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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η µελέτη αυτή εστιάζει στις αντιλήψεις Υποψηφίων Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Πληροφορικής (ΥΜΥΠ) για τις ιδιαιτερότητες των φύλων στην τάξη της Πληροφορικής καθώς και 
στις προτάσεις τους για την αντιµετώπισή τους.  
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: ∆ιαφορές φύλου, ∆ιδακτική της Πληροφορικής, αντιλήψεις υποψηφίων 
µηχανικών υπολογιστών 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Την τελευταία δεκαετία µια σειρά ερευνών εστιάζει στις διαφορές φύλου και στη σχέση τους µε 
την επιστήµη της Πληροφορικής (Gurer & Camp, 2002). Η Πληροφορική εξακολουθεί να 
θεωρείται κυρίως ανδρική επιστήµη παρά το ότι µια σειρά γυναικών έχει παίξει κρίσιµο και πολύ 
σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη της (Gurer, 2002). Σε µια σειρά χώρες, ο αριθµός των γυναικών που 
επιλέγει να σπουδάσει ή/και να κάνει καριέρα στην Πληροφορική είναι σηµαντικά µικρότερος 
από τον αριθµό των ανδρών (Camp, 2002). Οι ερµηνείες που έχουν δοθεί σε αυτή την άνιση 
συµµετοχή αποδίδονται στη (Margolis &Fisher, 2002), θετική κυρίως στάση των αγοριών 
απέναντι στους υπολογιστές και στην αρνητική στάση των κοριτσιών. Η στάσεις αυτές 
δηµιουργούνται από την επίδραση µιας σειράς παραγόντων από τους οποίους παρακάτω 
αναφέρονται οι βασικότεροι έξι (Gurer & Camp, 2002): α) υπάρχει σηµαντική πρώτη εµπειρία 
των αγοριών µε τους υπολογιστές, β) τα αγόρια συνδυάζουν τους υπολογιστές µε παιχνίδι διότι 
από τη  µικρή τους ηλικία παίζουν µε ηλεκτρονικά παιχνίδια τα οποία είναι σχεδιασµένα για 
αγόρια, γ) το κοινωνικά ορισµένο (ΜΜΕ, γονείς και φίλοι) µοντέλο για το µηχανικό υπολογιστών 
προβάλλει κυρίως τον άνδρα, ο οποίος συνήθως βρίσκεται πίσω από έναν υπολογιστή και 
προγραµµατίζει από το ξύπνηµα ως τα βαθιά µεσάνυχτα. Αυτό το µοντέλο από τη µια µεριά έλκει 
τους άνδρες προς το επάγγελµα του µηχανικού και από την  άλλη µεριά αποθαρρύνει τις γυναίκες, 
δ) απουσιάζει ένας ικανός αριθµός γυναικών καθοδηγητών και µοντέλων-µίµησης, ε) η 
απορριπτική συµπεριφορά των ανδρών στις γυναίκες σε τεχνοκρατικά περιβάλλοντα εργασίας και 
στ) ο χαµηλός βαθµός αυτοπεποίθησης των γυναικών σε σχέση µε τους υπολογιστές. Στο σηµείο 
αυτό είναι σηµαντικός ο ρόλος του σχολείου και ειδικότερα των καθηγητών πληροφορικής κάθε 
εκπαιδευτικής βαθµίδας (Gurer & Camp, 2002). Με βάση τα παραπάνω ιδιαίτερη σηµασία αποκτά 
η διερεύνηση: α) του κατά πόσον οι ΥΜΥΠ, οι οποίοι είναι και οι αυριανοί δάσκαλοι 
Πληροφορικής, κατανοούν ότι υπάρχουν διαφορές των δύο φύλων σχετικά µε τη µάθηση της 
Πληροφορικής και στο πως τις αντιλαµβάνονται, και β) στο πως προτίθενται να αντιµετωπίσουν 
τις διαφορές των δύο φύλων στην τάξη της Πληροφορικής. Η παρούσα µελέτη εστιάζεται στα 
παραπάνω ερωτήµατα. Μια τέτοια έρευνα ως τώρα δεν έχει αναφερθεί ως σήµερα από ερευνητές.  
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ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο τµήµα ΜΗΥΠ του Πανεπιστηµίου Πατρών το έτος 2003-04. 
Συµµετείχαν 46 ΥΜΥΠ (23 άνδρες και 23 γυναίκες). Οι φοιτητές αυτοί είχαν διδαχτεί για τη 
σηµασία της αντιµετώπισης των ιδιαιτεροτήτων των µαθητών στη µάθηση της Πληροφορικής στα 
πλαίσια του µαθήµατος Εκπαιδευτική Τεχνολογία και ∆ιδακτική της Πληροφορικής Ι. Στους 
φοιτητές δόθηκε ερωτηµατολόγιο µε τα 2 παραπάνω ερωτήµατα. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Α. Αντιλήψεις ανδρών και γυναικών ΥΜΥΠ για τις πιθανές ιδιαιτερότητες των µαθητριών 
και των µαθητών στην τάξη της Πληροφορικής. Η συντριπτική πλειοψηφεία των ΥΜΥΠ (45) 
αναγνωρίζει την ύπαρξη ιδιαιτεροτήτων στα δύο φύλλα. Οι ιδιαιτερότητες που διατυπώθηκαν 
εστιάζονται στη διαφορά συµπεριφοράς των µαθητών/τριών σε τρία ζητήµατα:  α) στην τάξη, β) 
στο γνωστικό αντικείµενο της Πληροφορικής, και γ) ως προς τις ικανότητες. 
Ιδιαιτερότητες των αγοριών στην τάξη της Πληροφορικής  

