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Η ∆ιδακτική της Πληροφορικής φαίνεται να συγκροτεί το επιστηµονικό της πεδίο 
γύρω από ένα σαφώς καθορισµένο αντικείµενο µελέτης, το οποίο αφορά στην 
παιδαγωγική αξιοποίηση των εργαλείων της. Τα εργαλεία της Πληροφορικής (λογισµικά 
και προγραµµατιστικά περιβάλλοντα) έχουν διττή διάσταση: από το ένα µέρος 
στοχεύουν στην οικοδόµηση εννοιών και γνώσεων σχετικά µε την επιστήµη της 
Πληροφορικής και, από το άλλο, στην εφαρµογή µεθοδολογιών επεξεργασίας και 
επίλυσης προβληµάτων σχετικών µε πεδία διαφορετικά από αυτό της Πληροφορικής.  

Συνεπώς, βασικό αντικείµενο της ∆ιδακτικής της Πληροφορικής είναι η µελέτη της 
οικοδόµησης των γνώσεων (όσον αφορά κυρίως στις διαχρονικές έννοιες) και της 
ανάπτυξης των τεχνικών και νοητικών δεξιοτήτων από τα υποκείµενα που 
χρησιµοποιούν υπολογιστές και ασχολούνται µε την Πληροφορική. Οι δεξιότητες αυτές 
διαπιστώνονται κατά κύριο λόγο στο πλαίσιο επίλυσης προβληµάτων µε τη χρήση 
υπολογιστών. Υπό την έννοια αυτή, το αντικείµενο της ∆ιδακτικής της Πληροφορικής 
ξεπερνά τα στενά όρια της µελέτης των υποκειµένων που βρίσκονται σε διαδικασία 
µάθησης στο γνωστικό αντικείµενο της Πληροφορικής και επεκτείνεται σε όλα τα πεδία 
µάθησης που κάνουν χρήση των εφαρµογών της Πληροφορικής.   

Σε µεγάλο βαθµό το επιστηµολογικό πλαίσιο αλλά και τα µεθοδολογικά εργαλεία της 
∆ιδακτικής της Πληροφορικής βασίζονται και έχουν επηρεαστεί από τις έρευνες που 
έχουν προηγηθεί στο ευρύτερο πεδίο της ∆ιδακτικής των Θετικών Επιστηµών 
(Μαθηµατικά και Φυσικές Επιστήµες). Από την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας 
µπορούµε να δούµε ότι οι ερευνητικές προσπάθειες εστιάζονται σε τρεις άξονες και στις 
µεταξύ τους σχέσεις: Περιεχόµενο – Μαθητές – Εκπαιδευτικοί. Τα τελευταία χρόνια 
έχουν γίνει σηµαντικές προσπάθειες για τη διεπιστηµονική προσέγγιση και µελέτη µιας 
σειράς ερευνητικών ζητηµάτων στο χώρο της ∆ιδακτικής της Πληροφορικής που 
αφορούν: 
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3ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

• στην ανάπτυξη του περιεχοµένου, που µελετάται κάτω από το πρίσµα του διδακτικού 
µετασχηµατισµού και των κοινωνικών πρακτικών αναφοράς και σχετίζονται άµεσα µε 
το Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών και µε το διδακτικό υλικό 

• στις στρατηγικές οικοδόµησης των γνώσεων, που απαιτεί τη µελέτη των 
αναπαραστάσεων, των διδακτικών εµποδίων, της εννοιολογικής αλλαγής και των 
διαδικασιών επίλυσης προβληµάτων 

• στην ανάπτυξη διδακτικών καταστάσεων, που αφορά στο διδακτικό συµβόλαιο, στην 
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και στο σχεδιασµό του διδακτικού υλικού, 

• στον τοµέα των διδακτικών αλληλεπιδράσεων, όπως η διδακτική βοήθεια, η γνωστική 
και η κοινωνικογνωστική σύγκρουση και των χρησιµοποιούµενων µέσων που 
διαµεσολαβούν στις αλληλεπιδράσεις, 

