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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εργασία αυτή στηρίχθηκε σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο χώρο της 
δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης (ΤΕΕ) και αφορά τις αντιλήψεις των 
µαθητών του τοµέα Πληροφορικής-∆ικτύων ΗΥ για το γνωστικό αντικείµενο 
Προγραµµατισµός Υπολογιστών και τη διδασκαλία του. Παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα 
από την ενότητα του ερωτηµατολογίου τη σχετική µε τις στάσεις των µαθητών. Από την 
ανάλυση των απαντήσεων των µαθητών προκύπτει ότι η πλειονότητα διάκειται θετικά 
απέναντι στον Προγραµµατισµό. Η Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών και η Ιεραρχική 
Ταξινόµηση ανέδειξαν διαφοροποιήσεις στις θετικές και τις αρνητικές στάσεις. Αυτές 
αφορούν τις διαστάσεις συναίσθηµα, δυσκολία, γνωστική ικανότητα και αξία - 
χρησιµότητα του Προγραµµατισµού, την κοινωνική και µορφωτική προέλευση των 
µαθητών, το φύλο, το βαθµό κατανόησης της ελληνικής ή/και της αγγλικής γλώσσας, την 
εξοικείωση µε τον ΗΥ και τον Προγραµµατισµό καθώς και τις προσδοκίες τους από το 
συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: ∆ιδασκαλία προγραµµατισµού υπολογιστών, Στάσεις µαθητών, 
Επαγγελµατική εκπαίδευση 

 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
«Καθηγητές ακούτε ακόµα και τους πιο αδιάφορους µαθητές... Θα µάθετε πολλά!», είπε 

ένας µαθητής του 6ου ΤΕΕ Πειραιά. Και πράγµατι, η έρευνα πραγµατοποιήθηκε για να 
δώσει τη δυνατότητα να «µιλήσουν» οι µαθητές, να εντοπιστούν τα προβλήµατα ώστε 
να παρέµβουµε -όπου µπορούµε- διορθωτικά. Είναι πολύ εύκολο να πέσει κανείς στη 
παγίδα τού να θεωρεί ότι γνωρίζει, στην «αυταπάτη της άµεσης γνώσης» όπως την 
αποκαλεί ο Π. Μπουρντιέ, µια και οι µαθητές, ιδίως για τους καθηγητές, είναι οικείοι 
και γνώριµοι λόγω της καθηµερινής επαφής µαζί τους... 
Επιλέξαµε την επαγγελµατική εκπαίδευση για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος αφορά 

την ιδιαιτερότητα του µαθητικού πληθυσµού της. Περιλαµβάνει κυρίως µαθητές µε 
χαµηλή κοινωνική ή/και µορφωτική προέλευση (χαµηλή επαγγελµατική και κοινωνική 
κατηγορία της οικογένειάς τους, χαµηλό εισόδηµα ή/και χαµηλό µορφωτικό επίπεδο 
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γονέων), µε χαµηλή αυτοεκτίµηση και περιορισµένες φιλοδοξίες κοινωνικής επιτυχίας. 
Στη σχολική τους καριέρα υπάρχουν συχνά χρονικές καθυστερήσεις (επανάληψη τάξης, 
διακοπή φοίτησης). Έχουν µάλλον χαµηλές επιδόσεις στα µαθήµατα και «κακή» σχέση 
µε το διάβασµα. Στην πλειοψηφία τους εργάζονται παράλληλα µε το σχολείο. Είναι 
µαθητές που έχουν υποστεί τον «αποκλεισµό» από το Ενιαίο Λύκειο και τις περαιτέρω 
σπουδές. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι ο Προγραµµατισµός αποτελεί αυτόνοµο 
γνωστικό αντικείµενο και επιπλέον, από όσο γνωρίζουµε, δεν υπάρχει σχετική έρευνα. 
Θεωρήσαµε ιδιαίτερα ενδιαφέρον να µελετήσουµε τις απόψεις και τις στάσεις των 

