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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ακολουθώντας το ποσοτικό πρότυπο, πραγµατοποιήσαµε συγκριτική έρευνα αξιολόγησης  
υποστηρικτικών µέσων διδασκαλίας των κεφαλαίων 2 & 3 της Α.Ε.Π.Π. Υποθέτοντας ότι 
µαθητές, µπορούν να αξιολογήσουν τα χρησιµοποιηθέντα µέσα, επεξεργαστήκαµε 110 
ερωτηµατολόγια που συµπληρώθηκαν τα διδακτικά έτη 2003-04 & 2004-05. Τα 
ερωτήµατα προσδιόριζαν: α) Τη ψηφιακή κουλτούρα των µαθητών, β) τη στάση τους 
απέναντι στο µάθηµα, γ) το βαθµό κατανόησης βασικών εννοιών, δ) την αξιολόγηση του 
περιβάλλοντος διδασκαλίας και κυρίως την αξιολόγηση των χρησιµοποιούµενων µέσων. 
Η έρευνα έδειξε ότι: Οι µαθητές κρίνουν περισσότερο αποτελεσµατική τη χρήση Η/Υ µε 
πίνακα διδασκαλίας ή Η/Υ µε εποπτικό µέσο. Σχετικά αποτελεσµατικές κατά σειρά, 
κρίνονται η χρήση εποπτικού µέσου µε πίνακα διδασκαλίας και η αποκλειστική χρήση 
πίνακα. Η αποκλειστική χρήση Η/Υ ή εποπτικού µέσου, αξιολογούνται ως οι λιγότερο 
αποτελεσµατικές. Οι µαθητές απέφυγαν ουσιαστικά ανοιχτές ερωτήσεις. Από τις σχετικές 
απαντήσεις προκύπτει ότι δεν κατανόησαν τη χρησιµότητα του «τετραδίου µαθητή». Ο 
αριθµός των µαθητών µε εξωσχολική βοήθεια, προκύπτει αυξανόµενος. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Ανάπτυξη Εφαρµογών, ∆ιδασκαλία Αλγορίθµων, Υποστηρικτικά 
Μέσα  
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Λόγω της πρόσφατης εισαγωγής των µαθηµάτων της Πληροφορικής στο Ε.Λ. (Π.Ι. 

1997), της µη ύπαρξης αντίστοιχου µαθήµατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μόρµορης 
1997) αλλά και της πρόσφατης σχετικά ανάπτυξης της ∆ιδακτικής της Πληροφορικής, η 
εµπειρία η σχετική µε τη µη τεχνοκεντρική διδασκαλία αυτών των µαθηµάτων είναι 
µικρή (Γρηγοριάδου κ.α. 2003). Η Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό 
Περιβάλλον (Α.Ε.Π.Π.) είναι ένα µάθηµα δέσµης πεδίων Πληροφορικής που 
περιλαµβάνει δεκατέσσερα κεφάλαια από τα πεδία της Πληροφορικής: Εισαγωγή στην 
Ανάλυση Συστηµάτων, Εισαγωγή στους Αλγορίθµους, Εισαγωγή στις ∆οµές 
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∆εδοµένων, Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό και Σύγχρονα Προγραµµατιστικά 
Περιβάλλοντα. Στα κεφάλαια 2 και 3 οι µαθητές καλούνται να εµπεδώσουν τη 
µεθοδολογία αλγοριθµικής επίλυσης (Βακάλη κ.α. 1999) ενός προβλήµατος ενώ στα 
κεφάλαια 7, 8, 9 και 10, να υλοποιήσουν αντίστοιχους αλγορίθµους σε 
προγραµµατιστικό περιβάλλον (Βακάλη κ.α. 1999).  
Από τη διδακτική πράξη και από σχετικές έρευνες (Αθανασόπουλος & Οικονόµου 

