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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ 
Η ραγδαία εξέλιξη της Πληροφορικής και η καταλυτική επίδρασή της σε όλο το εύρος της 
οικονοµικής και της κοινωνικής ζωής επέβαλε τη διδασκαλία της ως αυτόνοµο γνωστικό 
αντικείµενο στην Τριτοβάθµια και στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση. Επιπλέον, οι δυνατότητες των 
υπολογιστών και των δικτύων έχουν αναγνωριστεί ως καθοριστικής σηµασίας για τη διδασκαλία 
και τη µάθηση όλων των γνωστικών αντικειµένων. Στο επίπεδο της Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
προτείνονται από καθιερωµένους επιστηµονικούς οργανισµούς στο χώρο της Πληροφορικής σαφή 
αναλυτικά προγράµµατα και διδακτικές µεθοδολογίες για τη διδασκαλία της Πληροφορικής ως 
γνωστικό αντικείµενο. Στο επίπεδο της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης υπάρχει εντονότερος 
προβληµατισµός για τη διατύπωση κατάλληλων αναλυτικών προγραµµάτων τα οποία να δίνουν 
έµφαση στα ουσιώδη, βασικά και διαχρονικά στοιχεία του αντικειµένου. Επιστηµολογικές 
προσεγγίσεις για το γνωστικό αντικείµενο της Πληροφορικής έχουν διατυπωθεί και σύγχρονες 
γνωσιοθεωρητικές προσεγγίσεις υιοθετούνται προκειµένου να θεµελιωθεί το θεωρητικό πλαίσιο 
της διδακτικής του αντικειµένου. Το ερευνητικό πλαίσιο της ∆ιδακτικής της Πληροφορικής 
µπορεί να σκιαγραφηθεί µε βάση µια σειρά από βασικά και αλληλοσυνδεόµενα ερωτήµατα τα 
οποία απασχολούν τους ερευνητές στο χώρο. Τα ερωτήµατα αυτά στόχο έχουν να απαντήσουν 
στο κεντρικό ερώτηµα:  

Πως θα διδάξουµε ώστε να µάθουν οι συγκεκριµένοι µαθητές µας όσο γίνεται καλλίτερα τις 
έννοιες και τις τεχνικές δεξιότητες της Πληροφορικής. 

  
Η απάντηση στο παραπάνω κεντρικό ερώτηµα συνδέεται  µε την απάντηση των βασικών 
ερωτηµάτων:  
Τι; Ποιον;  και Γιατί διδάσκω Πληροφορική;   
 
Μια σύντοµη αναφορά στο πλαίσιο συµφραζοµένων αυτών των ερωτηµάτων παρατίθεται 
παρακάτω: 
 

Τι θα διδάξουµε: Με ποια επιστηµολογική θεώρηση, µε ποια αναλυτικά προγράµµατα, µε ποια 
διδακτικά υλικά και µε ποια εργαλεία. Η συνειδητή επιλογή µιας ξεκάθαρης επιστηµολογικής 
θεώρησης της επιστήµης της Πληροφορικής αποτελεί το σηµαντικότερο παράγοντα για τη 
συγκρότηση ενός πλαισίου για το σχεδιασµό αναλυτικών προγραµµάτων, συµβατικών διδακτικών 
υλικών, εργαλείων µάθησης, εκπαιδευτικού λογισµικού και δικτυακών περιβαλλόντων για τη 
διδασκαλία και τη µάθηση του αντικειµένου. Η πιο συγκροτηµένη και πλήρης επιστηµολογική 
θεώρηση για την Πληροφορική είναι αυτή που αντιµετωπίζει την Πληροφορική ταυτόχρονα ως 
θεωρητική, πειραµατική και τεχνική επιστήµη µε στόχο την επίλυση πραγµατικών προβληµάτων. 
Στο πλαίσιο αυτό αναγνωρίζεται η Πληροφορική ως ραγδαία και δυναµικά εξελισσόµενη 
επιστήµη η οποία στηρίζεται σε έναν πυρήνα βασικών, ουσιωδών και διαχρονικών σηµείων 
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κατάλληλων να διδαχθούν σε κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης. Παρόλα αυτά, στο επίπεδο του 
σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων, διδακτικών υλικών και εργαλείων όπως και της 
διδακτικής πράξης η πολλαπλή θεώρηση της Πληροφορικής πολλές φορές κατακερµατίζεται. Η 
φαινοµενική απουσία επιστηµολογικής θεώρησης από το σχεδιασµό αναλυτικών προγραµµάτων, 
διδακτικών υλικών, εργαλείων µάθησης, εκπαιδευτικού λογισµικού και δικτυακών περιβαλλόντων 
για τη διδασκαλία και τη  µάθηση της Πληροφορικής παραπέµπει συνήθως – µε ένα τρόπο που τις 
περισσότερες φορές δεν είναι συνειδητός-στην ανάπτυξη παραδοσιακών ή/και στην µονοµερών 
προσεγγίσεων σχεδιασµού. Έτσι, για παράδειγµα παρατηρείται η έµφαση σε θεωρητικές, 
επιφανειακές, εργαλειακές, φορµαλιστικές, µη εστιασµένες σε βασικές έννοιες προσεγγίσεις σε 
θέµατα σχεδιασµού συµβατικών ή/και υπολογιστικών περιβαλλόντων µάθησης για έννοιες και 
τεχνικές δεξιότητες της Πληροφορικής ενώ ταυτόχρονα παραβλέπεται η κοινωνική και 
πειραµατική διάσταση της Πληροφορικής µέσα από την επίλυση πραγµατικών προβληµάτων µε 
χρήση ουσιωδών βασικών και διαχρονικών εννοιών. Ακόµη,  πολλές φορές αγνοείται ο στόχος της 
επίλυσης προβλήµατος µε βάση τη διερεύνηση της βέλτιστης λύσης της σε συνδυασµό µε το 
κόστος το χρόνο και την αποδοτικότητα. 