µαθητών της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, απέναντι σε ένα µάθηµα που θεωρείται 
«δύσκολο» αλλά που ταυτόχρονα µπορεί να αποτελέσει ένα «διανοητικό εργαλείο 
µεγάλης σηµασίας» (Σατρατζέµη, ∆αγδιλέλης & Ευαγγελίδης 2002, Εφόπουλος, 
∆αγδιλέλης & Ευαγγελίδης 2004). Επιλέξαµε τον Προγραµµατισµό, διότι παρουσιάζει 
ως µάθηµα την ιδιαιτερότητα του περάσµατος από το «κάνω» στο «κάνω να κάνει» 
(Κόµης 2005) και ως εκ τούτου συντελεί στη συνειδητοποίηση των διαδικασιών της 
σκέψης και στην καλλιέργεια πολύτιµων µεταγνωστικών ικανοτήτων.  
Οι στάσεις των µαθητών απέναντι σε ένα µάθηµα εκφράζουν ένα γενικό 

προσανατολισµό θετικό ή αρνητικό, µια καταρχήν τοποθέτηση απέναντί του. Στην 
προκειµένη περίπτωση, υπόθεση εργασίας µας είναι ότι οι στάσεις απέναντι στον 
Προγραµµατισµό επηρεάζουν σηµαντικά τη διαδικασία εκµάθησής του. Η γνώση των 
πραγµατικών τους διαστάσεων εποµένως, µπορεί να συντελέσει στη δηµιουργία 
καλύτερων προϋποθέσεων διδασκαλίας και µάθησης. 
Στη διαδικασία της µάθησης ο συναισθηµατικός µε το γνωστικό τοµέα διαπλέκονται 

στενά. Ένας στόχος στον γνωστικό τοµέα έχει τον αντίστοιχο στο συναισθηµατικό και 
αντίστροφα. Ένα µεγάλο µέρος αυτού που ονοµάζουµε «καλή διδασκαλία» συνίσταται 
στην ικανότητα του δασκάλου να πετυχαίνει συναισθηµατικούς στόχους αµφισβητώντας 
τις σταθερές πεποιθήσεις των σπουδαστών και αναγκάζοντάς τους να καταλήξουν σε 
συµπεράσµατα (Bloom 1991). Το θετικό συναίσθηµα κατευθύνει το µαθητή στη 
µάθηση. ∆εν µπορείς να µάθεις όταν πλησιάζεις τη γνώση µε φόβο. Θεραπεία πρέπει να 
είναι η ανάπτυξη νέας σχέσης, θετικής σχέσης µε το αντικείµενο, που µπορεί να βάλει 
το µαθητή σε θετική σχέση µε οτιδήποτε αναγνωρίζει ως όµοιο (Papert 1991). 
Από την άλλη, η επιτυχία σε ένα δύσκολο για το µαθητή έργο, γεννά αισθήµατα 

ικανότητας και εµπιστοσύνης στον εαυτό, που επιτρέπουν την επανάληψη της 
ενασχόλησης µε αυτό (Κωσταρίδου 1999). Οι αντιλήψεις τέλος του µαθητή για την αξία 
και χρησιµότητα που µπορεί να έχει ένα γνωστικό αντικείµενο στη ζωή του, επιδρούν 
τόσο στη διατήρηση του ενδιαφέροντός του γι αυτό, όσο και στην εκµάθησή του. 
Συµµεριζόµαστε την άποψη ότι στην εκπαίδευση το ζητούµενο είναι οι µαθητές να 
επιδίδονται σε έργα µάθησης για την αξία που αυτά έχουν και όχι για εξωτερικές 
αµοιβές (Κωσταρίδου 1999). 
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Η ΕΡΕΥΝΑ 
Το δείγµα 
Η έρευνα διεξήχθη σε δεκατρία TEE (Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια) του 

νοµού Αττικής κατά τους µήνες Μάρτιο έως Ιούνιο 2004. Απευθύνθηκε σε 227 µαθητές 
της Β’ τάξης του τοµέα Πληροφορικής-∆ικτύων Η/Υ που είχαν διδαχθεί 
Προγραµµατισµό Υπολογιστών στη διάρκεια του έτους, µε στόχο να καταγράψει τις 
απόψεις και στάσεις τους σχετικά µε το αντικείµενο και τη διδασκαλία του µαθήµατος. 
Περιέλαβε συνεντεύξεις από αντιπροσωπευτικές οµάδες µαθητών και συµπλήρωση 
ερωτηµατολογίου από το σύνολο των µαθητών. 
 