2004), προκύπτει ότι µεγαλύτερες δυσκολίες αντιµετωπίζουν οι µαθητές στα κεφάλαια 2 
και 3 προσπαθώντας να προσδιορίσουν βήµατα αποδεκτά από τον υπολογιστή µε βάση 
τα οποία θα επιλυθεί ένα πρόβληµα. Το πρόβληµα αναγνωρίζεται ως δυσκολία 
κατάστρωσης αλγορίθµου. Αναζητείται λοιπόν η αποτελεσµατικότερη µέθοδος 
διδασκαλίας του συγκεκριµένου τµήµατος.  
Οι καθηγητές, υποστηρίζουν τη διδασκαλία της αντίστοιχης ενότητας, είτε µε τη 

χρήση Ψευδογλώσσας είτε µε προγραµµατισµό σε Η/Υ, ή µε άλλα µέσα. Οι 
περισσότεροι, όπως διαπιστώνεται και από τη στατιστική του ιστοτόπου του Σ. ∆ουκάκη 
(∆ουκάκης 2004), χρησιµοποιούν κυρίως Ψευδογλώσσα και επικουρικά, κάποιο άλλο 
προγραµµατιστικό περιβάλλον. Όπως επίσης προκύπτει από τις συζητήσεις στις 
διηµερίδες της Ε.Π.Υ. (Ε.Π.Υ. 2002, 2003), ως «ειδικά» διδακτικά µέσα 
χρησιµοποιούνται: Πίνακας διδασκαλίας, προβολέας διαφανειών ή άλλο εποπτικό µέσο. 
µε χρήση παραδειγµάτων Ψευδογλώσσας και Η/Υ µε χρήση Γλώσσας ή Pascal. Τα 
πλέον διαδεδοµένα εποπτικά µέσα είναι ο προβολέας διαφανειών ή βίντεο για την 
επισήµανση βασικών δοµών - εννοιών και την προβολή έτοιµων παραδειγµάτων.  
Η έρευνα αυτή, υποθέτοντας ότι οι τελειόφοιτοι µαθητές µπορούν να αξιολογήσουν 

την αποτελεσµατικότητα των µέσων που χρησιµοποιήθηκαν, βασίστηκε στην 
αξιολόγηση των διδακτικών µέσων από αυτούς, επί δύο συνεχόµενα έτη. 
Συµπληρωµατική υπόθεση για την εξαγωγή αξιοποιήσιµων συµπερασµάτων είναι η 
παραδοχή, για µη εξαιρετικές αλλαγές στα δηµόσια Ε.Λ. και η µικρή διαφοροποίηση 
στην τεχνολογική - ψηφιακή κουλτούρα των µαθητών, από έτος σε έτος.  
Η σηµασία της, σε σχέση µε εφαπτόµενα πεδία, προκύπτει από τους σκοπούς του 

µαθήµατος (Π.Ι., 1997). Οι ειδικοί στόχοι της αποσκοπούν στην εισήγηση δοκιµαστικών 
προτάσεων για τη διδασκαλία των συγκεκριµένων τµηµάτων της ύλης. Η διερεύνηση 
της κατασκευής ειδικού λογισµικού, η εισαγωγή επιλεγµένων ασκήσεων, ο 
εµπλουτισµός των υφισταµένων, η διερεύνηση µεθόδων αποτελεσµατικότερης 
διδασκαλίας και η βελτίωση προγραµµατιστικών περιβαλλόντων είναι µερικοί από τους 
στόχους παράλληλων ερευνών. 
 
ΣΥΛΛΟΓΗ – ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
Μέθοδος Συλλογής ∆εδοµένων: Η συλλογή των δεδοµένων βασίστηκε στη διανοµή, 