   
Πως θα διδάξουµε: Με ποιες γνωσιοθεωρητικές θεωρήσεις, µε ποιες διδακτικές προσεγγίσεις, 

µε τι εργαλεία και µε ποιους εκπαιδευτικούς. Ολοένα και περισσότεροι ερευνητές υιοθετούν τις 
εποικοδοµιστικές και κοινωνικές γνωσιοθεωρητικές θεωρήσεις για τη γνώση και τη µάθηση της 
Πληροφορικής. Με βάση αυτές τις θεωρήσεις µια σειρά από διδακτικές προσεγγίσεις 
οικοδοµούνται και προτείνονται για τη διδασκαλία των επί µέρους γνωστικών αντικειµένων της 
Πληροφορικής στην Τριτοβάθµια και στη Β/µια εκπαίδευση. Επιπλέον, µια σειρά από 
υπολογιστικά εργαλεία, εκπαιδευτικό λογισµικό, εικονικά και δικτυακά περιβάλλοντα επίλυσης 
προβληµάτων σχεδιάζονται και χρησιµοποιούνται από τους ερευνητές για τη διδασκαλία του 
αντικειµένου της Πληροφορικής. Ειδικότερα, µεγάλη προσπάθεια γίνεται για την αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων σχεδιασµού και υλοποίησης πολλαπλών και διασυνδεδεµένων αναπαραστασιακών 
συστηµάτων σε υπολογιστή για τη δηµιουργία περιβαλλόντων µάθησης που στοχεύουν στη 
µείωση της γνωστικής αδιαφάνειας του γνωστικού αντικειµένου της Πληροφορικής σε µαθητές 
όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης. Ακόµη, µε βάση τα παραπάνω µια σειρά πρότυπα 
διαµορφώνονται και προτείνονται για τον καθορισµό του ιδιαίτερου ρόλου και του 
επαγγελµατικού προφίλ του εκπαιδευτικού της Πληροφορικής.  

 
Ποιους θα διδάξουµε: Ποιες είναι οι αντιλήψεις και οι πρακτικές των µαθητών για τα επί 

µέρους εννοιολογικά ζητήµατα και δεξιότητες της Πληροφορικής. Στα σηµεία αυτά µια σειρά 
ερευνών θέτει το µαθητή στο επίκεντρο της διδασκαλίας µελετά τις ιδιαιτερότητές του και 
προτείνει διδακτικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικό λογισµικό ειδικά σχεδιασµένα για τις ανάγκες 
των µαθητών.  Πιο συγκεκριµένα, µια σειρά ερευνών εστιάζει στη διερεύνηση των αντιλήψεων 
και των πρακτικών των µαθητών για τα επί µέρους αντικείµενα της Πληροφορικής ώστε οι 
διδακτικές προσεγγίσεις και τα περιβάλλοντα µάθησης που σχεδιάζονται να εστιάζουν στην 
πληρέστερη αντιµετώπιση των ιδιαιτεροτήτων των µαθητών στη µάθηση της Πληροφορικής. 
Ακόµη, ερευνητικές µελέτες εστιάζονται στη διερεύνηση των ιδιαιτεροτήτων φύλου, πολιτισµού, 
εθνικότητας και κοινωνικής τάξης προκειµένου για το σχεδιασµό κατάλληλων διδακτικών 
προσεγγίσεων ή/και για την οικοδόµηση ευρύτερων θεωρήσεων για το αντικείµενο της 
Πληροφορικής.  

