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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εκπαιδευτική διαδικασία, ανεξάρτητα από τη βαθµίδα εκπαίδευσης, έχει εξελιχθεί τις 
τελευταίες δεκαετίες σε µεγάλο βαθµό. ∆ιαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις έχουν 
προταθεί κατά καιρούς από διαφόρους συγγραφείς. Εµείς εδώ ακολουθούµε το σχήµα των 
τριών προσεγγίσεων στην εκπαίδευση των Kemmis, Cole & Suggett 1983: Επαγγελµατική-
νεοκλασική, φιλελεύθερη-προοδευτική και κοινωνικά κριτική. Η ταξινοµία αυτή έχει 
σχέση και µε τα τρία επιστηµολογικά παραδείγµατα  των Carr & Kemmis 2000: Το θετικό, 
το ερµηνευτικό και το κοινωνικά κριτικό. Με βάση αυτές τις προσεγγίσεις έγινε µία 
απόπειρα καταγραφής των δυνατοτήτων διδασκαλίας και µάθησης που αυτές µας 
παρέχουν σε σχέση µε τις θεµατικές ενότητες του Αναλυτικού Προγράµµατος 
Πληροφορικής στο Γυµνάσιο.  Για κάθε διδακτική προσέγγιση, προτείνονται µέθοδοι 
διδασκαλίας και αντίστοιχα παραδείγµατα. Έχουµε όµως πάντα υπόψη µας ότι αυτή η 
κατηγοριοποίηση είναι περισσότερο τεχνητή, αφού οι περισσότεροι καθηγητές 
Πληροφορικής ακολουθούν συνδυαστικά, στοιχεία από όλες τις προσεγγίσεις διδασκαλίας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η εκπαιδευτική διαδικασία, ανεξάρτητα από τη βαθµίδα εκπαίδευσης, έχει εξελιχθεί 

τις τελευταίες δεκαετίες σε µεγάλο βαθµό. ∆ιαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις έχουν 
κάνει την εµφάνισή τους µε θεµελίωση τόσο θεωρητική όσο και πρακτική (διδακτική 
πράξη). Στην εργασία αυτή θα προσπαθήσουµε να αναδείξουµε διαφορετικές διαστάσεις 
και προσεγγίσεις στην διδασκαλία της πληροφορικής στο Γυµνάσιο. 

 
ΟΙ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  
Ένα ιδιαίτερα χρήσιµο αναλυτικό πλαίσιο προκειµένου να διασαφηνίσουµε και να 

τυποποιήσουµε τις  διαφορετικές προσεγγίσεις στην θεωρία και στην πράξη στην 
εκπαίδευση, είναι αυτό των Kemmis, Cole & Suggett (1983), οι οποίοι έχουν 
διατυπώσει ένα σχήµα τριών προσεγγίσεων στην εκπαίδευση: Την επαγγελµατική-
νεοκλασική, την φιλελεύθερη–προοδευτική και την κοινωνικά κριτική. Η ταξινοµία 
αυτή απορρέει αντίστοιχα από  τα τρία εκπαιδευτικά επιστηµολογικά παραδείγµατα 
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(Carr & Kemmis 2000): Το θετικό, το ερµηνευτικό και το κοινωνικά κριτικό. Το θετικό 
είναι το ισχύον και κυρίαρχο παράδειγµα ενώ τα άλλα δύο αναπτύχθηκαν εναλλακτικά 
ως προς αυτό. Επειδή τα δύο τελευταία έχουν πολλά κοινά σηµεία µεταξύ τους και όταν 
προσπαθούµε να τα µεταφράσουµε στην διδακτική πράξη τα όρια εµφανίζονται 
συγκεχυµένα, θα ακολουθήσουµε δύο βασικές προσεγγίσεις. Την επαγγελµατική- 
νεοκλασική καθώς και την εναλλακτική προσέγγιση η οποία προκύπτει από την 
κοινωνικά κριτική µε στοιχεία από την ερµηνευτική. Σε σχέση µε τις δυο αυτές 
προσεγγίσεις θα  εξετάσουµε τις δυνατότητες για την διδασκαλία του µαθήµατος της 
Πληροφορικής στο Γυµνάσιο.  
∆ιασαφηνίζουµε ότι τα παραπάνω δεν συνιστούν παρά µια τυπολογία και ότι στην 

πράξη οι εκπαιδευτικοί τείνουν, πιθανώς εν αγνοία τους, να χρησιµοποιούν εναλλακτικά 
ή/και συνδυαστικά και τις δύο προσεγγίσεις, αναλόγως του διδασκόµενου αντικειµένου, 
του µαθητικού δυναµικού της τάξης, των χρονικών περιορισµών και των τεθέντων 
διδακτικών στόχων. Βασικά χαρακτηριστικά των δύο προσεγγίσεων είναι (Carr & 
Kemmis 2000, Cohen & Manion 1994, Denzin & Lincoln 1994, Guba 1990, Mrazek 
1993, Kemmis, Cole & Suggett 1983, Lefrancois 2004, Liarakou & Flogaitis 2000, 
Πυργιωτάκης 2000, Robottom & Hart 1993, Φράγκος 2002). 