Το ερωτηµατολόγιο 
Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από πέντε θεµατικές ενότητες: «Σπίτι-Οικογένεια», 

«∆ιαδικασία µάθησης», «Στάσεις απέναντι στον Προγραµµατισµό των Υπολογιστών», 
«Επιλογή ΤΕΕ-Επάγγελµα» και «Ελεύθερος χρόνος». Περιλαµβάνει συνολικά 118 
ερωτήσεις, κλειστές και ανοικτές. 
Στην παρούσα εργασία αναλύουµε την ενότητα «Στάσεις απέναντι στον 

Προγραµµατισµό των Υπολογιστών», η οποία περιλαµβάνει 37 ερωτήσεις, εκ των 
οποίων 32 είναι κλειστές και 5 ανοικτές. Οι απαντήσεις των ανοικτών ερωτήσεων, µέσω 
της ανάλυσης του περιεχοµένου τους, κωδικοποιήθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν. Έτσι 
οι ανοικτές ερωτήσεις συµµετείχαν στην ανάλυση ως κατηγορικές µεταβλητές, µαζί µε 
τις κλειστές. 
Η ενότητα αυτή πραγµατεύεται τέσσερις διαστάσεις των στάσεων προς το γνωστικό 

αντικείµενο του Προγραµµατισµού Υπολογιστών: (1) το Συναίσθηµα, µε 12 ερωτήσεις 
που ερευνούν τα συναισθήµατα των µαθητών ως προς το µάθηµα, (2) τη Γνωστική 
Ικανότητα, µε 4 ερωτήσεις ως προς τις αντιλήψεις των µαθητών για τις απαραίτητες 
ικανότητες για την εκµάθησή του, (3) τη ∆υσκολία, µε 8 ερωτήσεις για τη δυσκολία του 
και (4) την Αξία-Χρησιµότητα, µε 13 ερωτήσεις σχετικές µε την αξία και τη 
χρησιµότητά του στις σπουδές, το επάγγελµα και γενικότερα στη ζωή τους. 
Η ενότητα αυτή του ερωτηµατολογίου βασίστηκε στο εργαλείο «έρευνας διαθέσεων 

προς τη Στατιστική» SATS (Shau et al. 1992), το οποίο έχει χρησιµοποιηθεί από την 
Αναστασιάδου Σοφία, αφενός για τον «Προσδιορισµό των διαθέσεων των φοιτητών 
προς τη Στατιστική» (Αναστασιάδου 2000), αφετέρου για τη «∆ιερεύνηση των στάσεων 
των φοιτητών απέναντι στον Προγραµµατισµό Υπολογιστών» (Καράκος & 
Αναστασιάδου 2002). Αντικαταστήσαµε την επτάβαθµη κλίµακα Likert µε κλειστές 
ερωτήσεις µεταβλητού αριθµού απαντήσεων. Το τελευταίο έγινε, διότι από πιλοτική 
έρευνα διαπιστώσαµε ότι οι µαθητές επέλεγαν µε πιο συνειδητό τρόπο και µεγαλύτερη 
ευκολία την απάντηση που τους ταίριαζε, αν αυτή ήταν διατυπωµένη σε µορφή κειµένου 
αντί αριθµού. «Οι απαντήσεις είναι όπως µιλάµε, οπότε ο καθένας βρίσκει εύκολα κάτι 
που του ταιριάζει. Με τους αριθµούς δεν ξέρεις τι ακριβώς σηµαίνει αυτό που κυκλώνεις. 
Είναι πιο πιθανό να το συµπληρώσεις στην τύχη», είπε µια µαθήτρια. 
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ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Η ανάλυση περιλαµβάνει δύο επίπεδα. Στο πρώτο γίνεται Περιγραφική Στατιστική 

Ανάλυση των δεδοµένων και στο δεύτερο χρησιµοποιούνται µέθοδοι της 
Πολυδιάστατης Ανάλυσης ∆εδοµένων: (1) Ανάλυση Πολλαπλών Αντιστοιχιών και (2) 
Ιεραρχική Ταξινόµηση. 

