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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το ζήτηµα της ηθικής των υπολογιστών αποτελεί σήµερα ένα σηµαντικό πεδίο µελέτης και 
συζήτησης τόσο στο ακαδηµαϊκό περιβάλλον όσο και τον επιχειρηµατικό χώρο. Απέναντι στην 
ανάγκη της κατάρτισης των σπουδαστών στο νέο πλαίσιο ηθικών στάσεων που διαµορφώνεται στην 
ΚτΠ, απαιτείται η δόµηση µιας εκπαιδευτικής µεθόδου που εξασφαλίζει την ενηµέρωση και καθιστά 
τους αυριανούς επαγγελµατίες ικανούς να αξιολογούν ηθικά διλήµµατα που ανακύπτουν κατά την 
ανάπτυξη ή/ και την χρήση των ΤΠΕ. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την περιγραφή σύγχρονων 
εκπαιδευτικών µεθόδων που ενθαρρύνουν τη δηµιουργία κατάλληλων µαθησιακών εµπειριών και 
την παρουσίαση της διαδικασίας που εφαρµόστηκε και των εξαγόµενων συµπερασµάτων από το 
σεµινάριο «Επαγγελµατική ∆εοντολογία στην Πληροφορική», που διεξήχθη στο Εργαστήριο 
Πολυµέσων του τµήµατος Πληροφορικής του ΑΠΘ, τον Ιούνιο του 2003. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Εκπαιδευτική διαδικασία, εκπαιδευτική µεθοδολογία, διδακτική, ηθική των 
υπολογιστών, ηθική των ΤΠΕ. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
  Η ευρεία εφαρµογή των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην καθηµερινή 
µας ζωή, έχει αναδείξει νέα ηθικά διλήµµατα τόσο για τον επαγγελµατία ειδικό στην 
Πληροφορική, όσο και για τον τελικό χρήστη. Ένας διαχειριστής σε ένα τοπικό εταιρικό δίκτυο, 
µπορεί για λόγους ασφαλούς λειτουργίας του δικτύου να παρακολουθεί τα e-mail των υπαλλήλων 
ή να καταγράφει τους ιστοχώρους που επισκέπτονται; Αν το κάνει υποχρεούται να τους 
ενηµερώσει; Όταν καταρρεύσει µια εφαρµογή ιατρικής πληροφορικής κατά την διάρκεια µιας 
ιατρικής επέµβασης βαρύνεται ηθικά ο προγραµµατιστής, ο κατασκευαστής του υλικού, ή η 
οµάδα αναλυτών που προσδιόρισε τις προδιαγραφές του συστήµατος; Ο κώδικας ενός 
προγράµµατος Η/Υ µπορεί να αποτελεί ιδιοκτησία του δηµιουργού του; Ο κατάλογος των 
παραδειγµάτων µπορεί να επεκταθεί σε µεγάλο βαθµό.  
  Η ηθική των υπολογιστών ως πεδίο µελέτης εµφανίζεται το 1950, στο βιβλίο «Η ανθρώπινη 
χρήση των ανθρώπων» (The Human Use of Human Beings) του Norbert Wiener (Wiener, 1950). 
Σύµφωνα µε τον συγγραφέα η ενσωµάτωση της τεχνολογίας των υπολογιστών στην κοινωνία θα 
απαιτήσει την  επαναδόµηση της κοινωνίας  – µια "δεύτερη βιοµηχανική επανάσταση" – µια 
πολύπλευρη διαδικασία που θα χρειαστεί δεκαετίες για να υλοποιηθεί και θα πραγµατεύεται 
θέµατα όπως η προσαρµογή των εργαζοµένων σε ριζικές αλλαγές στον επαγγελµατικό χώρο, η 
θέσπιση νέων κανόνων και κανονισµών από τις κυβερνήσεις, η δηµιουργία νέων πολιτικών και 
πρακτικών από την βιοµηχανία και τις επιχειρήσεις και η κατάστρωση νέων κανόνων 
επαγγελµατικής συµπεριφοράς από τους επαγγελµατικούς οργανισµούς. Στην δεκαετία του ’60, ο 
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επιστήµονας της πληροφορικής Donn Parker εξέτασε τις ανήθικες και παράνοµες χρήσεις των 
υπολογιστών από τους επαγγελµατίες της πληροφορικής, “Φαίνεται,” είπε ο Parker, “ότι όταν οι 
άνθρωποι µπαίνουν µέσα στο χώρο των υπολογιστών, αφήνουν την ηθική τους στην πόρτα”. Ο 
Parker συνέλεξε παραδείγµατα υπολογιστικών εγκληµάτων και άλλων ανήθικων υπολογιστικών 
δραστηριοτήτων. Το 1968 δηµοσιεύθηκε το πολύ σηµαντικό άρθρο του, “Κανόνες ηθικής για την 
Επεξεργασία Πληροφοριών» (Rules of Ethics in Information Processing) (Parker, 1968). Στα µέσα 
τις δεκαετίας του ’70, ο Maner ήταν ο πρώτος που χρησιµοποίησε τον όρο «ηθική των 
υπολογιστών», για να αναφερθεί στα "ηθικά προβλήµατα που έγιναν πιο σύνθετα, που 
µετασχηµατίστηκαν ή που δηµιουργήθηκαν από την τεχνολογία των υπολογιστών". Πρόβλεψε 
έναν τοµέα της εφαρµοσµένης ηθικής παρόµοιο µε αυτόν της ιατρικής ηθικής ή της 
επιχειρησιακής ηθικής (Maner, 1980). Το 1985 δηµοσιεύτηκε το βραβευµένο άρθρο «Τι είναι η 
ηθική των υπολογιστών;» (What is computer ethics) του James Moor (Moor, 1985), όπου 
διαβάζουµε: «Ως αποτέλεσµα των διαδεδοµένων εφαρµογών των υπολογιστών, νέες ευκαιρίες 
δηµιουργούνται. Σε πολλές περιπτώσεις οι χρήσεις των υπολογιστών είναι τόσο ασυνήθιστες που 
καµία πολιτική για την κατάλληλη χρήση τους δεν υπάρχει και δεν έχει εξεταστεί. Υπάρχουν κενά 
πολιτικής». Η εκρηκτική ανάπτυξη της ηθικής των υπολογιστών πραγµατοποιήθηκε την δεκαετία 
του ’90. Πανεπιστηµιακές διαλέξεις, ερευνητικά κέντρα, συνέδρια, περιοδικά, άρθρα και νέα 
βιβλία εµφανίστηκαν, και ένα πλήθος πρόσθετων µελετητών αναµίχθηκε µε την ηθική των 
υπολογιστών.  
  Σήµερα, υπάρχουν διαφορετικά ρεύµατα σκέψης για την προέλευση, αλλά και τη χρησιµότητα 
της ηθικής των υπολογιστών (Floridi et al, 2000): 