συµπλήρωση ερωτηµατολογίων µε ερωτήσεις κυρίως κλειστού τύπου, επί δύο διδακτικά 
έτη. Τα Ερωτηµατολόγια Συλλογής ∆εδοµένων περιελάµβαναν 26 ερωτήσεις κλειστού 
τύπου και 3 ανοιχτού. Τα ερωτηµατολόγια διανεµήθηκαν στο Peers, στα 1ο & 2ο Ε.Λ. 
Βριλησσίων. Η διανοµή των ερωτηµατολογίων έγινε από τους διδάσκοντες καθηγητές 
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10 λεπτά πριν το τέλος του µαθήµατος και στο διάστηµα 20-27 Απριλίου 2004 και 15-22 
Απριλίου 2005. Συµπληρώθηκαν 110 ερωτηµατολόγια, 51 το 2004 & 59 το 2005. 
Επεξεργασία - Ανάλυση ∆εδοµένων: Τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια, έτυχαν 
επεξεργασίας τους µήνες Μάιο 2004 & 2005. Εκτελέστηκαν 5500 αριθµητικές 
συσχετίσεις. Οι στατιστικοί µέσοι όροι και οι µέσες αποκλίσεις τετραγώνου (χ2), 
υπολογίστηκαν µε τη βοήθεια των συναρτήσεων του MS EXCEL (AVERAGE & 
STDEV). Σύµφωνα τους κανόνες της εκπαιδευτικής έρευνας πραγµατοποιήθηκαν 
τυποποιηµένες σταθµίσεις των απαντήσεων των µαθητών µε βάση προεκτιµηµένες 
προσδιοριστικές παραµέτρους: (Ψηφιακή κουλτούρα, στάση απέναντι στο µάθηµα, 
γνώση των περιλαµβανοµένων εννοιών, επίδραση περιβάλλοντος µάθησης). Οι 
σταθµίσεις έγιναν επί των τελικών επιλογών του κάθε µαθητή. Για κάθε µια από τις έξι 
βασικές αξιολογήσεις των µαθητών, έγιναν αναλογικά οι παραπάνω σταθµίσεις: 
1. Χρήση Η/Υ: Μείωση 10% για µέγιστη ψηφιακή κουλτούρα. Αύξηση 5% για µέγιστη 
δυνατή θετική στάση απέναντι στο µάθηµα. Αύξηση 5% για µέγιστη δυνατή κατανόηση 
των διδασκοµένων εννοιών. Αύξηση 5% για µέγιστη δυνατή θετική επίδραση του 
περιβάλλοντος διδασκαλίας. 
2. Χρήση Η/Υ & Εποπτικού Μέσου: Μείωση 5% για µέγιστη ψηφιακή κουλτούρα 
Αύξηση 5% για µέγιστη θετική στάση, Αύξηση 5% για µέγιστη δυνατή κατανόηση, 
Αύξηση 5% για µέγιστη δυνατή θετική επίδραση περιβάλλοντος. 
3. Χρήση Εποπτικού Μέσου: Αύξηση 5% για µέγιστη δυνατή θετική στάση, Αύξηση 
5% για µέγιστη δυνατή κατανόηση εννοιών, Αύξηση 5% για µέγιστη δυνατή θετική 
επίδραση περιβάλλοντος. 
4. Χρήση Εποπτικού Μέσου & Πίνακα ∆ιδασκαλίας: Όµοια µε το προηγούµενο.  
5. Χρήση Η/Υ & Πίνακα ∆ιδασκαλίας: Όπως το 2.  
6. Χρήση αποκλειστικά Πίνακα ∆ιδασκαλίας: Όµοια µε 3  και 4.  
Τα γενικά στοιχεία της έρευνας είναι: 
Α) Τα ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν από 34 αγόρια - 17 κορίτσια. το 2003-04 και 

32 αγόρια – 27 κορίτσια το 2004-05. Οι  ηλικίες των µαθητών ήταν: 1 ► 19 ετών, 40 ► 
18 ετών, 10 ► 17 ετών το 2004 και 47 ► 18 ετών, 12 ►17 ετών το 2004-05. 
Β) Η πλειονότητα των µαθητών δεν απάντησε στις ερωτήσεις ανοικτού τύπου. 

