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Περίληψη
Το µάθηµα Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) 
εστιάζει µε έµφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων γενικής χρηστικότητας και µε-
θοδολογικού χαρακτήρα. Με σαφή προσανατολισµό στην ανάπτυξη της αλγο-
ριθµικής σκέψης για την επίλυση προβληµάτων, το µάθηµα χαρακτηρίζεται ερ-
γαστηριακό και περιλαµβάνει στο αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών σαφείς κα-
τευθύνσεις για την πρακτική εφαρµογή, των εννοιών που διαπραγµατεύεται, σε 
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προγραµµατιστικό περιβάλλον. Εν τούτοις εντοπίζονται, από διδάσκοντες και 
µαθητές, µία σειρά προβληµάτων που συχνά ενοχοποιούνται για την αναποτε-
λεσµατική διδασκαλία του αντικειµένου, γεγονός που αποτυπώνεται και στα 
αποτελέσµατα των µαθητών στις γενικές εξετάσεις. Σκοπός της προτεινόµενης 
συζήτησης οµάδας ειδικού ενδιαφέροντος είναι η αναγνώριση, οριοθέτηση και 
απάντηση των κυριότερων προβληµατισµών στην κατεύθυνση της δηµιουργίας 
ενός σαφούς πλαισίου για τη διδασκαλία του µαθήµατος µε στόχο την ενιαία θεώ-
ρηση του αντικειµένου από το σύνολο των διδασκόντων και την αποτελεσµατική 
διδασκαλία του µαθήµατος στο πλαίσιο που ορίζει το ΑΠΣ, όπως αυτό εντάσσε-
ται στο γενικότερο πλαίσιο προγραµµάτων σπουδών πληροφορικής και ΤΠΕ στη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

Λέξεις Κλειδιά
∆ιδασκαλία Αλγοριθµικής – Προγραµµατισµού, Ενιαίο Λύκειο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το µάθηµα Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) 
διδάσκεται στον κύκλο Πληροφορικής και Υπηρεσιών στην Τεχνολογική Κα-
τεύθυνση της Γ΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου και της ∆΄ Τάξης του Εσπερινού 
Λυκείου, µε γενικό σκοπό «οι µαθητές να αναπτύξουν αναλυτική και συνθετική 
σκέψη, να αποκτήσουν ικανότητες µεθοδολογικού χαρακτήρα, να µπορούν να 
επιλύουν απλά προβλήµατα σε προγραµµατιστικό περιβάλλον». Έµφαση δίνε-
ται στις ενότητες Ανάλυση προβλήµατος και Σχεδίαση αλγορίθµου, «ώστε οι 
µαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες αλγοριθµικής προσέγγισης, δηµιουργικότη-
τα, φαντασία, αναλυτικό πνεύµα και αυστηρότητα στην έκφραση και να µπο-
ρούν να διακρίνουν ποια προβλήµατα αντιµετωπίζονται σε προγραµµατιστικό 
περιβάλλον» (Αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών ΑΕΠΠ, ΠΙ, 1998). Το µάθηµα 
διδάσκεται από το σχολικό έτος 1999-2000 και εξετάζεται σε εθνικό επίπεδο. 

Όπως προσδιορίζεται στο βιβλίο του καθηγητή που περιλαµβάνεται στο 
διδακτικό πακέτο που χρησιµοποιείται για τη διδασκαλία του µαθήµατος: «Ο 
γενικός σκοπός του µαθήµατος Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό 
Περιβάλλον της Γ τάξης του κύκλου Πληροφορικής και Υπηρεσιών της Τε-
χνολογικής Κατεύθυνσης του Ενιαίου Λυκείου, δεν είναι αυτός στον οποίο θα 
κατέληγε κάποιος διαβάζοντας απλά και µόνο τον τίτλο του µαθήµατος.  Το 
µάθηµα έχει σαν πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
σχετικών µε την αλγοριθµική και την ορθολογική χρήση της στην καθηµερινή 
ζωή.  Πολλές βασικές έννοιες αλγοριθµικής, αλλά και προγραµµατισµού (π.χ. 
συνθήκες ελέγχου, λογικές προτάσεις και συµπεράσµατα, κ.α.), συνιστούν ανα-
πόσπαστο τµήµα των γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων που πρέπει να απο-
κτήσει ο µαθητής, οι οποίες δεξιότητες και γνώσεις - στην πλειονότητά τους 
- δεν προσεγγίζονται από άλλα µαθήµατα. Το µάθηµα Ανάπτυξη Εφαρµογών 
σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον δεν έχει σαν στόχο τη διδαχή και την εκ-
µάθηση κάποιου συγκεκριµένου προγραµµατιστικού περιβάλλοντος, ούτε την 
καλλιέργεια προγραµµατιστικών δεξιοτήτων από τη µεριά των µαθητών.  ∆εν 
αποσκοπεί στη λεπτοµερειακή εξέταση της δοµής, του ρεπερτορίου και των συ-
ντακτικών κανόνων κάποιας γλώσσας προγραµµατισµού.  ∆εν προτίθεται να 
επιχειρήσει να δηµιουργήσει προγραµµατιστές.  Το µάθηµα δεν αφορά την εκ-
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µάθηση εξεζητηµένων τεχνικών προγραµµατισµού, αλλά ως εργαλείο δόµησης 
της σκέψης πρέπει να εστιάζει στις προσεγγίσεις και στις τεχνικές επίλυσης 
προβληµάτων».