 
Γιατί θα διδάξουµε: Σε ποιο γνωστικό, ηθικό, πολιτισµικό και κοινωνικό αξιολογικό πλαίσιο 

θα λάβει χώρα η διδασκαλία της Πληροφορικής και πως αυτό το πλαίσιο συνδέεται µε την οπτική 
γωνιά από την οποία θα δει την Πληροφορική ο σηµερινός µαθητής και αυριανός πολίτης.  

Μια σειρά ερευνών προσπαθεί να προσδιορίσει τις διάφορες νέες γνωστικές δεξιότητες αλλά 
και τις νέες ηθικές, πολιτισµικές και κοινωνικές αξίες µε τις οποίες συνδέεται το αντικείµενο της 
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Πληροφορικής. Ακόµη, άλλες έρευνες εστιάζουν στη διερεύνηση της επίδρασης της 
Πληροφορικής σε υπάρχουσες αξίες της καθηµερινής κοινωνικής, πολιτικής, ηθικής, πολιτισµικής 
και οικονοµικής ζωής των ατόµων.  
 
 
Σκοπός της συνεδρίας εργασίας  
Με βάση το παραπάνω πλαίσιο η συνεδρία εργασίας αποσκοπεί στη δηµιουργία και διατήρηση 
ενός δηµιουργικού διαλόγου για θέµατα που αφορούν: 
• Στο γιατί διδάσκω. Παρουσιάζονται δύο εργασίες που αφορούν το γενικότερο κοινωνικό 

πλαίσιο της ∆ιδακτικής της Πληροφορικής. Οι εργασίες αυτές έχουν τίτλους: α) ΄∆ιδακτική 
της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας:  από την εργαλειοποίηση και 
συµµόρφωση στη χειραφέτηση και αλλαγή: Μέρος 1ο Ερευνητική ∆ιάσταση, και β) 
΄∆ιδακτική της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας:  από την εργαλειοποίηση 
και συµµόρφωση στη χειραφέτηση και αλλαγή: Μέρος 2ο : Ερµηνευτικά Σχόλια και 
Προτάσεις΄. 

• Στο ποιον διδάσκω. Παρουσιάζονται δύο εργασίες. Η πρώτη εργασία αφορά σε αντιλήψεις 
υποψηφίων µηχανικών για το ρόλο των ιδιαιτεροτήτων που οφείλονται στο φύλο στη 
διδασκαλία και τη µάθηση της Πληροφορικής στη Β/µια εκπ/ση. Η εργασία έχει τίτλο: ΄ 
∆ιαφορές φύλου στη ∆ιδασκαλία της Πληροφορικής: Αντιλήψεις Υποψηφίων Μηχανικών 
Πληροφορικής΄. Η δεύτερη εργασία αφορά σε αντιλήψεις µαθητών για έννοιες που αφορούν 
στην Πληροφορική στη Β/µια εκπ/ση. Η εργασία έχει τίτλο: ΄Μαθησιακές ∆υσκολίες στις 
Επαναληπτικές ∆οµές’. 

• Στο πως διδάσκω. Παρουσιάζονται δύο εργασίες που αφορούν σε διδακτικές προσεγγίσεις 
και µαθησιακές δραστηριότητες για τη µάθηση της Πληροφορικής στη Β/µια εκπαίδευση. Οι 
εργασίες αυτές έχουν τίτλους: α) ΄Το ∆ιαδίκτυο ως εργαλείο διερεύνησης στο µάθηµα της 
Πληροφορικής΄και β) Μια διδακτική προσέγγιση σε έννοιες του προγραµµατισµού µέσω των 
Προτύπων Σχεδίασης (“design patterns”). 

• Στο ρόλο των εργαλείων στη διδακτική της Πληροφορικής. Παρουσιάζονται τρεις εργασίες 
που αφορούν στο σχεδιασµό και στην αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισµικού Πληροφορικής 
για τη Β/µια Εκπ/ση. Οι εργασίες αυτές έχουν τίτλους: α) ΄ Ένα περιβάλλον για τη 
συστηµατική διδασκαλία του προγραµµατισµού σε αρχαρίους, β) ΄Λογισµικό 
µοντελοποίησης του προσωπικού υπολογιστή ως σύστηµα υλικού-λογισµικού΄, και γ) H 
επίδραση εκπαιδευτικού λογισµικού στις προσεγγίσεις µαθητών σε βασικές αλγοριθµικές 
δοµές.  

 
 
 
 
Κοινό στο οποίο απευθύνεται: ερευνητές ή/και ερευνητικές οµάδες στο χώρο της ∆ιδακτικής της 
Πληροφορικής και στο χώρο του σχεδιασµού και της αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού 
Πληροφορικής, εκπαιδευτικοί της Β/µιας Εκπαίδευσης.  
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