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Το παρόν στις σχολικές τάξεις 
Το γεγονός ότι η διδακτική του προγραµµατισµού εξακολουθεί να παραµένει ένας 
κλάδος αδόµητος, αναπόφευκτα δηµιουργεί µια σωρεία προβληµάτων, τόσο στον 
εκπαιδευτικό που καλείται να διδάξει το αντικείµενο, όσο στους µαθητές που έρχονται 
σε επαφή µε πρωτόγνωρες έννοιες και λογικές, αλλά και στο αναλυτικό πρόγραµµα και 
τα σχολικά εγχειρίδια. 
Προβλήµατα που έχουν παρατηρηθεί από την σκοπιά του µαθητή: 
• Οι µαθητές αγνοούν την αρχή λειτουργίας του Η/Υ και κατ’ επέκταση δεν 

δύνανται να αντιληφθούν τη διαδικασία «επικοινωνίας» µεταξύ προγραµµατιστή 
και υπολογιστή. 

• Έχει παρατηρηθεί, σε πολλές περιπτώσεις, ότι οι µαθητές αδυνατούν να 
κατανοήσουν την έννοια πρόβληµα και να την αντιστοιχίσουν µε παραδείγµατα 
από την καθηµερινή ζωή. 

• Η έννοια του αλγορίθµου αποτελεί έννοια που ξενίζει το µαθητή, µε απότοκο τη 
δυσκολία αντίληψης και έκφρασής του. 

• Στην πράξη, για τους µαθητές είναι περισσότερο κατανοητή µια προσέγγιση του 
αλγορίθµου στη φυσική τους γλώσσα, ή ακόµα και µε διαγράµµατα ροής, αλλά 
δύσκολη η µεταφορά του αλγορίθµου αυτού σε κάποια γλώσσα προγραµµατισµού 
που ακολουθεί αυστηρούς τυποποιηµένους κανόνες. 

• Οι µαθητές δε διδάσκονται στην αρχή την ιστορία της προσπάθειας επικοινωνίας 
µεταξύ ανθρώπου και Η/Υ µε την παρουσίαση αντίστοιχα της εξέλιξης των 
γλωσσών προγραµµατισµού, ώστε να παρουσιάζονται τα διάφορα προβλήµατα που 
έχουν προκύψει, και να καταλήγουµε οµαλά στη διδασκαλία αλγορίθµων αντί για 
συγκεκριµένη γλώσσα προγραµµατισµού, όπως ίσχυε παλαιότερα. ∆εν µπορούν να 
αντιληφθούν την ισοδυναµία των γλωσσών προγραµµατισµού, και εποµένως τη 
χρήση γενικευµένων «ψευδολγωσσών» για την αναπαράσταση των αλγορίθµων. 

Από τη σκοπιά του εκπαιδευτικού: 
• Μη εφαρµογή σχεδίου µαθήµατος. 
• Μέθοδοι αξιολόγησης της πληροφορικής. 
• Μη αξιοποίηση των µέσων που διαθέτει ένα σχολείο (∆ιαφανοσκόπειο, 

βιντεοπροβολέας). 
Από τη σκοπιά του αναλυτικού προγράµµατος και των σχολικών εγχειριδίων: 
• Η χρήση των διαγραµµάτων ροής, τα οποία γίνονται ευκολότερα αντιληπτά από 

τους µαθητές, δεν είναι συστηµατική και δεν εφαρµόζεται ως διδακτική τεχνική. 
• Έχουν παρατηρηθεί αρκετά λάθη στα σχολικά βιβλία τόσο στον τρόπο δόµησης 

και στη σειρά που ακολουθούν, όσο και στην ίδια την διατύπωση όρων και 
κανόνων προγραµµατισµού. Χαρακτηριστική είναι η χρήση περισσότερων όρων 
για την απόδοση της ίδιας εντολής, γεγονός που αποπροσανατολίζει τους µαθητές.  
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• Ένα µεγάλο ποσοστό µαθητών δεν είχαν στο παρελθόν καµιά επαφή µε τη 
διαδικασία του προγραµµατισµού, και οι γνώσεις τους περιορίζονται στη χρήση 
έτοιµων εφαρµογών, όπως η Ζωγραφική, το Word και η Πασιέντζα. Αποτέλεσµα 
είναι η δυσκολία στην αντίληψη της διαφοράς µεταξύ χρήστη και προγραµµατιστή, 
ειδικά όταν καλούνται να αλλάζουν ρόλους κατά τη διάρκεια ενός µαθήµατος 
(Συγγραφή προγράµµατος, δοκιµή προγράµµατος) 

• ∆εν αναλύεται, όσο θα έπρεπε, η πορεία µετάφρασης και εκτέλεσης ενός 
προγράµµατος (σειριακή εκτέλεση, εντολές διακλάδωσης) 

• ∆εν γίνεται καµιά αναφορά στα τελικά στάδια της µετάφρασης και της δηµιουργίας 
προγράµµατος όπως διαφορές µεταξύ αντικειµένων αρχείων, βιβλιοθηκών, 
εκτελέσιµων αρχείων. 