 
Επαγγελµατική - νεοκλασική προσέγγιση 
Σε αυτήν την προσέγγιση η βάση είναι η θεώρηση της γνώσης η οποία είναι 

αντικειµενική και τεκµηριωµένη, δηλαδή η γνώση παρέχεται σε αυστηρά επιστηµονικό 
επίπεδο µη αποδεχόµενη αµφισβήτησης. Η γνώση αυτή είναι απαραίτητη για τον 
τεχνολογικό γραµµατισµό, δηλαδή την επιστηµονική κατάρτιση πάνω στην 
Πληροφορική. Ο απώτερος σκοπός της διδασκαλίας είναι η απόκτηση γνώσεων και 
δεξιοτήτων ώστε το παιδί να έχει εφόδια για την µελλοντική επαγγελµατική του εξέλιξη 
και σταδιοδροµία, καθώς και η πλήρης ένταξή του στο υπάρχον κοινωνικό κ.λπ. 
σύστηµα. Η εφαρµοζόµενη διδακτική θεωρία είναι αυτή του συµπεριφορισµού που 
εστιάζει στην µάθηση ικανοτήτων και στάσεων µε έµφαση στην ενίσχυση της θετικής 
συµπεριφοράς απέναντι στο σχολείο, στους διδάσκοντες και στο όλο πλέγµα παροχής 
επιστηµονικών γνώσεων. Ο εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί την µετωπική διδασκαλία, το 
αναλυτικό πρόγραµµα είναι αυστηρά δοµηµένο γνωστικά και χρονικά και δεν 
παρέχονται οι δυνατότητες εναλλακτικών διδακτικών µεθόδων. Η γνώση είναι ελεγµένη 
«εργαστηριακά», θεµελιωµένη θεωρητικά και η όποια αµφισβήτησή της πρέπει να γίνει 
µε αυστηρά επιστηµονικά κριτήρια. 

 
Εναλλακτική (προοδευτική - κοινωνικά κριτική) προσέγγιση 
Εδώ, η θεώρηση της γνώσης είναι υποκειµενική, µε την έννοια ότι η παρεχόµενη 

γνώση συσχετίζεται άµεσα µε τις συνθήκες µάθησης και διδασκαλίας, µε τις αντιλήψεις 
και ιδέες των µαθητών και µε την, κατά περίπτωση, χρησιµότητά των παρεχοµένων 
γνώσεων σε επίπεδο κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτικό και πολιτιστικό. Επίσης η γνώση 
δεν παρέχεται µόνο σε τεχνοκρατικό επίπεδο αλλά είναι πρωτίστως διαλεκτική και 
κοινωνικά δοµηµένη, δηλαδή προκύπτει ως συνδυασµός επιστηµονικών γνώσεων, 
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αντιλήψεων και ιδεών εκπαιδευτικών και µαθητών και κοινωνικής πραγµατικότητας. Η 
γνωστική θεωρία είναι αυτή του (κοινωνικού) δοµητισµού στην οποία οι γνώσεις 
οικοδοµούνται πάνω στις προϋπάρχουσες γνώσεις και απόψεις των µαθητών και τις 
υφιστάµενες κοινωνικές, οικονοµικές, πολιτικές κ.α. συνθήκες. Οι µαθητές αναδοµούν 
οι ίδιοι µε τα ερεθίσµατα, τις γνώσεις, τις στάσεις, τις αντιλήψεις και τις ιδέες που 
λαµβάνουν από το Σχολείο το προϋπάρχον γνωστικό πλέγµα τους µε τέτοιο τρόπο, ώστε 
να αντανακλά σ’ ένα δικαιότερο κοινωνικό, πολιτικό, οικονοµικό και πολιτιστικό πεδίο. 
Υπάρχει µία συνεχής αλληλεπίδραση µαθητών και εκπαιδευτικών και ο διδάσκων δεν 
θεωρείται αυθεντία και κύριος της τάξης, αλλά ένας διευκολυντής, ένας ενδιάµεσος 
µεταξύ επιστήµης και µαθητών µε σκοπό να προσανατολίζει, να διευκολύνει και να 
αναπτύσσει περαιτέρω τις µαθησιακές διαδικασίες των ίδιων των µαθητών προς την 
αυτενέργεια, δηλαδή τους µαθαίνει «πώς να µαθαίνουν». Ο απώτερος στόχος του 
Σχολείου είναι η δηµιουργία κριτικά σκεπτοµένων πολιτών έτοιµων να συµµετάσχουν 
ισότιµα στην κοινωνική, οικονοµική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας. Αυτή η 
προσέγγιση ευνοεί ανοικτά αναλυτικά προγράµµατα, συνεργατική και διαδραστική 
µάθηση, προσανατολισµό στην δράση, συνεργασία µαθητών και εκπαιδευτικών τόσο 
στην εφαρµογή όσο και στην αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