• στις στάσεις και στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Πληροφορικής αλλά και όλων 
των εκπαιδευτικών που χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική τους πρακτική και 
άπτεται της οργάνωσης των διδακτικών παρεµβάσεων και των σχολικών πρακτικών.  
Πέρα λοιπόν από την αδιαµφισβήτητη συνάφεια που υπάρχει µε τις ∆ιδακτικές των 

Θετικών Επιστηµών, τόσο στο πλαίσιο της συγκρότησης όσο και σε αυτό των 
διδακτικών στόχων του Προγράµµατος Σπουδών, τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται η 
ανάπτυξη κοινών πεδίων στο πλαίσιο της ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας 
και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία ως εργαλείο µελέτης, 
έρευνας και γνώσης. Η αξιοποίηση και η εφαρµογή των ΤΠΕ σε δραστηριότητες 
εργασίας, συνεργασίας και µάθησης προτείνεται στη βάση του εννοιολογικού πλαισίου 
και των µεθόδων της Πληροφορικής. 

Η συζήτηση στο τραπέζι αυτό θα επιχειρήσει να αναλύσει τις περιοχές ανάπτυξης της 
∆ιδακτικής των Θετικών Επιστηµών και της ∆ιδακτικής της Πληροφορικής, να 
ανιχνεύσει κοινούς τόπους µαθησιακής εµπειρίας και να προτείνει τρόπους και 
µεθοδολογίες συνεργασίας, µε στόχο το σχεδιασµό καινοτόµων διδακτικών 
καταστάσεων που αποσκοπούν στην οικοδόµηση της επιστηµονικής γνώσης. Οι βασικοί 
άξονες ερωτηµάτων, που αφορούν στο κοινό πλαίσιο εφαρµογής της ∆ιδακτικής της 
Πληροφορικής και της ∆ιδακτικής των Μαθηµατικών και των Φυσικών Επιστηµών, 
καθώς και στις δυσκολίες που υπάρχουν στη σχολική πραγµατικότητα, προσδιορίζονται, 
ενδεικτικά, ως εξής: 
• Ποιος είναι σήµερα ο ρόλος της Πληροφορικής ως επιστήµη και ως µεθοδολογία 
επίλυσης προβληµάτων στο σχολείο; 

• Μπορεί να θεµελιωθεί το πεδίο των επιστηµονικών προβληµάτων σε διεπιστηµονική 
βάση και αναφορά; Υπάρχουν εργαλεία και µεθοδολογίες επίλυσης προβληµάτων της 
Πληροφορικής που µπορούν να µεταφερθούν στα άλλα πεδία των Θετικών 
Επιστηµών; 

• Ποιες είναι οι θεωρητικές αναζητήσεις και οι προβληµατισµοί σχετικά µε την αλλαγή 
του περιεχοµένου και των στόχων της εκπαίδευσης στις Θετικές Επιστήµες στο 
περιβάλλον των ΤΠΕ; Ποιους περιορισµούς θέτει στις µαθησιακές δραστηριότητες 
(στα µαθηµατικά και στις φυσικές επιστήµες) το σύγχρονο υπολογιστικό και 
πληροφοριακό περιβάλλον; 



∆ιδακτική της Πληροφορικής 

• Ποιος είναι ο ρόλος των πληροφορικών µετασχηµατισµών της επιστηµονικής γνώσης 
µε στόχο την οικοδόµησή της στο σχολικό και εξωσχολικό περιβάλλον; 

• Ποια σηµεία της κοινωνικής χρήσης της επιστηµονικής γνώσης παίζουν σήµερα 
σηµαντικό ρόλο; Πώς οριοθετείται το γενικότερο ζήτηµα του επιστηµονικού και 
τεχνολογικού αλφαβητισµού στην ψηφιακή εποχή; 

• Πως αναπτύσσονται τα κατάλληλα εργαλεία διδακτικής µηχανικής και µοντέλα 
µαθησιακής τεχνολογίας; Ποιες είναι οι γνωστικές προϋποθέσεις, οι στάσεις και οι 
προσδοκίες µαθητών και εκπαιδευτικών γύρω από τη χρήση των ΤΠΕ, ως ερευνητικό 
και µαθησιακό εργαλείο, εντός και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος; 

 