Συγκεκριµένα το 2003-04: 24 µαθητές (47%), δεν απάντησαν σε καµία ερώτηση, 17 
(33%), απάντησαν σε µια, 6 (11,5%) σε δύο και 4 (8%) στις 3. Για το βιβλίο 
απαντήθηκαν 19 ερωτήσεις (37%), για το εργαστήριο 7 (13%) για τον καθηγητή 7 
(13%). Το 2004-05: 22 µαθητές (37%), δεν απάντησαν σε καµία ερώτηση, 11 (18,6%), 
απάντησαν σε µια, 15 (25,4%) σε δύο και 10 (16,9%) στις 3. Για το βιβλίο απαντήθηκαν 
28 ερωτήσεις  (47,4%), για το εργαστήριο 28 (47,4%) για τον καθηγητή 17 (28,8%).   

Θεµατολογία Απαντήσεων Ανοικτού Τύπου 
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Σχήµα 1: Θεµατική Κατανοµή Απαντήσεων Ανοικτού Τύπου 



3ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
Σε σχέση µε το βασικό ερώτηµα της έρευνας, µετά τον υπολογισµό των σταθµισµένων 

µέσων όρων αξιολόγησης των χρησιµοποιούµενων µέσων από τους µαθητές, προέκυψαν 
τα παρακάτω αποτελέσµατα αξιολόγησης ανά έτος: 
Σχολικό Έτος 2003-04: Οι µαθητές θεωρούν περισσότερο αποτελεσµατική τη 

συνδυασµένη χρήση Η/Υ και πίνακα διδασκαλίας µε µέσο όρο σταθµισµένων 
απαντήσεων 3,31 µονάδες. ∆ηλαδή το συγκεκριµένο υποστηρικτικό µέσο  έχει αποδοχή 
66,2%. Στον Πίνακα 1 δίνονται οι αξιολογήσεις των χρησιµοποιούµενων µέσων από 
τους µαθητές, για τα έτη 2003-04, 2004-05. Η χρήση Η/Υ και εποπτικού µέσου 
ακολουθεί µε µέσο όρο σταθµισµένων απαντήσεων 3,15 µονάδες και αποδοχή 63%. 
Τρίτη κρίνεται η χρήση εποπτικών µέσων και του πίνακα διδασκαλίας µε µέσο 2,66 
µονάδες και αποδοχή 53%. Ο πίνακας διδασκαλίας έχει µέσο όρο 2,63 µονάδες και 
αποδοχή 52%. Ο Η/Υ έχει 2,57 µονάδες και αποδοχή 51%. Αποκλειστικά τα εποπτικά 
µέσα έχουν 2,27 µονάδες και αποδοχή 45%. Στο Σχήµα 2 δίνεται η σχετική γραφική 
απεικόνιση. 
 

Πίνακας 1: Αξιολογήσεις υποστηρικτικών µέσων από µαθητές 
α/α Μέθοδος ∆ιδασκαλίας Αποδοχή     

2003-04  
Αποδοχή   
2004-05 

1 Χρήση Η/Υ & Πίνακα ∆ιδασκαλίας 66,2% 48,4% 

2 Χρήση Η/Υ & Εποπτικού Μέσου ∆ιδασκαλίας 63% 53,6% 

3 Χρήση Εποπτικού Μέσου & Πίνακας ∆ιδασκαλίας 53% 40% 

4 Αποκλειστική Χρήση Πίνακα ∆ιδασκαλίας 52% 32% 

5 Αποκλειστική Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 51% 37% 

6 Αποκλειστική Χρήση Εποπτικού Μέσου 45% 29% 

 
 

Σταθµισµένη Αξιολόγηση ∆ιδακτικών Μέσων 2003 - 04

Η/Υ
52% 51% Η/Υ  & Ε. Μ. 

Ε. Μ. 
63%66,20% Ε. Μ. & Π.∆.

Η/Υ & Π.∆. 45%53%
Πίνακας ∆ιδασ.

 
 

Σχήµα 2: Απεικόνιση της αξιολόγησης των διδακτικών µέσων από µαθητές (2003-04) 
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Σχολικό έτος 2004-05: Η αντίστοιχη επεξεργασία για το 2004-05 έδωσε παρόµοια  
αποτελέσµατα. Στο Σχήµα 3 δίνεται η γραφική απεικόνιση της αξιολόγησης των 
διδακτικών µέσων από τους µαθητές το έτος 2004-05. 

