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Το ενιαίο πλαίσιο προγράµµατος σπουδών Πληροφορικής στο 
εκπαιδευτικό µας σύστηµα 
 Tο ∆εκέµβριο του 1997, δόθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγράµµατος Σπουδών Πληροφορικής (Ε.Π.Π.Σ.Π.). Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
(Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Πληροφορικής, 1998) έχει δώσει στη 
δηµοσιότητα και το λεγόµενο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών 
(∆.Ε.Π.Π.Σ.). Είναι σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος 
Σπουδών Πληροφορικής : α) ∆εν περιέλαβε τα µαθήµατα των τότε Τεχνικών Λυκείων 
β) ∆εν δοµήθηκε στην λογική του τι πρέπει να διδαχθεί αλλά τι πρέπει να διδαχθεί σε 
συγκεκριµένα µαθήµατα που είχαν καθοριστεί µε προηγούµενες αποφάσεις της 
ολοµελείας και του τµήµατος Γενικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Οι 
συντάκτες φαίνεται να αποδέχονται το πραγµατολογικό πρότυπο, όµως αυτό που 
διαφαίνεται αργότερα, είναι η εισαγωγή της Πληροφορικής ως αυτόνοµο γνωστικό 
αντικείµενο (τεχνοκεντρική προσέγγιση) και όχι µέσω µιας διάχυσης των 
υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών συνολικά στη µαθησιακή διαδικασία.  

Οι τάσεις που αναδύονται στο περιβάλλον του εκπαιδευτικού µας 
συστήµατος - Η ενσωµάτωση του Εκπαιδευτικού Λογισµικού 
Οι τάσεις που διαµορφώνονται στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα δεν αφορούν 
µεµονωµένα την Πληροφορική, αλλά σχεδόν το σύνολο των γνωστικών αντικειµένων 
(Μόρµορης Ε., 2003). Στη παρούσα ενότητα θα  διερευνήσουµε το τι διαφαίνεται να 
εξελίσσεται, σε σχέση πάντοτε µε την Πληροφορική. 
Στο Γυµνάσιο, αυτό που διακρίνεται ότι έχει προκριθεί, είναι η ένταξη της 
Πληροφορικής στην καλλιέργεια της λεγόµενης τεχνολογικής κουλτούρας. Η 
διαφαινόµενη πρόθεση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είναι να υποστηριχθεί η 
διαθεµατική προσέγγισή του. Στο Λύκειο η πρόθεση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. είναι να µην γίνουν 
αλλαγές. Αντίθετα τόσο η πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου όσο και οι απόψεις 
πολλών εκπαιδευτικών, πολιτικών και άλλων φορέων, κατατείνουν σε µια αναθεώρηση 
των κατευθύνσεων της Γ΄ Τάξης του Ενιαίου Λυκείου. Στα Τ.Ε.Ε. η εξαιρετική 
διασπορά ειδικοτήτων και µαθηµάτων έχει ανασταλεί. Ο Τοµέας Πληροφορικής µε µια 
πρακτικά συγκρατηµένη ανάπτυξη, όχι µόνο διατήρησε το δυναµισµό του αλλά και 
κερδίζει την εµπιστοσύνη των µαθητών. Το πραγµατικό διακύβευµα, είναι η συνεχής 
και λειτουργικά ουσιαστική αναθεώρηση των προγραµµάτων σπουδών, έτσι ώστε αυτές 
να ανταποκρίνονται καλλίτερα στις σύγχρονες απαιτήσεις.  
Τα πρώτα δείγµατα Εκπαιδευτικού λογισµικού που έφθασαν στα Σχολεία, µόνο θετικά 
δεν θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν. Τα γενικά λογισµικά (ευρέως γνωστικού 
αντικειµένου) καλύπτουν ουσιαστικά µόνο µέρος της περιοχής την οποία 
προδιαγράφηκε να καλύπτουν. Η πρωτοτυπία είναι πολύ περιορισµένη ενώ λάθη 
γλωσσικά, επιστηµονικά ακόµη και διεπαφής δεν είναι σπάνια. Τα ειδικά λογισµικά 
έχουν λιγότερες αδυναµίες αλλά υποστηρίζουν µόνο λίγες ενότητες ενός µαθήµατος. 
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Τεχνικά λάθη και ασυµβατότητες µε εγκατεστηµένα λειτουργικά περιβάλλοντα είναι 
πολλαπλώς ανιχνεύσιµα.  

