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Περίληψη 
Η εργασία αυτή έχει ως επίκεντρο τη σκέψη των µαθητών κατά την ανάλυση ενός προβλήµατος της 
καθηµερινής ζωής. Η επίλυση προβληµάτων είναι ένας µεγάλος χώρος έρευνας στη ∆ιδακτική των 
Θετικών Επιστηµών και στοιχεία χρησιµοποιούνται στην προσπάθειά µας να κατανοήσουµε τη σηµασία 
της προσέγγισης προβληµάτων από τους µαθητές στο πλαίσιο της Πληροφορικής. Τα  ερευνητικά 
δεδοµένα αυτής της µελέτης έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο του µαθήµατος «Ανάπτυξη εφαρµογών σε 
προγραµµατιστικό περιβάλλον» της Γ΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου. Οι απαντήσεις των µαθητών όταν τους 
ζητήθηκε να αναλύσουν ένα καθηµερινό πρόβληµα µελετήθηκαν και εντοπίστηκαν συλλογισµοί οι 
οποίοι υποδεικνύουν εννοιολογικά προβλήµατα. Τα εννοιολογικά αυτά προβλήµατα έχουν 
κατηγοριοποιηθεί και παρουσιάζονται. ∆ιδακτικές προτάσεις για την αντιµετώπισή τους συζητούνται 
επίσης. 
Λέξεις-Κλειδιά: ∆ιδακτική Πληροφορικής, Ανάλυση προβλήµατος, Ιδέες µαθητών, Εµπειρική Έρευνα 
 
Abstract 
This paper focuses on students� thinking while analyzing a problem of everyday life. The problem 
solving is a broad domain of research in science and mathematics education and experience from this 
area can help us to understand students� approaches to problem solving in the computer context. The 
empirical data of this study have been collected in the frame of the subject �Development of applications 
in a programming environment�, which is taught in the 3rd grade of upper secondary school. Students 
have been asked to organize the solution of a simple everyday problem. Students�  responses have been 
studied and types of reasoning have been identified, which show conceptual problems. These problems 
have been categorized and are presented here. Teaching implications are also discussed. 
 
 
Εισαγωγή 
 
Η εισαγωγή της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση έχει ανοίξει ένα µεγάλο κύκλο συζητήσεων 
σχετικά µε το ρόλο της στην εκπαίδευση, τον τρόπο εισαγωγής της, τις προτεραιότητες στο 
περιεχόµενο, την οργάνωση διδακτικών παρεµβάσεων (Makrakis, 1988, Κοντογιαννοπούλου-
Πολυδωρίδη, 1992, Φιλοκύπρου κ.α., 1994, Κόµης, 1996). Στην εργασία αυτή υιοθετούµε την 
άποψη ότι το �παράδειγµα� της ∆ιδακτικής των Μαθηµατικών και των Φυσικών Επιστηµών, 
που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 30 χρόνια, θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως πλαίσιο για 
τις ερευνητικές και διδακτικές δραστηριότητες της ∆ιδακτικής της Πληροφορικής 
(Κουµούσης & Σπηλιωτοπούλου, 1999). Το παράδειγµα αυτό δηµιουργήθηκε από την 
κυριαρχία της σχολής της γνώσης, που έχει καθιερωθεί ως εποικοδοµισµός (constructivism) 
(Tobin, Tippins & Gallard, 1994).   
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Σε µια εποικοδοµιστική προοπτική, ο άνθρωπος θεωρείται ότι, µε βάση αφ� ενός τις 
καινούργιες πληροφορίες που του προσφέρονται και αφ� ετέρου τις διάφορες προηγούµενες 
εµπειρίες του από το περιβάλλον, αναπτύσσει τη σκέψη του και κατασκευάζει µόνος του την 
καινούργια γνώση. Άρα σηµαντικά για τη διδασκαλία είναι δύο δεδοµένα: α) τα γνωστικά 
σχήµατα, τα οποία ο µαθητής έχει ήδη σχηµατίσει και β) η δοµή, το περιεχόµενο και η 
οργάνωση της καινούργιας πληροφορίας. Αυτά τα δυο σηµεία και η µεταξύ τους σύνδεση θα 
µπορούσε να ισχυρισθεί κάποιος ότι είναι σήµερα δυο γενικές αρχές για τη ∆ιδακτική σχεδόν 
όλων των µαθηµάτων.  
Οι µαθητές παρ� ότι µπορεί να µην έχουν άµεσες εµπειρίες  από τη χρήση των υπολογιστών, 
δηµιουργούν, όµως, ιδέες για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, τη λειτουργία, τον ρόλο του και 
τις διαδικασίες που σχετίζονται µε αυτόν από το κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον µέσα στο 
οποίο µεγαλώνουν και από εµπειρίες από άλλους χώρους που πιθανόν παρουσιάζουν κάποια 
σχέση µε τις έννοιες της Πληροφορικής. Σ� αυτό το σηµείο µπορεί να λειτουργήσει το 
ερευνητικό �παράδειγµα� της ∆ιδακτικής των Θετικών Επιστηµών και στη ∆ιδακτική της 
Επιστήµης των Υπολογιστών. Μπορούµε λοιπόν να σχεδιάζουµε αποτελεσµατικότερα τις 
διδακτικές µας παρεµβάσεις στηριζόµενοι στις αντιλήψεις που οι µαθητές έχουν ήδη 
δηµιουργήσει. Αυτό σηµαίνει ότι είναι απαραίτητη η διερεύνηση, καταγραφή και ερµηνεία 
της σκέψης των µαθητών για διάφορα θέµατα της πληροφορικής.   
Η µελέτη της σκέψης των µαθητών όταν αρχίζουν να προσεγγίζουν ένα πρόβληµα είναι το 
επίκεντρο αυτής της µελέτης. Η σκέψη των µαθητών, όπως εκφράζεται µέσα από τις 
συγκεκριµένες συµπεριφορές των µαθητών κατά την αντιµετώπιση ενός προβλήµατος και 
ιδιαίτερα στην πρώτη φάση, κατά την ανάλυσή του δηλαδή, διερευνάται και σηµεία αιχµής 
επισηµαίνονται και συζητούνται στην εργασία αυτή. Η ανάλυση προβλήµατος µπορεί να 
θεωρηθεί ως το σύνολο των πρώτων συλλογισµών των µαθητών στις προσπάθειές τους να 
επιλύσουν κάποιο πρόβληµα. Η διεργασία αυτή µπορεί να θεωρηθεί ως µια πολύ σηµαντική 
διαδικασία για οποιοδήποτε χώρο, αλλά εδώ αντιµετωπίζεται στο πλαίσιο του µαθήµατος της 
πληροφορικής. 

