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Περίληψη 
Στην παρούσα εργασία γίνεται µια προσπάθεια καταγραφής και παρουσίασης των απόψεων της 

πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών Πληροφορικής των τριών νοµών της Θράκης σχετικά µε τη 

µεθοδολογία διδασκαλίας που εφαρµόζεται στα µαθήµατα Πληροφορικής στη ∆.Ε., τα καινοτόµα 

προγράµµατα που εφαρµόζονται από τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής, την αντιµετώπιση των 

µαθητών µε γνωστικές ελλείψεις και τους τρόπους αξιολόγησης που χρησιµοποιούν στο εκπαιδευτικό 

τους έργο. Επίσης για ζητήµατα στα οποία θα ήθελαν συµβουλευτική παρέµβαση. Η έρευνα 

διενεργήθηκε κατά στο σχολικό έτος 2007-08 σε δείγµα 92 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ19-20, ενώ για 

τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε ειδικά δοµηµένο ερωτηµατολόγιο. 

Λέξεις κλειδιά: Μεθοδολογία διδασκαλία, καινοτόµα προγράµµατα, αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου. 
 

1. Εισαγωγή 

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 τόσο στην Τριτοβάθµια όσο και στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση. Σε αυτό 

συνέβαλαν οι ολοένα και αυξανόµενες δυνατότητες των υπολογιστών και των δικτύων στην 

υποστήριξη της διδασκαλίας όλων των γνωστικών αντικειµένων και έτσι στην επίτευξη ενός 

υψηλού βαθµού µάθησης. 

Όπως διαφαίνεται ήδη από τη διεθνή βιβλιογραφία και εµπειρία, οι δυνατότητες των 

Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) µπορούν να αξιοποιηθούν για 

µια ριζική αναβάθµιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (κατ’ επέκταση και της κοινωνίας) 

κάτω βέβαια από ορισµένες προϋποθέσεις (Ράπτης, 2007).  

Ο υπολογιστής είναι πλέον στις µέρες µας µια µηχανή που µιµείται την ανθρώπινη σκέψη, 

κάνει υπολογισµούς, πληροφορεί, αναπαριστά την πραγµατικότητα, διαλέγεται, αποφασίζει, 

διδάσκει, συνδέει του ανθρώπους µεταξύ τους, ανατρέπει πολλούς από τους χωροχρονικούς 

περιορισµούς, χρησιµοποιείται ως επαγγελµατικό και εκπαιδευτικό εργαλείο, ενώ παράλληλα 

δηµιουργεί στη ζωή µας νέες εξαρτήσεις, παρενέργειες και περιπλοκές.  

Οι ΤΠΕ πιέζουν πολύπλευρα το εκπαιδευτικό σύστηµα για αλλαγές, πράγµα που αποτελεί 

µια πρόκληση τόσο για την εκπαιδευτική κοινότητα όσο και για την εκπαίδευση στην 

Πληροφορική της Ελληνικής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.  

2. Η εκπαίδευση της Πληροφορικής στην Ελλάδα 

Η διδασκαλία της Πληροφορικής στα σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της χώρας 

µας έχει, πλέον, µια εικοσαετή ιστορία. Συµπληρώνονται πλέον δώδεκα χρόνια από την 

εφαρµογή του Ενιαίου Πλαισίου Προγράµµατος Σπουδών Πληροφορικής (ΕΠΠΣ, 1997) και 

πέντε χρόνια από την εµφάνιση του ∆ιαθεµατικού Ενιαίου Προγραµµάτων Σπουδών 

(∆ΕΠΠΣ, 2003) στο Γυµνάσιο.  

Για µια µεγάλη περίοδο, ιδιαίτερα µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του ’80, η διδασκαλία της 

Πληροφορικής στον ευρωπαϊκό χώρο ταυτιζόταν ουσιαστικά, µε τη διδασκαλία του 



3η  Πανελλήνια ∆ιηµερίδα Καθηγητών Πληροφορικής 

2 

προγραµµατισµού, τόσο στη τριτοβάθµια όσο και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Αυτό 

ίσχυε µέχρι το 1998 και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, µε τη διδασκαλία του 

προγραµµατισµού τόσο στην τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση (Basic, Pascal, Cobol) όσο 

και στο γυµνάσιο (Logo, Basic). Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, γίνεται µια µεγάλη 

προσπάθεια διεθνώς, µε στόχο τη διάχυση και την εφαρµογή των ΤΠΕ στην ευρύτερη 

εκπαιδευτική διαδικασία, θέτοντας σε δεύτερη µοίρα τη συζήτηση για τη διδασκαλία της 

Πληροφορικής και του προγραµµατισµού (Τζιµογιάννης,  2005). 