• Η προσέγγιση του «µη διαχωρισµού»: Η ηθική των υπολογιστών δεν υφίσταται ως 
διακριτός επιστηµονικός κλάδος. 

• Η επαγγελµατική προσέγγιση: Η ηθική των υπολογιστών είναι µια παιδαγωγική 
µεθοδολογία. 

• Η ριζοσπαστική προσέγγιση: Η ηθική των υπολογιστών αποτελεί µοναδικό 
επιστηµονικό κλάδο. 

• Η συντηρητική προσέγγιση : Η ηθική των υπολογιστών µπορεί να εξεταστεί επιτυχώς 
στα πλαίσια της κλασικής ηθικής (π.χ. τελεολογία, δεοντολογισµό, κτλ).  

  Κλασικά ηθικά διλήµµατα που καλούνται σήµερα να αντιµετωπίσουν οι επιστήµονες και 
επαγγελµατίες της πληροφορικής, αφορούν σε ζητήµατα ιδιοκτησίας (πειρατεία λογισµικού, 
πνευµατικά δικαιώµατα λογισµικού, χρήση των υπολογιστικών πόρων της επιχείρησης για 
προσωπικό όφελος), τεχνολογική παρείσδυση (επιτήρηση υπολογιστών, έλεγχος υπαλλήλων), 
κατασκευή ιών, εσκεµµένη κατάρρευση υπολογιστικών συστηµάτων, κλοπή δεδοµένων, 
λογισµικού, ή υλικού), νοµικά ζητήµατα και κοινωνικές ευθύνες (ηλεκτρονικό έγκληµα, απάτη 
και κατάχρηση, ακρίβεια και επικαιρότητα δεδοµένων, µονοπώλιο δεδοµένων, κοινωνικές 
επιπτώσεις της τεχνητής νοηµοσύνης και των έµπειρων συστηµάτων), το δικαίωµα της πρόσβασης 
(ηθικό δίληµµα µεταξύ εχόντων ΤΠΕ και µη κατεχόντων ΤΠΕ), ο φορέας της ευθύνης (αξιοπιστία 
υλικού και λογισµικού), ζητήµατα προσωπικού (εργονοµικοί και ανθρώπινοι παράγοντες, 
κατάρτιση για την αποφυγή του φαινοµένου των «πεπαλαιωµένων» ειδικοτήτων), το δικαίωµα 
στην ιδιωτικότητα (νοµοθεσία προστασίας δεδοµένων). (Harrington et al. 1990, Kong et al. 1995, 
White et al. 1994, Harjinder 1999) 
  Η ανάγκη για την διδασκαλία θεµάτων ηθικής των υπολογιστών οφείλεται σε δύο βασικούς 
λόγους:  

• Πολλοί νέοι χρήστες των ΤΠΕ δεν προέρχονται από τοµείς ειδικευµένους στην 
Πληροφορική, αλλά από τοµείς όπως η Οικονοµία, οι Φυσικές Επιστήµες, οι 
Κοινωνικές Επιστήµες, κτλ.  