 
Περιγραφική Στατιστική 
Θα παρουσιάσουµε ορισµένα στοιχεία -υπό µορφή ραβδογραµµάτων- θέλοντας να 

δώσουµε µια εικόνα του µαθητικού πληθυσµού. Αυτά αφορούν τον τόπο γέννησης, το 
φύλο, το σχολικό ωράριο καθώς και την επαγγελµατική δραστηριότητα παράλληλα µε 
το σχολείο, η οποία είναι αξιοσηµείωτα µεγάλη (54%). 
 

Τόπος γέννησης

72,69

6,48
12,50

4,17 4,17

Αττική Εκτός
Αττικής

Αλβανία Πρώην
ΕΣΣ∆-
Ανατολ.

Άλλες χώρες
εξωτ.

Φύλο

61,67

38,33

Αγόρι Κορίτσι

 
Σχολικό ωράριο

62,56

26,87

10,57

Πρωϊνό Απογευµατινό Εσπερινό

Επαγγελµατική δραστηριότητα παράλληλα µε το 
σχολείο

53,64
44,55

1,82

ναι όχι δεν απαντώ

 
 
Ανάλυση Πολλαπλών Αντιστοιχιών  
Η Ανάλυση Πολλαπλών Αντιστοιχιών είναι µια παραγοντική µέθοδος κατάλληλη για 

την επεξεργασία δεδοµένων που προέρχονται από έρευνες µε ερωτηµατολόγια, 
«αναντικατάστατη» στην περίπτωση που έχουµε κατηγορικές (ποιοτικές) µεταβλητές 
(Μπεχράκης 1999). Η ανάλυσή µας έγινε χρησιµοποιώντας το λογισµικό SPAD. 
Οι 37 ερωτήσεις που αφορούν τις Στάσεις απέναντι στον Προγραµµατισµό 

χρησιµοποιούνται ως κύριες µεταβλητές και οι ερωτήσεις των υπολοίπων ενοτήτων του 
ερωτηµατολογίου ως συµπληρωµατικές, για τον εµπλουτισµό της ερµηνείας των 
αξόνων. 
Οι δύο πρώτοι άξονες είναι οι βέλτιστοι για την απεικόνιση του νέφους των ατόµων 

του δείγµατός µας σε ένα χώρο δύο διαστάσεων (Σχήµα 1). 
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Ο 1ος παραγοντικός άξονας (λ1=0.2681, τ1=11.89), εκφράζει την αντίθεση ανάµεσα 
στους µαθητές που έχουν αρνητικές στάσεις (θετικός ηµιάξονας) και σε αυτούς που 
έχουν θετικές (αρνητικός ηµιάξονας). Χαρακτηρίζεται ως ο άξονας της στάσης. 
Πιο συγκεκριµένα, ως αρνητική στάση θεωρούµε µαθητές που: δεν κατάλαβαν τίποτα 

από το µάθηµα, δεν τους άρεσε τίποτα, το αντιµετώπισαν µε πολύ φόβο, δυσκολεύτηκαν 
πολύ, είχαν προβλήµατα στην κατανόηση που οφείλονται στον τρόπο σκέψης τους, 
θεωρούν ότι δεν θα τους βοηθήσει πουθενά και εκτιµούν ότι είναι µετρίως αναγκαία η 
διδασκαλία του στο σχολείο. Εποµένως από κάθε πλευρά (συναισθηµάτων, γνωστικής 
ικανότητας, δυσκολίας και αξίας), είναι αρνητικοί απέναντι στο γνωστικό αντικείµενο. 
 

Σχήµα 1: Παραγοντικό διάγραµµα δύο πρώτων αξόνων µε τις στάσεις µαθητών 
 
Ως θετική, µαθητές που: θεωρούν πολύ αναγκαία τη διδασκαλία του Προγραµµατισµού 

στο σχολείο, τους άρεσε πολύ, δεν τον αντιµετώπισαν µε φόβο, δεν δυσκολεύτηκαν 
καθόλου, δεν θεωρούν ότι ο τρόπος σκέψης τους τούς δηµιούργησε προβλήµατα στην 
κατανόηση, εκτιµούν ότι θα τους βοηθήσει σε σπουδές - δουλειά – µαθήµατα - ζωή και ότι 
µπήκαν στο νόηµα. Εποµένως από κάθε πλευρά διάκεινται θετικά απέναντί του. 
Ο 2ος παραγοντικός άξονας (λ2=0.1243, τ2=5.51), εκφράζει την κοινωνικοοικονοµική 