Όσον αφορά στις διδακτικές προσεγγίσεις που εφαρµόζονται στη διδασκαλία της 

Πληροφορικής, ένας σηµαντικός αριθµός ερευνητικών προσπαθειών επικεντρώνεται στη 

διδασκαλία του προγραµµατισµού και στην ανάπτυξη «εκπαιδευτικών» περιβαλλόντων που 

διευκολύνουν τη µάθηση. Η εφαρµογή/αξιολόγηση διδακτικών προσεγγίσεων και προτάσεων 

που προωθούν και ενισχύουν την ενεργοποίηση του µαθητή, τη διερευνητική µάθηση, τον 

πειραµατισµό και τη συνεργασία ή/και αξιοποιούν «εκπαιδευτικά» περιβάλλοντα, έχει δείξει 

θετικά αποτελέσµατα στη µάθηση (Βογιατζάκη κ.α. 2004, Γρηγοριάδου κ.α. 2005, 

Εφόπουλος κ.α. 2004, Παπανικολάου κ.α. 2005, Τσώνης & Κορδάκη 2004). 

Την τελευταία δεκαετία εξάλλου, ο χώρος της ∆ιδακτικής της Πληροφορικής τείνει να 
καθιερωθεί ως αυτόνοµο γνωστικό πεδίο, µε βασικό αντικείµενό του τη µελέτη της 
οικοδόµησης των γνώσεων (κυρίως όσο αφορά στις διαχρονικές έννοιες) και της ανάπτυξης 

των τεχνικών και νοητικών δεξιοτήτων από τα υποκείµενα που χρησιµοποιούν υπολογιστές 
και ασχολούνται µε την Πληροφορική (Κόµης, 2006). Όµως, τα βασικά ερωτήµατα που 
πρέπει να απαντά η ∆ιδακτική της Πληροφορικής όπως εξάλλου και η ∆ιδακτική των άλλων 
γνωστικών αντικειµένων αφορούν στο τι, πώς, ποιον και γιατί διδάσκω (Laurillard, 1993; 
Holmboe et al, 2001). Η απάντηση στα ερωτήµατα αυτά είναι αναγκαίο να δίνεται αφενός 
µεν στο γενικό επίπεδο της συγκρότησης των αναλυτικών προγραµµάτων και αφετέρου, στο 

καθηµερινό επίπεδο της οργάνωσης της διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό. Στην 
πραγµατικότητα, οι εκπαιδευτικοί καθηµερινά µε την πράξη τους παίρνουν θέση στα 
παραπάνω ζητήµατα και δίνουν απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα πολλές φορές µε ένα 
ασυνείδητο, διαισθητικό τρόπο. Ο τρόπος αυτός εξαρτάται από τις συνειδητές ή ασυνείδητες 
αντιλήψεις τους, οι οποίες αποτελούν ένα σύνθετο σύστηµα, και αφορούν σε επιστηµονικά 
και επιστηµολογικά θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο της Πληροφορικής, τη διδασκαλία και 

τη µάθησή της και φυσικά τις αρχές αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. 

3. Η έρευνα 

3.1 Σκοπός – Μέθοδος - ∆είγµα 

Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί το κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί της Πληροφορικής 

χρησιµοποιούν καινοτόµες µεθόδους διδασκαλίας, κατά πόσο συµµετέχουν σε καινοτόµα 

προγράµµατα που διενεργούνται στο σχολικό περιβάλλον, πώς αντιµετωπίζουν τους µαθητές 

µε γνωστικές ελλείψεις, τι µεθόδους αξιολόγησης εφαρµόζουν για το εκπαιδευτικό τους έργο 

και που θα ήθελαν συµβουλευτική παρέµβαση.  