Ως προς τη συµπεριφορά στην τάξη: α) Λιγότερο εύκολο να λειτουργήσουν ως οµάδα και να 
συνεργαστούν µεταξύ τους και µε τον καθηγητή, β) Λιγότερο εύκολο να πειθαρχήσουν σε µια 
διαδικασία , γ) πιο τολµηρά, δ) πιο δύσπιστα σε µια δασκάλα, και ε) Πιο εύκολο για έναν άνδρα 
να διδάξει σε αγόρια Πληροφορική. 

Ως προς το µάθηµα της Πληροφορικής: α) Πιο εξοικειωµένα µε την τεχνολογία άρα ο ρυθµός 
µάθησής τους είναι γρηγορότερος, β) Μεγαλύτερο ενδιαφέρον και περιέργεια γενικά για 
τεχνοκρατικά µαθήµατα και ειδικότερα για τους Η/Υ, γ) Αντιλαµβάνονται καλλίτερα τα τεχνικά 
θέµατα άρα είναι πιο αποδοτικοί, δ) Μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το πρακτικό µέρος των Η/Υ ε) 
µικρότερο ενδιαφέρον για το θεωρητικό µέρος των Η/Υ. Προβλήµατα παρουσίασης εργασιών. 

Ως προς τις ικανότητες: Ελάχιστοι ΥΜΥΠ (2) θεωρούν ότι τα αγόρια έχουν ιδιαίτερες 
νοητικές ικανότητες που βοηθούν στην κατανόηση της Πληροφορικής (πιο αποφασιστικά, πιο 
τολµηρά, πιο δοµηµένη σκέψη, πιο συνδυαστική σκέψη). 
Ιδιαιτερότητες των κοριτσιών στην τάξη της Πληροφορικής 

Ως προς τη συµπεριφορά στην τάξη: α) πιο εύκολο να λειτουργήσουν ως οµάδα και να 
συνεργαστούν µεταξύ τους και µε τον καθηγητή, β) πιο εύκολο να πειθαρχήσουν σε µια 
διαδικασία, γ) πιο άτολµα, δ) πιο δύσκολη η οικειότητα µε άνδρα καθηγητή, ε) µη αµφισβήτηση 
σε µια δασκάλα. 

