση που έχουν οι φοιτητές-
φοιτήτριες για αυτή τη διαδικασία. Θα ήταν εποικοδοµητικός ένας διάλογος πάνω στις 
γνώσεις και την εµπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διαδικασία της έρευνας και τις 
δυνατότητες που υπάρχουν να αξιοποιηθεί αυτή η γνώση κατά τη διάρκεια της δουλειάς 
τους αργότερα ως εκπαιδευτικοί. Με αυτόν τον τρόπο θα µπορεί να αναπτυχθεί η 
µεταγνωστική διαδικασία που θα βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν πληρέστερα 
τη διαδικασία που προηγήθηκε. 
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