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Εισαγωγή 
Η εξάρτηση της εξέλιξης των σύγχρονων κοινωνιών από την τεχνολογία των 
υπολογιστών, η επίδραση της Πληροφορικής και των ∆ικτύων Επικοινωνιών στη 
βιοµηχανία, στις επιστήµες και στην τεχνολογία γενικότερα υπαγορεύουν την ανάγκη 
δηµιουργίας στελεχών κατάλληλων  στις νέες συνθήκες (Tucker, 1996; ACM, 2001). Οι 
υπολογιστές µετέτρεψαν το µεγαλύτερο µέρος της βιοµηχανικής κοινωνίας σε κοινωνία 
της πληροφορίας, αντικατέστησαν τα περισσότερα παραδοσιακά εργαλεία, έδωσαν 
ευκαιρίες µοντελοποίησης σύνθετων καταστάσεων και τροποποίησαν ριζικά τους 
τρόπους επικοινωνίας αλλά και της µάθησης (Noss & Hoyles, 1996; ACM, 1997a; 
ACM, 2001). Από αυτή τη σκοπιά η µάθηση εννοιών που αφορούν στην Πληροφορική 
καθίσταται αναγκαία από τα πρώτα κιόλας χρόνια της µαθησιακής ζωής των ατόµων 
και επιπλέον, ισότιµη µε τη µάθηση εννοιών που αφορούν σε άλλα γνωστικά 
αντικείµενα όπως τα Μαθηµατικά, οι Φυσικές Επιστήµες η Γλώσσα κ.α. (ACM, 1997b; 
ACM/K-12, 1999). Όπως η µάθηση των Φυσικών Επιστηµών είναι αναγκαία για την 
κατανόηση του φυσικού κόσµου από τους µαθητές έτσι και η µάθηση των εννοιών που 
αφορούν στην Πληροφορική είναι αναγκαία για την κατανόηση του κόσµου της 
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ACM, 1997). Επιπλέον, οι υπολογιστές 
χρησιµοποιούνται σήµερα ως γνωστικά εργαλεία ενισχύοντας εποικοδοµιστικές και 
κοινωνικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία και στη µάθηση (Jonassen, 1998; Duffy & 
Jonassen, 1992; Noss & Hoyles, 1996). Προς την κατεύθυνση αυτή συµβάλλουν τα 
υπολογιστικά εργαλεία γενικού σκοπού όπως πχ γλώσσες προγραµµατισµού, λογιστικά 
φύλλα, βάσεις δεδοµένων κ.α, αλλά και ειδικά σχεδιασµένα εργαλεία για την 
εκπαίδευση πχ. Εκπαιδευτικό λογισµικό. Από την άλλη µεριά το ∆ιαδίκτυο αλλά και η 
χρήση της ασύρµατης επικοινωνίας στη λειτουργία των δικτύων υπολογιστών ανοίγουν 
νέους ορίζοντες στη µάθηση (ACM, 2001). Πιο συγκεκριµένα, αποµακρύνονται 
εµπόδια που οφείλονται: στην απόσταση από τις πηγές πληροφόρησης ή/και τους 
ειδικούς, στην εξεύρεση χρόνου κοινής συµµετοχής σε µαθησιακές διαδικασίες όπως 
και στην στάσιµη παραµονή σε κάποιο συγκεκριµένο χώρο που υπάρχει 
εγκατεστηµένος κάποιος υπολογιστής (e-learning και m-learning αντίστοιχα). Η 
δυνατότητες ενσύρµατης και ασύρµατης δικτυακής επικοινωνίας και το ∆ιαδίκτυο 
δίνουν επίσης ευκαιρίες έκφρασης των ατοµικών διαφορών κάθε µαθητή στη µάθησή 
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του αλλά και δυνατότητες συνεργασίας και επικοινωνίας από πολλούς µε πολλούς 
(Harasim, Hiltz, Teles, Turrof, 1995).   
Ένας µεγάλος αριθµός ερευνητών και ερευνητικών οργανισµών µελετά ζητήµατα που 
αφορούν στην ‘Πληροφορική και Εκπαίδευση’ ενώ γίνονται προσπάθειες ένταξης της 
Πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία από τις κυβερνήσεις των χωρών της 
Ευρώπης και της Αµερικής. Στα πλαίσια των προσπαθειών αυτών τα ερωτήµατα που 
προκύπτουν είναι πολλά, οι απαντήσεις δεν είναι προφανείς, ενώ η γρήγορη εξέλιξη της 
τεχνολογίας δίνει µια δυναµική διάσταση στα ερωτήµατα αλλά και στις προτεινόµενες 
απαντήσεις. Παρακάτω παρατίθενται ορισµένα βασικά ερωτήµατα που απασχολούν τη 
διεθνή επιστηµονική αλλά και την εκπαιδευτική κοινότητα, ώστε να αναζητηθεί το 
πλαίσιο των αντίστοιχων απαντήσεων µε βάση τη διεθνή βιβλιογραφία και τις 
ιδιαιτερότητες της χώρας και να προταθούν συγκεκριµένες ενέργειες: 
1.   Ποιός είναι ο στόχος εισαγωγής της Πληροφορικής στην εκπαίδευση; Με ποιον 

