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Περίληψη 
Στο ∆ΕΠΠΣ και ΑΠΣ για την Πληροφορική Γυµνασίου προβλέπεται η αξιοποίηση στη 

διδακτική πράξη εκπαιδευτικού λογισµικού. Για το σκοπό αυτό έχει δηµιουργηθεί το 

λογισµικό Πληροφορική Γυµνασίου. Με την παρούσα εργασία, επιχειρούµε να 

αποτυπώσουµε τα βασικά παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του λογισµικού αυτού και να 

διερευνήσουµε το βαθµό στον οποίο είναι σύµφωνο µε τις προδιαγραφές και τους στόχους 

του ∆ΕΠΠΣ και ΑΠΣ Πληροφορικής.  

Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτικό λογισµικό Πληροφορικής, ∆ΕΠΠΣ-ΑΠΣ και λογισµικό 

Πληροφορικής Γυµνασίου 

 

1. Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται µία µεγάλη προσπάθεια ένταξης των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδακτική πράξη. Το ∆ιαθεµατικό 
Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών (∆ΕΠΠΣ) Πληροφορικής και το Αναλυτικό 

Πρόγραµµα Σπουδών (ΑΠΣ) Πληροφορικής προβλέπουν τη χρήση του υπολογιστή 

ως εποπτικού µέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού-διερευνητικού εργαλείου και ως 

εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών (ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 2003). Στα 

πλαίσια αυτά, και παράλληλα µε τη συγγραφή των νέων σχολικών βιβλίων για το 
∆ηµοτικό και το Γυµνάσιο, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προκήρυξε τη δηµιουργία 

νέων τίτλων Εκπαιδευτικού Λογισµικού (ΕΛ), για την υποστήριξη της διδασκαλίας 

των γνωστικών αντικειµένων. Το φθινόπωρο του 2008 κατέφθασαν στα Γυµνάσια οι 

τίτλοι αυτοί. Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση ενός τέτοιου 

τίτλου, και ειδικότερα του λογισµικού Πληροφορική Γυµνασίου (ΠΛΓ), το οποίο 

αναπτύχθηκε από την εταιρία ΚΟΡΥΜΒΟΣ. Απώτερος σκοπός της αξιολόγησης 

είναι η χρησιµοποίηση από τη γράφουσα του ΠΛΓ στη διδακτική πράξη.  

Στη βιβλιογραφία έχουν προταθεί πολλές µέθοδοι και κριτήρια αξιολόγησης ΕΛ 

(Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2003, Παπαδόπουλος, 2001, Ράπτης 

& Ράπτη, 2003, Σολοµωνίδου, 2006). Στην παρούσα εργασία, επιλέξαµε ως πιο 

κατάλληλη µέθοδο αξιολόγησης τη χρήση κριτηρίων αξιολόγησης (check-lists).  Τα 

κριτήρια αξιολόγησης οµαδοποιούνται σε 4 κατηγορίες κριτηρίων: τα εκπαιδευτικά 



χαρακτηριστικά, τη σχέση µε το αναλυτικό πρόγραµµα, την αισθητική και την 
τεχνική (Σολοµωνίδου, 2006). Για την αξιολόγηση του ΠΛΓ χρησιµοποιήσαµε 

παιδαγωγικά κριτήρια, εστιάζοντας κυρίως στις δύο πρώτες από τις 4 κατηγορίες που 

αναφέρθηκαν. Εµπλουτίσαµε τα κριτήρια αξιολόγησης µε τις προδιαγραφές που 

αναφέρονται στο ∆ΕΠΠΣ και ΑΠΣ Πληροφορικής.  