διαφοροποίηση των µαθητών. Στον µεν θετικό του ηµιάξονα παρατηρείται χαµηλή 
κοινωνική ή/και µορφωτική προέλευση και υψηλό ποσοστό αλλοδαπών (17-30%), στον 
δε αρνητικό του, υψηλότερη κοινωνική ή/και µορφωτική προέλευση και χαµηλό 
ποσοστό αλλοδαπών (7-16%). Χαρακτηρίζεται ως ο άξονας της κοινωνικής 
διαστρωµάτωσης (Σχήµα 2). 
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Σχήµα 2: Παραγοντικό διάγραµµα δύο πρώτων αξόνων µε τα κοινωνικοοικονοµικά 
χαρακτηριστικά των µαθητών 

 
Ιεραρχική ταξινόµηση 
Με την ιεραρχική ταξινόµηση δηµιουργείται ένα ιεραρχηµένο σύστηµα οµάδων 

ατόµων, µε οµοειδή χαρακτηριστικά. Το αποτέλεσµα είναι ένα δενδρόγραµµα στο οποίο 
απεικονίζονται οι διαδοχικές ενώσεις στοιχείων (Σχήµα 3). 

 

 19%  10%  21% 24%  27%
 5

Σχήµα 3: ∆ενδρόγραµµα στάσεων απέναντι στον Προγραµµατισµό – 5 οµάδες 
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Επιλογή τελικής τοµής και περιγραφή οµάδων 
Η τοµή στο επίπεδο του 4ου κόµβου του δενδρογράµµατος, αφενός αντιστοιχεί σε 

σηµαντική αύξηση του δείκτη αύξησης της ενδοοµαδικής αδράνειας (κριτήριο για καλή 
ταξινόµηση), αφετέρου δηµιουργεί µια ταξινόµηση σε πέντε οµάδες η οποία 
αποδεικνύεται ενδιαφέρουσα για τους σκοπούς της έρευνάς µας (Μπεχράκης 1999). Για 
τους λόγους αυτούς την επιλέγουµε ως τελική και θα περιγράψουµε την οµαδοποίηση 
που προκύπτει.  
Για την περιγραφή των οµάδων σηµαντικό ρόλο έπαιξαν οι χαρακτηριστικές 

απαντήσεις που µας έδωσε η Αυτόµατη Περιγραφή Οµάδων. Οι χαρακτηριστικές 
απαντήσεις προκύπτουν µε ένα µαθηµατικό κριτήριο που τις κατατάσσει ως προς τη 
δυνατότητά τους να χαρακτηρίσουν την κάθε οµάδα. Επίσης η δηµιουργία πινάκων 
διασταύρωσης µεταβλητών µε την οµαδοποίηση στην οποία καταλήξαµε, µας έδωσε τη 
δυνατότητα να έχουµε τα ποσοστά του συνόλου των απαντήσεων για κάθε οµάδα και να 
συµπληρώσουµε το προφίλ της. 
Παρατηρούνται δύο οµάδες µαθητών µε «πολύ θετικές» στάσεις απέναντι στον 

Προγραµµατισµό (41% του δείγµατος), δύο µε «πολύ αρνητικές» (35%) και µια µε 
«µετριοπαθώς θετικές» στάσεις (24%), βλέπε σχήµα 4. Η πλειονότητα των µαθητών 
διάκειται θετικά απέναντι στον Προγραµµατισµό, γεγονός κατ΄ αρχήν αναµενόµενο, 
λόγω της σύνθεσης του δείγµατός µας (µαθητές τµηµάτων Πληροφορικής). Στις οµάδες 
µε θετικές στάσεις αναφέρεται η διευκόλυνση από τη χρήση λογικού διαγράµµατος καθώς 
και εκπαιδευτικού λογισµικού (Γλωσσοµάθεια). 