τρόπο θα εισαχθεί; 
2. Τι και πως θα διδαχθεί; Σηµαντικά ερωτήµατα αφορούν στο: Ποια είναι τα 

ουσιώδη διαχρονικά και βασικά θέµατα της Πληροφορικής τα οποία πρέπει να 
µάθουν οι µαθητές κάθε βαθµίδας εκπαίδευσης; Με ποια διδακτική προσέγγιση θα 
γίνεται η διδασκαλία της Πληροφορικής και η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και 
τη µάθηση; Πως θα εξασφαλιστεί η συµβατότητα της υπολογιστικής υποδοµής 
κάθε σχολείου µε τη ραγδαία εξέλιξη της ανάπτυξης του υλικού όπως και µε τα 
αναλυτικά προγράµµατα; 

3. Ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού της Πληροφορικής. Βασικά ερωτήµατα που 
τίθενται αφορούν στο: Ποιοι θα διδάξουν; Ποιος προετοιµάζει καθηγητές 
Πληροφορικής; Ποια είναι η θέση της ∆ιδακτικής της Πληροφορικής και 
γενικότερα της Πληροφορικής στην εκπαίδευση στα αναλυτικά προγράµµατα των 
Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων; Ποια είναι η πολιτική των Πανεπιστηµιακών 
Τµηµάτων Πληροφορικής για να ενισχύσουν την εισαγωγή των ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση;  Ποιων Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων; Πως θα επιµορφώνονται οι 
καθηγητές; Πως θα αντιµετωπιστεί το ζήτηµα της γρήγορης εξέλιξης του 
αντικειµένου; Η ∆ιδακτική της Πληροφορικής και η εκπαίδευση µέσω των ΤΠΕ 
είναι δυνατό και αναγκαίο να διδάσκεται αποκλειστικά στα Τµήµα Πληροφορικής 
ή µπορεί να διδάσκεται και από καθηγητές της ΣΕΛΕΤΕ ως γενική ∆ιδακτική;  

