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Στην προσπάθεια ένταξης της Πληροφορικής στην Ελληνική ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση έχουν χρησιµοποιηθεί δύο προσεγγίσεις που συγκροτούν το 
πραγµατολογικό πρότυπο ένταξης της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση (Κόµης 2005): 
• Η Πληροφορική ως αυτοδύναµο γνωστικό αντικείµενο: τόσο στη Γενική 

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση όσο και στην Τεχνική ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση έχουν 
ενταχθεί µαθήµατα Πληροφορικής που δίνουν έµφαση στις τεχνικές γνώσεις και 
δεξιότητες όσον αφορά θέµατα της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών της 
Επικοινωνίας. Στόχος της συγκεκριµένης προσέγγισης αποτελεί ο πληροφορικός 
αλφαβητισµός όπου ο µαθητής εξοικειώνεται µε βασικές λειτουργίες του υπολογιστή 
και µε θέµατα του προγραµµατισµού. 

• Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας ως εργαλείο διδασκαλίας και 
µάθησης: προσπάθεια ένταξης της Πληροφορικής σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα ως 
µέσο στήριξης της διδακτικής διαδικασίας (εποπτικό εργαλείο) ή ως γνωστικό 
εργαλείο που στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως κριτική σκέψη, αναζήτηση 
πληροφοριών και επικοινωνία.  

Το πραγµατολογικό πρότυπο αποτελεί µια «εφικτή» λύση για την επίτευξη της 
ενσωµάτωσης της Πληροφορικής, και γενικότερα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας 
και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε όλο το αναλυτικό πρόγραµµα.  

Στο πλαίσιο υποστήριξης του πραγµατολογικού προτύπου, έχουν γίνει τα τελευταία 
χρόνια προσπάθειες δηµιουργίας υποδοµών που αφορούν στον εξοπλισµό των σχολικών 
εργαστηρίων µε σύγχρονους υπολογιστές, στη σύνδεση των σχολείων στο ∆ιαδίκτυο, 
στη δηµιουργία εκπαιδευτικού λογισµικού και στην επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις 
τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Όµως οι προσπάθειες αυτές δε 
συνοδεύονται από τις κατάλληλες προσαρµογές στο πρόγραµµα σπουδών για την 
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ενίσχυση της Πληροφορικής στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Υπάρχει η άποψη ότι η 
Πληροφορική θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ως βοηθητικό εργαλείο και ως µέσο 
µάθησης, και όχι ως αυτοδύναµο γνωστικό αντικείµενο. Η τάση εξοβελισµού της 
Πληροφορικής ως γνωστικού αντικειµένου ενέχει τον κίνδυνο οι µαθητές να µην 
αναπτύξουν µια σειρά από ικανότητες που σχετίζονται µε τη διδασκαλία της 
Πληροφορικής και οι οποίες δεν είναι δυνατό να αναπτυχθούν στο πλαίσιο άλλων 
γνωστικών αντικειµένων (Κόµης 2005). Η ΠΕΚΑΠ και η ΕΠΥ έχουν καταθέσει 
συγκεκριµένες προτάσεις στο Υπ.Ε.Π.Θ. για την αναβάθµιση της Πληροφορικής (π.χ. 
αύξηση των ωρών διδασκαλίας στο Γυµνάσιο, αναµόρφωση των προγραµµάτων 
σπουδών του τοµέα Πληροφορικής στα ΤΕΕ, κ.λπ. (ΕΠΥ 2005). 

Όσον αφορά στις διδακτικές προσεγγίσεις που εφαρµόζονται στη διδασκαλία της 
Πληροφορικής, ένας σηµαντικός αριθµός ερευνητικών προσπαθειών επικεντρώνεται 
στη διδασκαλία του προγραµµατισµού και στην ανάπτυξη «εκπαιδευτικών» 
περιβαλλόντων που διευκολύνουν τη µάθηση. Η εφαρµογή/αξιολόγηση διδακτικών 
προσεγγίσεων και προτάσεων που προωθούν και ενισχύουν την ενεργοποίηση του 
µαθητή, τη διερευνητική µάθηση, τον πειραµατισµό και τη συνεργασία ή/και αξιοποιούν 
«εκπαιδευτικά» περιβάλλοντα, έχει δείξει θετικά αποτελέσµατα στη µάθηση 
(Βογιατζάκη κ.α. 2004, Γρηγοριάδου κ.α. 2005, Εφόπουλος κ.α. 2004, Παπανικολάου 
κ.α. 2005, Τσώνης & Κορδάκη 2005). Οι µέχρι σήµερα έρευνες γύρω από τη 
διδασκαλία του προγραµµατισµού αλλά και η εµπειρία από το ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστηµα οδηγούν στις ακόλουθες προτάσεις και προβληµατισµούς: 
• Ο προγραµµατισµός στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση δεν είναι «ενιαίος» µε την 