 
ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
Έχοντας περιγράψει µε συντοµία τις δυο αυτές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση, στη 

συνέχεια θα διερευνήσουµε το Α.Π. για την διδασκαλία της Πληροφορικής στο 
Γυµνάσιο. Η διδασκόµενη ύλη, σε γενικές γραµµές, χωρίζεται σε 8 (οκτώ) θεµατικές 
ενότητες (Αγγελής, Ηλιάδης & Κωστάκος 2002, ΥΠΕΠΘ 2000). Ο διαχωρισµός αυτός 
έχει γίνει όχι µόνο βάσει των παραπάνω βιβλιογραφικών αναφορών, αλλά και βάσει της 
πολύχρονης διδακτικής µας εµπειρίας σε όλες τις τάξεις του Γυµνασίου: 

1. Θεωρητικές γνώσεις (Ιστορία Η/Υ, ∆εδοµένα–πληροφορίες, Υλικό–λογισµικό Η/Υ, 
Περιφερειακές µονάδες, Αναπαράσταση και αποθήκευση πληροφοριών, ∆ίκτυα). 

2. Γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας, λειτουργικό σύστηµα, περιφερειακές µονάδες 
(εργαστηριακό). 

3. Πολυµέσα (θεωρητικό +  εργαστηριακό). 
4. Επεξεργασία κειµένου (εργαστηριακό). 
5. Λογιστικά φύλλα (εργαστηριακό). 
6. Βάσεις δεδοµένων (εργαστηριακό). 
7. ∆ιαδίκτυο και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (εργαστηριακό). 
8. Αλγόριθµοι – προγραµµατισµός (θεωρητικό + εργαστηριακό). 

 
ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος της Πληροφορικής στο Γυµνάσιο 
είναι να εφοδιάσει τους µαθητές µε τις απαιτούµενες γνώσεις στις βασικές έννοιες και 
όρους των Τ.Π.Ε., µε την δεξιότητα χειρισµού των Η/Υ και των περιφερειακών του 
µονάδων καθώς και µε την ικανότητα κριτικής αξιολόγησης των παρεχοµένων 
πληροφοριών (Αγγελής, Ηλιάδης & Κωστάκος 2002, Αγγελόπουλος κ.α. 2002, Ράπτης 
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και Ράπτη 2001, ΥΠΕΠΘ 2000). Απώτερος σκοπός η αφοµοίωσή τους στο υπάρχον 
κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτικό, πολιτιστικό και θρησκευτικό σύστηµα αξιών. Οι 
στόχοι της διδασκαλίας της Πληροφορικής στο Γυµνάσιο έχουν ως εξής (Αγγελής, 
Ηλιάδης & Κωστάκος 2002, Αγγελόπουλος κ.α. 2002, Βακαλούδη 2000, Βιδάκη 2002, 
Euler 2003, Κοντάκος 2002, Ράπτης και Ράπτη 2001, Τζιµογιάννης 2002, ΥΠΕΠΘ 
2000, Χρονοπούλου & Γιαννόπουλος 2002): 

1. Η εκµάθηση των βασικών διαχρονικών όρων και εννοιών της επιστήµης της 
Πληροφορικής σε θεωρητικό επίπεδο (1η θεµατική ενότητα). 

2. Η εκµάθηση των διαχρονικών βασικών λειτουργιών ενός υπολογιστικού 
συστήµατος σε εργαστηριακό επίπεδο: Λειτουργικό σύστηµα, αποθήκευση και 
ανάκληση πληροφοριών, εκτύπωση, εγκατάσταση και ρυθµίσεις περιφερειακών 
µονάδων, κ.λπ. (2η θεµατική ενότητα). 

3. Η εκµάθηση των διαχρονικών βασικών λειτουργιών συγκεκριµένων εφαρµογών, 
δηλαδή λογισµικού εφαρµογών (θεµατικές ενότητες 3η έως 7η). 

4. Η εκµάθηση βασικών εννοιών αλγοριθµικής σχεδίασης και η εφαρµογή τους σε µία 
γλώσσα προγραµµατισµού, π.χ. Basic ή Pascal (8η θεµατική ενότητα). 

5. Η αναγνώριση και η κριτική χρήση των δυνατοτήτων επικοινωνίας και 
πληροφόρησης που παρέχει το ∆ιαδίκτυο (7η θεµατική ενότητα). 

6. Η ενίσχυση της συνεργασίας των µαθητών για την εκπλήρωση ενός κοινού σκοπού, 
π.χ. την υποβολή µίας εργασίας για µία περιφερειακή µονάδα του Η/Υ. 

7. Η δυνατότητα σύνθεσης µίας επιστηµονικής, στα µέτρα των µαθητών, εργασίας µε 
εισαγωγή, ανάλυση θέµατος, συµπεράσµατα και βιβλιογραφία, σχετιζόµενη µε ένα 
θέµα των Τ.Π.Ε. 