Προτεινόµενες θέσεις 
Η εισαγωγή της πληροφορικής στην εκπαίδευση
Στις χώρες της Αµερικής υπάρχει µια πολυδιάστατη εισαγωγή των ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση, ενώ στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ΤΠΕ χρησιµοποιούνται κυρίως 
ως εργαλείο για τη µάθηση όλων των γνωστικών αντικειµένων (εκπαιδευτικό 
λογισµικό) και ως µέσο για τηλεκπαίδευση. Παρακάτω παρατίθενται προτεινόµενα 
µοντέλα εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση: 
Α) Η Πληροφορική ως ισοδύναµο µάθηµα µε τα βασικά παραδοσιακά µαθήµατα. 
Προτείνεται η εισαγωγή της Πληροφορικής σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης ως 
ισοδύναµο µάθηµα µε τα βασικά παραδοσιακά µαθήµατα πχ. Φυσική, Μαθηµατικά 
(ACM, 1997b). Τα αναλυτικά προγράµµατα σε επίπεδο αρχών προτείνεται να αφορούν 
αφ’ ενός µεν στη µάθηση της µεθοδολογίας επίλυσης προβληµάτων µε βάση τις 
βασικές αλγοριθµικές δοµές και τη λογική του προγραµµατισµού και αφ’ ετέρου στη 
γνώση βασικών όψεων του αντικειµένου της Πληροφορικής. 
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 Β) Η Πληροφορική σε εξειδικευµένους κύκλους σπουδών. Προτείνονται εξειδικευµένοι 
κύκλοι σπουδών Πληροφορικής στο λύκειο, διάρκειας 2 ακαδηµαϊκών εξαµήνων στους 
οποίους οι µαθητές παρακολουθούν ειδικά µαθήµατα εξειδίκευσης τα οποία τους 
βοηθούν να αποκτήσουν ειδικές γνώσεις ή να παρακολουθήσουν στη συνέχεια στο 
Πανεπιστήµιο αντίστοιχες σχολές ή τµήµατα (ACM/K-12, 1999). 
Γ) Ως µέρος των αναλυτικών προγραµµάτων άλλων µαθηµάτων. Για παράδειγµα τα 
αναλυτικά προγράµµατα ειδικοτήτων όπως Ηλεκτρολογία ή Μηχανολογία είναι 
ενηµερωµένα στο µέρος που αφορά στην επίδραση των υπολογιστών. Οι µαθητές 
µαθαίνουν χρήση των υπολογιστών µέσα από αυτά τα µαθήµατα και επιπλέον, το πώς η 
υπολογιστική τεχνολογία χρησιµοποιείται  στο συγκεκριµένο αντικείµενο.  
∆) Ως εργαλείο µάθησης σε συµβατική τάξη. Προτείνεται και χρησιµοποιείται σε πολλά 
σχολεία της Ευρώπης και της Αµερικής µε τη µορφή ειδικά σχεδιασµένου 
εκπαιδευτικού λογισµικού για την έρευνα και τη µάθηση όλων των γνωστικών 
αντικειµένων. Πέραν του ειδικά σχεδιασµένου εκπαιδευτικού λογισµικού ως εργαλεία 
µάθησης χρησιµοποιούνται οι γλώσσες προγραµµατισµού και άλλα προγράµµατα 
γενικού σκοπού (ACM, 2001; Jonassen,  Carr, & Yueh, 1998). 
Ε) Ως εργαλείο για τηλεκπαίδευση. Σήµερα στην Ευρώπη και στην Αµερική το 
∆ιαδίκτυο αλλά και άλλα δίκτυα υπολογιστών χρησιµοποιούνται για την ολοκληρωτική 
ή την εν µέρει υποστήριξη της µάθησης µικρών παιδιών και ενηλίκων. ∆ίκτυα 
ηλεκτρονικής µάθησης για µαθητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίου, Λυκείου και 
Πανεπιστηµίου όπως και για ενήλικες δηµιουργούνται µε αυξανόµενο ρυθµό, ενώ νέες 
προοπτικές ανοίγονται για την εκπαίδευση αλλά και βάζουν νέα προβλήµατα προς 
επίλυση (ACM, 2001, Harasim, Hiltz, Teles, Turrof, 1995). Επιπλέον, τα ασύρµατα 
δίκτυα τηλεκπαίδευσης σε συνδυασµό µε µικρούς φορητούς υπολογιστές, δοκιµάζονται 
για τη µάθηση του µαθητή σε οποιοδήποτε χώρο, µε θετικά πρώτα αποτελέσµατα. 
Σε κάθε µία από τις παραπάνω περιπτώσεις προτείνεται η µελέτη του γενικότερου 
πλαισίου κοινωνικής και πολιτισµικής κουλτούρας το οποίο δηµιουργείται. Επιπλέον 
προτείνεται η µελέτη θεµάτων που αφορούν στην Πληροφορική και το φύλο ή/και τους 
µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες (ACM/K-12, 1999). 
Αναλυτικά προγράµµατα και ∆ιδακτική προσέγγιση
Αναλυτικά προγράµµατα  
Η γρήγορη και συνεχής εξέλιξη της Τεχνολογίας των υπολογιστών µειώνει την 
απόσταση ανάµεσα στην έρευνα και στις εφαρµογές τους και ως εκ τούτου απαιτεί τη 
δηµιουργία ουσιαστικών και ευέλικτων αναλυτικών προγραµµάτων τα οποία να δίνουν 
έµφαση στα ουσιώδη και στα βασικά, να αναπτύσσουν την κριτική σκέψη των µαθητών 
και να αφήνουν ανοικτούς τους ορίζοντές τους στις νέες, σηµαντικές, επίκαιρες και 
κρίσιµες εξελίξεις (ACM/K-12, 1999). Σήµερα αναπτύσσεται ένας προβληµατισµός και 
συζήτηση για το είδος των αναλυτικών προγραµµάτων Πληροφορικής για τη Β/θµια 
εκπαίδευση. Ο προβληµατισµός αυτός στηρίζεται στη δοκιµή µιας ποικιλίας 
προσεγγίσεων που εφαρµόζονται σε διαφορετικές πολιτείες και σχολεία της Αµερικής. 
Υποστηρίζεται η αναγκαιότητα ανάπτυξης ολοκληρωµένων και συνεκτικών 
προγραµµάτων για την εισαγωγή της Πληροφορικής στη Β/θµια εκπαίδευση (ACM/K-
12, 1999). H ACM προτείνει αναλυτικό πρόγραµµα Πληροφορικής για το Λύκειο. 
Επιπλέον, έµφαση δίνεται στο να υπάρχει συµβατότητα µεταξύ του διαθέσιµου υλικού 
και του περιεχοµένου των αναλυτικών προγραµµάτων Στη χώρα µας είναι δυνατή και 
σκόπιµη η αξιολόγηση των υπαρχόντων αναλυτικών προγραµµάτων και της 
υπάρχουσας υποδοµής µε στόχο τη δηµιουργία νέων µε συνεργασία επιστηµονικών 
φορέων και εκπαιδευτικών της Β/θµιας εκπαίδευσης.  
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Η διδακτική προσέγγιση της Πληροφορικής 
H Πληροφορική από µια επιστηµολογική θεώρηση αποτελεί ταυτόχρονα θεωρητική, 
πειραµατική και τεχνολογική επιστήµη (ACM, 1991) και αυτή η τριπλή θεώρηση θα 
πρέπει να αντανακλάται και στην ανάπτυξη της διδακτικής της µεθοδολογίας (Kordaki 
2000, 2001).  
• Η Πληροφορική ως θεωρητική επιστήµη δίνει έµφαση στη διατύπωση και 