 
Επίλυση προβληµάτων � Ανάλυση προβλήµατος 
 
Ενώ τα προβλήµατα είχαν µια κεντρική θέση στα σχολικά αναλυτικά προγράµµατα από την 
αρχαιότητα σε διάφορους λαούς όπως οι Αιγύπτιοι, οι Κινέζοι, οι Αρχαίοι Έλληνες, η επίλυση 
προβληµάτων δεν είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον (Stanic & Kilpatrick, 1989). Μόλις το 1980 
στην Agenda for Action του Εθνικού Συµβουλίου των Καθηγητών των Μαθηµατικών των 
ΗΠΑ, η επίλυση προβληµάτων χαρακτηρίστηκε ως µια από τις δέκα «περιοχές βασικών 
δεξιοτήτων» και δέχεται την υπόθεση ότι υπάρχει άµεση σχέση ανάµεσα στην επίλυση 
προβληµάτων στα µαθηµατικά και στην επίλυση προβληµάτων σε άλλες περιοχές της ζωής 
µας. Σήµερα η επίλυση προβληµάτων θεωρείται ότι αποτελεί µια από τις κύριες ανθρώπινες 
νοητικές δραστηριότητες, τόσο σε επίπεδο καθηµερινής ζωής, όσο και σε επίπεδο αναλυτικών 
προγραµµάτων κυρίως των Μαθηµατικών και κατά δεύτερο λόγο των Φυσικών Επιστηµών. Η 
σκέψη, η επίλυση προβληµάτων και η γνώση είναι έννοιες που σχετίζονται και για τις οποίες 
υπάρχουν πολύ τρόποι ορισµού και πολλές διαφωνίες ανάµεσα στους ψυχολόγους. Ένας 
συµβιβαστικός ορισµός είναι αυτός που διατυπώνεται από τον Mayer (1983) ως εξής: Η 
σκέψη είναι αυτό που συµβαίνει όταν κάποιος λύνει ένα πρόβληµα, που σηµαίνει, ότι παράγει 
συµπεριφορά που κινεί το άτοµο από µια δεδοµένη θέση σε µια θέση-σκοπό, ή τουλάχιστον 
προσπαθεί να επιτύχει αυτή την αλλαγή. Έτσι ο Johnson (1972) όρισε τη σκέψη ως �επίλυση 
προβλήµατος� και ο Polya (1968) πρότεινε ότι η επίλυση προβλήµατος βασίζεται σε γνωστική 
διαδικασία που έχει ως αποτέλεσµα �την εύρεση µιας εξόδου από µια δυσκολία, ενός δρόµου 
γύρω από ένα εµπόδιο, την επίτευξη ενός σκοπού που δεν είναι άµεσα επιτεύξιµος.� Όµως τι 
είδους γνώσεις ή νοητικές διεργασίες σχετίζονται µε την επίλυση των προβληµάτων; Για την 
επίλυση ενός προβλήµατος ο Mayer (1983) ισχυρίζεται ότι εµπλέκονται διάφοροι τύποι 
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γνώσης: γλωσσική γνώση (linguistic knowledge), γνώση συµβόλων και σηµασιών (semantic 
knowledge), γνώση γενικότερων σχηµάτων (schema knowledge) π.χ. γνώση ειδών και 
µορφών προβληµάτων, διαδικαστική γνώση (procedural knowledge), γνώση στρατηγικών 
(strategic knowledge) π.χ. το να θέτεις σ� ένα πρόβληµα υποστόχους. Ο Greeno (1980) θεωρεί 
ότι δυο σηµαντικές δεξιότητες χρειάζονται για τον χειρισµό σ� αυτή την περιοχή: ο 