8. Η αναγνώριση των πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων των Τ.Π.Ε. σε όλες τις 
εκφάνσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής. 

9. Η προώθηση νέων µορφών µάθησης, π.χ. χρήση του ∆ιαδικτύου για αναζήτηση 
πληροφοριών σχετικών µε ένα ιστορικό γεγονός. 

10. Η αυτενέργεια των µαθητών σε σχέση µε τις διαδικασίες µάθησης, δηλαδή η 
επίγνωση των δυνατοτήτων τους για µερικώς αυτοδύναµη µάθηση, όπου ο 
καθηγητής Πληροφορικής είναι ο διευκολυντής της αναζήτησης της γνώσης. 

11. Τέλος, η άµεση πρόσβαση των µαθητών στην Κοινωνία της Πληροφορίας χωρίς 
διακρίσεις, ανισότητες, περιορισµούς και αποκλεισµούς. 

 
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

Σε αυτό το σηµείο θα ασχοληθούµε τώρα µε τα χαρακτηριστικά ή µάλλον τις 
δυνατότητες των δύο προσεγγίσεων (επαγγελµατική-νεοκλασική και προοδευτική-
κοινωνικά κριτική - εναλλακτική) για την διδασκαλία των Τ.Π.Ε. σε αυτήν την 
βαθµίδα της εκπαίδευσης. 