• Τα άτοµα που ασκούν την πληροφορική ως επάγγελµα πρέπει να εκπαιδευτούν σε 
θέµατα ηθικής των υπολογιστών και να είναι ενηµερωµένοι για την δεοντολογία του 
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επαγγέλµατος τους, εξαιτίας του αυξηµένου βαθµού υπευθυνότητας της εργασίας τους 
(White et al. 1995) 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
  Περικλείοντας έρευνες για την διδασκαλία της ηθικής από οικονοµικές, φυσικές και άλλες 
επιστήµες, τα αποτελέσµατα των µέχρι τώρα ερευνών αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει, τουλάχιστον 
ακόµα, ένα ασφαλές συµπέρασµα για τον βαθµό µε τον οποίο η διδακτική της ηθικής επηρεάζει 
την µετέπειτα συµπεριφορά των σπουδαστών και επαγγελµατιών.  
  Ο Luoma (1989) διατύπωσε το συµπέρασµα ότι οι σπουδαστές που στο πρόγραµµα σπουδών 
παρακολούθησαν µαθήµατα για την ηθική δεν ενεργούν απαραίτητα ηθικότερα, από άλλους που 
δεν παρακολούθησαν µαθήµατα µε αντίστοιχο περιεχόµενο.  Σε µια διαχρονική µελέτη των 
αποτελεσµάτων διαλέξεων ηθικής στην ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και την Κοινωνιολογία, οι Wynd 
και Mager (1989) διαπίστωσαν ότι η σειρά µαθηµάτων που πραγµατοποιήθηκε δεν είχε καµία 
σηµαντική επίδραση στη συµπεριφορά των σπουδαστών. Επεκτείνοντας την εργασία των Wynd 
και Mager, οι Davis και Welton (1991) εξέτασαν το αν το επίπεδο σπουδών (πρωτοετείς, 
τελειόφοιτοι, πτυχιούχοι) επηρέαζε την στάση των σπουδαστών απέναντι στην επιχειρηµατική 
ηθική. Συµφώνησαν ότι οι διάφορες κατηγορίες δεν επηρέαζαν την ηθική συµπεριφορά, ενώ 
πρότειναν ότι η συνεχής συµµετοχή των φοιτητών στην επιχειρηµατική πραγµατικότητα είναι 
αποτελεσµατικότερη.  
  Από την άλλη, υπάρχουν µελέτες που καταλήγουν σε διαφορετικά αποτελέσµατα. H Lowry 
(2003) συµπεραίνει ότι στο σύνολο τους οι φοιτητές δεν έχουν καµία ενηµέρωση σε θέµατα 
ηθικής και προτείνει την ενσωµάτωση ειδικών µαθηµάτων στα προγράµµατα σπουδών. Οι Carlson 
και Burke (1998) διατυπώνουν ότι η διδακτική της ηθικής αυξάνει την αναλυτική ικανότητα των 
σπουδαστών και ότι η συµπεριφορά τους διαφοροποιείται. Οι Shannon και Beryl (1997), σε 
έρευνα που διεξήχθη σε οκτώ πανεπιστήµια των ΗΠΑ, εξήγαγαν ότι οι σπουδαστές εκτιµούν πως 
η παρουσίαση θεµάτων επιχειρηµατικής ηθικής, είναι χρήσιµη και σηµαντική. Οι Schoulze και 
Grodzinsky (1996), συµπεραίνουν ότι αν οι σπουδαστές Πληροφορικής αναπτύξουν ένα 
προσωπικό σύστηµα αξιών παράλληλα µε την δεξιότητα να αναγνωρίζουν, να αναλύουν και να 
λύνουν προβλήµατα ηθικής,  είναι πλέον πιθανό να µην αποκλείουν την ηθική των υπολογιστών 
από το επάγγελµα τους. Σε διαχρονική µελέτη που µετρά τα αποτελέσµατα σειράς διαλέξεων στην 
∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, ο Glenn (1992) διαπίστωσε ότι οι στάσεις συνόλου σπουδαστών 
κινήθηκαν σε µια "ηθικότερη" κατεύθυνση. Οι Hiltebeitel και Jones (1992) πρότειναν ότι, µετά 
την ενσωµάτωση διαλέξεων ηθικής στο πρόγραµµα σπουδών, οι σπουδαστές στηρίζουν τις 
επιλογές τους σε µεγαλύτερο βαθµό σε ηθικά πρότυπα. Η Mason (1990) διατυπώνει την άποψη ότι 
οι σπουδαστές συνολικά, συµπεριφέρονται σε συγκεκριµένα ηθικά πλαίσια, εφόσον αυτά 
προσδιορίζονται µε σαφήνεια από το ακαδηµαϊκούς.   
 
Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
Εκπαιδευτικός Στόχος 

  Στην περίπτωση της ηθικής των υπολογιστών, πρωταρχικό στόχο αποτελεί η κατανόηση και 
όχι η γνώση (Fisher et al. 1994, Harrington et al. 1990). Για τους σπουδαστές της Πληροφορικής 
εκπαιδευτικοί στόχοι είναι: 

• Η ενθάρρυνση των φοιτητών στην αξιολόγηση του προσωπικού τους συστήµατος αξιών, 
συγκριτικά µε αξίες που διατυπώνονται σε κώδικες δεοντολογίας έγκυρων οργανισµών 
πληροφορικής όπως η ACM και η ΙΕΕΕ . 

• Η ανάπτυξη κριτικής στάσης στην εξέταση εµπλεκοµένων, συνεπειών, υποθέσεων και/ ή 
προσδοκιών σχετικά µε θέµατα ηθικής των υπολογιστών και γενικότερα στην 
διερεύνηση και αξιολόγηση περιπτώσεων ηθικών διληµµάτων. 
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• Η ενηµέρωση των φοιτητών σε θέµατα ηθικής των υπολογιστών που αντιµετωπίζει ο 
επαγγελµατίας της πληροφορικής.  

  Ένα γενικότερο πλαίσιο εκπαιδευτικών στόχων είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων για 
(Harrington et al. 1990): 

• την ανίχνευση ηθικών διληµµάτων. 
• την αναγνώριση των ηθικών προοπτικών µιας απόφασης. 
• την ενσωµάτωσης του ηθικού προβληµατισµού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
• την αποφυγή της µεταβλητότητας στη λήψη αποφάσεων που προκαλείται από την 

έλλειψη συνείδησης του κώδικα δεοντολογίας  
• την αποφυγή της αµφιθυµίας στη λήψη αποφάσεων που προκαλείται από ένα  

επιχειρηµατικό σύστηµα ανταµοιβών, στο οποίο ένα πρόσωπο αντιµετωπίζει 
συναισθηµατικά συγκρουόµενες επιλογές.  

• την αποφυγή της αµφιθυµίας στη λήψη αποφάσεων που προκαλείται από τη σύγχυση  
ως προς ποιος είναι αρµόδιος για τυχόν παραπτώµατα, ιδιαίτερα όταν ως επαγγελµατίες 
λαµβάνουν µια εντολή από κάποιον προϊστάµενο. 

• την παροχή µεθόδων ανάλυσης και επίλυσης ηθικών διληµµάτων. 
 