2. ∆ΕΠΠΣ, ΑΠΣ και Πληροφορική Γυµνασίου 

Στο ∆ΕΠΠΣ Πληροφορικής προβλέπεται, µεταξύ άλλων, να έρθουν οι µαθητές/τριες 

σε επαφή µε τη χρήση του υπολογιστή ως γνωστικού-διερευνητικού εργαλείου µε τη 

χρήση κατάλληλου ανοικτού λογισµικού διερευνητικής µάθησης (ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 

2003). Ειδικότερα, σύµφωνα µε το ∆ΕΠΠΣ και ΑΠΣ Πληροφορικής (ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 
2003), η διδασκαλία της Πληροφορικής θα πρέπει να στοχεύει κυρίως στην 

απόκτηση κριτικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων µεθοδολογικού χαρακτήρα. ∆εν 

πρέπει να έχει γνωσιοκεντρικό χαρακτήρα. Αντίθετα, να βασίζεται:  

• στην αυτενέργεια του/της µαθητή/τριας 

• στο να ανακαλύπτουν οι ίδιοι/ες οι µαθητές/τριες τη γνώση 

• στη συµµετοχική µέθοδο 

• στη δηµιουργική δράση και πειραµατισµό 

• τη συνεργατική και ανακαλυπτική µάθηση 

• στη χρήση πολλαπλών µέσων 

• στην επιλογή προβληµάτων, δραστηριοτήτων κλπ. από το χώρο 

ενδιαφερόντων και βιωµάτων των µαθητών 

3. Λογισµικό Πληροφορική Γυµνασίου 

Το ΠΛΓ, εκτός από την κυρίως εφαρµογή, συνοδεύεται και σε έντυπη µορφή από 

Οδηγό Εγκατάστασης, Εγχειρίδιο Χρήσης, Τετράδιο Μαθητή και Βιβλίο Καθηγητή. 

Είναι χωρισµένο σε 3 τµήµατα/προγράµµατα. Κάθε πρόγραµµα καλύπτει τη διδακτέα 
ύλη της αντίστοιχης τάξης για το µάθηµα της Πληροφορικής Γυµνασίου. Πρόκειται 

για εκπαιδευτικό λογισµικό κλειστού τύπου, δηλαδή έχει προδιαγεγραµµένη 

αντίδραση στις κινήσεις του/της µαθητή/τριας. Παρουσιάζει χαρακτηριστικά 

λογισµικού εκπαίδευσης-φροντιστηρίου και εξάσκησης-εκγύµνασης 

(Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2003). Έχει δηµιουργηθεί µε το 
Adobe Flash Player. Η  αρχική  οθόνη (βλ. Σχ. 1)  κάθε  προγράµµατος  περιλαµβάνει 

ένα πίνακα περιεχοµένων µε ενεργές συνδέσεις για τη µετάβαση σε κάθε 

ενότητα/κεφάλαιο και µία βασική γραµµή εργαλείων για:  

• Περιεχόµενα. Μετάβαση στα περιεχόµενα της εφαρµογής (αρχική οθόνη). 

• Πρόοδος. Άνοιγµα παραθύρου µε τα γραφήµατα προόδου του/της 

µαθητή/τριας. 

• Εκτύπωση. Εκτύπωση οθονών ενότητας. 



• Έξοδος. Κλείσιµο της εφαρµογής.  

• Βοηθός. Ενηµέρωση χρήστη µε κατάλληλα µηνύµατα, όταν απαιτείται 

αλληλεπίδραση. 

 

Σχήµα 1: Αρχική οθόνη εκπαιδευτικού λογισµικού Πληροφορική Α΄ Γυµνασίου 

Μέσω της αρχικής οθόνης, ο/η µαθητής/τρια επιλέγει το συγκεκριµένο κεφάλαιο 

ενότητας που θα διαπραγµατευτεί. Σε κάθε κεφάλαιο, η πρώτη οθόνη αναφέρει τον 

τίτλο της ενότητας και του κεφαλαίου, ενώ η δεύτερη οθόνη τους στόχους του 
κεφαλαίου. Η τελευταία οθόνη παραθέτει τον τίτλο του επόµενου κεφαλαίου. 