 
Επαγγελµατική - νεοκλασική προσέγγιση 

Η προσέγγιση αυτή όπως ήδη αναφέραµε εστιάζει σε µεγάλο βαθµό στην διδακτική 
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θεωρία του συµπεριφορισµού µε βασικό χαρακτηριστικό την µάθηση ικανοτήτων και 
στάσεων µε έµφαση στην ενίσχυση της θετικής συµπεριφοράς απέναντι στο σχολείο, 
στους διδάσκοντες και στο όλο πλέγµα παροχής επιστηµονικών γνώσεων. Η διδασκαλία 
της Πληροφορικής αποβλέπει στην παροχή στεγνών επιστηµονικών γνώσεων µε 
απώτερο σκοπό την πλήρη αφοµοίωση των µαθητών στις υπάρχουσες κοινωνικές, 
οικονοµικές, πολιτικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές δοµές. Η διδασκαλία είναι 
αυστηρά προκαθορισµένη και η έµφαση δίνεται στην αποµνηµόνευση των βασικών 
θεωρητικών όρων και εννοιών της επιστήµης της Πληροφορικής και στην αξιολόγηση 
της εκµάθησης και κατανόησής τους µέσω των γνωστών πρόχειρων διαγνωστικών 
ελέγχων (tests), των τριµηνιαίων διαγωνισµάτων καθώς και των προαγωγικών 
εξετάσεων στο τέλος του σχολικού έτους (Γρηγοριάδου, Γόγουλου & Γουλή 2002, Euler 
& Καναβός 2003, Ράπτης & Ράπτη 2001, Τσολακίδης & Φωκίδης 2004, Τζιµογιάννης 
2002). ∆ηλαδή η κλασική σχολική λογική «Παράδοση µαθήµατος – µελέτη και 
αποµνηµόνευση – εξέταση – διαγραφή από την µνήµη». Από την πολύχρονη εµπειρία 
µας στις σχολικές τάξεις, οι γνώσεις αυτές συχνά δεν συγκρατώνται – και λόγω της 
αρκετά δύσκολης τεχνικής ορολογίας. Οι απορίες συνήθως είναι πολλές και ιδιαίτερες 
λόγω της φύσης του µαθήµατος – καινούργιες έννοιες, δύσκολοι ορισµοί, δύσκολες 
ενότητες και ο εκπαιδευτικός καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια προκειµένου να γίνει 
κατανοητός (π.χ. το δυαδικό σύστηµα–αναπαράσταση πληροφοριών πριν από 15 χρόνια 
διδασκόταν στο 1ο έτος των Τµηµάτων Πληροφορικής). Συνήθως το ποσοστό των 
µαθητών που θυµάται αυτά που έµαθε σε θεωρητικό επίπεδο (1η θεµατική ενότητα) 
στην αρχή της σχολικής χρονιάς από την προηγούµενη τάξη είναι σχετικά χαµηλό και 
εδώ είναι απαραίτητη µία έρευνα σε πανελλήνιο επίπεδο και σε βάθος χρόνου για να 
αποδείξει του λόγου το αληθές. Η αρχή του συµπεριφορισµού βάσει της οποίας η θετική 
ενίσχυση υποβοηθά τους µαθητές έχει αποδειχθεί ότι πρωτίστως επιβραβεύει τους 
«δυνατούς» µαθητές». Οι «αδύναµοι» µαθητές σε µία πιθανή αποτυχία τους, ενισχύουν 
την αρνητική τους στάση έναντι του µαθήµατος (Lefrancois 2004). Ειδικότερα δε, 
επειδή στο µάθηµα αυτό οι γνώσεις οικοδοµούνται η µία πάνω στην άλλη (π.χ. δεν 
µπορείς να κατανοήσεις πλήρως την έννοια της αποθήκευσης του αρχείου εάν δεν έχεις 
κατανοήσει καλά την αναπαράσταση των πληροφοριών). Όµως αυτή η κατάσταση είναι 
δυνατόν να αλλάξει εάν χρησιµοποιηθούν διδακτικά προγράµµατα µε την υποβοήθηση 
από τον Η/Υ (εξειδικευµένο λογισµικό) όπου ο µαθητής δοκιµάζει, ελέγχει και 
επανατοποθετεί τις γνώσεις του (Ράπτης & Ράπτη 2001). Σε εργαστηριακό επίπεδο 
(θεµατικές ενότητες 2η έως και 8η), τα αποτελέσµατα του συγκεκριµένου τρόπου 
διδασκαλίας είναι σαφώς βελτιωµένα διότι οι µαθητές αφοµοιώνουν πολύ εύκολα τις 
διαδικασίες χειρισµού των Τ.Π.Ε. και επίσης διότι αρκετοί εξ’ αυτών έχουν εκ των 
προτέρων γνώσεις λόγω φοίτησης σε κάποια εξειδικευµένα κέντρα εκµάθησης Η/Υ ή 
ακόµα και λόγω συχνής ενασχόλησής τους κατ’ ιδίαν. Η διδασκαλία σε εργαστηριακό 
επίπεδο δίνει έµφαση στην εκµάθηση των βασικών λειτουργιών χειρισµού του 
λειτουργικού συστήµατος (2η θεµατική ενότητα) των προγραµµάτων εφαρµογών (3η έως 
7η θεµατική ενότητα) και µίας γλώσσας προγραµµατισµού (8η θεµατική ενότητα) 
(Γρηγοριάδου, Γόγουλου & Γουλή 2002, Euler & Καναβός 2003, Ράπτης & Ράπτη 
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2001, Τσολακίδης & Φωκίδης 2004, Τζιµογιάννης 2002). Κατά την διάρκεια του 
µαθήµατος µπορεί να δοθεί µία συνθετική εργαστηριακή άσκηση στους µαθητές η οποία 
περιέχει όλα τα διδαχθέντα επιµέρους στοιχεία ενός λογισµικού εφαρµογών και η οποία 
πρέπει να ολοκληρωθεί σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και να αξιολογηθεί βάσει 
σαφώς προκαθορισµένων κριτηρίων. Παραδείγµατα τέτοιων εργασιών είναι τα εξής: Η 
συγγραφή µίας εργασίας για µία περιφερειακή µονάδα µε τις κατάλληλες µορφοποιήσεις 
του κειµένου, η δηµιουργία ενός φύλλου εργασίας µε τους βαθµούς του µαθητή και τα 
κατάλληλα γραφήµατα, η δόµηση µίας βάσης δεδοµένων µε αντικείµενο έναν κατάλογο 
διευθύνσεων των φίλων ενός µαθητή, η δηµιουργία µίας µικρής ταινίας (βίντεο) µε θέµα 
επιλεγµένο από τον µαθητή, η παρουσίαση πληροφοριών που θα έχουν ανευρεθεί από το 
∆ιαδίκτυο και η υλοποίηση σε απλό προγραµµατιστικό περιβάλλον ενός µικρού 
αλγορίθµου µε την χρήση της γλώσσας προγ/σµού Basic, Pascal ή άλλης παρεµφερούς. 
Το βασικό πλεονέκτηµα αυτής της προσέγγισης είναι ότι, όπως ήδη αναφέραµε, είναι 

ελεγµένη «εργαστηριακά», θεµελιωµένη θεωρητικά και η όποια αµφισβήτησή της 
πρέπει να γίνει µε αυστηρά επιστηµονικά κριτήρια τα οποία διδάσκονται οι µαθητές. 
Όµως τα πολύ σηµαντικά µειονεκτήµατά της είναι ότι οι θεωρητικές γνώσεις συνήθως 
παρέχονται χωρίς ένα κριτικό πλαίσιο, η οµαδοσυνεργατική διαδικασία έχει κατώτερα 
του αναµενόµενου αποτελέσµατα λόγω ακριβώς της φύσης της διδασκαλίας, η 
αποστήθιση γνώσεων είναι η πλέον συνηθισµένη απαίτηση του καθηγητή 
Πληροφορικής και τέλος ότι οι γνώσεις και δεξιότητες χειρισµού των ΤΠΕ γίνονται 
αυτοσκοπός της διδακτικής διαδικασίας ενώ ο ουσιαστικός στόχος είναι αυτές να 
τοποθετηθούν σε ένα ευρύτερο κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτικό κ.λπ. πλαίσιο.  
Όσον αφορά τους επιµέρους στόχους της διδασκαλίας της Πληροφορικής, φαίνεται 