Η διαµόρφωση της διδακτικής πράξης στο περιβάλλον της σχολικής 
µονάδας 
Γυµνάσιο 
Στα Γυµνάσια, η διδακτική πράξη δεν φαίνεται να παρουσιάζει σηµαντικές αλλαγές τα 
τελευταία χρόνια. Από τη χρονιά 1996 – 97 που τυπικά αλλά και κατά το µεγαλύτερο 
µέρος ουσιαστικά, ολοκληρώθηκε η εισαγωγή του µαθήµατος, δύο ουσιαστικές 
αλλαγές έχουν γίνει. Η πρώτη αφορά την διανοµή των δύο (Βουτυράς κ.α., 2000 και 
∆αµιανάκης κ.α., 2000) νέων διδακτικών πακέτων και η δεύτερη τη διακριτική ευχέρεια 
επιλογής ή µη του µαθήµατος από την τρέχουσα χρονιά (2003-2004). Η αίσθηση που  
διαµορφώνουµε, είναι ότι η Πληροφορική όπως και τα άλλα µαθήµατα, βρίσκονται σε 
µια διαδικασία που δεν επιβάλει επί του πρακτέου κάποιες διαφοροποιήσεις από την 
προτεινόµενη διάρθρωση του µαθήµατος. Η µη ύπαρξη επίσης «Εθνικώς 
εξεταζόµενης» ύλης, δίνει µια ελευθερία στους καθηγητές να διαµορφώσουν το µάθηµα 
τους και µε κάποιους προσωπικούς τρόπους.  
Λύκειο 
Η διδακτική πράξη στα µαθήµατα Πληροφορικής στα Ενιαία Λύκεια, διαφέρει 
ουσιαστικά από το καθιερωµένο µοντέλο διδαχής και αξιολόγησης που διέπει αυτή τη 
βαθµίδα. Ο καθηγητής υποστηρίζεται άµεσα από εποπτικό υλικό και πολλές φορές, η 
µετάδοση της γνώσης ουσιαστικοποιείται ή και ελέγχεται µε τη βοήθεια του 
Υπολογιστή. Οι υφιστάµενες υποδοµές υπόκεινται φυσικά σε τεχνολογική απαξίωση - 
παλαίωση. Τα µαθήµατα στα οποία διδάσκονται Εφαρµογές Πληροφορικής / 
Υπολογιστών, Πολυµέσα – ∆ίκτυα και Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό 
Περιβάλλον, διαφέρουν σε πολλά σηµεία της ανάπτυξής τους. Στοιχεία όπως το 
«εθνικώς εξεταζόµενο» ή όχι, η συµµετοχή τους ή όχι στο βαθµό προαγωγής και 
απόλυσης, οι εκπαιδευτικοί προσανατολισµοί των καθηγητών και οι εργαστηριακές 
υποδοµές, διαµορφώνουν τη διδακτική πράξη του κάθε µαθήµατος. 

ΤΕΕ 
Η διδακτική πράξη στα Τ.Ε.Ε., παρουσιάζει µεγάλες διαφοροποιήσεις µεταξύ των 
Τ.Ε.Ε. Το επίπεδο µαθητών και καθηγητών, οι υφιστάµενες υποδοµές, η προϊστορία της 
Σχολικής Μονάδας, οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν κάθε χρονιά και η ύπαρξη ή 
όχι Τοµέα Ηλεκτρονικής µε την ειδικότητα Τεχνικού Υπολογιστών είναι µερικές από 
τις πολλές παραµέτρους που καθορίζουν την εκάστοτε διδακτική πράξη. Το εργασιακό 
περιβάλλον στο οποίο κατευθύνονται οι απόφοιτοι το τοµέα είναι ιδιαίτερα δυναµικό 
(Ηλιάδης Ι. κ.α., 2000).  