Ορισµένες ενδιάµεσες οθόνες αντιστοιχούν σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή 

ασκήσεις εξάσκησης.  

3.1 Περιεχόµενο λογισµικού 

Οι ενότητες που έχει το ΠΛΓ ταιριάζουν µε τις ενότητες του ΑΠΣ (ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 

2003). Οι τίτλοι των επιµέρους κεφαλαίων είναι ακριβώς ίδιοι µε εκείνους του 
σχολικού εγχειριδίου, τουλάχιστον για τις Α΄ και Β΄ Γυµνασίου (Αράπογλου κ.ά., 

2006α). Το ΠΛΓ περιλαµβάνει µεγάλο όγκο εκπαιδευτικού υλικού. Σε πολλά 

κεφάλαια παρουσιάζονται αναλυτικά πολλές πληροφορίες µε κείµενο, 

επεξηγηµατικές εικόνες και σχήµατα, ενώ πιο σπάνια µε κινούµενο σχέδιο. Με τον 

τρόπο αυτό παρουσιάζονται τα κεφάλαια της Α΄ Γυµνασίου: Βασικές έννοιες της 



Πληροφορικής, Το Υλικό του Υπολογιστή, Εργονοµία, Η ιστορία της Πληροφορίας 
και της Πληροφορικής, Γνωριµία µε το Λογισµικό του Υπολογιστή, Προστασία 

Λογισµικού-Ιοί, Πειρατεία Λογισµικού, Γνωριµία µε το ∆ιαδίκτυο, Εισαγωγή στην 

έννοια του Υπερκειµένου, Οι Υπολογιστές στην καθηµερινή µας ζωή. Το ίδιο και τα 

κεφάλαια της Β΄ Γυµνασίου: Ψηφιακός κόσµος, Το εσωτερικό του υπολογιστή, 

Πολυµέσα, ∆ίκτυα, Νέες Τεχνολογίες και επάγγελµα. Συνήθως, σε διάφορα σηµεία 
των κεφαλαίων αυτών παρεµβάλλονται ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 

Τα υπόλοιπα κεφάλαια παρουσιάζουν κυρίως τη χρήση συγκεκριµένου λογισµικού. 

Σε διάφορα σηµεία περιλαµβάνουν δραστηριότητες επίδειξης ή/και εξάσκησης για 
τµήµατα που αφορούν τη χρήση λογισµικού. Με τον τρόπο αυτό παρουσιάζονται τα 

κεφάλαια της Α΄ Γυµνασίου: Γραφικό Περιβάλλον Επικοινωνίας, Ζωγραφική, 

Επεξεργασία Κειµένου, Άντληση πληροφοριών από τον Παγκόσµιο Ιστό, 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Αντίστοιχα και τα κεφάλαια της Β΄ Γυµνασίου: Αρχεία-

Φάκελοι, Η Βοήθεια στον υπολογιστή, Υπηρεσίες Αναζήτησης στον Παγκόσµιο 
Ιστό, Επεξεργασία ∆εδοµένων και Υπολογιστικά Φύλλα, Γραφήµατα και 

Παρουσιάσεις.  

Σε πολλά από τα τελευταία κεφάλαια, γίνεται µεγάλη ανάπτυξη και υπέρµετρη 

εξειδίκευση µε περιττές λεπτοµέρειες σε σχέση µε τους στόχους του ΑΠΣ, το 

διατιθέµενο χρόνο για τη διδασκαλία του µαθήµατος και το γνωστικό επίπεδο και 

ανάγκες των µαθητών. Η προσέγγισή τους είναι καθαρά χειριστική. Τα 

χρησιµοποιούµενα παραδείγµατα δεν είναι κατάλληλα σε σχέση µε τα βιώµατα και 
τα ενδιαφέροντα µαθητών/τριών. ∆είχνουν να έχουν δηµιουργηθεί για εκπαιδευτικό 