Η παραπάνω διατύπωση του σκοπού του µαθήµατος πλαισιώνει και ορι-
οθετεί τους επιµέρους διδακτικούς στόχους που καλούνται να προσεγγίσουν 
οι διδάσκοντες στο πλαίσιο του µαθήµατος αναζητώντας συχνά την «ισορρο-
πία» ανάµεσα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων γενικής χρηστικότητας από τη µία 
και ικανοτήτων υλοποίησης των λύσεων που σχεδιάζουν σε προγραµµατιστι-
κό περιβάλλον από την άλλη.

Καθώς το µάθηµα διανύει τον έβδοµο χρόνο «ζωής» στο πρόγραµµα σπου-
δών των τελειοφοίτων του Λυκείου, οι προβληµατισµοί που αναπτύσσονται 
πιεστικά από τους διδάσκοντες αναδεικνύουν συχνά µία προσπάθεια ανα-
γνώρισης της ταυτότητας του µαθήµατος στο πλαίσιο της γενικότερης εκπαι-
δευτικής προσέγγισης των ΤΠΕ στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.

Η συζήτηση θα εστιάσει στη διερεύνηση των παραµέτρων που καθορίζουν 
τον προσανατολισµό του µαθήµατος αλλά και την αποτελεσµατικότητα της 
διδασκαλίας του γνωστικού αντικειµένου της αλγοριθµικής – προγραµµατι-
σµού.

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΣΚΟΠΟΣ –ΣΤΟΧΟΙ
Η σε βάθος κατανόηση του σκοπού του µαθήµατος είναι ζήτηµα µεγάλης ση-
µασίας τόσο για τους διδάσκοντες όσο και, µέσω αυτών, για τους διδασκόµε-
νους.  Επηρεάζει δε σηµαντικά τον τρόπο, τις µεθόδους και τις τεχνικές που 
υιοθετούνται για τη διδασκαλία του, την επίλυση των προβληµατισµών που 
αναπτύσσονται, καθώς και τη ρεαλιστική στοχοθεσία για την ανάπτυξη των 
απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά και την αποτελεσµατική προετοι-
µασία των µαθητών για τις εξετάσεις. 

Αντικείµενο συζήτησης θα πρέπει να αποτελέσουν τα σηµεία που έχει φα-
νεί ότι προβληµατίζουν τους συναδέλφους και προσδιορίζουν τον παιδαγω-
γικό προσανατολισµό που πρέπει να ακολουθείται για την αποτελεσµατική 
διδασκαλία του αντικειµένου. 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ
Το διδακτικό πακέτο που χρησιµοποιείται για τη διδασκαλία του µαθήµατος 
αποτυπώνει σωστά τους σκοπούς του µαθήµατος και είναι εναρµονισµένο µε 
το πρόγραµµα σπουδών. Η γλώσσα του βιβλίου, σε γενικές γραµµές, είναι κα-
τανοητή από τους µαθητές, ενώ ο σχεδιασµός και η εικονογράφησή του έχουν 
σύγχρονη κατεύθυνση. Ωστόσο, η ύπαρξη λαθών, αντιφάσεων και ελλείψεων 
προβληµάτισε και συνεχίζει να προβληµατίζει µαθητές και καθηγητές. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσµα συχνά οι διδάσκοντες να επιστρατεύουν την προσωπική 
τους εµπειρία για τη διευθέτηση των ασαφειών που εντοπίζουν µε αποτέλεσµα 
να προτείνονται «προσωπικές απόψεις» χωρίς προηγούµενα να έχει «ελεγ-
χθεί» η συνάφειά τους µε τους πραγµατικούς στόχους του µαθήµατος. Έτσι 
συχνά δηµιουργούνται διδακτικές προτεραιότητες αµφιβόλου παιδαγωγικής 
αξίας που αποπροσανατολίζουν τη διδασκαλία του µαθήµατος δίνοντας έµ-
φαση σε σηµεία εκτός των πραγµατικών του στόχων.