απόδειξη θεωρηµάτων και υποθέσεων µε χρήση της παραγωγικής λογικής. Η 
ανάπτυξη της παραγωγικής λογικής κατά τη µάθηση των θεωρητικών µερών της 
Πληροφορικής παρά το ότι είναι δύσκολη εν τούτοις είναι αναγκαία προκειµένου 
για την επιστηµονική θεµελίωση του αντικειµένου. Οι µαθητές µπορούν να 
καλούνται να αποδώσουν σηµασίες στα θεωρητικά µέρη της Πληροφορικής 
συνδέοντάς τα µε συγκεκριµένα προβλήµατα, παραδείγµατα και πρακτικές.  

• Η Πληροφορική ως πειραµατική επιστήµη δίνει έµφαση στη διατύπωση και 
απόδειξη υποθέσεων και προβλέψεων µε χρήση της επαγωγικής λογικής. Ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να ενθαρρύνονται διδακτικές µεθοδολογίες που δίνουν έµφαση 
στο σχεδιασµό πειραµάτων, στη συλλογή και την επεξεργασία δεδοµένων και στη 
συνέχεια στη διατύπωση συµπερασµάτων, υποθέσεων και προβλέψεων. Στο τέλος 
ο έλεγχος των υποθέσεων µέσα από νέα πειράµατα µπορεί να οδηγεί στη 
διατύπωση γενικεύσεων και γενικότερα στη µάθηση µέσω της επαγωγικής λογικής. 
Προς την παραπάνω κατεύθυνση εργάζονται µια σειρά ερευνητές στο χώρο της 
∆ιδακτικής της Πληροφορικής οι οποίοι υιοθετούν εποικοδοµιστικές και 
κοινωνικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη µάθηση της Πληροφορικής 
(Hadjerrouit, 1998; Gray, Boyle & Smith, 1998). 

• Η Πληροφορική ως τεχνολογική επιστήµη δίνει έµφαση στην επίλυση 
πραγµατικών προβληµάτων. Ως εκ τούτου η επίλυση πραγµατικών προβληµάτων 
πρέπει να αποτελεί κύριο άξονα για το σχεδιασµό µαθησιακών δραστηριοτήτων 
που να αφορούν στην Πληροφορική (Ellis, 1998). Στην επίλυση προβληµάτων 
κυρίαρχο ρόλο παίζει η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των µαθητών, η οµαδο-
συνεργατική δουλειά και η τήρηση προθεσµιών στην υποβολή εργασιών (Hagan & 
Sheard, 1998). Η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων είναι σηµαντική για την 
επαγγελµατική εξέλιξη των µαθητών µιας και η βιοµηχανία αλλά και η έρευνα 
στηρίζονται στη συνεισφορά προσπαθειών πολλών ατόµων για την επίλυση 
πραγµατικών προβληµάτων σε ορισµένο και προγραµµατισµένο χρόνο.  