σχεδιασµός, δηλαδή η χρήση µιας ανάλυσης που να οδηγεί σε κάποιο αποτέλεσµα και η 
αναπαράσταση, που σχετίζεται µε την κατανόηση του προβλήµατος. Παρατηρούµε µια 
οµοιότητα σε εννοιολογικές οντότητες που σχετίζονται µε την επίλυση προβληµάτων στα 
Μαθηµατικά και στην Επιστήµη των Υπολογιστών. Αυτές οι δυο δεξιότητες, λοιπόν, ο 
σχεδιασµός και η αναπαράσταση µπορούν να θεωρηθούν ως η πρώτη φάση για την 
πετυχηµένη λύση ενός προβλήµατος και αποτελούν την ενότητα �ανάλυση προβλήµατος�. 
Tο θέµα της έρευνας αυτής σχετίζεται µε την ενότητα «Ανάλυση προβλήµατος» του 
µαθήµατος «Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον». Το µάθηµα αυτό 
αφορά τους µαθητές της τρίτης τάξης του Ενιαίου Λυκείου που έχουν επιλέξει τον κύκλο 
«πληροφορικής και υπηρεσιών» της τεχνολογικής κατεύθυνσης. Η καλλιέργεια δεξιοτήτων 
σχετικών µε την κατανόηση, ανάλυση και λύση προβληµάτων θεωρείται ως µια πολύ 
σηµαντική διάσταση τόσο του συγκεκριµένου µαθήµατος όσο και των γενικότερων 
ικανοτήτων, που ένας µαθητής πρέπει να αποκτά στη β/θµια εκπαίδευση. Η αλγοριθµική 
σκέψη είναι µια δραστηριότητα άµεσα σχετιζόµενη µε τη λογική, ανεξάρτητη της γλώσσας 
προγραµµατισµού, απαραίτητο και βασικό θεµέλιο για την ανάπτυξη των προγραµµατιστικών 
δεξιοτήτων και ως εκ τούτου συµφωνούµε µε την άποψη των Πολίτη & Κόµη (1999) για την 
ιδιαίτερη σηµασία της. 
Η έννοια «πρόβληµα» αποτελεί τη βάση για τις επόµενες έννοιες και διαδικασίες του 
µαθήµατος. Βασικότερος στόχος είναι να προσεγγίσουν οι µαθητές τις εννοιολογικές όψεις 
ενός πραγµατικού προβλήµατος και να χρησιµοποιούν συστηµατικές τεχνικές, για να το 
αναλύσουν σε απλούστερα υποπροβλήµατα των οποίων η λύση είναι ευκολότερο να βρεθεί ή 
να σχεδιαστεί, από ότι η λύση του αρχικού προβλήµατος. Οι µαθητές µέσω αυτής της 
ενότητας προετοιµάζονται για να µπορέσουν αργότερα να µάθουν να διακρίνουν τα 
προβλήµατα που επιδέχονται λύσεις µε τη χρήση υπολογιστή και στη συνέχεια να σχεδιάζουν 
τέτοιες λύσεις. Η µορφή και η δοµή αυτών των συλλογισµών σε µια τέτοια νοητική διεργασία 
έχει ιδιαίτερη σηµασία, καθώς αποτελεί τη βάση της κοινής λογικής και έχει ένα 
διεπιστηµονικό χαρακτήρα. Ο εντοπισµός των συµπεριφορών και των δυσκολιών που 
εµφανίζουν οι µαθητές όταν αναλύουν ένα πρόβληµα αποτελεί σηµείο αιχµής για τη 
διδακτική πράξη και όψεις τους µελετώνται και συζητούνται στη συνέχεια. 