 
Σταθµισµένη Αξιολόγηση ∆ιδακτικών Μέσων 2004 - 05
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Σχήµα 3: Απεικόνιση της αξιολόγησης των διδακτικών µέσων από µαθητές (2004-05) 

 
Όπως τονίζεται από τους Bird, Hammersley et al. (1996)  «η µελέτη του µέσου» 

µπορεί να είναι παραπλανητική. Αυτό µπορεί να συµβεί γιατί δεν υπολογίζεται ο τρόπος 
µε τον οποίο κατανέµονται στο προκαθορισµένο εύρος τιµών οι βαθµοί. Για τον 
παραπάνω λόγω χρησιµοποιείται ένας στατιστικός δείκτης που µας βοηθά να 
εκτιµήσουµε τον αριθµητικό µέσο µε βάση τη διασπορά των τιµών γύρω από αυτόν. Ο 
δείκτης αυτός είναι η µέση απόκλιση τετραγώνου. Όσο µικρότερο είναι το χ2, τόσο πιο 
αξιόπιστος είναι ο αριθµητικός µέσος. Οι τιµές, για κάθε µια από τις αξιολογούµενες 
µεθόδους διδασκαλίας, για τα έτη 2003-04 και 2004-05 δίνονται στον Πίνακα 2.  

  
Πίνακας 2: Μέσες Αποκλίσεις Τετραγώνου αξιολογήσεων µέσων 

 Η/Υ Η/Υ & ΕΜ ΕΜ ΕΜ & Π∆ Η/Υ & Π∆ Πίνακας 
2003-04 2,41 2,73 2,06 2,76 2,75 2,11 
2004-05 1,41 1,86 0,96 1,60 1,78 1,13 
 
Για να µπορέσουµε να αξιολογήσουµε τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα θα πρέπει να 

αποδώσουµε τα διαγράµµατα διασπορών χ2 - στατιστικών µέσων όρων (σχήµατα 4 & 5). 
Από τη µελέτη του διαγράµµατος διασπορών χ2 - στατιστικών µέσων όρων του 2003-04, 
το συµπέρασµα που µπορεί να βγει µε τη µεγαλύτερη ασφάλεια, είναι το τι δεν 
αξιολογούν σαν καλλίτερο µέσο οι µαθητές. Το µέσο µε τη χαµηλότερη αξιολόγηση έχει 
και τη µικρότερη διασπορά τιµών (χ2=2,05). Έτσι προκύπτει, το συµπέρασµα, ότι το 
µάθηµα αυτό, δεν µπορεί να διδαχθεί αποκλειστικά µε τη χρήση εποπτικών µέσων 
διδασκαλίας. Στη συνέχεια διαπιστώνουµε ότι η αποκλειστική χρήση του πίνακα 
διδασκαλίας, επίσης αξιολογείται µε µικρή διασπορά τιµών χ2=2,11. Η αποκλειστική 
χρήση Η/Υ έχει περίπου όµοια διασπορά τιµών,  χ2=2,41.   
Οι τρεις καλλίτερα αξιολογούµενες µέθοδοι, έχουν επίσης σχεδόν όµοιες διασπορές 

τιµών. Το µεγαλύτερο χ2 εµφανίζει η µέθοδος (Ε.Μ. & Π.∆.), µε χ2=2,76. Η µικρή 



3ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

απόσταση που έχει (53% - 52%) από τον (Π.∆.) µε χ2=2,11 µας κάνει να αποδεχθούµε 
ότι η µεταξύ τους διαφορά κατάταξης, βρίσκεται εντός των ορίων του στατιστικού 
λάθους. Οι δύο πρώτες από πλευράς αξιολόγησης (Η/Υ & Π.∆.) µε χ2=2,72 και (Η/Υ & 
Ε.Μ.) µε χ2=2,75 έχουν µεταξύ τους µικρή διαφορά διασπορών.   
 