• Η γρήγορη εξέλιξη της Πληροφορικής επηρεάζει επίσης και τον τρόπο 
διδασκαλίας της. Για παράδειγµα η χρήση των δικτύων και του ∆ιαδικτύου 
µπορούν να µειώσουν δραστικά την απόσταση ανάµεσα στους µαθητές και στις 
πηγές πληροφόρησης όπως και στους µαθητές και τους ειδικούς ευρύτερων 
γεωγραφικών περιοχών. Η χρήση του υπολογιστή ως εργαλείου για τη µάθηση του 
αντικειµένου της Πληροφορικής καθίσταται ιδιαίτερα σηµαντική λόγω της µεγάλης 
αδιαφάνειας του αντικειµένου. Η δυνατότητα των υπολογιστών να παρουσιάσουν 
προσοµοιώσεις της λειτουργίας τους δίνει δυνατότητες µείωσης της αδιαφάνειας 
ενός αριθµού σηµαντικών όψεων του αντικειµένου. Επιπλέον, η χρήση 
µαθησιακών γνωστικών εργαλείων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται µε τη 
βοήθεια των υπολογιστών ταιριάζει και ισχυροποιεί τη µάθηση όλων των 
αντικειµένων µε βάση τις σύγχρονες εποικοδοµιστικές και κοινωνικές θεωρήσεις 
όπως και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των µαθητών. Προς την ίδια 
κατεύθυνση µπορεί να εξελιχθεί η σκέψη των παιδιών µε τη χρήση υπολογιστικών 
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εργαλείων γενικού σκοπού όπως πχ γλώσσες προγραµµατισµού, βάσεις δεδοµένων, 
λογιστικά φύλλα κα. 

Ο εκπαιδευτικός της πληροφορικής
Βασικά ζητήµατα που τίθενται αφορούν: α) στην αναβάθµιση του εκπαιδευτικού 
δυναµικού β) στη θεσµοθέτηση ενός ειδικού ρόλου για τον εκπαιδευτικό της 
Πληροφορικής και γ) στις δυνατότητες εξέλιξης του εκπαιδευτικού της πληροφορικής. 
α) Η αναβάθµιση του εκπαιδευτικού δυναµικού: Το µεγαλύτερο πρόβληµα για τη 
διδασκαλία της Πληροφορικής στη Β/θµια εκπαίδευση είναι σήµερα η ανοµοιογένεια 
του εκπαιδευτικού προσωπικού και η έλλειψη των κατάλληλων δεξιοτήτων για τη 
διδασκαλία της Πληροφορικής από τη µεριά των εκπαιδευτικών. Θα πρέπει: 
• Να αντιµετωπιστεί υπεύθυνα από την πολιτεία και µε µακρόπνοο προγραµµατισµό  

το θέµα του διορισµού ως εκπαιδευτικών Πληροφορικής αποκλειστικά και µόνον 
αποφοίτων οικείων Τµηµάτων. 

• Nα αναγνωριστεί από τα Τµήµατα Πληροφορικής η εκπαίδευση ως σηµαντικός  
και ισότιµος χώρος σταδιοδροµίας των φοιτητών τους (Tucker, 1996).  

• Να προβλεφθεί η δηµιουργία σταθερών και µόνιµων επιµορφωτικών µηχανισµών 
στην αρχή της σταδιοδροµίας των εκπαιδευτικών της Πληροφορικής αλλά και κατά 
τη διάρκειά της πχ. καλοκαιρινά τµήµατα, ή τµήµατα σε περιόδους εορτών Πάσχα 
και Χριστουγέννων κλπ (Tucker, 1996). Οι εκπαιδευτικοί της χώρας µας 
επισηµαίνουν την ανάγκη τους για επιµόρφωση στις νέες εξελίξεις του κλάδου 
όπως και στη ∆ιδακτική µεθοδολογία του αντικειµένου (Kordaki, 2001). 