Οι παρεµβάσεις στην πορεία για ένα νέο παιδαγωγικό µοντέλο 
Στη διδακτική πράξη  
Οι διδακτικές παρεµβάσεις που µπορούν να υπάρξουν στα µαθήµατα της 
Πληροφορικής, προφανώς και δεν µπορεί να είναι αποσυνδεδεµένες µε ανάλογες 
παρεµβάσεις και στα άλλα µαθήµατα. Ο εργαστηριακός χαρακτήρας των µαθηµάτων 
αλλά κυρίως η διαδραστικότητα των σύγχρονων υπολογιστικών συστηµάτων, ευνοούν 
µια ιδιαιτερότητα, σε καµιά όµως περίπτωση δεν µπορούν να οδηγούν σε µια διδακτική 
νησίδα.   
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Υλοποίηση συγκεκριµένου έργου: Η µέθοδος αυτή έχει πολύ θετικά αποτελέσµατα στο 
Γυµνάσιο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και στο επίπεδο των εργασιών των 
µαθητών στην Α΄ τάξη Ενιαίου Λυκείου στο µάθηµα Εφαρµογές Πληροφορικής / 
Υπολογιστών. Είναι νοµίζουµε φανερό, ότι δύσκολα µπορεί να υλοποιηθεί σε 
µαθήµατα  όπως αυτό της  Ανάπτυξης Εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον. 
∆οκιµή χρήσης µέσων µη συµβατικής εκπαίδευσης: Τακτικές συναντήσεις εκτός 
ωραρίου εργασίας µε τους γονείς, µία τουλάχιστον ανά µήνα, ενεργοποίηση του θεσµού 
του καθηγητή σύµβουλου µε µια τουλάχιστον συνάντηση µε το µαθητή ανά 
δεκαπενθήµερο, είναι γενικά παραδείγµατα αναβάθµισης της διδακτικής πράξης. Η 
απάντηση του καθηγητή σε µηνύµατα (e-mails) των µαθητών σχετικών µε απορίες, 
απαιτεί µεν χρόνο, αλλά αναδύει αίσθηση «διδακτικής ασφάλειας» στους µαθητές.  
Στη ∆ιοίκηση του σχολείου 
Σύµφωνα µε τα ισχύοντα: «ο διευθυντής είναι διοικητικός αλλά και επιστηµονικός - 
παιδαγωγικός υπεύθυνος στο χώρο του σχολείου και αξιοποιεί δηµιουργικά τις 
δυνατότητες όλου του προσωπικού µέσα στο πλαίσιο των διακριτών ρόλων και 
αρµοδιοτήτων του». 
Στην πράξη σήµερα στις περισσότερες των περιπτώσεων οι διευθυντές των σχολείων 
είναι απλοί διαχειριστές της σχολικής µονάδας. Νέες προκλήσεις, όπως ο έλεγχος και η 
αξιολόγηση της ποιότητας του έργου που προσφέρει η σχολική µονάδα αποτελούν 
αναγκαίες παρεµβάσεις της ∆ιοίκησης της Σχολικής µονάδας και για την αντιµετώπισή 
τους χρειάζεται ένας διευθυντής ο οποίος δεν θα στηρίζεται απλά στην εµπειρία του, 
αλλά σε µια οργανωµένη επιστηµονική γνώση. Η δηµιουργία αξιόπιστων διαδικασιών 
για τον έλεγχο και την αξιολόγηση του παραγόµενου εκπαιδευτικού έργου είναι ίσως η 
µεγαλύτερη πρόκληση που θα αντιµετωπίσει σύντοµα το εκπαιδευτικό µας σύστηµα 
(Κανίδης Β., Αποστολάκης Ι., 2003). 
Στη συνεχή  υποστήριξη  του δασκάλου της Πληροφορικής
Ο καθηγητής πληροφορικής  είναι αναγκαίο να επαναπροσδιορίσει το ρόλο του. Το 
σχολείο, όπως διαµορφώθηκε τα τελευταία διακόσια (200) χρόνια, είναι το µαζικό 
σχολείο. Το βιβλίο, το εργαστήριο, οι διαλέξεις, η οργάνωση της τάξης είναι φτιαγµένα 
έτσι ώστε να βελτιστοποιείται η αποτελεσµατικότητα. Το νέο περιβάλλον απαιτεί ξανά 
την διαφοροποίηση, µε την τεχνολογία, η οποία, ενώ µέχρι χθες οδηγούσε στη 
µαζικοποίηση, σήµερα µπορεί να οδηγήσει στη µαζική εξατοµίκευση. Όπως το χαρτί 
και η τυπογραφία ήταν το µέσο για τη µαζικοποίηση της εκπαίδευσης, έτσι και οι 
υπολογιστικές και δικτυακές τεχνολογίες είναι το µέσο για τη µαζικοποίηση αυτής της 
νέας, αναγκαίας για την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) εκπαίδευσης (Χατζηλάκος, 
2000). 
Ο δάσκαλος της Πληροφορικής δεν πρέπει να αποτελεί το συνηθισµένο υποζύγιο της 
σχολικής πράξης. Σε Σχολικές Μονάδες Λυκείων µε ένα καθηγητή, δεν υπάρχει 
πρακτικά πτυχή του εκπαιδευτικού, εξεταστικού και λειτουργικού έργου του Σχολείου 
στην οποία δεν εµπλέκεται. Ίσως θα πρέπει να δει το ΥΠ.Ε.Π.Θ. την ανταµοιβή, έστω 
και συµβολικά, του δασκάλου της Πληροφορικής. Είναι δυστυχώς ανέφικτο, να 
προχωρήσει η όποια καινοτοµία, στο βαθµό που αυτή απαιτεί περισσότερη προσπάθεια, 
χωρίς να συνοδεύεται  µε την ανάλογη ηθική και υλική επιβράβευσή της.  