 
Σχήµα 4: Προβολή κέντρων οµάδων µε συµπληρωµατικά στοιχεία 
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Οι οµάδες µε τις «πολύ θετικές» στάσεις προβάλλονται στο αρνητικό τµήµα του 1ου 
άξονα. Η 3η µε έµφαση στα συναισθήµατα, τη δυσκολία και τη γνωστική ικανότητα και 
η 5η µε έµφαση στην αξία - χρησιµότητα του Προγραµµατισµού. Και στις δύο, οι 
µαθητές θεωρούν ότι µπήκαν στο νόηµα του Προγραµµατισµού και ότι είναι πολύ 
αναγκαία η διδασκαλία του στο σχολείο. 
Στη µεν 3η (αρνητικό τµήµα του 2ου άξονα), οι µαθητές έχουν την υψηλότερη 

µορφωτική και κοινωνική προέλευση και το χαµηλότερο ποσοστό εργαζοµένων από 
όλες τις οµάδες. Τα µεγαλύτερα ποσοστά: φοίτησης σε πρωινά σχολεία, προσιδιάζουσας 
για την τάξη που φοιτούν ηλικίας και προϋπάρχουσας γνώσης Προγραµµατισµού. Είναι 
«καλοί» έως «πολύ καλοί» στον Προγραµµατισµό. Όλοι προσδοκούν να µάθουν 
«καινούρια πράγµατα» από το µάθηµα, θέλουν να συνεχίσουν στην Γ΄ τάξη τον 
Προγραµµατισµό και σκοπεύουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. ∆εν αντιµετωπίζουν 
καθόλου προβλήµατα κατανόησης της χρησιµοποιούµενης στο σχολείο γλώσσας. Έχουν 
αποκτήσει ΗΥ από µικρή ηλικία, ασχολούνται µε τον Προγραµµατισµό ή/και το υλικό 
του υπολογιστή στο σπίτι, καθώς και µε διάβασµα βιβλίων και περιοδικών 
Πληροφορικής. 
Στη δε 5η (θετικό τµήµα του 2ου άξονα), οι µαθητές έχουν σχετικά χαµηλή κοινωνική 

και µορφωτική προέλευση, το υψηλότερο ποσοστό εργαζοµένων και σηµαντικό 
ποσοστό αλλοδαπών. Μεγάλο ποσοστό φοίτησης σε απογευµατινά και εσπερινά σχολεία 
και το µεγαλύτερο µε ηλικία 20-24 ετών. Στην πλειοψηφία τους διδάσκονται για πρώτη 
φορά Προγραµµατισµό και θα ήθελαν να είχαν αρχίσει από την Α΄ τάξη. Είναι «µέτριοι» 
έως «καλοί», προσδοκούν κυρίως να µάθουν «καινούρια πράγµατα», και χαρακτηρίζουν 
σηµαντικά θετικό το κλίµα στην τάξη. Έχουν µικρή δυσκολία στην κατανόηση της 
γλώσσας που χρησιµοποιείται στο σχολείο. Απέκτησαν σε µεγάλη ηλικία υπολογιστή. 
Παρατηρούνται τα µεγαλύτερα ποσοστά ασχολίας ανθρώπων του στενού τους 
περιβάλλον µε τον ΗΥ και προσωπικής µελέτης στο σπίτι. 
Οι οµάδες µε τις «πολύ αρνητικές» στάσεις προβάλλονται στο θετικό τµήµα του 1ου 

άξονα. Η 1η µε έµφαση στη δυσκολία, τα συναισθήµατα και τη γνωστική ικανότητα και 
η 2η µε έµφαση στην αξία - χρησιµότητα του Προγραµµατισµού. Και στις δύο, 
υπερισχύουν οι µαθητές που κάνουν για πρώτη φορά Προγραµµατισµό, θεωρούν 
µετρίως αναγκαία τη διδασκαλία του και εκτιµούν από αδιάφορο έως αρνητικό το κλίµα 
στην τάξη τους. Περίπου οι µισοί εργάζονται και σηµαντικά ποσοστά φοιτούν σε 
απογευµατινά και εσπερινά σχολεία. 
Πιο αναλυτικά, στη µεν 1η οµάδα (θετικό τµήµα του 2ου άξονα), έχουµε µαθητές µε 