Εκπαιδευτική Μέθοδος 
  Εξαιτίας της ιδιοµορφίας του γνωστικού πεδίου και της ανάγκης προσωπικής εµπλοκής των 
φοιτητών/ριών σε θέµατα που άπτονται της ηθικής των υπολογιστών µε στόχο την κατανόηση και 
διερεύνηση τους, στην επιστηµονική αρθρογραφία (Couger, 1989; Dick, 1994) προτείνεται η 
παιδαγωγική µέθοδος να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: (i)  η  «διδακτική» διάλεξη να 
είναι περιορισµένη  και να επικεντρώνεται  στην παρουσίαση της δεοντολογίας του επαγγέλµατος, 
ηθικών νορµών (π.χ. χρυσός κανόνας ) ή περιπτωσιολογικών µελετών, (ii) το ύφος της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας να προσανατολίζεται στην δραστική συµµετοχή των σπουδαστών στην 
αντιµετώπιση και επεξεργασία ηθικών διληµµάτων  
  Η ενεργός συµµετοχή των σπουδαστών µπορεί να επιτευχθεί µε την χρήση σεναρίων ηθικών 
διληµµάτων. Οι σπουδαστές καλούνται να επεξεργαστούν (σε οµάδες ή ατοµικά) σενάρια ηθικών 
συγκρούσεων και να αποδεχθούν ή να απορρίψουν εναλλακτικές αποφάσεις. Ακολουθεί η 
παρουσίαση των σεναρίων, των αντίστοιχων συµπερασµάτων, και συζήτηση. Οι σπουδαστές 
εκθέτουν προς ανάδραση το προσωπικό σύστηµα αξίων τους και «προσωποποιούν» τα ηθικά 
ζητήµατα, αξιολογώντας τις ποικίλες προοπτικές που παρουσιάζονται βάσει των δεοντολογικών 
υπαγορεύσεων από τους ειδικούς στον τοµέα της πληροφορικής, τους νόµους, και την ηθική 
φιλοσοφία Στόχος είναι η ενίσχυση του σπουδαστή στην διαδικασία ανάλυσης των ηθικών αξιών 
και των ηθικών συµπεριφορών. Τα σενάρια χρησιµοποιούνται ως µέσο, για να σκεφτεί ο 
σπουδαστής τις ηθικές έννοιες και να αποφασίσει τελικά αν θα επεξεργαστεί το εκάστοτε δίληµµα 
περαιτέρω, πριν προβεί σε αυθόρµητες αποφάσεις και συµπεριφορές. Σε κατάλληλες στιγµές του 
σεναρίου ο σπουδαστής ενισχύεται από «εργαλεία» ηθικής θεώρησης – γνωστικές προσεγγίσεις 
π.χ. µοντέλο του Kohlberg, σχετικιστικά ηθικά µοντέλα κτλ., έτσι ώστε σε αδιέξοδες περιστάσεις 
να αναγνωρίσει αφενός µεν την διαφορετικότητα απαντήσεων που προκύπτουν από διαφορετικά 
µοντέλα ηθικής σκέψης, αλλά και για να αναγνωρίσει την αξία τους για τη βαθύτερη ανάλυση των 
ηθικών ζητηµάτων.  Η εκπαιδευτική εµπειρία αναδεικνύεται έτσι, ως το αποτέλεσµα ενσυνείδητης 
σκέψης και ο σπουδαστής εισάγεται στην διαδικασία της αυτό-αξιολόγησης, που αποτελεί 
εκπαιδευτικό κίνητρο (Weiss, 1990).  

 
Ο Ρόλος του Εκπαιδευτή 
  Η παρουσίαση ενός θέµατος όπως η ηθική των υπολογιστών απαιτεί διαφορετική προσέγγιση σε 
σχέση µε την διδασκαλία «παραδοσιακών» γνωστικών αντικειµένων. Ο εκπαιδευτής πρέπει να  
είναι σε θέση να υλοποιεί οµάδες συζήτησης, να µεταφέρει τον σπουδαστή στις πραγµατικές 
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συνθήκες του επιχειρηµατικού κόσµου, να οδηγεί την συζήτηση όταν αυτό απαιτείται, να εγγυάται 
το δικαίωµα της γνώµης για τον κάθε σπουδαστή, να αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά ανυπόστατα 
επιχειρήµατα και να βρίσκει τα µέσα για να ξεπεραστούν τυχόν αδιέξοδα. (Fisher et al, 1994). 
 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» 
  Το σεµινάριο «Επαγγελµατική ∆εοντολογία στην Πληροφορική» διεξήχθη στο Εργαστήριο 
Πολυµέσων του τµήµατος Πληροφορικής του ΑΠΘ τον Ιούνιο του 2003 σε τελειόφοιτους 
σπουδαστές του τµήµατος. Στόχευε στην ενηµέρωση των σπουδαστών για στους κώδικες 
δεοντολογίας του επαγγέλµατος και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ανίχνευσης, αξιολόγησης και 
εφαρµογής γνωστικών προσεγγίσεων σε ηθικά ζητήµατα, την συµµετοχή τους στην διαδικασία 
ανάλυσης ηθικών διληµµάτων και  την ενίσχυση των δεξιοτήτων αξιολόγησης και εφαρµογής 
εναλλακτικών συµπεριφορών σε αντίστοιχες καταστάσεις.  
  Το σεµινάριο οργανώθηκε σε τρία µέρη. Στο πρώτο, παρουσιάστηκε στους σπουδαστές η έννοια 
της ηθικής των υπολογιστών, οι βασικοί άξονες που την διέπουν και η ανάπτυξη και εξέλιξη της 
στην επιστηµονική αρθρογραφία. ∆όθηκαν σε κάθε σπουδαστή συγκεκριµένα σενάρια και τους 
ζητήθηκε να τεκµηριώσουν την σκέψη τους για εναλλακτικές συµπεριφορών, µε στόχο την άµεση 
έκθεση τους σε ηθικά διλήµµατα. Ακολούθησε συζήτηση και κριτική για τις διάφορες απόψεις 
πάνω στην εκάστοτε επιλογή τους για συγκεκριµένες δράσεις, µε σκοπό την εξαγωγή µιας γενικής 
µεθοδολογίας επίλυσης συγκρούσεων  
  Στο δεύτερο µέρος παρουσιάστηκαν στους σπουδαστές θέµατα νοµοθεσίας (π.χ. πνευµατικά 
δικαιώµατα) και οι κώδικες δεοντολογίας και συµπεριφοράς στην πληροφορική των οργανισµών 
ACM (Association for Computing Machinery), ΙΕΕΕ (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers), BCS (British Computer Society) και ACS (Australian Computer Society), µε στόχο 
την άµεση σύγκριση των επιλογών των σπουδαστών µε τις προτάσεις για τον κώδικα 
επαγγελµατικής συµπεριφοράς έγκυρων διεθνών οργανισµών. Κατασκευάσαµε συνθέτοντας 
στοιχεία από πολλαπλές προσεγγίσεις που συναντήσαµε στην βιβλιογραφία και προτείναµε την 
Μεθοδολογία Ανάλυσης Σεναρίων Ηθικών ∆ιληµµάτων (η οποία περιγράφεται σε επόµενη 
υποενότητα), ως δοµηµένη τεχνική για την ανάλυση των σεναρίων και την επιλογή 
συγκεκριµένων συµπεριφορών. Οι σπουδαστές διαιρέθηκαν σε οµάδες και εργάστηκαν σε σενάρια 
που τα χαρακτήριζε µεγαλύτερη έκταση και πολυπλοκότητα, από αυτά της πρώτης φάσης. 
Ακολούθησε η παρουσίαση από  κάθε οµάδα στο σύνολο των σπουδαστών, των σεναρίων, των 
βηµάτων της ανάλυσης και των εξαγόµενων προτάσεων δράσης και συζήτηση.  
  Στο τελευταίο στάδιο του σεµιναρίου, παρουσιάστηκε στους σπουδαστές η θεωρία ηθικής 
συλλογιστικής και ανάπτυξης του Kohlberg (Kohlberg, 1981) µε στόχο την «γνωριµία» των 
σπουδαστών µε την αξιολόγηση και την ταξινόµηση των ηθικών κρίσεων σε υψηλότερο επίπεδο. 
Ακολούθησε συζήτηση σχετικά µε σενάρια τεχνολογικών επιπτώσεων και των σύγχρονων 
προοπτικών της ηθικής των υπολογιστών.  
 