 
Η έρευνα 
 
Για την πραγµατοποίηση της έρευνας χρησιµοποιήθηκε ένας προβληµατισµός, η µορφή του 
οποίου παρουσιάζεται στο Παράρτηµα. Τον προβληµατισµό αντιµετώπισαν 17 µαθητές ενός 
τµήµατος γενικής κατεύθυνσης του 5ου Ενιαίου Λυκείου Πάτρας και 20 µαθητές του 
τµήµατος τεχνολογικής κατεύθυνσης του Ενιαίου Λυκείου Παραλίας. Τα δύο τµήµατα 
επιλέχθηκαν, ώστε να συλλεχθούν δεδοµένα από ένα κάπως διευρυµένο δείγµα. Στόχος ήταν, 
κυρίως, ο εντοπισµός µιας ποικιλίας ποιοτικών χαρακτηριστικών της σκέψης των µαθητών 
κατά την ανάλυση προβλήµατος και όχι ο εντοπισµός διαφορών ανάµεσα στα δυο τµήµατα. 
Και στις δύο τάξεις που πραγµατοποιήθηκε αυτή η έρευνα, το αντίστοιχο µάθηµα είχε 
διδαχθεί πριν από αρκετό καιρό (στην αρχή περίπου της σχολικής χρονιάς) από τους 
καθηγητές της τάξης µε τη συνήθη διδακτική πρακτική. Αυτός ήταν ένας λόγος που στον 
προβληµατισµό συµπεριλήφθηκε η ολοκληρωµένη ανάλυση ενός άλλου απλού προβλήµατος 
ώστε να θυµίσει στους µαθητές τα βασικά στοιχεία του µαθήµατος "ανάλυση προβλήµατος". 
Και οι δύο προβληµατισµοί είχαν ως θέµα δραστηριότητες που εµπίπτουν σε καθηµερινές και 
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ευχάριστες καταστάσεις της ζωής των µαθητών. Η εµπλοκή των µαθητών µε την 
δραστηριότητα διήρκεσε µια διδακτική ώρα. 

  
Ανάλυση των απαντήσεων των µαθητών 
 
Οι µαθητές ασχολήθηκαν µε ενδιαφέρον µε τον προβληµατισµό και την ανάλυση και 
παρουσίαση των συλλογισµών τους. Κάποιος θα ισχυριζόταν ότι ήταν µια εύκολη ιστορία για 
µαθητές Γ΄ Λυκείου. Παρ� όλα αυτά η τελική οργάνωση των κατηγοριών εµφάνισε 
συλλογισµούς που φανερώνουν εννοιολογικά προβλήµατα στις προσεγγίσεις τους. Τα 
εννοιολογικά προβλήµατα που εντοπίστηκαν κατά την ανάλυση του προβληµατισµού που 
δόθηκε στους µαθητές παρατίθενται στη συνέχεια µε τη σειρά του πλήθους των εµφανίσεών 
τους στις απαντήσεις των µαθητών. Επιλέχθηκε να παρουσιαστούν αρχικά µε τη µορφή του 
πίνακα ώστε να δοθούν έτσι αναλυτικές εξηγήσεις και περιγραφές όσον αφορά στα είδη των 
εννοιολογικών προβληµάτων και στη συχνότητα εµφάνισής τους. Στη στήλη "Περιγραφή 
εννοιολογικού προβλήµατος" που ακολουθεί εµφανίζεται η γενική περιγραφή των 
προβληµατικών συλλογισµών που εµφανίστηκε στις απαντήσεις των µαθητών. Η δεύτερη 
στήλη εµφανίζει το πλήθος των απαντήσεων στις οποίες εντοπίστηκε το κάθε πρόβληµα και 
το ποσοστό επί του συνόλου των απαντήσεων (ή των µαθητών). 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
 

Περιγραφή εννοιολογικών προβληµάτων 
Πλήθος 

απαντήσεων-   
 % ποσοστό 

Εννοιολογικό πρόβληµα 1: Ένα πρόβληµα αναλύεται σε ένα µόνο υποπρόβληµα στο 
κατώτερο επίπεδο, το οποίο όµως είναι ένα πολύ µικρό µέρος του προβλήµατος και 
υπάρχουν πολλά ακόµη προφανή µέρη του που παραλείπονται. 

16 
( 43 %) 

Εννοιολογικό πρόβληµα 2: Κάποιο από τα υποπροβλήµατα ενός προβλήµατος στην 
πραγµατικότητα δεν αποτελεί µέρος του προβλήµατος, δεν σχετίζεται δηλαδή µε το 
πρόβληµα µε τέτοιο τρόπο που να µπορεί να θεωρηθεί µέρος του. 

13 
( 35 %) 

Εννοιολογικό πρόβληµα 3: Κάποια από τα υποπροβλήµατα ενός προβλήµατος δεν 
περιγράφουν διαφορετικά µεταξύ τους τµήµατα ή πτυχές του προβλήµατος αλλά 
διαφορετικές πιθανές απαντήσεις ή λύσεις στο πρόβληµα. 