χαµηλή κοινωνική και µορφωτική προέλευση και αρκετά σηµαντικό ποσοστό 
αλλοδαπών. Αντιµετωπίζουν έντονα προβλήµατα µε την κατανόηση της γλώσσας. ∆εν 
είναι εξοικειωµένοι µε τον υπολογιστή, είναι «πολύ αδύνατοι» στον Προγραµµατισµό 
και προσδοκούν µόνο «να περάσουν». Το 1/3 έχει επαναλάβει κάποια τάξη, σκέφτονται 
ότι µετά το ΤΕΕ θα εργαστούν ή θα πάνε σε ΙΕΚ. Σηµαντικό ποσοστό δεν έχει δικό του 
ΗΥ και δεν ασχολείται καθόλου µε το µάθηµα. Θεωρούν ότι δεν κατάλαβαν τίποτα από 
το µάθηµα. 

 



∆ιδακτική της Πληροφορικής 

Στη δε 2η (αρνητικό τµήµα του 2ου άξονα), µαθητές µε αρκετά υψηλή κοινωνική και 
µορφωτική προέλευση και το µικρότερο ποσοστό αλλοδαπών. ∆εν αντιµετωπίζουν 
προβλήµατα κατανόησης της γλώσσας. Είναι πιο εξοικειωµένοι µε τους υπολογιστές, 
είναι «αδύνατοι» έως «µέτριοι» στον Προγραµµατισµό (ενώ στα Μαθηµατικά είναι 
«καλοί» έως «πολύ καλοί») και αυτό που προσδοκούν από το µάθηµα είναι «να πάρουν 
καλό βαθµό». Συναντάµε το µεγαλύτερο ποσοστό αγοριών, καθώς και µαθητών που 
έχουν επαναλάβει κάποια τάξη ή/και έχουν πάρει απολυτήριο της Α΄ Ενιαίου Λυκείου. 
Η οµάδα µε τις «µετριοπαθώς θετικές» στάσεις (4η), βρίσκεται µεταξύ θετικού και 

αρνητικού τµήµατος του 1ου άξονα και στο θετικό τµήµα του 2ου. Χαρακτηρίζεται 
από µέτριο άγχος για τις εξετάσεις και φόβο, µέτρια δυσκολία, µη ικανοποιητική γνωστική 
ικανότητα (προβλήµατα τρόπου σκέψης), παράλληλα µε αρκετή ευχαρίστηση, 
ικανοποίηση και χαρά δηµιουργίας. Η εκτίµηση τους για την αξία του Προγραµµατισµού 
είναι ότι θα τους βοηθήσει σε ενδεχόµενες σπουδές και εργασία του τοµέα Πληροφορικής 
και ότι τους δίνει τη δυνατότητα απόκτησης ιδιαίτερων ικανοτήτων σκέψης. Προσδοκούν 
από το µάθηµα «να πάρουν καλό βαθµό» και να µάθουν «καινούρια πράγµατα». 
Θεωρούν ότι πήραν µια ιδέα από Προγραµµατισµό. Έχουµε το σηµαντικότερο ποσοστό 
µαθητών που απέκτησαν ΗΥ σε µεγάλη ηλικία ή που δεν έχουν καθόλου. ∆ιδάχθηκαν 
για πρώτη φορά Προγραµµατισµό, θα ήθελαν όµως να είχαν διδαχθεί και στην Α’ τάξη. 
Είναι επιµελείς και «µέτριοι» µαθητές. Έχουν χαµηλή κοινωνική και µορφωτική 
προέλευση και σηµαντικό ποσοστό αλλοδαπών. 
Είναι η µόνη οµάδα στην οποία πλειοψηφούν τα κορίτσια και οι στάσεις τους 