Το δείγµα αποτέλεσαν καθηγητές Πληροφορικής ΠΕ19 και ΠΕ20 που υπηρετούσαν στα 

σχολεία (Γενικά Λύκεια, ΕΠΑ.Λ) της Θράκης κατά το σχολικό έτος 2007_08 και 

συµµετείχαν οικιοθελώς στις παιδαγωγικές συναντήσεις µε τη Σχολική Σύµβουλο 

Πληροφορικής της περιοχής. Ο χρόνος διεξαγωγής της έρευνας ήταν το διάστηµα Νοεµβρίου 

- ∆εκεµβρίου 2007. Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε ειδικά δοµηµένο 

ερωτηµατολόγιο, που περιλάµβανε 9 κλειστού τύπου ερωτήσεις της 4θµιας κλίµακας Likert 

(ελάχιστα, λίγο, αρκετά, πολύ). 

Στα ερωτηµατολόγια που διανεµήθηκαν απάντησαν 92 καθηγητές από τους 210 περίπου που 

υπηρετούν στους τρεις νοµούς της Θράκης, από τους οποίους οι 59 ήταν άντρες και οι 33 

γυναίκες, ενώ ο µέσος όρος των χρόνων υπηρεσίας τους ήταν 6,5 έτη.  Από αυτούς οι 51 

υπηρετούσαν σε Γενικά Λύκεια και οι 41 σε ΕΠΑ.Λ, ενώ απουσιάζουν από την έρευνα οι 

καθηγητές των Γυµνασίων. 
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3.2 Παρουσίαση – συζήτηση αποτελεσµάτων  

Οι επιλογές των εκπαιδευτικών της Πληροφορικής της Θράκης σχετικά µε τη µέθοδο 

διδασκαλίας που χρησιµοποιούν στην καθηµερινή τους πρακτική, πρώτη ερώτηση του 

ερωτηµατολογίου, φαίνονται στον πίνακα 1 που ακολουθεί. Παρατηρούµε ότι το 48% του 

δείγµατος χρησιµοποιούν αρκετά έως πολύ τη µετωπική διδασκαλία, ενώ η πλειοψηφία 

δηλαδή το υπόλοιπο 52% δηλώνει ότι την χρησιµοποιεί ελάχιστα ή λίγο. Είναι επίσης φανερό 

από τα ποσοστά ότι η συντριπτική πλειοψηφία (85%) χρησιµοποιεί αρκετά έως πολύ το 

διάλογο ως µέθοδο διδασκαλίας στην τάξη. Ένα µεγάλο µέρος του δείγµατος (55%) 

χρησιµοποιεί αρκετά έως πολύ τα σχέδια εργασίας (project) ως µέθοδο διδασκαλίας, ενώ το 

61% των καθηγητών Πληροφορικής που απάντησαν έχουν ενστερνιστεί λίγο ή ελάχιστα τις 

οµαδοσυνεργατικές µορφές διδασκαλίας. Τέλος η συντριπτική πλειοψηφία 72% χρησιµοποιεί 

λίγο ή ελάχιστα την εξατοµικευµένη διδασκαλία. 

Ερώτηση 1: Η Μεθοδολογία ∆ιδασκαλίας που εφαρµόζεται συνήθως είναι:
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Πίνακας 1: Μεθοδολογία διδασκαλίας 

Τα αποτελέσµατα της δεύτερης και τρίτης ερώτησης, σχετικά µε την επιθυµία των 

καθηγητών για παροχή συµβουλευτικής παρέµβασης σε θέµατα διδακτικής µεθοδολογίας και 

σε θέµατα διαχείρισης τάξης αντίστοιχα, φαίνονται στους πίνακες 2 και 3. Παρατηρούµε ότι 

ένα ποσοστό 59% των ερωτηθέντων επιθυµεί τη συµβουλευτική παρέµβαση σε θέµατα 

διδακτικής µεθοδολογίας (πίνακας 2), ενώ ένα ανάλογο ποσοστό (54%) επιθυµεί επίσης 

συµβουλευτική παρέµβαση σε θέµατα διαχείρισης τάξης όπως φαίνεται στον πίνακα 3.  