Ως προς το µάθηµα της Πληροφορικής: α) Κλίση προς ανθρωποκεντρικά µαθήµατα, β) 
Ενδιαφέρον για µαθησιακές δραστηριότητες Πληροφορικής που έχουν σχέση µε ανθρώπους, γ) 
Λιγότερο εξοικειωµένα µε τους Η/Υ, άρα περισσότερες δυσκολίες στην εφαρµογή λόγω 
µικρότερης εµπειρίας, β) Μικρότερο ενδιαφέρον για τους Η/Υ, γ) Πιο διστακτικά και φοβισµένα 
µε τους Η/Υ, δ) Πιο δύσκολο να ενταχθούν στο κλίµα ενός τεχνοκρατικού µαθήµατος, ε) 
Μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το θεωρητικό µέρος των Η/Υ, στ) Περισσότερες δυσκολίες στην 
εφαρµογή της θεωρίας στην πράξη, ζ) δεν ενδιαφέρονται τόσο µε τις πρακτικές εφαρµογές και το 
hardware και η) καλλίτερες στην παρουσίαση αποτελεσµάτων. 

Ως προς τις ικανότητες: πιο µεθοδικές, πιο υποµονετικές στο να εφαρµόζουν τεχνικές. 
 
Β. Αντιλήψεις ανδρών και γυναικών ΥΜΥΠ για την αντιµετώπιση των ιδιαιτεροτήτων των 
µαθητών/τριών στην τάξη της Πληροφορικής. Σχεδόν όλοι (45) οι ΥΜΥΠ αναγνωρίζουν την 
αναγκαιότητα διαφοροποίησης της διδακτικής πράξης στην τάξη της Πληροφορικής ώστε να 
ταιριάζει καλλίτερα στις ιδιαιτερότητες του φύλου των µαθητών. Πιο συγκεκριµένα εκφράστηκε η 
άποψη του ότι οι διδασκαλίες θα πρέπει να προσανατολίζονται: α) στα δυνατά σηµεία και στα 
ενδιαφέροντα κάθε φύλου, β) στην ανάπτυξη των λιγότερο δυνατών σηµείων κάθε φύλου, γ) σε 
µαθησιακές δραστηριότητες στα ενδιαφέροντα κάθε φύλου, δ) σε διαφορετικό θέµα εισαγωγικής 
πρόκλησης ενδιαφέροντος προς το µάθηµα κάθε διδακτικής ώρας, ε) σε διαφορετικό συνοδευτικό 
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υλικό, και ζ) σε διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας στ) κατασκευή εκπαιδευτικού λογισµικού 
στο οποίο να µπορούν να διαδραµατίζονται σενάρια ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα κάθε φύλου και 
αντίστοιχα να σχεδιάζεται και το περιβάλλον διεπαφής. 

Αντιµετώπιση των ιδιαιτεροτήτων των αγοριών στη διδακτική πράξη. α) Αξιοποίηση των 
δυνατών τους σηµείων (πιο ελεύθερα να πειραµατιστούν και να ανακαλύψουν µόνα τους, έµφαση 
στο πρακτικό µέρος των Η/Υ, µάθηµα µόνο στο εργαστήριο, να κάνουν projects έρευνας αγοράς, 
να κάνουν κατασκευές), β) προσπάθεια για την ανάπτυξη των λιγότερο δυνατών σηµείων 
(καλλιέργεια του θεωρητικού µέρους των Η/Υ, περισσότερες και µικρές χρονικά δραστηριότητες, 
περισσότερα µέσα, παιχνίδια χρήση χιούµορ, εµπλοκή σε ερευνητικές δραστηριότητες, 
εξορµήσεις σε χώρους εφαρµογής της τεχνολογίας, ανάθεση projects ανάπτυξης, το µάθηµα να 
µοιάζει µε παιχνίδι, γ) µαθησιακές δραστηριότητες στα ενδιαφέροντα των αγοριών (ανδρικά σπορ, 
ηλεκτρονικά παιχνίδια), δ) θέµα εισαγωγικής πρόκλησης ενδιαφέροντος προς το µάθηµα κάθε 
διδακτικής ώρας ώστε να ταιριάζει µε τα ενδιαφέροντα τους, ε) συνοδευτικό υλικό ώστε να 
ταιριάζει µε τα αγορίστικα ενδιαφέροντα που προαναφέρθηκαν, ζ) επικοινωνία µε χιούµορ, 
ευχάριστη ατµόσφαιρα, αξιοποίηση της αυθόρµητης έκφρασης των αγοριών. 