12 
( 32 %) 

Εννοιολογικό πρόβληµα 4: Ένα πρόβληµα αναλύεται σε ένα µόνο υποπρόβληµα στο 
κατώτερο επίπεδο, το οποίο όµως στην πραγµατικότητα είναι το ίδιο ακριβώς 
πρόβληµα αλλά µε διαφορετικό όνοµα ή µε ποιο αναλυτική περιγραφή. 

11 
( 30 %) 

Εννοιολογικό πρόβληµα 5: ∆ιάφορα υποπροβλήµατα ενός προβλήµατος, 
τοποθετούνται σε γραµµική σειρά το ένα κάτω από το άλλο (πιθανόν σύµφωνα µε τη 
χρονική σειρά των αντίστοιχων διαδικασιών) αντί να τοποθετηθούν όλα στο ίδιο 
επίπεδο κάτω από τον τίτλο του γενικότερου προβλήµατος 

10 
( 27 %) 

Εννοιολογικό πρόβληµα 6: ∆ύο προβλήµατα ή υποπροβλήµατα έχουν προφανώς 
άµεση σχέση αλλά δεν τοποθετούνται κάτω από το ίδιο πρόβληµα. 

5 
( 14 %) 

Εννοιολογικό πρόβληµα 7: Ένα σηµαντικό τµήµα ή ερώτηµα ενός προβλήµατος 
σχεδιάζεται σαν ένα ξεχωριστό υποπρόβληµα του ίδιου επιπέδου µε το πρόβληµα 
αυτό. 

2 
( 5 %) 

Εννοιολογικό πρόβληµα 8: Κάποια υποπροβλήµατα συνδέονται µε περισσότερα από 
ένα υπερπροβλήµατα σε ανώτερο επίπεδο ανάλυσης (γίνεται ανάλυση του 
προβλήµατος σε ∆ίκτυο κι όχι σε ∆ένδρο όπως θα έπρεπε). 

1 
( 3 %) 

Εννοιολογικό πρόβληµα 9: Ένα πρόβληµα αποτελείται από περισσότερα από ένα 
διαφορετικά προφανή υποπροβλήµατα, αλλά δεν αναλύεται στο κατώτερο επίπεδο 
στα επιµέρους υποπροβλήµατα. 

1 
( 3 %) 

Εννοιολογικό πρόβληµα 10: Ένα υποπρόβληµα είναι πολύ πιο γενικό από το 
πρόβληµα του οποίου έχει τεθεί ως υποπρόβληµα, έπρεπε δηλαδή να έχει τοποθετηθεί 
σε υψηλότερο επίπεδο ανάλυσης και όχι σε χαµηλότερο. 