φαίνεται ότι έχουν σχέση και µε το φύλο τους. Παρά τη δυσκολία, το φόβο και το άγχος, 
ένοιωσαν ικανοποίηση διότι ανακάλυψαν δυνάµεις σε ένα «αντρικό» τοµέα. Επίσης, 
παρά το ότι έχουν σχετικά ικανοποιητική επίδοση, «κατηγορούν» τις ικανότητές τους, 
αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους ως λιγότερο ικανό από τα αγόρια (Siegler 2002). 
Ενδεικτική είναι και η σηµαντική «παρουσία» του άγχους στις εξετάσεις για το λόγο ότι 
τα κορίτσια είναι πιο ευαίσθητα στην κρίση των άλλων (Κωσταρίδου 1999). 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Συνοψίζοντας θα θέλαµε να επισηµάνουµε ότι από την έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε, µε αντικείµενο τις στάσεις των µαθητών Πληροφορικής των ΤΕΕ 
για τον Προγραµµατισµό Υπολογιστών, αναδύονται ζητήµατα τα οποία έχουν 
απασχολήσει και άλλους ερευνητές όπως το θέµα της σχέσης των στάσεων καθώς και 
της κοινωνικής και µορφωτικής προέλευσης µε την επίδοση. Επίσης το θέµα των 
διαφορών φύλου στην προσέγγιση του ΗΥ και του Προγραµµατισµού (Αναστασιάδου 
2000, Φραγκουδάκη 1985, Κορδάκη 2004). Η συγκεκριµένη όµως, φέρνει στο φως 
άγνωστες πτυχές ενός µαθητικού πληθυσµού µε µεγάλες διαφοροποιήσεις από αυτόν της 
γενικής εκπαίδευσης και ο οποίος έχει συγκεντρώσει µικρό ερευνητικό ενδιαφέρον. 
Από την έρευνά µας προκύπτει άµεση σχέση των στάσεων µε την επίδοση. 

Ειδικότερα στις οµάδες των «πολύ αδύνατων» και των «πολύ καλών», κυριαρχούν οι 
διαστάσεις: δυσκολία, συναίσθηµα και γνωστική ικανότητα. Πολύ χαρακτηριστική είναι 
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και η σηµαντική παρουσία του αισθήµατος της «ικανοποίησης και χαράς δηµιουργίας» 
στις οµάδες θετικών στάσεων και ταυτόχρονα χαµηλής κοινωνικής προέλευσης. 
∆ιαφαίνεται ότι υπάρχει σύνδεση της κοινωνικής ή/και µορφωτικής προέλευσης µε 

την επίδοση των µαθητών. Αξίζει να υπογραµµίσουµε την ιδιαίτερη σηµασία του 
επαγγέλµατος και της µόρφωσης της µητέρας. Η οµάδα των «πολύ αδύνατων» 
µαθητών έχει το µεγαλύτερο ποσοστό µητέρων µε «επάγγελµα» τα οικιακά καθώς και 
απασχολούµενων σε χειρωνακτικές - ανειδίκευτες εργασίες. Αντίθετα η οµάδα των 
«πολύ καλών» έχει το µικρότερο ποσοστό µητέρων µε «επάγγελµα» τα οικιακά, το 
µεγαλύτερο αποφοίτων ΑΕΙ καθώς και απασχολούµενων σε επιστηµονικά επαγγέλµατα. 
Τέλος ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση των οµάδων των οποίων η στάση 

καθορίζεται κυρίως από τη διάσταση της αξίας - χρησιµότητας του Προγραµµατισµού. 
Η 2η που έχει πολύ αρνητική στάση, έχει υψηλή κοινωνική προέλευση και περιλαµβάνει 
«αδύνατους» µαθητές που έχουν «δοκιµάσει» να φοιτήσουν στο Ενιαίο πριν πάνε στο 
ΤΕΕ. Η απαξία τους για το µάθηµα θεωρούµε ότι οφείλεται στο ότι δεν εξαρτούν σε 
τόσο µεγάλο βαθµό το µέλλον τους από τις σπουδές τους στο ΤΕΕ, σε αντίθεση µε την 
5η που χαρακτηρίζεται από ανεπιφύλακτα θετική άποψη για την αξία του 
Προγραµµατισµού και η οποία θεωρούµε ότι οφείλεται στο ότι προσβλέπει σε 
µελλοντικό όφελος από τη φοίτηση στο ΤΕΕ. Πρόκειται για µαθητές µε σχετικά χαµηλή 
κοινωνική προέλευση, εργαζόµενους, που εκτιµούµε ότι επέλεξαν πιο συνειδητά τις 
σπουδές Πληροφορικής στο ΤΕΕ για να βελτιώσουν το εργασιακό τους µέλλον. 
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