υλικό µε στόχο την κατάρτιση σε ΚΕΚ και την προετοιµασία για εξετάσεις 

πιστοποίησης τύπου ECDL. Χαρακτηριστικά, αναφέρουµε το κεφάλαιο της Α΄ 

Γυµνασίου «Επεξεργασία Κειµένου» που έχει 248 οθόνες, ενώ οι συγγραφείς του 

σχολικού εγχειριδίου προτείνουν να διδαχθεί σε 6 διδακτικές ώρες (Αράπογλου κ.ά., 
2006β). Μεταξύ άλλων περιλαµβάνει οθόνες για τις ρυθµίσεις του βοηθού του 

Office, τη χρήση των στηλοθετών, την αλλαγή ενότητας, τη χρήση πινάκων κ.ά. Τα 

περισσότερα παραδείγµατα αναφέρονται σε εταιρίες, αθεώρητα τιµολόγια κλπ. Σε 
πολλά παραδείγµατα εµφανίζεται στην οθόνη η λέξη ECDL. Αντίστοιχα, το 

κεφάλαιο της Β΄ Γυµνασίου «Επεξεργασία ∆εδοµένων και Υπολογιστικά Φύλλα» 

έχει 161 οθόνες, ενώ οι συγγραφείς του σχολικού εγχειριδίου προτείνουν να διδαχθεί 

σε 7 διδακτικές ώρες (Αράπογλου κ.ά., 2006β). Μεταξύ άλλων περιλαµβάνει οθόνες 

για Φίλτρο Ταξινόµησης, λεπτοµέρειες της καρτέλας Φύλλο στη λειτουργία 
∆ιαµόρφωση σελίδας, ορισµό Περιοχής Εκτύπωσης, Εισαγωγή Αλλαγής Σελίδας κ.ά. 

Τα περισσότερα παραδείγµατα αναφέρονται σε οικογενειακά έξοδα, έσοδα, και 

µισθοδοσία υπαλλήλων. Αντίθετα, άλλα κεφάλαια προσεγγίζονται ελλιπώς, όπως το 

κεφάλαιο της Β΄ Γυµνασίου «Υπηρεσίες Αναζήτησης στον Παγκόσµιο Ιστό» για το 
οποίο υπάρχουν 11 οθόνες, ενώ οι συγγραφείς του σχολικού εγχειριδίου προτείνουν 3 

διδακτικές ώρες (Αράπογλου κ.ά., 2006β). Το κεφάλαιο παρουσιάζει µε καθαρά 



χειριστική προσέγγιση τη µηχανή αναζήτησης Google, χωρίς καν να περιλαµβάνει 
παραδείγµατα αναζητήσεων µε συγκεκριµένες λέξεις κλειδιά.  

Για την Γ΄ Γυµνασίου, το ∆ΕΠΠΣ και ΑΠΣ Πληροφορικής προβλέπουν 3 ενότητες: η 

1
η
 αφορά αλγόριθµους και προγραµµατισµό, η 2

η
 τη χρήση εργαλείων έκφρασης για 

τη δηµιουργία πολυµεσικής εφαρµογής και η 3
η
 τις επιδράσεις του υπολογιστή στην 

κοινωνία και τον πολιτισµό (ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 2003). Το ΠΛΓ για την 1η και την 3η 

ενότητα παρουσιάζει  αρκετό όγκο διδακτικού υλικού και ενδιάµεσα ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής. Στη 2
η
 ενότητα αντί για τη δηµιουργία πολυµεσικής εφαρµογής, 

παρέχει τη δυνατότητα γνωριµίας µε 3 εναλλακτικά προγραµµατιστικά 
περιβάλλοντα: τη Logo, τη Basic και την Pascal. Η προσέγγιση έχει καθαρά τη 

µορφή επίδειξης της χρήσης του εκάστοτε προγραµµατιστικού περιβάλλοντος, 

εκφώνησης διαφόρων ασκήσεων προγραµµατισµού και παράθεσης έτοιµων λύσεων. 