Ερώτηση 2: Θα θέλατε συµβουλευτική παρέµβαση σε θέµατα 

διδακτικής µεθοδολογίας
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Πίνακας 2: Συµβουλευτική παρέµβαση 1 
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Ερώτηση 3: Θα θέλατε συµβουλευτική παρέµβαση σε θέµατα 

διαχείρισης τάξης
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Πίνακας 3: Συµβουλευτική παρέµβαση 2 

Στην ερώτηση 4, για το αν έχουν εφαρµόσει ή όχι καινοτόµα προγράµµατα ή καινοτόµες 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα πλαίσια των εκπαιδευτικών καθηκόντων τους,  απάντησαν 

θετικά οι µισοί µόνο εκπαιδευτικοί Πληροφορικής, δηλαδή το 54%. Οι υπόλοιποι προφανώς 

δεν είχαν µέχρι τώρα την ευκαιρία ή τη διάθεση να ασχοληθούν µε δραστηριότητες πέραν 

των διδακτικών καθηκόντων τους. 

Ερώτηση 4: Εχετε εφαρµόσει καινοτόµα προγράµµατα - εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες;
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Πίνακας 4: Καινοτόµα προγράµµατα 

Από όσους δήλωσαν ότι ασχολήθηκαν µε καινοτόµες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

ζητήσαµε, στην ερώτηση 5, να αναφέρουν τη θεµατολογία των προγραµµάτων που 

πραγµατοποίησαν. Παρατηρούµε όπως φαίνεται και στον πίνακα 5  ότι το 28% έχει 

ασχοληθεί µε προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, το 18% µε αντίστοιχα Αγωγής 

Υγείας και το 20%  µε προγράµµατα που συνδεόταν µε Πολιτιστικά θέµατα. 
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Ερώτηση 5: Σηµειώστε τη θεµατολογία των "Καινοτόµων Προγραµµάτων - 

Εκπαιδευτικών ∆ραστηριότητων" που πραγµατόποιήσατε
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Πίνακας 5: Θεµατολογία καινοτόµων δραστηριοτήτων 

Στην έκτη ερώτηση σχετικά µε τον τρόπο που αντιµετωπίζονται οι µαθητές µε γνωστικές 

ελλείψεις τις απόψεις των εκπαιδευτικών φαίνεται να µοιράζονται σε διάφορες τεχνικές και 

να µην υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος αντιµετώπισης.  Όπως φαίνεται και στον πίνακα 6, 

αρκετοί από αυτούς (οι 65 από τους 92) θεωρούν καταλληλότερη µέθοδο από λίγο έως πολύ 

την εξατοµικευµένη διδασκαλία. Αυτοί όµως υποστηρίζουν ταυτόχρονα και τη 

διαφοροποιηµένη διδασκαλία, κάποιοι και την ενισχυτική διδασκαλία και τα ιδιωτικά 

φροντιστήρια αλλά και τις τάξεις ένταξης. Χαρακτηριστικό βέβαια είναι ότι δεν προτείνουν 

άλλους τρόπους αντισταθµιστικής αγωγής. 

 

Ερώτηση 6: Πώς αντιµετωπίζετε τους µαθητές µε γνωστικές ελλείψεις;

28

17

21 22

15

3

25

35

12

1
3

1

12

6 6

1 1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Με εξατοµικευµένη

διδασκαλία

Με διαφοροποιηµένη

διδασκαλία

Με ενισχυτική διδασκαλία Με ιδιωτικά φροντιστήρια Με τάξεις

ένταξης/φροντιστηριακά

µαθήµατα

Με τίποτα από τα

παραπάνω

Λίγο 

Αρκετά 

Πολύ

 

Πίνακας 6: Αντισταθµιστική αγωγή 

Σχετικά µε τις µεθόδους αξιολόγησης που χρησιµοποιούν οι εκπαιδευτικοί (ερωτήσεις 7 και 

8) διαφάνηκε ότι ενώ η µεγάλη πλειοψηφία των καθηγητών 83% δηλώνει ότι ενδιαφέρεται 

για έγκυρη και αξιόπιστη αξιολόγηση των µαθητών (πίνακας 7), από την άλλη µεριά το 53% 

από αυτούς δε λαµβάνει υπόψη τις αρχές αξιολόγησης όπως προβλέπονται στα ∆ΕΠΠΣ/ΑΠΣ 

(πίνακας 8). 
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Ερώτηση 7: ∆ιαπιστώνετε ενδιαφέρον από τους εκπαιδευτικούς για την 