∆ιάγραµµα χ2 - Αριθµητικών Μέσων 2003-04
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Σχήµα 4: ∆ιάγραµµα διασπορών χ2 – αριθµητικών µέσων όρων 2003-04
 

Με ανάλογο τρόπο για το 2004-05 προκύπτει ότι το καλλίτερα αξιολογούµενο µέσο 
διδασκαλίας για τους µαθητές 53,6%, είναι η χρήση Η/Υ & κάποιου εποπτικού µέσου. 
Αµέσως µετά 48,4%, ο Η/Υ & πίνακας διδασκαλίας. Τα µέσα αυτά, λόγω της µικρής 
διαφοράς στη µέση τιµή, της διαφορετικής αξιολόγησης που έτυχαν το 2004 και του 
µεγάλου χ2 που παρουσιάζουν, είναι δύσκολο να ιεραρχηθούν µε βεβαιότητα ως προς 
την αποτελεσµατικότητά τους. Η χρήση εποπτικού µέσου και πίνακα διδασκαλίας 40% 
και η αποκλειστική χρήση Η/Υ 37%, ακολουθούν στην ιεράρχηση των µαθητών. Το 
τελευταίο αυτό συµπέρασµα σε συνδυασµό µε τη καλλίτερη διασπορά στην 
αποκλειστική χρήση Η/Υ, αναδεικνύει ότι χρόνο µε το χρόνο, οι µαθητές εµπιστεύονται 
περισσότερο τον Η/Υ. Αντίστοιχα η αρνητική στάση στην αποκλειστική χρήση 
εποπτικού µέσου και πίνακα διδασκαλίας, φαίνεται περισσότερο εδραιωµένη.  
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Σχήµα 5: ∆ιάγραµµα διασπορών χ2 – αριθµητικών µέσων όρων 2004-05 
 
Συνολικά, από τη συγκριτική έρευνα των δύο ετών, προκύπτει ότι οι µαθητές κρίνουν 

σαν περισσότερο αποτελεσµατική τη χρήση Η/Υ σε συνδυασµό µε την παρουσίαση (π.χ. 
παραδειγµάτων-διαγραµµάτων) στον πίνακα διδασκαλίας ή µε εποπτικό µέσο. 
Ακολουθούν σε αξιολόγηση καταλληλότητας τα µέσα: Χρήση εποπτικού µέσου & 
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πίνακα διδασκαλίας µαζί και αποκλειστική χρήση πίνακα διδασκαλίας ή Η/Υ. Χωρίς 
αµφιβολία η αποκλειστική χρήση εποπτικού µέσου, αξιολογείται σαν η λιγότερο 
αποτελεσµατική.   
Σχολιασµός ευρηµάτων: Ο πυρήνας των απαντήσεων φαίνεται συµβατός µε την 

«κοινή λογική». Ο βαθµός εµπιστοσύνης των µαθητών στον Η/Υ για τη διδασκαλία 
ακόµη και αυτών των θεωρητικών εννοιών, αυξάνει µε το χρόνο. Αυτό, το οποίο 
επιβεβαιώνεται και από τη διδακτική πράξη, ίσως σχετίζεται µε τη διάδοση του freeware 
λογισµικού (Γλωσσοµάθεια®) το οποίο χρησιµοποιούν οι µαθητές. Άρα το µάθηµα 
απαιτεί οπωσδήποτε για τη διδασκαλία του, τη χρήση Η/Υ, εµπλουτισµένη όµως και µε 
άλλα µέσα. Ταυτόχρονα, δεν αξιολογείται θετικά η αποκλειστική χρήση κανενός µέσου. 
Οι µαθητές απέφυγαν ουσιαστικά να απαντήσουν σε ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

σχετικές µε τους καθηγητές τους. Η άρνηση αυτή θα πρέπει να αποδοθεί στους 
ενδοιασµούς των µαθητών που σχετίζονται µε την αντιµετώπιση της κριτικής τους από 
τους καθηγητές. Θεωρούµε επίσης εύλογο οι απαντήσεις των µαθητών να επηρεάστηκαν 
από την ακολουθούµενη διδακτική πράξη. 
Από τις απαντήσεις ανοιχτού τύπου, τις σχετικές µε το βιβλίο του µαθήµατος, 