ότι επιτυγχάνονται µερικώς ο 1ος και ο 4ος, σε αρκετά µεγάλο βαθµό ο 2ος και ο 3ος, ενώ 
οι υπόλοιποι στόχοι (5ος έως και 11ος) φαίνεται να µην επιτυγχάνονται. Βεβαίως 
χρειάζεται και η ανάλογη έρευνα µε αρκετά µεγάλο δείγµα µαθητών και σε βάθος 
χρόνου για να επιβεβαιωθούν οι παραπάνω απόψεις. Οι λόγοι µη επίτευξης των 
τελευταίων στόχων θεωρούµε ότι είναι οι εξής: Κατ’ αρχήν το γεγονός της µίας µόνο 
διαθέσιµης διδακτικής ώρας ανά εβδοµάδα στο Αναλυτικό Πρόγραµµα του Γυµνασίου. 
Κατόπιν, η όλη παραδοσιακή λογική λειτουργίας του Σχολείου. Εν συνεχεία, η 
ανεπαρκέστατη παιδαγωγική επιµόρφωση στις νέες παιδαγωγικές τάσεις των καθηγητών 
(όλων των ειδικοτήτων). Και τέλος, η ουσιαστική ανυπαρξία σύνδεσης του Σχολείου µε 
το ευρύτερο κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτικό και πολιτιστικό πλαίσιο καθώς και η τάση 
να προωθείται από τους επίσηµους φορείς η αποκλειστικώς επαγγελµατική πλευρά της 
παροχής επιστηµονικών γνώσεων σε σχολικό επίπεδο. 