Ο/Η µαθητής/τρια δεν έχει τη δυνατότητα ούτε καν να προσπαθήσει να επιλύσει τις 

ασκήσεις µέσω του λογισµικού. 

3.2 Παιδαγωγική προσέγγιση λογισµικού 

Το ΠΛΓ θυµίζει σε µεγάλο βαθµό ηλεκτρονικό βιβλίο που περιλαµβάνει ενδιάµεσα 

στα κεφάλαιά του και ερωτήσεις ή ασκήσεις εφαρµογής της γνώσης. Υλοποιεί 

χαρακτηριστικά της θεωρίας µάθησης του Συµπεριφορισµού, εστιάζοντας στην 

κατάκτηση «ορθών» απαντήσεων (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 

2003, Ράπτης & Ράπτη, 2003, Σολοµωνίδου, 2006). ∆εν προσελκύει ιδιαίτερα το 
ενδιαφέρον των µαθητών/τριών. Οι στόχοι που παρατίθενται στην αρχή κάθε 

κεφαλαίου, συνήθως δεν είναι κατάλληλα διατυπωµένοι ενώ δεν γίνεται φανερό πώς 

θα επιτευχθούν. Το ΠΛΓ δίνει έµφαση στην παράθεση µεγάλου όγκου πληροφοριών 

(γνωσιοκεντρικός χαρακτήρας).  

Η αλληλεπίδραση µε τον/την µαθητή/τρια περιορίζεται στην επιλογή του υπό 

διαπραγµάτευση κεφαλαίου, στην απάντηση σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, στην 

επιλογή για επίδειξη λειτουργίας διδασκόµενου λογισµικού και στην υλοποίηση 
ασκήσεων εξάσκησης στη χρήση του διδασκόµενου λογισµικού. ∆εν υπάρχει επίπεδο 

δυσκολίας ούτε προσαρµογή στις ανάγκες των µαθητών/τριών. ∆εν υπάρχουν 

εναλλακτικές διαδροµές, ενώ µετά την επιλογή κεφαλαίου, η διαπραγµάτευση γίνεται 

γραµµικά, πολλές φορές σε τεράστια κεφάλαια (100-200 οθονών), µε µόνη 

δυνατότητα επιλογής την επόµενη/προηγούµενη οθόνη και την έξοδο ή επιστροφή 
στην αρχική οθόνη. 

Τα µέσα παρουσίασης του πληροφοριακού υλικού είναι περιορισµένα: γραπτό 

κείµενο και εικόνες/σχήµατα στην πλειοψηφία του υλικού και κυρίως στην 
παρουσίαση θεωρητικών εννοιών όπου υπάρχει η ανάγκη για περισσότερες 

αναπαραστάσεις. Ήχοι ακούγονται µόνο σε επιλογές πλοήγησης και όχι ως 

εκπαιδευτικό υλικό. Κίνηση υπάρχει σε ελάχιστα σηµεία παρουσίασης θεωρητικού 



υλικού και σε αρκετά σηµεία επίδειξης διδασκόµενου λογισµικού. Το βίντεο 
απουσιάζει.  

Οι ερωτήσεις που χρησιµοποιούνται δεν έχουν ποικιλία στη µορφή τους και στις 

αναπαραστάσεις που χρησιµοποιούν. Τόσο οι ερωτήσεις όσο και οι ασκήσεις 

εξάσκησης είναι όλες κλειστού τύπου, όπου αναζητείται η µία «ορθή» 