Προκλήσεις του νέου παιδαγωγικού µοντέλου 
Στην ενότητα αυτή δίνονται δοµικά στοιχεία που θα µπορούσαν να συνεισφέρουν στον 
προβληµατισµό και στην συζήτηση για µια νέα διδακτική πράξη και ένα νέο σχολείο. 
Επιπλέον θα µπορούσαν να είναι ένα σηµείο εκκίνησης σε µια δοµηµένη συζήτηση και 
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διάλογο µε τους δασκάλους της Πληροφορικής. Συζητάµε για ένα νέο ∆ιδακτικό, 
Επικοινωνιακό µοντέλο καθώς και για το µοντέλο Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης το οποία 
συνεισφέρουν στην συγκρότηση αλλά και στο περιεχόµενο ενός παιδαγωγικού 
µοντέλου (Παντάνο, 2002).  

Νέο ∆ιδακτικό µοντέλο 
Ένα διδακτικό µοντέλο αποτελεί το εργαλείο που θα µεταδώσει µια σειρά από γνώσεις 
και ικανότητες. Οι σηµαντικότεροι παράµετροι για να γίνει δυνατός ο σχεδιασµός του 
είναι (και µε αυτή τη σειρά) : α) Τα  χαρακτηριστικά των εκπαιδευόµενων (µοντέλο 
µαθητή), β) Γενικοί και ειδικοί Εκπαιδευτικοί στόχοι και γ) Οι Μαθησιακές / 
διδακτικές στρατηγικές. Θα επιλεγούν µαθησιακές θεωρίες και πάνω σ΄ αυτές θα 
σχεδιαστούν στη συνέχεια µαθησιακές και διδακτικές στρατηγικές για τις οποίες θα 
δοθούν τα βασικά τους στοιχεία.  
Το µοντέλο του µαθητή είναι η βάση για τη δηµιουργία ευέλικτων µαθησιακών 
διαδικασιών : α) για να µπορεί να διδάσκει αποτελεσµατικά ο δάσκαλος, β) για να έχει 
ανάγκη από λεπτοµερειακές πληροφορίες για τους µαθητές, που  βοηθούν στον 
προσδιορισµό των ιδιαίτερων µαθησιακών χαρακτηριστικών του µαθητή, καθορίζοντας 
ανάλογα τα δυνατά και αδύνατα σηµεία τους. Για το σχεδιασµό του εκπαιδευτικού 
προγράµµατος, οι στόχοι καθορίζουν τη δοµή του περιεχοµένου όλου του µαθήµατος. 
Οι στόχοι χωρίζονται στους γενικούς και τους ειδικούς. Στους γενικούς 
εκπαιδευτικούς στόχους περιλαµβάνονται: η απόκτηση της ικανότητας δηµιουργίας 
λογικών σκέψεων και συσχετισµών, η άσκηση του νου, η απόκτηση της ικανότητας 
διατύπωσης ακριβούς και σαφούς γραπτού και προφορικού λόγου, η ενδυνάµωση 
αρετών που συντελούν στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ατόµου κ.α. Οι 
ειδικοί εκπαιδευτικοί στόχοι καθορίζονται ανάλογα µε την πνευµατική ωρίµανση, την 
εµπειρία και το γνωστικό υπόβαθρο των εκπαιδευοµένων. 
Θα µπορούσαµε συνοπτικά να πούµε ότι στην  πορεία προς ένα νέο ∆ιδακτικό µοντέλο 
χρειάζεται να:  
• Επαναπροσδιορίσουµε τα κίνητρα και τις ανάγκες των µαθητών µας 
• Προσδιορίσουµε  προσωπικούς τρόπους µάθησης και να δροµολογήσουµε νέες 