Προτάσεις 
Προκειµένου αφενός να αντιµετωπισθούν τα προβλήµατα που αναφέρθηκαν παραπάνω 
θα πρέπει να υπάρξει συνδυασµένη βελτίωση: 

Α) της εκπαιδευτικής διαδικασίας από πλευράς των εκπαιδευτικών 
Β) της µαθησιακής διαδικασίας από πλευράς των µαθητών αλλά και  
Γ) των προγραµµάτων σπουδών από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας. 

Για τους εκπαιδευτικούς στη διαδικασία της διδακτικής δραστηριότητας 
Ενδεικτικά µπορούµε να επισηµάνουµε τρεις τοµείς στους οποίους µπορούµε να 
επέµβουµε βελτιωτικά. 
1)Πιστεύουµε και προτείνουµε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει απλά να εφαρµόζουν το 
σχέδιο µαθήµατος όπως προτείνεται συνήθως στα βιβλία καθηγητή, αλλά να το 
βελτιώνουν και να το προσαρµόζουν στις δικές τους ιδιαίτερες ανάγκες. Εννοείται ότι 
αν δεν υπάρχει προτεινόµενο σχέδιο µαθήµατος θα πρέπει να δηµιουργείται από τον 
διδάσκοντα. 
Ειδικά για τα σχέδια µαθήµατος αξίζει να επισηµανθεί ότι ο αντικειµενικός σκοπός 
ενός µαθήµατος θα πρέπει να µπορεί να διδαχθεί και να εκπληρωθεί σε ένα µόνο 
µάθηµα και να περιγράφει την επιθυµητή συµπεριφορά του µαθητή στο τέλος της 
διδακτικής ενότητας. Ειδικότερα ο αντικειµενικός σκοπός θα πρέπει να είναι κατά 
τέτοιο τρόπο διατυπωµένος ώστε να περιγράφει συγκεκριµένη συµπεριφορά από την 
πλευρά του µαθητή, υπό συγκεκριµένες συνθήκες και µε την χρήση συγκεκριµένων 
κριτηρίων ελέγχου της µάθησης. 
Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να επισηµανθεί ότι δυστυχώς, οι σκοποί που 
περιγράφονται στα σχέδια µαθηµάτων των βιβλίων καθηγητών του υπουργείου δεν 
πληρούν πάντα τα παραπάνω κριτήρια. 
 2)Αν οι διδάσκοντες των µαθηµάτων πληροφορικής δεν χρησιµοποιούν τις νέες 
τεχνολογίες και τα µέσα που αυτές µας παρέχουν, στην εκπαίδευση τότε πως µπορούµε 
να έχουµε απαίτηση από τους υπόλοιπους συναδέλφους-εκπαιδευτικούς να κάνουν 
χρήση των ΤΠΕ; 
Είµαστε υποχρεωµένοι εµείς να δώσουµε το παράδειγµα, να ανοίξουµε τον δρόµο αν 
θέλετε, ώστε δειλά, δειλά να µπορέσουν να αξιοποιηθούν τα τόσο πολύτιµα εργαλεία 
που µας παρέχονται σήµερα. Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να επισηµανθεί ότι οι 
Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών δεν πρέπει να είναι ο σκοπός, 
αλλά το µέσο για να πετύχουµε τον σκοπό µας που είναι η µόρφωση και η αγωγή. 
Σε αυτό το σηµείο αξίζει να διευκρινιστεί ότι τόσο η µόρφωση όσο και η αγωγή 
αναπτύσσονται και µεταβάλλονται σωµατικά, ψυχικά, πνευµατικά και κοινωνικά. Όλες 
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αυτές οι περιοχές είναι αδιάσπαστα συνδεδεµένες µεταξύ τους και διαµορφώνουν και 
προσδιορίζουν τον άνθρωπο ως προσωπικότητα. Είναι σφάλµα λοιπόν να επιχειρούµε 
να αναπτύξουµε επιλεκτικά κάποιες µόνον από αυτές και όχι όλες. Ο κίνδυνος αυτός 
ελλοχεύει περισσότερο στην ειδικότητα µας (πληροφορική), µια που είναι πολύ εύκολο 
κάποιος να παρασυρθεί από την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και να υπερεστιάσει 
µονοσήµαντα και µονόπλευρα στον τοµέα αυτό. 