Αντιµετώπιση των ιδιαιτεροτήτων των κοριτσιών στη διδακτική πράξη. α) Αξιοποίηση των 
δυνατών τους σηµείων (έµφαση στο θεωρητικό µέρος των Η/Υ, µεγάλες χρονικά δραστηριότητες, 
έρευνα σε χώρους τεχνολογίας και συνεντεύξεις µε τους εργαζόµενους),  β) ανάπτυξη των 
λιγότερο δυνατών τους σηµείων (έµφαση στην αναγκαιότητα χρήσης Η/Υ στην καθηµερινή και 
στην επαγγελµατική τους ζωή, πλοήγηση στο Ινερνετ, να γίνει σαφές ότι οι Η/Υ δεν είναι µόνο 
ανδρικό εργαλείο, να ενθαρυνθούν να παίρνουν ρίσκο, να τους δίνεται επιβράβευση, να γίνεται 
προσπάθεια καλλιέργειας της πρακτικής πλευράς των Η/Υ, να δουλεύουν στο εργαστήριο, 
ασκήσεις κλιµακούµενης δυσκολίας, να µην πιέζονται πολύ, περισσότερα παραδείγµατα, πιο 
πολλές δραστηριότητες, σταδιακή εισαγωγή στην Πληροφορική), γ) µαθησιακές δραστηριότητες 
στα ενδιαφέροντα των κοριτσιών, δ) θέµα εισαγωγικής πρόκλησης ενδιαφέροντος προς το µάθηµα 
κάθε διδακτικής ώρας να ταιριάζει µε τα ενδιαφέροντά τους, ε) συνοδευτικό υλικό ώστε να 
ταιριάζει µε τα ενδιαφέροντα των κοριτσιών, ζ) επικοινωνία µε ευγένεια ηρεµία και λεπτότητα.  
 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤA 
Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων της παρούσας έρευνας προέκυψε ότι άνδρες και γυναίκες 
ΥΜΥΠ εκφράζουν τις ίδιες αντιλήψεις για τις διαφορές των δύο φύλων στην τάξη της 
Πληροφορικής. Οι διαφορές που αναφέρονται εστιάζονται σε θέµατα συµπεριφοράς, 
αυτοεκτίµησης, ενδιαφέροντος για τους Η/Υ, ειδικών κλίσεων σε τοµείς των Η/Υ. Οσον αφορά 
στην αντιµετώπιση των ιδιαιτεροτήτων που οφείλονται στο φύλο στην τάξη της Πληροφορικής οι 
αντιλήψεις των ΥΜΥΠ συγκλίνουν και εστιάζουν στην αξιοποίηση των θετικών-ισχυρών σηµείων 
κάθε φύλου, στην ενίσχυση των λιγότερο ισχυρών σηµείων, στη διαµόρφωση ενός κλίµατος 
ενθάρρυνσης και αυτοπεποίθησης για τα κορίτσια και στην κατασκευή και  χρήση µαθησιακών 
δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικού λογισµικού και περιβάλλοντος διεπαφής τα οποία να 
ανταποκρίνονται στα διαφορετικά ενδιαφέροντα κάθε φύλου. 
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