1 
( 3 %) 
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Εκτός των όσων περιλαµβάνονται στον Πίνακα Ι, ένα πρόβληµα το οποίο εντοπίστηκε σε όλα 
σχεδόν τα γραπτά των µαθητών ήταν το ότι οι τίτλοι που έδιναν οι µαθητές στα προβλήµατα 
και τα υποπροβλήµατα που προσδιόριζαν στην ανάλυσή τους, δεν ήταν αρκετά σαφείς και 
περιεκτικοί έτσι ώστε να µπορεί ένας τρίτος αναγνώστης να διαβάσει την ανάλυση και να 
καταλάβει εύκολα σε τι αναφέρεται το πρόβληµα. Το συγκεκριµένο έργο όµως είναι κάτι που 
γενικά θεωρείται µια δύσκολη υπόθεση, ακόµη και όταν προσεγγίζεται από επαγγελµατία 
αναλυτή. Ούτως ή άλλως για τον εντοπισµό τέτοιου είδους προβληµάτων δεν µπορούν να 
υπάρξουν συγκεκριµένα κριτήρια έτσι ώστε να µπορεί να καταταχθεί µεταξύ των 
"εννοιολογικών προβληµάτων" του παραπάνω πίνακα. Παρόλα αυτά, το συγκεκριµένο σηµείο 
είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έµφαση κατά τη διδακτική διαδικασία 
ώστε οι µαθητές να συνειδητοποιούν τη σηµασία του θέµατος.  
Στο Σχήµα 1 παρουσιάζονται τα εννοιολογικά προβλήµατα που παρουσιάστηκαν στις 
προηγούµενες παραγράφους, κατηγοριοποιηµένα µε τη µορφή ενός "συστηµικού δικτύου" 
(Bliss, J, Ogborn, J. & Monk, M., 1983), έτσι ώστε να µπορεί ο αναγνώστης αυτής της 
εργασίας, να έχει µια καλύτερη εικόνα των σχέσεων που υπάρχουν µεταξύ των προβληµάτων 
που εντοπίστηκαν. Η κατηγοριοποίηση αυτή γίνεται µε βάση τα εννοιολογικά προβλήµατα 
που αφορούν σε κάποιο υποπρόβληµα της ανάλυσης του µαθητή. Στο τελευταίο επίπεδο του 
δικτύου αντιστοιχούν οι δέκα κατηγορίες του Πίνακα Ι. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 1: Συστηµικό ∆ίκτυο για τα εννοιολογικά προβλήµατα των µαθητών 
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Συζήτηση 
Οι κατηγορίες εννοιολογικών προβληµάτων που απαριθµούνται στον παραπάνω πίνακα 
περιλαµβάνουν όλα τα προβλήµατα που εντοπίσθηκαν απ' τη µελέτη των απαντήσεων που 
συγκεντρώσαµε. Τα πιο συνηθισµένα από αυτά είναι τα επτά πρώτα και είναι αυτά που 
χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διδασκαλία της ενότητας "ανάλυση προβλήµατος". 
Παρ� όλο ότι το πλήθος των απαντήσεων στα προβλήµατα 6 και 7 είναι µικρό 
συµπεριλαµβάνονται µεταξύ των πιο συνηθισµένων, καθώς αναγνωρίσθηκαν ως σηµαντικά 
και µέσα από προηγούµενη εµπειρία µε τις νοητικές διεργασίες κατά την ανάλυση 
προβληµάτων έξω από το πλαίσιο της έρευνας. Τα πέντε τελευταία (ως προς τη συχνότητα 
εµφάνισης) προβλήµατα, ενώ είναι πολύ σηµαντικά (σηµαίνει ότι οι µαθητές που τα έκαναν 
έχουν πολύ σοβαρές ελλείψεις στην ενότητα "ανάλυση προβλήµατος"), δεν συναντώνται τόσο 
συχνά, επειδή συνήθως οι αντίστοιχες έννοιες γίνονται εύκολα κατανοητές από τους µαθητές.  
Τα προβλήµατα που συναντώνται συχνότερα σε γραπτά των µαθητών είναι τα πέντε πρώτα 
του πίνακα. Τα εννοιολογικά προβλήµατα 1, 4 και 5 µοιάζουν µεταξύ τους, καθώς και στα 
τρία κάποιο πρόβληµα αναλύεται σε ένα µόνο υποπρόβληµα στο αµέσως κατώτερο επίπεδο. 
Οι µαθητές αυτοί δεν έχουν αντιληφθεί ότι ένα πρόβληµα αναλύεται σε κατώτερο επίπεδο αν 
µπορούµε να εντοπίσουµε για αυτό περισσότερα από ένα υποπροβλήµατα και σε περίπτωση 
που δεν υπάρχουν περισσότερα από ένα τότε δεν αναλύεται σε κατώτερο επίπεδο. Το 
εννοιολογικό πρόβληµα 3 οφείλεται στο ότι οι µαθητές δεν έχουν καταλάβει ότι κάθε κόµβος 
(κουτάκι) της ανάλυσης του προβλήµατος είναι επίσης ένα πρόβληµα που πρέπει να 
επιλύσουµε (δηλαδή να σκεφτούµε, να αποφασίσουµε ή να δράσουµε γι' αυτό). ∆εν έχουν 