Επιλογή Σεναρίων 
  Η κατασκευή, επιλογή και οργάνωση των σεναρίων αποτελεί βασικό και κρίσιµο βήµα για την 
επιτυχηµένη διεξαγωγή µαθηµάτων στην ηθική των υπολογιστών. Μελετώντας τον τρόπο που 
χρησιµοποιήθηκαν ποικίλα σενάρια σε διαφορετικές εκπαιδευτικές περιστάσεις που αναφέρονται 
στη βιβλιογραφία, εξάγαµε ένα σύνολο χαρακτηριστικών που οδηγούν στην επιλογή των 
σεναρίων, ανάλογα µε το εκάστοτε εκπαιδευτικό πλαίσιο: 
1. Ποιοι είναι οι µαθησιακοί στόχοι: 

1.1. Ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής: Περιγραφή ολοκληρωµένης περίστασης (και τις 
συνέπειες) και ανάλυσή-κριτική της. 
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1.2. Ανάπτυξη δεξιοτήτων αναζήτησης εναλλακτικών συµπεριφορών: ολοκληρωµένη 
περιγραφή ζητήµατος και αναζήτηση εναλλακτικών µορφών δράσης. 

1.3. Ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης ηθικών ζητηµάτων: περιγραφή προβληµατικής 
περίστασης και αναζήτηση κατάλληλης συµπεριφοράς. 

1.4. Ανάπτυξη δεξιοτήτων πρόβλεψης και  πρόληψης ηθικών ζητηµάτων: Ποιες είναι οι 
εναλλακτικές δράσεις που µπορεί να λύσουν αποτρεπτικά για µελλοντικές περιστάσεις. 

2. Ποιος είναι ο διδακτικός προσανατολισµός της παραβίασης;  
2.1. Κάλυψη ζητηµάτων προβληµατισµού: Ποια ζητήµατα προβληµατισµού καλύπτει (π.χ. 

ιδιωτικότητα, πνευµατικά δικαιώµατα, ηλεκτρονικά εγκλήµατα). 
2.2. Νοµικές γνώσεις: ποιες είναι οι νοµικές γνώσεις που απαιτούνται για την εξέταση του 

ζητήµατος από τη νοµική σκοπιά. 
2.3. ∆ιδακτικός στόχος: Ποιο είναι το ηθικό µοντέλο που θέλουµε να αναδείξουµε; Είναι 

ανατρεπτικό ή εµπλουτιστικό κτλ. προς τη προηγούµενή τους στάση; 
2.4. Θετική ή αρνητική περίσταση: ζήτηµα είναι α) η ανεύρεση λύσης σε µια προβληµατική 

κατάσταση β) η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και η πρόνοια για την αποφυγή 
προβληµατικών περιστάσεων γ) οι υποχρεώσεις ανάδειξης του επαγγέλµατος της 
πληροφορικής. 