έννοια ότι µπορούµε να διακρίνουµε αρκετά επίπεδα (από το επίπεδο του 
πληροφορικού εγγραµµατισµού και του εργαλείου µοντελοποίησης και επίλυσης 
προβληµάτων, ως την εκµάθηση του προγραµµατισµού που λειτουργεί ως 
επαγγελµατικό εφόδιο). Μέσα στο πλαίσιο αυτό, είναι µάλλον φανερό ότι δεν είναι 
δυνατόν να υπάρχει ένα και µοναδικό προγραµµατιστικό περιβάλλον που να 
ταιριάζει σε όλες τις περιπτώσεις. 

• Ο προγραµµατισµός δεν είναι µια «εύκολη» γνωστική περιοχή: οι µαθητές 
δυσκολεύονται να κατανοήσουν πολλές έννοιες, δυσκολεύονται να επιλύσουν ακόµη 
και απλά προβλήµατα. Ο προγραµµατισµός, αν δε νοηµατοδοτηθεί και δε γίνει 
ελκυστικός (για παράδειγµα τα ροµποτικά περιβάλλοντα φαίνονται πιο ελκυστικά 
από τα συνήθη), αν δε διδαχθεί µε σωστό τρόπο, δεν πρόκειται να αποτελέσει πόλο 
έλξης για τους νεαρούς µαθητές. Θα υπάρχει βέβαια πάντοτε ένα µικρό ποσοστό 
µαθητών µε µεγάλη αγάπη και εξαιρετικές επιδόσεις στον προγραµµατισµό (όπως και 
στα Μαθηµατικά, τη Φυσική κ.λ.π.) αλλά οι µαθητές αυτοί θα αποτελούν πάντοτε 
µια µικρή µειοψηφία. Πάντως, οι εκπαιδευτικές δοµές της Ελλάδας δεν επιτρέπουν 
την ανάδειξη και την υποστήριξη ούτε αυτών των µαθητών– υπάρχουν για 
παράδειγµα Αθλητικά και Μουσικά Γυµνάσια, αλλά όχι Γυµνάσια Θετικών 
Επιστηµών.  

• Η ανάπτυξη προγραµµατιστικών περιβαλλόντων και γλωσσών για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς είναι µια πολύπλοκη υπόθεση αφού όχι µόνο δεν υπάρχει γενική συµφωνία 
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για τα χαρακτηριστικά τους, αλλά όπως έδειξε και η διεθνής εµπειρία άλλων κρατών 
(π.χ. Γαλλία και Μ. Βρετανία στη δεκαετία του ’80), τα εκτός εµπορικού 
κυκλώµατος εκπαιδευτικά προϊόντα δύσκολα επιζούν, γιατί δύσκολα υποστηρίζονται. 
Είναι ίσως προτιµότερο να χρησιµοποιηθούν, κυρίως στο επίπεδο των γλωσσών, 
λύσεις που ήδη υφίστανται (και είναι δοκιµασµένες) στο διεθνή χώρο. 

• Η ανάπτυξη περιβαλλόντων κατάλληλων για τη διδασκαλία του προγραµµατισµού 
δεν πρόκειται να µεταβάλλει σηµαντικά τη διδασκαλία, αν δεν ενταχθεί σε ένα 
γενικότερο στρατηγικό πλάνο: να προσδιοριστούν οι στόχοι της διδασκαλίας του 
προγραµµατισµού, οι εκπαιδευτικοί να ενηµερωθούν επαρκώς πάνω στους στόχους 
αυτούς, να επιµορφωθούν πάνω στη χρήση των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, να 
υπάρξουν βιβλία και γενικά συµβατικό και ηλεκτρονικό διδακτικό υλικό και διαρκής 
στήριξη και αλληλοϋποστήριξη των εκπαιδευτικών και των µαθητών.  
Εκτός από τον προγραµµατισµό, για τη διδασκαλία/εκµάθηση των εννοιών της 

Πληροφορικής κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική η ενεργοποίηση των µαθητών, η 
αξιοποίηση εκπαιδευτικών εργαλείων (π.χ. εννοιολογικών χαρτών) και περιβαλλόντων 
(π.χ. εκπαιδευτικού λογισµικού, προσοµοιώσεων) και η εµπλοκή των µαθητών σε 
δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες θα πρέπει να έχουν συγκεκριµένους µαθησιακούς 
στόχους, που θα γίνονται γνωστοί στους µαθητές, και να επιδιώκουν την ανάπτυξη τόσο 
γνωστικών δεξιοτήτων (π.χ. αναλυτικής και κριτικής σκέψης) όσο και µεταγνωστικών 
δεξιοτήτων (π.χ. αυτο-αξιολόγηση, αυτο-ρύθµιση). Συγκεκριµένα, οι δραστηριότητες θα 
πρέπει (Vosniadou 2001, Γρηγοριάδου κ.α. 2004) 
• να αναφέρονται σε όσα γνωρίζουν οι µαθητές και το επίπεδο δυσκολίας τους να είναι 