αντιληφθεί, δηλαδή, ότι στην ανάλυση του προβλήµατος δεν βάζουµε τις απαντήσεις κάποιου 
ερωτήµατος, εκτός κι αν κάθε µια από αυτές αποτελεί η ίδια κάποια πρόβληµα που χρήζει 
αντιµετώπισης.  
Παρ� όλες όµως τις δυσκολίες που παρουσίασαν στο να χρησιµοποιήσουν την έννοια «από το 
γενικό στο ειδικό» που συµβολίζει τα επίπεδα της ανάλυσης (έβαζαν στο ίδιο επίπεδο έννοιες 
πολύ γενικές και έννοιες πολύ ειδικές), οι µαθητές φάνηκε σε γενικές γραµµές να 
αντιλαµβάνονται τι σηµαίνει αναλύω ένα πρόβληµα σε απλούστερα υποπροβλήµατα και 
εργάστηκαν µε αρκετό ενδιαφέρον για την ανάλυση του προβλήµατος. 
∆ιδακτικές Προτάσεις 
Για τον Polya (1981) η επίλυση προβληµάτων είναι µια πρακτική τέχνη, �όπως το να 
κολυµπάς, το να κάνεις σκι, ή να παίζεις πιάνο�. Ο Polya υπέθετε ότι ούτε η απλή επίλυση 
προβληµάτων από µόνη της, χωρίς καθοδήγηση οδηγεί σε βελτιωµένη συµπεριφορά, ούτε ότι 
η µελέτη γνωστικών στοιχείων, για παράδειγµα µαθηµατικών, από µόνη της αναπτύσσει το 
γενικό γνωστικό επίπεδο. Αντίθετα, αναγνώριζε ότι οι τεχνικές επίλυσης προβληµάτων 
χρειάζεται να σκιαγραφηθούν από το δάσκαλο, να συζητηθούν µε τους µαθητές και να γίνει 
εξάσκησή τους µε έναν ουσιαστικό, µη µηχανιστικό τρόπο. Επιπλέον, παρατήρησε ότι παρ� 
όλο ότι µερικά προβλήµατα-ρουτίνες µπορεί να χρησιµοποιηθούν για να εµπεδωθούν κάποιες 
παιδαγωγικές λειτουργίες σχετικά µε την χρήση µιας συγκεκριµένης στρατηγικής ή τη σωστή 
χρήση κάποιου ορισµού, µόνο µέσα από µια κριτική χρήση έξυπνων και πρωτότυπων 
προβληµάτων µπορούν οι µαθητές να αναπτύξουν την ικανότητα για την επίλυση 
προβληµάτων. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε µια τέτοια ενότητα αποκτά σηµασία για το 
σχεδιασµό των δραστηριοτήτων, των διδακτικών χαρακτηριστικών και των δράσεων των 
µαθητών. 
Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις δεν µπορούν να 
βοηθήσουν τους µαθητές στην ανάπτυξη της αλγοριθµική σκέψης. Σκοπός της ενότητας δεν 
είναι να αποµνηµονεύσουν οι µαθητές κάποιες επιφανειακές έννοιες, τις οποίες θα 
ανακαλέσουν σε κάποιο τεστ αργότερα, αλλά να καλλιεργήσουν την αναλυτική και συνθετική 
ικανότητα, τη δηµιουργικότητα, τη φαντασία στο σχεδιασµό, την αυστηρότητα και σαφήνεια 
της έκφρασης και της διατύπωσης, να αναπτύξουν ικανότητες µεθοδολογικού χαρακτήρα να 
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κατακτήσουν έναν τρόπο οργάνωσης της σκέψης και να µπορούν να τον εφαρµόσουν πάνω σε 
πραγµατικά προβλήµατα.  
Για να αντιµετωπισθούν οι δυσκολίες κατά την ανάλυση προβληµάτων είναι πολύ σηµαντικό 
οι µαθητές να εµπλακούν οι ίδιοι αναλύοντας παραδείγµατα διαφόρων προβληµάτων από την 
καθηµερινή ζωή, είτε ατοµικά, είτε εργαζόµενοι σε οµάδες µέσα στην τάξη. Αν ο µαθητής δεν 
αναγκαστεί να µπει στη διαδικασία να σκεφτεί µόνος του και αναλύσει για τον εαυτό του τα 
δεδοµένα του προβλήµατος, ο εκπαιδευτικός δεν µπορεί να του προσφέρει τίποτε, άσχετα µε 
την τελειότητα παρουσίασης του θέµατος. Οι οµαδικές δράσεις ιδιαίτερα σε µικρές οµάδες 
έχει προταθεί ότι µπορεί να λειτουργήσουν για την οργάνωση αλληλοπλεκόµενων  
υποστηριγµάτων (scaffolding) που είναι ένα ενδιάµεσο στάδιο για την επίλυση των 
προβληµάτων (Ericsson & Simon, 1984). Η συνεργασία κατά την ανάλυση του προβλήµατος 
είναι µια σηµαντική παράµετρος για την ανάπτυξη των συλλογιστικών διαδικασιών, καθώς οι 
συλλογισµοί του ενός µαθητή �σύρουν� τους συλλογισµούς των άλλων. Άλλωστε, και στην 
επαγγελµατική απασχόληση µε την «Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό 