• Να εισαχθεί ο θεσµός του Σχολικού Συµβούλου Πληροφορικής (Kordaki, 2001). 
• Η δηµιουργία δικτύων σχολείων για την ανταλλαγή εκπαιδευτικής εµπειρίας στη 

µάθηση της Πληροφορικής (Tucker, 1996), 
• Η δηµιουργία εικονικής κοινότητας εκπαιδευτικών Πληροφορικής Α/θµιας και 

Β/θµιας εκπαίδευσης (Tucker, 1996). 
β) Η θεσµοθέτηση ενός ειδικού ρόλου για τον εκπαιδευτικό της Πληροφορικής: 
Προτείνεται  (Tucker, 1996) ο εκπαιδευτικός της Πληροφορικής, µέσα από 
θεσµοθετηµένες διαδικασίες (εκδηλώσεις, παρουσιάσεις κ.α), να υποστηρίζει τη 
διάδοση στους µαθητές, στους εκπαιδευτικούς του σχολείου του και στην τοπική 
κοινωνία: 
• τα πλεονεκτήµατα των ΤΠΕ ως εργαλείων µάθησης και ανάπτυξης της κριτικής 

σκέψης, 
• τις σύγχρονες δυνατότητες των ΤΠΕ,  
• τα νέα εργαλεία, ακόµη και εργαλεία για ειδικές χρήσεις µε υψηλό επίπεδο 

απαιτήσεων, 
• τις δυνατότητες επαγγελµατικής αποκατάστασης στο χώρο των ΤΠΕ και 

γενικότερα τον προβληµατισµό για την εξέλιξη της κοινωνίας και των ΤΠΕ.  
γ) Οι δυνατότητες εξέλιξης του εκπαιδευτικού της Πληροφορικής. Η εξέλιξη του 
εκπαιδευτικού της Πληροφορικής µέσα από προσπάθειες κατάργησης των στεγανών 
ανάµεσα στη δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση αποτελεί σηµαντικό στόχο 
(ACM/K-12, 1999), ο οποίος προτείνεται ότι µπορεί να επιτευχθεί ως εξής:  
• Έκδοση περιοδικών που να αφορούν στην εισαγωγή της Πληροφορικής στη Β/θµια 

και την Α/θµια εκπαίδευση.  
• Θεσµοθέτηση συνεδρίων για εκπαιδευτικούς της Β/θµιας και Α/θµιας εκπαίδευσης.  
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• Προώθηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων µε συνεργασία 
Τριτοβάθµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης.  

• Ανάπτυξη δικτυακού κόµβου µε υλικό για την Α/θµια και τη Β/θµια εκπαίδευση 
(δηµοσιεύσεις, εκπαιδευτικό λογισµικό για τη διδασκαλία της Πληροφορικής, 
ειδικά εργαλεία λογισµικού, εκπαιδευτικό λογισµικό για τη διδασκαλία άλλων 
µαθηµάτων, χρήσιµες διευθύνσεις στο ∆ιαδίκτυο, χώρος συζήτησης µεταξύ 
εκπαιδευτικών, ειδικών και µαθητών, ανάδειξη του  διεπιστηµονικού προφίλ του 
κλάδου, προτάσεις καλών παραδειγµάτων διδασκαλιών, εργαστηριακών 
ασκήσεων, projects, χώρος εύρεσης εργασίας, συνδέσεις µε σηµαντικούς 
επιστηµονικούς οργανισµούς, βάσεις δεδοµένων και δίκτυα οµάδων ιδρυµάτων ή 
σχολείων.   

• Σύνδεση µε διεθνή επιστηµονικά προγράµµατα, ερευνητικές οµάδες και 
σηµαντικούς οργανισµούς και δίκτυα 

Συµπεράσµατα – προτάσεις 
Στην παρούσα µελέτη παρουσιάστηκαν βασικοί προβληµατισµοί και προτάσεις για την 
εισαγωγή της Πληροφορικής στην Α/µια και Β/µια εκπ/ση. Οι προβληµατισµοί και οι 
προτάσεις αναφέρονται στο µοντέλο ένταξης, στα αναλυτικά προγράµµατα και τη 
διδακτική προσέγγιση του αντικειµένου όπως και στο περιεχόµενο του ρόλου του 
εκπαιδευτικού της Πληροφορικής. Παραπέρα έρευνα πεδίου είναι απαραίτητη, ώστε να 
µορφοποιηθούν προτάσεις που να στηρίζονται στις απόψεις όλων των εµπλεκοµένων 
στη διδασκαλία και τη µάθηση της Πληροφορικής σε όλες τις βαθµίδες της 
εκπαίδευσης. 
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