3)Σύµφωνα µε τα παραπάνω θα πρέπει το περιεχόµενο κάθε µαθήµατος να διαιρείται σε 
τρία µέρη.  
Το τµήµα γενικών γνώσεων, οι οποίες συµβάλλουν στην πνευµατική και κοινωνική 
ανάπτυξη των µαθητών. 
Το τµήµα ειδικών γνώσεων επιδρούν τόσο πνευµατικά όσο και σωµατικά µια και σε 
αυτές πρέπει να στηριχθεί ο µαθητής ώστε να επιτελέσει µια συγκεκριµένη δεξιότητα. 
Και το τµήµα δεξιοτήτων δηλαδή, των ικανοτήτων εκτέλεσης µικρών εργασιών από 
πλευράς των µαθητών, άρα συνδυασµός πνεύµατος και σώµατος.  
Η επιτυχία του µαθητή, όπως και η επιβράβευση από πλευράς του καθηγητή είναι αυτή 
που θα συµβάλλει και στην ψυχική ανάπτυξη του µαθητή.  
Και τα τρία αυτά στάδια θα πρέπει να ικανοποιούν µια βασική προϋπόθεση: τη σωστή 
χρήση µιας κοινής τεχνικής γλώσσας. Μέσα από τη γλώσσα αυτή, η οποία θα 
χρησιµοποιηθεί ως κώδικας επικοινωνίας µεταξύ εκπαιδευτικού και µαθητή, γίνεται µια 
άρτια δοµηµένη µετάβαση από την απλή αντίληψη των καινούριων εννοιών στην 
εµπέδωση και την αξιοποίησή τους, και µια σύνδεση των γενικών και ειδικών γνώσεων 
µε τις καλλιεργούµενες δεξιότητες. 
Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται µια ολική προσέγγιση της µόρφωσης. Όσο αφορά 
την αγωγή θα πρέπει να έχουµε υπόψη ότι διδάσκουµε µε την συµπεριφορά µας και µε 
τις πράξεις µας και φυσικά δεν πρέπει να παραβλέπουµε το γεγονός ότι καταρχήν 
είµαστε παιδαγωγοί και επιπροσθέτως εκπαιδευτικοί. 
Για τους µαθητές κατά τη διαδικασία µάθησης 
Η µαθησιακή διαδικασία από τη µεριά των µαθητών θα πρέπει να περιλαµβάνει τις εξής 
παραµέτρους: 
α) ο µαθητής να βρίσκει κίνητρα που ενεργοποιούν το ενδιαφέρον του για το µάθηµα 
β) ο µαθητής να µπορεί να ανάγει στην καθηµερινή του ζωή και να αντιλαµβάνεται τη 
φιλοσοφική διάσταση των εννοιών του προγραµµατισµού 
γ) µέσα από ένα περιβάλλον φιλικό προς το µαθητή, ο τελευταίος να δουλεύει και να 
εξοικειώνεται µε τα καινούρια εργαλεία. 
Στόχος πάντα παραµένει τόσο η κατάκτηση χρήσιµης γνώσης, αλλά και η ένταξη της 
γνώσης αυτής στην καθηµερινή χρηστικότητα, ουσιαστικά η διαπαιδαγώγηση.   
Για το πρόγραµµα σπουδών  
1) Τροποποίηση του σχεδιασµού του ωρολογίου προγράµµατος της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης µε εισαγωγή µαθήµατος προγραµµατισµού µε εισαγωγικό χαρακτήρα στο 
γυµνάσιο και στο ενιαίο λύκειο το οποίο θα βελτίωνε τα εξής:  
α) Την αυξανόµενη απαίτηση της κοινωνίας των πληροφοριών για διεύρυνση  της 
γνώσης γύρω από τεχνολογικά θέµατα.  
β) Αδυναµία κατανόησης από τον µαθητή της ύλης του µαθήµατος Ανάπτυξη 
εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον της Γ Λυκείου µε συνέπεια την διόγκωση 
του προβλήµατος της παραπαιδείας. 
Ειδικότερα: 
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Στο Γυµνάσιο προτείνεται: 
α)Το µάθηµα πληροφορική  Γυµνασίου  να παραµείνει µε δεδοµένο ότι παρέχει µια 
γενική γνώση στο µαθητή για το αντικείµενο της πληροφορικής 
β) Εισαγωγή µαθήµατος προγραµµατισµού στο Γυµνάσιο µε περιεχόµενα έννοιες όπως:  