∆ιδακτικές-µαθησιακές στρατηγικές: α)Υιοθετώντας  ένα  δοµηµένο µαθησιακό 
κύκλο (Έλεγχος προϋπαρχόντων γνώσεων, Απόκτηση  νέων Γνώσεων, Σταδιακό 
έλεγχο των νέων Γνώσεων, Σταδιακό έλεγχο των νέων γνώσεων, Αφοµοίωση και 
απόκτηση γνώσεων, Αξιολόγηση γνώσεων, Συµπλήρωση και εµβάθυνση), β) 
Αναπτύσσοντας µεθόδους  διδαχής  µε χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού, γ) 
Προσδιορίζοντας εργαλεία όπως  παρουσιάσεις µελετών περιπτώσεων, πλαισίου 
ανάπτυξης συνθετικών  εργασιών κ.λπ. δ) Προσδιορίζοντας τον τρόπο 
αξιολόγησης. 

• Επαναπροσδιορίσουµε τους γενικούς και ειδικούς εκπαιδευτικούς στόχους. 

Νέο Επικοινωνιακό µοντέλο 
Το σενάριο λειτουργίας είναι σχεδόν πάντα καθηγητηκοκεντρικό. Στο επικοινωνιακό 
µοντέλο προσδιορίζονται χαρακτηριστικά όπως: α) Οι Αλληλεπιδραστικές δυνατότητες 
β) Η δυνατότητα παράδοσης µαθήµατος µε αλληλεπίδραση  και γ) Οι τρόποι 
επικοινωνίας  δασκάλου και µαθητών.  
Τα Είδη Επικοινωνίας θα µπορούσαν να είναι: Εκπαιδευτής µε εκπαιδευόµενο µε τη 
βοήθεια chat, Εκπαιδευτής µε εκπαιδευτικό υλικό, αφού αυτός επιλέγει τη ροή του 
εκπαιδευτικού περιεχοµένου, Εκπαιδευόµενος µε εκπαιδευόµενο µε τη βοήθεια chat, 
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Εκπαιδευόµενος µε εκπαιδευτικό υλικό, χωρίς δυνατότητα παρέµβασης στο 
περιεχόµενο ή στη ροή  κ.λπ. 

Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης 
Στην  πορεία προς ένα νέο Μοντέλο Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης για την υποστήριξη 
της µαθησιακής διαδικασίας αλλά και της Σχολικής Μονάδας (Κανίδης Β., 
Αποστολάκης Ι., 2003) συνολικά χρειάζεται να δούµε θέµατα όπως: Παραγωγή, 
ενσωµάτωση  και επικαιροποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού, Τεχνολογικές υποδοµές 
(εφαρµογές λογισµικού) για την διαχείριση µαθητών και µαθηµάτων, Οργάνωση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας ανά εκπαιδευτικό αντικείµενο, Σχεδίαση προγραµµάτων 
επαγγελµατικής επιµόρφωσης των δασκάλων, Εφαρµογή της τεχνολογίας σαν µέσο 
υποβοήθησης ειδικών αναγκών των µαθητών, Η χρήση της τεχνολογίας για την 
ενίσχυση της επικοινωνίας µε την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα, Αναζήτηση 
οικονοµικών και άλλων πόρων για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, 
Εξασφάλιση πρόσβασης των µαθητών στο ∆ιαδίκτυο, Εξασφάλιση διαδικασιών για την 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και της σχολικής µονάδας. 

Επίλογος-Συµπεράσµατα 
Στο νέο περιβάλλον, µε βάση τις εµπειρίες και  τα λάθη µας υπάρχει πεδίο συζήτησης 
για την δόµηση ενός νέου, πρότυπου παιδαγωγικού µοντέλου που θα διαπερνά το 
σύνολο των θεµατικών αντικειµένων της Πληροφορικής στην ∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση. 
Το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο στηρίζονται τα παιδαγωγικά µοντέλα λαµβάνει 
υπόψη του όχι µόνο τον τρόπο µε τον οποίο η πληροφορία παρέχεται στον µαθητή, 
αλλά και πώς ο ίδιος προσλαµβάνει αυτή την πληροφορία και την αξιοποιεί για να 
δηµιουργήσει νέες γνώσεις. Στηριζόµενοι κυρίως σε αυτό δόθηκε ένα πλαίσιο για την 
δόµηση ενός πρότυπου παιδαγωγικού µοντέλου ως συνισταµένη ενός νέου ∆ιδακτικού 
και Επικοινωνιακού µοντέλου καθώς και ενός νέου µοντέλου Οργάνωσης και 
∆ιαχείρισης. 
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