 
Εναλλακτική (προοδευτική / κοινωνικά κριτική) προσέγγιση 

Η προσέγγιση αυτή έχει πολλά κοινά στοιχεία µε τις θεωρίες του δοµητισµού και του 
κοινωνικού δοµητισµού (Αγγελόπουλος κ.α. 2002, Βιδάκη 2002, Γρηγοριάδου, 
Γόγουλου & Γουλή 2002, Euler & Καναβός 2003, Ράπτης & Ράπτη 2001, Σολοµωνίδου 
2002, Τσολακίδης & Φωκίδης 2004). Οι παρεχόµενες γνώσεις για τις βασικές 
θεωρητικές έννοιες και ορισµούς της επιστήµης της Πληροφορικής (1η θεµατική 
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ενότητα) δεν δίνονται µε καθαρά τεχνοκρατικό τρόπο και ούτε ακολουθείται η 
µηχανιστική λογική της διδασκαλίας όπως στην προηγούµενη προσέγγιση. Ο καθηγητής 
πληροφορικής προσπαθεί να καταγράψει και να κατανοήσει το επίπεδο γνώσεων για την 
Πληροφορική που κουβαλούν οι µαθητές προ της εισόδου τους στο Σχολείο και εν 
συνεχεία προσπαθεί να δοµήσει την επιστηµονική γνώση των µαθητών υποβοηθώντας 
τους µαθητές στην κατανόηση και αναδόµηση των λανθασµένων γνώσεων, στην 
επαύξηση των σωστών επιστηµονικών γνώσεων, στην ενίσχυση και προώθηση της 
αυτενέργειας και της οµαδοσυνεργατικής µάθησης, στην κριτική αναζήτηση και 
επισκόπηση πληροφοριών και τέλος στην διατύπωση κριτικών ερωτηµάτων, απόψεων 
και ιδεών για την χρήση των ΤΠΕ στην σύγχρονη κοινωνία. Σε εργαστηριακό επίπεδο οι 
βασικές λειτουργίες χειρισµού του λειτουργικού συστήµατος και των περιφερειακών 
µονάδων και των προγραµµάτων εφαρµογών (θεµατικές ενότητες 2η έως 8η), 
ανακαλύπτονται από κοινού µε τους µαθητές, δηλαδή η λογική είναι αυτή της µερικής 
αυτενέργειας. Π.χ. οι µαθητές γράφουν ένα κείµενο στον Η/Υ και εν συνεχεία θέλουν να 
κάνουν κάποιες µορφοποιήσεις. Τότε επεµβαίνει ο καθηγητής και τους υποδεικνύει τον 
τρόπο µε τον οποίο θα πραγµατοποιήσουν τις επιθυµητές ενέργειες. Η δουλειά των 
καθηγητών πληροφορικής στο εργαστήριο είναι σαφώς ευκολότερο να πάρει την µορφή 
του διευκολυντή της παρεχόµενης γνώσης τόσο λόγω της φύσης του µαθήµατος αφού οι 
µαθητές αρέσκονται στο να ανακαλύπτουν µόνοι τους τις δυνατότητες του µέσου, όσο 
και λόγω του γεγονότος ότι πολλοί µαθητές έχουν πρότερες γνώσεις χειρισµού Η/Υ. Και 
σε αυτήν την προσέγγιση είναι πολύ χρήσιµο να δοθούν εργασίες συνεργατικές στους 
µαθητές σε οµάδες των δύο ατόµων. Οι εργασίες αυτές όµως θα πρέπει να εµφορούνται 
από ένα πνεύµα ερευνητικό και κριτικό. Παραδείγµατα είναι τα εξής: Η συγγραφή ενός 
κειµένου µε τις κατάλληλες διδαχθείσες µορφοποιήσεις µε θέµα τις επιπτώσεις 
εισαγωγής των ΤΠΕ σε µία επιχείρηση, µε έµφαση όχι µόνο στα οφέλη της επιχείρησης 
αλλά και στις θετικές και αρνητικές συνέπειες πάνω στους εργαζόµενους. Η δηµιουργία 
ενός βιβλίου εργασίας µε θέµα τις περιβαλλοντικές συνέπειες του συγχρόνου τρόπου 
ζωής. Φτιάχνουµε λοιπόν πίνακες που καταδεικνύουν την ποσότητα σε απορρίµµατα 
που παράγει µία οικογένεια σε µία αστική, ηµιαστική και αγροτική περιοχή σε 
συνάρτηση µε τον χρόνο, τον πληθυσµό και την τοποθεσία (παραθαλάσσια, πεδινή, 
ηµιορεινή, ορεινή). Οι µαθητές µας διερευνούν τις διαφορές και τα αίτια αυτών των 
διαφορών, προβληµατίζονται πάνω στο ζήτηµα και αναζητούν λύσεις. Η διδασκαλία 
των βάσεων δεδοµένων µπορεί να γίνει µε έµφαση στο γεγονός ότι στις σύγχρονες 
κοινωνίες, όλη η πληροφοριακή δοµή στηρίζεται πάνω στις βάσεις δεδοµένων: Εφορία, 
δηµοτολόγια, αστυνοµικά αρχεία, τραπεζικά αρχεία, σχολικά αρχεία, αρχεία πελατών 
καταστηµάτων και εταιρειών, αρχεία πελατών επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, 
πανεπιστηµιακά αρχεία, αρχεία υπαλλήλών, στρατιωτικά αρχεία (στρατολογία), 
επιστηµονικά αρχεία κ.λπ. Ο προσανατολισµός µας είναι η ανάπτυξη του αισθήµατος 
της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων των πολιτών (υποχρεωτική κατά το 
Σύνταγµα). Οι µαθητές πρέπει να προβληµατιστούν  και να αναγνωρίσουν τους 
κινδύνους που απορρέουν από αυτήν την ολοένα αυξανόµενη καταγραφή και 
συσχετισµό (αν και είναι αντισυνταγµατική πράξη) στοιχείων προσωπικών και 
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επαγγελµατικών, καταναλωτικών προτιµήσεων, σχολικών και πανεπιστηµιακών 
επιδόσεων και ίσως στο µέλλον προσωπικών απόψεων και ιδεών σε θέµατα κοινωνικά, 
οικονοµικά, πολιτικά, πολιτιστικά και θρησκευτικά. Ο σκοπός µας είναι να 
συνειδητοποιήσουν τα µειονεκτήµατα των β.δ. ή µάλλον ότι η πληροφορική τεχνολογία 
και κυρίως οι β.δ. δίνουν πολλές αν όχι τεράστιες δυνατότητες στους έχοντες τις 
σχετικές προσβάσεις να «ελέγχουν» στάσεις και απόψεις, να κατευθύνουν συνειδήσεις, 
να προωθούν προϊόντα και υπηρεσίες και γενικά να συµβάλλουν στην δηµιουργία 
καταναλωτικών όντων και όχι ελεύθερα σκεπτόµενων πολιτών. Βεβαίως πρέπει να 
κατανοήσουν και τις υπάρχουσες ασφαλιστικές δικλείδες τόσο σε τεχνολογικό όσο και 
σε νοµικό επίπεδο, ώστε να είναι σε θέση ως πολίτες να µην επιτρέπουν την επέκταση 
τέτοιων φαινοµένων. Εµβαθύνοντας ακόµα περισσότερο, εστιάζουµε στο πως µπορούµε 
να έχουµε ελεύθερη πληροφόρηση µέσω του ∆ιαδικτύου, µε ταυτόχρονη διήθηση µε την 
κριτική σκέψη και στο πως αυτή η ελεύθερη πληροφόρηση µπορεί να οδηγήσει σε 
αλλαγές που συλλογικά και δηµοκρατικά κρίνουµε αναγκαίες. Επινοούµε συνεργατικές 
πρακτικές που θα βοηθήσουν τους µαθητές να αντιληφθούν πως για το ίδιο θέµα 
µπορούν να διαβάσουν τελείως διαφορετικές απόψεις, από διαφορετικούς ανθρώπους σε 
κάθε µέρος της Γης, χωρίς περιορισµούς και ελέγχους. Συνεχίζοντας, αναφέρουµε τα 
πλεονεκτήµατα του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και τους ωθούµε να σκεφτούν την 
δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και ιδεών µε ελάχιστο κόστος και άνευ περιορισµών. 