περιβάλλον», είναι πολύ συνηθισµένο η ανάλυση και ο σχεδιασµός λύσεων για δύσκολα και 
πολύπλοκα προβλήµατα να ανατίθεται όχι σε µεµονωµένα άτοµα, αλλά σε οµάδες, που 
µάλιστα πολύ συχνά αποτελούνται από επαγγελµατίες διαφορετικών ειδικοτήτων µε το 
συγκεκριµένο πρόβληµα.  
Τα βήµατα που επιλέγονται και οι συλλογισµοί που εκφράζονται από τους µαθητές θα πρέπει 
να επεξεργάζονται από τον εκπαιδευτικό µε ιδιαίτερη προσοχή και να τίθενται σε συζήτηση. 
Η καλλιέργεια δεξιοτήτων σχετιζοµένων µε τη διεύρυνση και οργάνωση του τρόπου σκέψης, 
που απαιτεί ένα τέτοιο µάθηµα είναι απαραίτητες ώστε οι µαθητές να προσεγγίσουν 
αφηρηµένες έννοιες, όπως η έννοια των διαδοχικών επιπέδων της ανάλυσης (ανάλυση από το 
γενικό στο ειδικό) ή της κατάταξης σε κατηγορίες µε βάση κοινά στοιχεία. Η σηµασία της 
καταγραφής των εννοιολογικών προβληµάτων των µαθητών µπορεί σ� αυτό το σηµείο να 
φανεί ιδιαίτερα χρήσιµη. Ένας εκπαιδευτικός ενηµερωµένος και ευαισθητοποιηµένος µπορεί 
να δηµιουργήσει κατάλληλες καταστάσεις για να διαλευκανθούν ακόµη και προβλήµατα, τα 
οποία δεν έχουν γίνει φανερά σε µια συγκεκριµένη κατάσταση. Η µελέτη των συζητήσεων 
των µικρών οµάδων προσφέρει ένα σηµαντικό πεδίο πληροφοριών για τις διεργασίες που 
συµβαίνουν κατά τη διάρκεια της ανάλυσης ενός προβλήµατος και από τις οποίες ο 
εκπαιδευτικός της τάξης µπορεί να αντλήσει στοιχεία για την πορεία της επίλυσης του 
προβλήµατος. Από την άλλη µεριά η λεκτική έκφραση των συλλογισµών των µαθητών στην 
υπόλοιπη οµάδα, κατά την ανάλυση, είναι µια σηµαντική διαδικασία για να οργανωθούν οι 
σκέψεις των µαθητών. 
Η τεχνική της «ανάλυσης» όταν αποκτηθεί είναι ένα χρήσιµο εργαλείο για να αντιµετωπίζουν 
οι µαθητές προβλήµατα, τόσο σε ένα συγκεκριµένο προγραµµατιστικό περιβάλλον, όσο και  
στην καθηµερινή τους ζωή. Αυτό όµως χρειάζεται µια προσεκτική διδακτική προσέγγιση, η 
οποία να προσφέρει στους µαθητές ευκαιρίες για τη χρήση της αναλυτικής και συνθετικής 
σκέψης, ξεκαθάρισµα θεµάτων που σχετίζονται µε κατηγοριοποιήσεις, εµβάθυνση στις 
λογικές διεργασίες, που οι απλές δραστηριότητες µε τις οποίες εµπλέκονται οι µαθητές 
επιζητούν για την επίλυσή τους.    
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Πριν να ξεκινήσετε για καλοκαιρινές διακοπές, χρειάζεται προηγουµένως να έχετε σκεφτεί 
και οργανώσει µερικά πραγµατάκια, όπως το που θα πάτε, που θα µείνετε, πόσα χρήµατα 
έχετε για να ξοδέψετε, κλπ. Χρειάζεται λοιπόν να έχετε κάνει µια µικρή «ανάλυση του 
προβλήµατος» σαν κι αυτή που παρουσιάζεται στο σχήµα. 
Ας υποθέσουµε τώρα, ότι θέλετε να κάνετε ένα πάρτυ για να γιορτάσετε τα γενέθλιά σας ή 
κάποιο άλλο ευχάριστο γεγονός. Κι αυτό είναι επίσης ένα «πρόβληµα» (µακάρι να ήταν όλα 
τα προβλήµατα τόσο ευχάριστα) για το οποίο χρειάζεται να κάνετε µια µικρή «ανάλυση». 
Ζητείται λοιπόν να φτιάξετε ένα διάγραµµα που να αναλύει αυτό το πρόβληµα, 
περιλαµβάνοντας ό,τι εσείς νοµίζετε ότι θα έπρεπε να σκεφτείτε και να οργανώσετε, για να 
κάνετε το πάρτυ σας (χρησιµοποιήστε το χώρο στην πίσω σελίδα). 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καλοκαιρινές 
διακοπές  

Τόπος διακοπών Μέσο µεταφοράς 

Κάµπινγκ 

Κράτηση 
δωµατίου

Αγορά 
εξοπλισµού 

(σκηνή, κλπ) 

Επιλογή του τόπου 
(από χάρτες, 
περιοδικά 

διακοπών, κλπ) 

Ξενοδοχείο ή 
δωµάτιο

Πληροφορίες για 
µέσα µεταφοράς 

(κόστος, 
δροµολόγια, κλπ) 

Κράτηση 
θέσεων

Πληροφορίες για 
τιµές, 

διαθεσιµότητα 
δωµατίων, κλπ 

Πληροφορίες 
για τιµές, 

διαδροµή, κλπ. 

Υπολογισµός των 
διαθέσιµων χρηµάτων 
και του πιθανού 
κόστους 