διαπιστώνουµε ότι οι µαθητές ζητούν περισσότερα παραδείγµατα και ασκήσεις. Αυτό 
σηµαίνει ότι δεν έχουν καταλάβει και προφανώς δεν χρησιµοποιούν και µε ευθύνη υµών 
των καθηγητών τους, το Τετράδιο Μαθητή που σε αυτό ακριβώς αποσκοπεί! 
Ενδιαφέρον επίσης εύρηµα αποτελεί η µεταβολή του ποσοστού των µαθητών που 

δηλώνουν ότι παρακολουθούν Π∆Σ/Φροντιστήριο/Ιδιαίτερο στην ΑΕΠΠ. Το 47% του 
2003-04 έγινε 81% το 2004-05. Το παραπάνω, παρά το γεγονός ότι µπορεί να περικλείει 
στατιστικό σφάλµα, καταδεικνύει σαφώς µια σχετική τάση.  
Είναι προφανές ότι τα ευρήµατα που προέκυψαν, αφορούσαν κυρίως τα ερωτήµατα 

στα οποία επικεντρώθηκε η έρευνα. Από την επεξεργασία όµως των υπολοίπων 
ερωτήσεων των ερωτηµατολογίων, µπορεί να προκύψει ένα πολύ µεγαλύτερο πλήθος 
στοιχείων. Για παράδειγµα µπορεί να αναδειχθούν οι έννοιες στις οποίες υπάρχουν 
µεγαλύτερες δυσκολίες κατανόησης και να συσχετιστούν µε το προφίλ των µαθητών. 
Μια ενδιαφέρουσα παράµετρος συσχετιζόµενη µάλιστα µε την έρευνά µας, είναι η 
στάση των µαθητών που προέρχονται από τη θετική κατεύθυνση στη διδασκαλία µέσω 
υπολογιστή.  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Με επεξεργασία απαντήσεων από 110 ερωτηµατολόγια µαθητών της Γ΄ Ε.Λ. 

προκύπτει ότι: Οι µαθητές κρίνουν ως περισσότερο αποτελεσµατική τη συνδυασµένη 
χρήση Η/Υ και πίνακα διδασκαλίας, ή τη συνδυασµένη χρήση Η/Υ και εποπτικού µέσου 
διδασκαλίας (κυρίως προβολέα διαφανειών ή video-προβολέα). Τρίτη και τέταρτη 
µέθοδος, αλλά στα όρια του στατιστικού σφάλµατος, κρίνονται, η χρήση εποπτικού 
µέσου & πίνακα διδασκαλίας και η χρήση πίνακα. διδασκαλίας. Η αποκλειστική χρήση 
Η/Υ και εποπτικού µέσου, αξιολογούνται κατά σειρά ως οι λιγότερο αποτελεσµατικές.  



3ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Από τις απαντήσεις για το βιβλίο, προκύπτει ότι οι µαθητές δεν κατανόησαν τη χρήση 
του τετραδίου µαθητή. Ίσως αυτό να συνδέεται µε µια «φροντιστηριακού» χαρακτήρα 
προσέγγιση του µαθήµατος από τους µαθητές.  
Από παραπάνω, γίνεται φανερό, ότι η χρήση του Η/Υ για την υλοποίηση 

συγκεκριµένων προγραµµάτων είναι αναπόδραστη. Έτσι, η προµήθεια από τις σχολικές 
µονάδες ενός αντίστοιχου λογισµικού είναι αναγκαία. Η παράλληλη χρήση του πίνακα 
διδασκαλίας απαιτεί από τους καθηγητές εξοικείωση σε Ψευδογλώσσες και ίσως τη 
διερεύνηση νέων συµβολικών µεθόδων περιγραφής αλγορίθµων. Ο εµπλουτισµός της 
υφιστάµενης σειράς διαφανειών του Π.Ι. πρέπει να διευρυνθεί µε βάση 
αντιπροσωπευτικών προγραµµάτων και ιδιαίτερα αναλόγων µε αυτά των γενικών 
εξετάσεων. 
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