απάντηση/λύση. Οι ασκήσεις εξάσκησης στο διδασκόµενο λογισµικό περιλαµβάνουν 

ανατροφοδότηση και υπόδειξη για τη λύση, αλλά µπορούν να υλοποιηθούν και µε το 

λογισµικό γενικής χρήσης που διαθέτουν όλα τα εργαστήρια Πληροφορικής των 

σχολείων. Αντίθετα, σε διδακτικά αντικείµενα για τα οποία σε ορισµένα εργαστήρια 
δεν µπορεί να γίνει εφαρµογή, π.χ. στα Πολυµέσα και στις Υπηρεσίες Αναζήτησης 

στον Παγκόσµιο Ιστό, το ΠΛΓ δεν έχει ασκήσεις εφαρµογής. Κατά συνέπεια, η 

προστιθέµενη αξία που δίνει το ΠΛΓ στη διδασκαλία του µαθήµατος της 

Πληροφορικής και στις πραγµατικές ανάγκες του ελληνικού σχολείου είναι µικρή.  

Σε περίπτωση λάθος απάντησης σε ερώτηση πολλαπλής επιλογής, εµφανίζεται 

αµέσως η σωστή απάντηση και δεν υπάρχει η δυνατότητα νέας προσπάθειας. Οι 

ερωτήσεις και ασκήσεις εµφανίζονται πάντοτε στα ίδια σηµεία και µε την ίδια σειρά.  

Το ΠΛΓ δεν υποστηρίζει και δεν προωθεί, εκτός από τη διδακτέα ύλη, σηµαντικούς 

άλλους στόχους και προδιαγραφές που απαιτούνται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

και περιγράφονται στο ∆ΕΠΠΣ και ΑΠΣ του µαθήµατος (ΥΠΕΘ/ΠΙ, 2003). Πιο 

συγκεκριµένα, καλλιεργεί σε µικρό βαθµό την κριτική ικανότητα και τη 

δηµιουργικότητα των µαθητών/τριών, ενώ δεν υιοθετεί τη φιλοσοφία της 

διαθεµατικότητας, της ανακαλυπτικής, της διερευνητικής και της βιωµατικής 

µάθησης, της συνεργατικότητας, της καλλιέργειας στάσεων και της απόκτησης 

µεθοδολογικών και διαχρονικών δεξιοτήτων. Σε σχέση µε το τελευταίο, προτιµά την 
εστίαση στο χειρισµό του διδασκόµενου λογισµικού (φιλοσοφία κατάρτισης).  

4. Συµπεράσµατα  

Το λογισµικό Πληροφορική Α΄ - Γ΄ Γυµνασίου αποτελεί εκπαιδευτικό λογισµικό 

κλειστού τύπου. Ακολουθεί τη δοµή του ΑΠΣ και του διδακτικού εγχειριδίου. 

Παρέχει ογκώδη πληροφόρηση στηριζόµενη κυρίως σε κείµενο και εικόνες, 
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ασκήσεις εφαρµογής για το χειρισµό διαφόρων 

λογισµικών. Η διαπραγµάτευση του υλικού είναι άνιση, άλλοτε πολύ συνοπτική και 

άλλοτε πολύ αναλυτική. Σε πολλές περιπτώσεις τα παραδείγµατα που χρησιµοποιεί 

δεν ταιριάζουν µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών. Έχει µέτρια 

αλληλεπίδραση και έλλειψη µη γραµµικών συνδέσεων. Ταιριάζει µε το 

δασκαλοκεντρικό µοντέλο. ∆εν πληροί πολλές από τις προδιαγραφές που τίθενται 

στο ∆ΕΠΠΣ και ΑΠΣ Πληροφορικής όπως καλλιέργεια δηµιουργικότητας, κριτικής 

σκέψης, συνεργατικότητας, διαθεµατικότητα, καλλιέργεια µεθοδολογικών 
δεξιοτήτων, αξιολόγηση κλπ. Η προστιθέµενη αξία που µπορεί να δώσει στη 



διδασκαλία είναι µικρή και σε µεγάλο βαθµό όχι σύµφωνη µε το ∆ΕΠΠΣ και ΑΠΣ 
Πληροφορικής.  
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