Το βασικό «πρόβληµα» αυτής της προσέγγισης είναι η ανάγκη για πλήρη αναδόµηση 
του ρόλου του σύγχρονου Σχολείου καθώς και της όλης λογικής λειτουργίας του. Τα 
πλεονεκτήµατα όµως πολλά: Οι µαθητές προσλαµβάνουν τις θεωρητικές επιστηµονικές 
γνώσεις καθώς και τις γνώσεις χειρισµού των ΤΠΕ µέσω αυτενέργειας, 
οµαδοσυνεργατικής µάθησης αλληλεπιδρώντας µε τους συµµαθητές τους, η δόµησή των 
γνώσεων γίνεται σταδιακά και µε πνεύµα ερευνητικό και κριτικό, αντιλαµβάνονται 
καλύτερα την διαδικασία µάθησης µαθαίνοντας έτσι πως να µαθαίνουν και συµµετέχουν 
ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία έχοντας και εσωτερικά πλέον κίνητρα για 
βελτίωση. Όµως το βασικότερο πλεονέκτηµα είναι πως αντιλαµβάνονται τις ΤΠΕ ως εν 
δυνάµει µέσα για την αλλαγή της υπάρχουσας κοινωνίας, τόσο σε επίπεδο δοµών όσο 
και σε επίπεδο αξιών, στάσεων, απόψεων, συµπεριφορών και πρακτικών προς µία 
δικαιότερη, νοµιµότερη, ανεκτικότερη και υγιή κοινωνική, οικονοµική, πολιτική, 
πολιτιστική και θρησκευτική κατάσταση.  

Κατά τα φαινόµενα, αυτή η προσέγγιση διδασκαλίας εάν µπορούσε να εφαρµοσθεί, 
θα είχε πολύ καλύτερα αποτελέσµατα σε όλους τους τιθέµενους στόχους οι οποίοι εξ’ 
άλλου αναγνωρίζονται τόσο από το ΥΠΕΠΘ όσο και από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 
Όµως µε τον περιορισµό του µαθήµατος της Πληροφορικής σε µία ώρα ανά εβδοµάδα 
στο Α.Π. του Γυµνασίου, την ελλιπή παιδαγωγική επιµόρφωση των καθηγητών 
Πληροφορικής (όπως εξ’ άλλου και όλων των καθηγητών όλων των ειδικοτήτων) καθώς 
και την όλη λογική λειτουργίας του Σχολείου, αυτή η προσέγγιση διδασκαλίας φαίνεται 
να είναι απλώς ανεφάρµοστη. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Οι προσεγγίσεις που αναπτύξαµε παραπάνω παρουσιάζουν δύο οµαδοποιηµένες 

διαφορετικές απόψεις για την διδασκαλία της πληροφορικής στα σχολεία και 
συγκεκριµένα στο Γυµνάσιο. Όπως ήδη τονίσαµε πρόκειται ουσιαστικά για µια 
τυπολογία και όπως κάθε τυπολογία έχει αφενός τα όρια της,  αφετέρου τους κινδύνους 
της. Έχει τα όριά της γιατί δεν µπορεί να αποδώσει τη δυναµική και πολύµορφη εικόνα 
που παρουσιάζει κάθε διδασκαλία που σχεδιάζεται και υλοποιείται στο ζωντανό χώρο 
του σχολείου. Όµως όπως ήδη έχουµε επισηµάνει, πρόκειται για µια «διανοητική 
άσκηση» η οποία προσφέρει ένα γενικό πλαίσιο ανάλυσης της διδασκαλίας και µπορεί 
να βοηθήσει τους ενδιαφερόµενους να διασαφηνίσουν τις ιδέες τους και τις απόψεις 
τους και να συµµετάσχουν µε κριτικό και γόνιµο τρόπο στις συζητήσεις γύρω από τη 
διδασκαλία της πληροφορικής στα σχολεία. Είναι γεγονός ότι το µάθηµα είναι ωριαίο 
αλλά υπάρχει πάντα η δυνατότητα να διδάξουµε στους µαθητές µας αυτές τις βαθύτερες 
και άκρως ενδιαφέρουσες διαστάσεις των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών. Προκειµένου όµως να γίνει αυτό πραγµατικότητα πρέπει το µάθηµα να 
γίνει δίωρο την εβδοµάδα – επιτακτική ανάγκη διότι οι ΤΠΕ έχουν πλέον παρεισφρήσει 
σε όλο το φάσµα της ζωής µας, να υπάρξει η κατάλληλη επιµόρφωση των καθηγητών 
Πληροφορικής και να υπάρξει η κρατική βούληση για συνολική αλλαγή του τρόπου και 
του σκοπού λειτουργίας και εκπαίδευσης του σύγχρονου Σχολείου. 
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