Η έννοια του αλγορίθµου, Γλώσσες προγραµµατισµού, Βασικές έννοιες 
προγραµµατισµού, ∆οµή επιλογής, ∆οµή επανάληψης. Επίδειξη σε εργαστηριακό 
περιβάλλον έτοιµων απλών εφαρµογών και χρήση τους από τους µαθητές ώστε να τους 
δηµιουργηθεί η επιθυµία και η πεποίθηση ότι µπορούν να δηµιουργήσουν   ανάλογες. 
Στο Ενιαίο Λύκειο  
Υποχρεωτικό µάθηµα στην Β Λυκείου τεχνολογικής κατεύθυνσης µε περιεχόµενα 
έννοιες όπως: ιστορικά στοιχεία προγραµµατισµού (Γλώσσα µηχανής - Assembly – 
Γλώσσες υψηλού επιπέδου ), αρχές λειτουργίας Η/Υ, µελέτη των δεδοµένων από την 
πλευρά του υλικού του υπολογιστή, αναπαράσταση της αποθήκευσης των δεδοµένων 
στην κύρια µνήµη, µελέτη των δεδοµένων από την πλευρά των γλωσσών 
προγραµµατισµού, µορφή αποθήκευσης κάθε µεταβλητής στον υπολογιστή, δοµές 
δεδοµένων,  αναφορά σε πίνακες, δυναµικές δοµές,  αρχεία, απλοί αλγόριθµοι 
ανεξάρτητα από γλώσσα προγραµµατισµού, χρήση µιας έτοιµης εφαρµογής (π.χ 
εφαρµογή διαχείρισης βάσεων δεδοµένων υλοποιηµένη σε Delphi). 
Αναδιάταξη της ύλης -  Αυξοµειώσεις κατά περίπτωση 
Για το ΤΕΕ, ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ Η/Υ 
Στο διδακτικό αντικείµενο Προγραµµατισµός Υπολογιστών 
Αφαίρεση από την ύλη δύσκολων για το επίπεδο των µαθητών προγραµµάτων  η απλή 
αντιγραφή των οποίων δεν εξυπηρετεί κανένα µαθησιακό στόχο. Σε αυτά τα σηµεία 
ίσως θα εξυπηρετούσε η απλή επίδειξη του κώδικα  από το διδάσκοντα και η περιγραφή 
του στο βαθµό που  οι µαθητές τον κατανοούν.    
Για το ενιαίο Λύκειο 
1.Αύξηση των ∆ιδακτικών ωρών σε τέσσερις µε αντίστοιχη µείωση ωρών  άλλου 
µαθήµατος µε συναφείς διδακτικούς σκοπούς Πχ. Μαθηµατικών. Αυτό θα δώσει τη 
δυνατότητα στα εξής:   
α) ∆ιεύρυνση της ύλης ώστε o ο καθηγητής  να µην κάνει αναφορές σε έννοιες που ο 
µαθητής δεν κατανοεί λόγω της περικοπής της η της απουσίας τους από το βιβλίο.  
Β) ∆ηµιουργία κατάλληλου επιστηµονικού υποβάθρου για σχολές     τεχνολογικών 
επιστηµών. 
2. Αναδιάταξη της ύλης  
Στο κεφάλαιο 2 γίνεται εµβάθυνση των αλγορίθµων, ενώ στα κεφάλαια 8 και 9 γίνεται 
ολοκληρωµένη παρουσίαση των επαναληπτικών δοµών και των πινάκων αντίστοιχα. 
Το κεφάλαιο 6 Εισαγωγή στον προγραµµατισµό θα έπρεπε να διδάσκεται σε 
προγενέστερο στάδιο 
Βελτίωση βιβλίων καθηγητή 
Αν και κανένας δε µπορεί να αµφισβητήσει τη θετική προσπάθεια που έγινε έως τώρα 
το αίτηµα για βελτίωση παραµένει.  Αφού ο  στόχος είναι η βελτίωση της απορρόφησης 
της γνώσης από τους µαθητές µε ανταποδοτικά οφέλη η επένδυση κρίνεται απαραίτητη. 
Προτείνονται τα παρακάτω: 
Εµπλουτισµός µε ασκήσεις – παραδείγµατα τεστ αξιολόγησης επίδοσης.  Πρόβλεψη 
κόστους για να δίνεται το εκπαιδευτικό αυτό  υλικό στους µαθητές για εργασία στο 
σπίτι. Αυτό σε συνδυασµό µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης της εκπαιδευτικής λειτουργίας  
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θα επέφερε µείωση του προβλήµατος των φροντιστηρίων και των αγορών  βοηθηµάτων 
του εµπορίου αµφίβολης ποιότητας. 
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