3. Σύνδεση πράξης µε τη δική τους καθηµερινότητα 
3.1. Αρχική εµπλοκή µε την περίσταση: Πόσο «κοντινός» είναι ο ρόλος του θιγόµενου και οι 

συνθήκες στις οποίες εκτυλίσσεται το σενάριο; 
3.2. Προηγούµενες εµπειρίες µε την περίσταση: Είναι πιθανό να έχουν αντιµετωπίσει πτυχές 

του ζητήµατος στην καθηµερινότητά τους;  
3.3. Ταύτιση µε το πρωταγωνιστικό ρόλο:Είναι σε θέση να κάνουν αυτό που εµείς 

εξετάζουµε σχετικά µε την ηθικότητά του; Ποιος είναι ο κύριος εµπλεκόµενος;  
3.4. Αναλογία: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αντίστοιχων καθηµερινών ηθικών ζητηµάτων  

4. Πολυπλοκότητα του σεναρίου 
4.1. ∆ιαφοροποίηση προηγούµενων παραγόντων και προϋπάρχουσας ηθικής στάσης: Ποια 

είναι η προβλεπόµενη ένταση διαφοροποίησης στις ηθικές κρίσεις τους. 
4.2. Χαρακτηριστικά προτεινόµενης λύσης 

4.2.1. ∆ιαφοροποίηση λύσης ζητήµατος:  Αναζήτηση µιας εναλλακτικής-κριτικής ή 
πολλαπλών αποδεκτών εναλλακτικών-κριτικών. 

4.2.2. Επίτευξη στόχου: Σε κάθε περίπτωση λύσης ο στόχος επιτυγχάνεται ή 
απορρίπτεται εξαρχής. 

4.2.3. ∆ιορθωτικές δράσεις; Θα αναζητήσουµε διορθωτικές δράσεις για την 
περίπτωση που τα πράγµατα δεν εξελιχθούν µε τον αναµενόµενο τρόπο. 

4.3. Ανάλυση συνεπειών 
4.3.1. Βεβαιότητα αποτελεσµάτων: Ποιο είναι το ποσοστό βεβαιότητας της εκτίµησης 

συνεπειών-αποτελεσµάτων – ωφελειών;  
4.3.2. Χαρακτηριστικά αποτελεσµάτων: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των άµεσων 

και έµµεσων συνεπειών. 
4.3.3. Σηµαντικότητα-δριµύτητα αποτελεσµάτων:  Ποια είναι η σηµαντικότητα των 

άµεσων και έµµεσων συνεπειών. 
4.4. Ανάλυση κινήτρων (ή άλλων παραγόντων ενεργοποίησης της συµπεριφοράς). 

4.4.1. Στόχοι-κίνητρα: Ποια είναι τα κίνητρα πόσο σύνθετα είναι; Ποιοι είναι οι 
στόχοι και ποια η προσωπική δέσµευση για την επίτευξή τους. 

4.4.2. Πιέσεις: Υπάρχουν πιέσεις για την επίδειξη συγκεκριµένων συµπεριφορών 
(του ζητάει κάποιος να το κάνει). 

4.4.3. Τυπική προσέγγιση στόχων: Πόσο πιθανό είναι να το έχουν κάνει; Πόσο 
πιθανό είναι να έχουν αναπτύξει τυπική συµπεριφορά απέναντι στο συγκεκριµένο 
ζήτηµα;  
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4.5. Ηθική αιτιολόγηση 
4.5.1. Πιθανές αιτιολογήσεις: Ποιες είναι πιθανές προϋπάρχουσες ηθικές 

αιτιολογήσεις (πως αξιολογούν και σε ποια στοιχεία δίνουν βαρύτητα). 
4.5.2. Παράµετροι αιτιολόγησης της επιθυµητής αιτιολόγησης: Ποιες είναι οι κύριοι 

παράµετροι αιτιολόγησης (θύµα – κυρώσεις – ωφέλειες – συνέπειες). 
4.5.3. ∆υσκολία επιθυµητής αιτιολόγησης: Ποιο είναι το βάθος της αλυσίδας ηθικών 

αιτιάσεων της επιθυµητής αιτιολόγησης. 
 
Μεθοδολογία Ανάλυσης Σεναρίων Ηθικών ∆ιληµµάτων 
Στους φοιτητές δόθηκε έντυπα η παρακάτω διαδικασία ανάλυσης των σεναρίων. Η διαδικασία 

αυτή αποτελεί µια σύνθεση στοιχείων από πολλαπλές µεθοδολογίες προσαρµοσµένη όµως στις 
ανάγκες και στα χρονικά περιθώρια ενός 3ωρου σεµιναρίου. 
1. Βήµα Πρώτο - Προετοιµασία  

1.1. Περιέγραψε ξανά το πρόβληµα µε πιο αντικειµενικό τρόπο: περιέγραψε το πρόβληµα 
ξανά αντικαθιστώντας τους όρους που είναι ασαφείς, διφορούµενοι ή συναισθηµατικά 
φορτισµένοι. ∆ιέκρινε τα γεγονότα του προβλήµατος και τις υποθετικές εκτιµήσεις.  

1.2. Επέλεξε τα γεγονότα που έχουν την µεγαλύτερη βαρύτητα για το ηθικό πρόβληµα: τα 
γεγονότα που είναι σχετικά µε την ηθική της απόφασης και τα οποία είναι 
αντικειµενικά δηλαδή είναι αποδεκτά από όλους τους εµπλεκόµενους στο ηθικό 
ζήτηµα. 

2. Βήµα ∆εύτερο – Αναγνώρισε τους εµπλεκόµενους στο ηθικό πρόβληµα και τα 
χαρακτηριστικά τους 
2.1. Αναγνώρισε τους εµπλεκόµενους στο ηθικό πρόβληµα. 
2.2. ∆ιέκρινε τους εµπλεκόµενους σε άµεσους και έµµεσους βάσει του βαθµού επιρροής 

τους στην τελική κατάσταση του προβλήµατος:  
2.3. Ποια είναι τα δικαιώµατα, οι υποχρεώσεις και οι υποθέσεις του κάθε άµεσα 

εµπλεκόµενου: το στάδιο αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό γιατί καλείσαι να 
επαναπροσδιορίσεις το ρόλο του κάθε εµπλεκόµενου.  