Είναι ουσιώδους σηµασίας να αναπτυχθεί µεταξύ των διδασκόντων µία 
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συλλογιστική η οποία θα εκφράζει τους στόχους του µαθήµατος όπως παρου-
σιάζονται:
- στο διδακτικό πακέτο (βιβλίο – τετράδιο µαθητή και βιβλίο καθηγητή)
- στο ΑΠΣ του µαθήµατος καθώς και ΕΠΠΣ και ∆ΕΠΠΣ Πληροφορικής
και θα παρέχει το πλαίσιο για την ερµηνεία των σηµείων εκείνων που δείχνουν 
να «προκαλούν» την παιδαγωγική προσέγγιση του αντικειµένου «σε βάρος» 
της ειδικής τεχνικής γνώσης του διδάσκοντα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι χρονικοί περιορισµοί που υπάρχουν για τη διδασκαλία του µαθήµατος στην 
Γ’ Λυκείου αποθαρρύνει τους διδάσκοντες να επιχειρήσουν την εργαστηριακή 
υποστήριξη της διδασκαλίας, όπως προτείνεται στο πρόγραµµα σπουδών. Εν 
τούτοις, η προσεκτική επιλογή συγκεκριµένων µαθηµάτων για παρουσίαση 
στο εργαστήριο επιταχύνει τη διαδικασία κατανόησης βασικών αλγοριθµικών 
εννοιών αν γίνει έγκαιρα και οργανωµένα µέσα από κατάλληλες δραστηριό-
τητες. Επίσης, η ελλιπής εισαγωγή βασικών εννοιών αλγοριθµικής και προ-
γραµµατισµού από προηγούµενες τάξεις συχνά δυσκολεύει την εξοικείωση 
των µαθητών µε το αντικείµενο και τους ρυθµούς αφοµοίωσης των εννοιών 
του µαθήµατος στη Γ’ Λυκείου.

Η έλλειψη εγκεκριµένου λογισµικού αποτελεί ένα επιπλέον εµπόδιο για 
την εργαστηριακή υποστήριξη του µαθήµατος. Εντούτοις, από το ΥπΕΠΘ 
πρόκειται να διατεθεί στο αµέσως κοντινό χρονικό διάστηµα ολοκληρωµένο 
περιβάλλον διδακτικής υποστήριξης της Αλγοριθµικής – Προγραµµατισµού 
το οποίο ενσωµατώνει προγραµµατιστικό περιβάλλον κωδικοποίησης αλγορίθ-
µων µαζί µε εργαλείο σχεδίασης και εκτέλεσης διαγραµµάτων ροής, σε ενιαίο 
Χώρο ∆ραστηριοτήτων, στο πλαίσιο του υποέργου 14 «Αλγοριθµική και Προ-
γραµµατισµός» του έργου Νηρηίδες που βρίσκεται σε εξέλιξη υπό την εποπτεία 
του ΥπΕΠΘ και του ΕΑΙΤΥ. Το ζητούµενο εποµένως είναι η υιοθέτηση αποτε-
λεσµατικών πρακτικών από τους διδάσκοντες για την ενσωµάτωση των δρα-
στηριοτήτων και των εργαλείων του πακέτου στην εκπαιδευτική διαδικασία.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Όσο η εναρµόνιση της διδασκαλίας των αντικειµένου µε τους πραγµατικούς 
στόχους του µαθήµατος προσδιορίζει την αποτελεσµατικότητα της διδασκα-
λίας άλλο τόσο αντίστοιχα, η υιοθέτηση των ίδιων στόχων στην επιλογή της 
θεµατολογίας των εξετάσεων προσδιορίζει την αντικειµενικότητα της διαδι-
κασία αξιολόγησης.

Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις απαντήσεις των µαθητών στις 
εξετάσεις θα πρέπει να αποτελέσουν πηγή προβληµατισµού µε σκοπό τη «δι-
αµορφωτική αξιολόγηση» και των δύο αυτών παραµέτρων, δηλαδή της απο-
τελεσµατικότητας της διδακτικής διαδικασίας αλλά και της καταλληλότητας 
/ επάρκειας της διαδικασίας αξιολόγησης.

Απώτερος στόχος της προτεινόµενης συζήτησης οµάδας ειδικού ενδιαφέ-
ροντος είναι, µέσα από γόνιµο διάλογο, να αναδειχθούν οι απόψεις που θα 
βοηθήσουν στην αναγνώριση, κατανόηση και επίλυση των προβληµάτων, που 
αντιµετωπίζουν διδάσκοντες και διδασκόµενοι της Αλγοριθµικής-Προγραµ-
µατισµού στα πλαίσια του µαθήµατος Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµα-
τιστικό Περιβάλλον.