ανάλογο του γνωστικού επιπέδου των µαθητών. Επιπλέον, θα πρέπει να λαµβάνουν 
υπόψη τυχόν δυσκολίες/παρανοήσεις των µαθητών και να στοχεύουν στην 
αντιµετώπισή τους.  

• να προκαλούν το ενδιαφέρον και την περιέργεια των µαθητών και να τους δίνουν 
κίνητρο για ενασχόληση. Ιδιαίτερα, η ενσωµάτωση των δραστηριοτήτων σε ένα 
αυθεντικό πλαίσιο αναδεικνύει τη σηµασία και τη χρησιµότητα των προς διερεύνηση 
θεµάτων/εννοιών. Συγκεκριµένα, στα µαθήµατα της Πληροφορικής µέσα από 
διαθεµατικές/συνθετικές εργασίας µπορεί να αναδειχθούν οι εφαρµογές της 
Πληροφορικής σε όλους τους τοµείς της καθηµερινής ζωής των ανθρώπων. Είναι 
σηµαντικό οι µαθητές να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία που έχει η 
µεταφορά/εφαρµογή των όσων µαθαίνουν σε ποικίλες περιπτώσεις. 

• να ενθαρρύνουν τη συνεργασία είτε σε µικρές οµάδες στο πλαίσιο δραστηριοτήτων 
τάξης είτε σε µεγαλύτερες οµάδες στο πλαίσιο κάποιας εργασίας – έργου (project). 

• να δίνουν τη δυνατότητα στους µαθητές να διερευνούν διαφορετικές λύσεις, να 
πειραµατίζονται, να σχεδιάζουν τη λύση προβληµάτων και να αξιολογούν τις 
λύσεις/προτάσεις/κλπ. των ίδιων ή των συµµαθητών τους. 
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στο πλαίσιο ενός γενικότερου προβληµατισµού για το 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, προτείνει:  
• για την επιλογή νέων µαθηµάτων που πρέπει να ενταχθούν στο σχολικό πρόγραµµα 

ως κριτήριο, µεταξύ άλλων: «Πέραν των αδιαµφισβήτητης παιδαγωγικής και 
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µορφωτικής αξίας µαθηµάτων όπως τα Μαθηµατικά και η Γλώσσα πρέπει να 
εισαχθούν µαθήµατα που βοηθούν στη σύνθεση και στην ολοκλήρωση της γνώσης», και 

• σε ό,τι αφορά στο περιεχόµενο των µαθηµάτων «πρέπει να περιορισθεί δραστικά στα 
σηµαντικά και τα θεµελιώδη ώστε να υπάρχει ο αναγκαίος χρόνος για την κατανόηση 
και την εµπέδωση των εννοιών και κυρίως για την ανάδειξη της αξίας της γνώσης. 
∆ηλαδή, πρέπει να επιδιωχθεί µείωση της έκτασης και αύξηση της «έντασης» (του 
βάθους)». 

• Στο πλαίσιο αυτό, θέτει τους ακόλουθους προβληµατισµούς για την Πληροφορική: 
• Τι αλλαγές στη διδασκαλία της Πληροφορικής ως γνωστικό αντικείµενο (ποια 

µαθήµατα, µε τι περιεχόµενο, µε τι µέθοδο διδασκαλίας, µε τι διδακτικό υλικό…) 
µπορούν να τεκµηριωθούν; 

• Η Πληροφορική, ως γνωστικό αντικείµενο, µπορεί να συνεισφέρει στην 
«ολοκλήρωση της γνώσης»; στην «ανάδειξη της αξίας της γνώσης»; σε ποιο πλαίσιο; 
µε ποιες προϋποθέσεις; 
Προκειµένου οι εκπαιδευτικοί της Πληροφορικής να είναι σε θέση (i) να 

ανταποκριθούν στη διδασκαλία των µαθηµάτων Πληροφορικής και να εφαρµόσουν 
διάφορες διδακτικές προσεγγίσεις ή/και εργαλεία ή/και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, και 
(ii) να παρακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις των τεχνολογιών της Πληροφορίας και 
της Επικοινωνίας, απαιτείται η επιµόρφωσή τους τόσο σε θέµατα ∆ιδακτικής της 
Πληροφορικής όσο και σε θέµατα του γνωστικού αντικειµένου.  
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