έγκυρη και αξιόπιστη αξιολόγηση των µαθητών;
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Πίνακας 7: Αξιολόγηση µαθητών 1 

 

Ερώτηση 8: Πόσο συχνά λαµβάνονται υπόψη οι αρχές αξιολόγησης, 

όπως προβλέπονται στα ∆ΕΠΠΣ/ΑΠΣ;
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Πίνακας 8: Αξιολόγηση µαθητών 2 

Τέλος στην ερώτηση για το πόσο συχνά εφαρµόζουν οι εκπαιδευτικοί εναλλακτικές τεχνικές 

αξιολόγησης όπως φάκελος εργασιών/δελτίο µαθητή, συνθετικές, δηµιουργικές εργασίες ή 

αυτοαξιολόγηση µαθητή (ερώτηση 9), µόνο ένα µικρό ποσοστό της τάξης (4%) δηλώνει ότι 

χρησιµοποιεί τις µεθόδους αυτές (πίνακας 9). 

Ερώτηση 9:Πόσο συχνά οι εκπαιδευτικοί εφαρµόζουν εναλλακτικές 

τεχνικές αξιολόγησης
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Πίνακας 9: Εναλλακτικές τεχνικές αξιολόγησης 
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4. Συµπεράσµατα 

Από τη µελέτη των θέσεων των εκπαιδευτικών, στα πλαίσια της παρούσας έρευνας,  

διαφαίνεται ότι αρχίζει πλέον να διαµορφώνεται στην περιοχή µας µια θετική τάση σχετικά 

την αποδοχή των νέων µεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης των µαθητών που 

προτείνονται στα ∆ΕΠΣΣ και ΑΠΣ. Η στάση των εκπαιδευτικών για συµµετοχή τους σε 

καινοτόµα προγράµµατα παραµένει όµως αρνητική, ενώ η επιθυµία τους για συµβουλευτική 

παρέµβαση σχετικά µε τις µεθόδους διδασκαλίας χαρακτηρίζεται θετική.  

Με το δεδοµένο ότι οι  σύγχρονες εξελίξεις πιέζουν το εκπαιδευτικό σύστηµα για 

ουσιαστικές αλλαγές, χρειάζεται να αλλάξουν τα πρότυπα των διδακτικών και µαθησιακών 

συµπεριφορών. Ακόµη κι αν αλλάξει το περιεχόµενο των αναλυτικών προγραµµάτων ή των 

βιβλίων, δεν θα επέλθουν οι ουσιαστικές αλλαγές που απαιτούνται αν δεν αλλάξουν 

ολοκληρωτικά οι µέθοδοι διδασκαλίας. Θεωρούµε ότι τα παραπάνω ευρήµατα συνεισφέρουν 

θετικά για την επιτυχή έκβαση µιας αλλαγής στην εκπαίδευση της Πληροφορικής.  

Ο εκπαιδευτικός οφείλει να γίνεται πλέον διευκολυντής συνεργατικών εργασιών. Ο ίδιος 

γίνεται επίσης εκπαιδευόµενος αναζητώντας νέους εναλλακτικούς τρόπους διδακτικής. Είναι 

θεµελιώδες λοιπόν να παρακινηθούν και να υποστηριχθούν οι εκπαιδευτικοί στη συγκρότηση 

ανθρωπίνων δικτύων µέσα στις σχολικές µονάδες, µε σκοπό τη δηµιουργία κλίµατος 

δηµιουργίας και συνεργατικότητας και να επιµορφωθούν µε τη χρήση των νέων µεθόδων 

διδασκαλίας µε στόχο την ενσωµάτωση τους στην καθηµερινή εκπαιδευτική τους πρακτική.  

Στα µελλοντικά µας σχέδια είναι η αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της παρούσας µελέτης,   

στα πλαίσια µιας ευρύτερης έρευνας µε µεγαλύτερο δείγµα εκπαιδευτικών, ώστε να γίνει µια 

περαιτέρω διερεύνηση των θέσεων των εκπαιδευτικών µε στόχο βέβαια τη θετική συµβολή 

των συµπερασµάτων στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Ευχαριστίες 

Οφείλουµε να ευχαριστήσουµε όλους τους καθηγητές Πληροφορικής που συµπλήρωσαν τα 

ερωτηµατολόγια.  
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