3. Βήµα Τρίτο –∆ιατύπωση του ηθικού ερωτήµατος: 
3.1. ∆ιατύπωσε µε τρόπο γενικό το ηθικό ερώτηµα: ανίχνευσε το πρόβληµα και διατύπωσέ 

το. Το στάδιο αυτό θα σε βοηθήσει στην ανακάλυψη των σηµαντικών δεδοµένων του 
προβλήµατος. ∆ιετύπωσε και τα επιµέρους ηθικά ζητήµατα µε την µορφή ερωτηµάτων 
µε τρόπο που να µην προδιαθέτουν την απάντηση.  

3.2. Επεξήγησε το πως το κάθε άτοµο επηρεάζεται από το πρόβληµα και τις συνέπειές του: 
Σκοπός αυτού του βήµατος είναι να φωτίσεις τις διαφορές και τις οµοιότητες που θα 
προκύψουν από τη σύγκριση των αντιτιθέµενων προοπτικών. Μπορείς να 
χρησιµοποιήσεις λίστες ηθικών αρχών για να χαρακτηρίσεις ηθικά το πρόβληµα. 

3.3. Κατασκεύασε µια αναλογία: περιέγραψε το ηθικό πρόβληµα µε όρους ενός 
πραγµατικού προβλήµατος που είναι παρόµοιο. Μετέφερε το πρόβληµα σε ένα πιο 
οικείο περιβάλλον και εξερεύνησε οµοιότητες και διαφορές. 

4. Βήµα Τέταρτο– Πρότεινε εναλλακτικές δράσεις  
Προαιρετικά, για να εξάγεις επιπρόσθετες δράσεις µπορείς να χρησιµοποιήσεις τα παρακάτω: 
4.1. Ποια θα πρέπει να είναι η δράση σου σύµφωνα µε το νόµο; 
4.2. Ποια θα πρέπει να είναι η δράση σου σύµφωνα µε την οργανωσιακή-επιχειρηµατική 

κουλτούρα; 
4.3. Πώς πιστεύεις ότι ο κάθε ένας από τους εµπλεκόµενους θα προτιµούσε να δράσεις εσύ; 
4.4. ∆ραµατοποίησε το πρόβληµα:  µπορείς να προσπαθήσεις να προσοµοιώσεις µια 

δραστηριότητα που αντικατοπτρίζει την ηθική της περίστασης προς µελέτη. Με τον 
τρόπο αυτό θα οικειοποιηθείς το πρόβληµα  και δεν θα πρέπει απλά να απαντήσεις σε 
µια σειρά επιβαλλόµενων ερωτηµάτων και ρυθµίσεων.  
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4.5. Πραγµατοποίησε brainstorm για την εξαγωγή απρόβλεπτων και ριζοσπαστικών 
ενεργειών.  

5. Βήµα Πέµπτο– Ανέλυσε και επέλεξε τις εναλλακτικές δράσεις 
Για κάθε µια από τις υπόλοιπες εναλλακτικές ανέλυσε πώς επηρεάζει τις υποχρεώσεις και τα 
δικαιώµατα των εµπλεκόµενων και πως το προσωπικό σου σύστηµα αξιών µε βάση: 

• τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλµατος  
• γενικές ηθικές θεωρίες 
• νόµους και νοµικά προηγούµενα 
• τον οργανωσιακό-επιχειρηµατικό κώδικα συµπεριφοράς 
• ιδανικά, στόχους και αξίες 

6. Βήµα Έκτο – Αυτοκριτική και ανάληψη διορθωτικών δράσεων 
∆ράσεις µετά την ολοκλήρωση των ενεργειών: όταν ολοκληρωθεί η επιλογή εναλλακτικής 
δράσης µπορείς: 

• να προτείνεις νέες πολιτικές που αναφέρονται στο συγκεκριµένο πρόβληµα 
• να κάνεις επισκόπηση και να αξιολογήσεις τη διαδικασία λήψης απόφασης µε  την 

προοπτική της βελτίωσης  
• να αναζητήσεις µηχανισµούς που θα µπορούσαν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά 

στην επανεµφάνιση του προβλήµατος 
 
Αποτελέσµατα 
  Το σεµινάριο «Επαγγελµατική ∆εοντολογία στην Πληροφορική» διεξήχθη τρεις ηµέρες και το 
παρακολούθησαν συνολικά 45 τελειόφοιτοι φοιτητές/ριες του τµήµατος. Ακολούθησαν ηµι-
δοµηµένες συνεντεύξεις µε 25 από τους σπουδαστές/ριες µε στόχο την ανίχνευση των σκέψεων 
τους για το γνωστικό αντικείµενο που παρουσιάστηκε. ∆ιαπιστώθηκε κατ’ αρχήν ότι οι 
σπουδαστές εκτίµησαν πως το σεµινάριο ήταν χρήσιµο και διαφωτιστικό στα θέµατα που 
πραγµατεύθηκε. Οι φοιτητές συµφώνησαν ότι βοήθησε στην «ταξινόµηση της υπάρχουσας 
γνώσης». Στο ερώτηµα «ποιο θέµα θεωρείς πιο σηµαντικό να κατέχεις: την ηθική ή τις νοµικές 
γνώσεις» οι φοιτητές απάντησαν σε ποσοστό 44% τις νοµικές γνώσεις, θεωρώντας ότι η ηθική 
βασίζεται κυρίως στο προσωπικό σύστηµα αξιών. Το 24% απάντησε την ηθική, ενώ ποσοστό 20% 
χαρακτήρισε εξίσου σηµαντικά και τα δύο.  
 

  ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 
Νοµικές Γνώσεις 11 44 
Ηθική 6 24 
Και τα δύο 5 20 
Κανένα από τα δύο 2 8 
∆εοντολογία 1 4 
ΣΥΝΟΛΟ 25 100 

Πίνακας 1 Ερώτηµα «Ποιό θέµα θεωρείς πιο σηµαντικό να κατέχεις: την ηθική ή τις νοµικές 
γνώσεις» 

 
  Στο ερώτηµα «Ποιος θεωρείς ότι είναι υπεύθυνος για την ενηµέρωση σου σε ηθικά και νοµικά 
ζητήµατα», το 40% απάντησε πως είναι το πανεπιστήµιο περιλαµβάνοντας αντίστοιχα µαθήµατα 
στο πρόγραµµα σπουδών, ενώ το 28% των ερωτηθέντων σπουδαστών απάντησε ότι είναι το 
πανεπιστήµιο οργανώνοντας σεµινάρια. Ποσοστό 16% απάντησε ότι πρέπει να συµπεριληφθούν 
αντίστοιχα µαθήµατα τόσο στην µέση εκπαίδευση όσο και στο πανεπιστήµιο.  
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 ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 
Πανεπιστήµιο 10 40 
Πανεπιστήµιο [µε την µορφή σεµιναρίων] 7 28 
Σχολείο – Πανεπιστήµιο 4 16 
Κανένας  2 8 
Πανεπιστήµιο – Επιχειρήσεις 2 8 
ΣΥΝΟΛΟ 25 100 

Πίνακας 2 Ερώτηµα «Ποιος θεωρείς ότι είναι υπεύθυνος για την ενηµέρωση σου σε ηθικά και 
νοµικά ζητήµατα» 

 
Συζήτηση 
 Απέναντι στο νέο πλαίσιο συµπεριφορών που διαµορφώνει η ευρεία ανάπτυξη και χρήση των 
ΤΠΕ, εκτιµούµε ότι η µελέτη της διδακτικής της ηθικής των υπολογιστών είναι απαραίτητη και 
σηµαντική γιατί στοχεύει στην ανάπτυξη της κατανόησης και των δεξιοτήτων σε ένα ιδιαίτερα 
ευαίσθητο γνωστικό αντικείµενο. Στο σεµινάριο «Επαγγελµατική δεοντολογία στην 
Πληροφορική» κατασκευάσαµε και επιλέξαµε σενάρια ηθικών διληµµάτων σύµφωνα µε ένα 
συγκεκριµένο σύνολο χαρακτηριστικών και εφαρµόσαµε την Μεθοδολογία Ανάλυσης Σεναρίων 
Ηθικών ∆ιληµµάτων για την διερεύνηση τους. ∆ιαπιστώσαµε ότι είναι δύσκολο οι φοιτητές/ριες 
να προσωποιήσουν γεγονότα που συναντώνται στον χώρο εργασίας. Εκτιµούµε ότι η χρήση 
σεναρίων είναι µια µέθοδος που επιχειρεί να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά το παραπάνω 
εµπόδιο. Προτείνουµε το σχέδιο παρουσίασης του αντικειµένου να διακρίνεται στις εξής  φάσεις: 
(i) την περιγραφή του όρου της ηθικής των υπολογιστών και την παρουσίαση απλών σεναρίων 
ηθικών συγκρούσεων (ii) την ενηµέρωση στους κώδικες δεοντολογίας στην πληροφορική 
έγκυρων οργανισµών και στην νοµοθεσία (iii) την περιγραφή µιας δοµηµένης διαδικασίας 
ανάλυσης ηθικών συγκρούσεων (iv) την παρουσίαση και διερεύνηση σεναρίων ηθικών 
διληµµάτων αυξηµένης πολυπλοκότητας και συζήτηση και (v) την παρουσίαση θεωριών ηθικής 
συλλογιστικής.  
 Για την πλειοψηφία των σπουδαστών/ριών το σεµινάριο αποτέλεσε την πρώτη επαφή µε 
διαδικασίες διερεύνησης θεµάτων ηθικής των υπολογιστών και διατύπωσαν ότι ήταν ενδιαφέρων 
και χρήσιµο. Το ποσοστό των φοιτητών που απάντησε θετικά στο ρόλο του Πανεπιστηµίου ως τον 
φορέα ενηµέρωσης σε νοµικά και ηθικά ζητήµατα, οδηγεί στην πρόταση να συµπεριληφθούν 
αντίστοιχα µαθήµατα στο πρόγραµµα σπουδών ή να οργανωθούν ειδικά σεµινάρια. Οι 
φοιτητές/ριες εκτιµούν ότι πρέπει να ενηµερωθούν κυρίως πάνω σε νοµικά ζητήµατα  (Πίνακας 
1), και ανάλογα πρέπει να προσαρµοστεί το περιεχόµενο των διαλέξεων.  
 Θεωρούµε δεδοµένη την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα στην διδακτική της ηθικής των 
υπολογιστών και την καταγραφή των αποτελεσµάτων της διδακτικής στην συµπεριφορά των 
σπουδαστών/ριών και κυρίως των επαγγελµατιών της πληροφορικής που έχουν συµµετάσχει σε 
αντίστοιχα µαθήµατα-διαλέξεις. Εκτιµούµε ότι µέσα από αυτή την διαδικασία θα οδηγηθούµε σε 
ασφαλή συµπεράσµατα που αφορούν στην δόµηση µιας αποδοτικής και αποτελεσµατικής  
εκπαιδευτικής µεθόδου στην ηθική των υπολογιστών. Οι θετικές αποκρίσεις των φοιτητών 
οδήγησαν στο σχεδιασµό ενός νέου σεµιναρίου στην ηθική των υπολογιστών που θα 
πραγµατοποιηθεί στο εργαστήριο Πολυµέσων του τµήµατος Πληροφορικής του ΑΠΘ, τον 
Νοέµβριο του 2004. Αισθανόµαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουµε τους τελειόφοιτους φοιτητές 
και φοιτήτριες του ακαδηµαϊκού έτους 2002-2003 για την συµµετοχή τους στο σεµινάριο και τις 
συνεντεύξεις.  
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