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ηελ εξγαζία απηή γίλεηαη πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηεί ε εηζαγσγή ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη
γεληθόηεξα ησλ Σ.Π.Δ ζηηο πξώηεο ηάμεηο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε ηξία
Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδώλ: α) ηνπ Διιεληθνύ (Γ.Δ.Π.Π..) θαη ησλ αληίζηνηρσλ
(Α.Π..) β) ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ ηεο Γαιιίαο θαη γ) ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ ησλ
Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ Ακεξηθήο (γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πνιηηεία ηεο Μαζαρνπζέηεο). ηε
ζπλέρεηα επηιέγεηαη ε Θεκαηηθή Δλόηεηα «Υξήζε εξγαιείσλ έθθξαζεο, επηθνηλσλίαο,
αλαθάιπςεο θαη δεκηνπξγίαο» ηνπ Διιεληθνύ Γ.Δ.Π.Π.. θαη παξνπζηάδεηαη ν ηξόπνο πνπ
εμεηάδεηαη ζηα ηξία Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα. ην ηέινο, αθνινπζνύλ ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε
θαη πξνβιεκαηηζκνί.
Λέξειρ κλειδιά: αλαιπηηθό πξόγξακκα, Πιεξνθνξηθή, Τ.Π.Ε.

Abstract
This study deals firstly with the presentation of the introduction of Informatics and generally
of I.C.T. at the lower levels of secondary education in three curricula. The Greek one, the
French, as well as the Massachusetts one. Secondly the unit of the Greek curriculum “Use of
tools for expression, communication, search and creation” is selected in order to examine how
the above mentioned tools penetrate the three curricula. At the end, speculations and
comparisons are developed.
Key words: curriculum, informatics, I.C.T

1. Διζαγφγή - Σηότος
ηελ εξγαζία απηή κε ηνλ όξν Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ελλννύκε ην Curriculum, ην
νπνίν πεξηιακβάλεη ηα ηέζζεξα δνκηθά ζηνηρεία: ηόρνπο, Πεξηερόκελα, Σξόπνπο
δηδαζθαιίαο, θαη Σξόπνπο αμηνιόγεζεο (Υαηδεγεσξγίνπ, 1999). Οη παξάγνληεο δε
πνπ ζπληεινύλ ζηε δηακόξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ είλαη ε νηθνλνκία, ε πνιηηεία, ε
θνηλσλία (Υνληνιίδνπ, 1997).
Καζώο ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη πνιύπινθε θαη
πνιπδηάζηαηε ελώ ε ζπδήηεζε γηα ηε κεζνδνινγία ζπγθξόηεζεο ησλ αλαιπηηθώλ
πξνγξακκάησλ ηνπ 21νπ αηώλα, είρε ήδε αξρίζεη ηε δεθαεηία ηνπ 1980 (Lawton,
1992, 1996; Φινπξήο, 1995α; Φινπξήο, 1995β), νη κεηαξξπζκηζηηθέο εμαγγειίεο
μεθίλεζαλ από ην 2001 ηόζν ζηηο ΗΠΑ όζν θαη ζηελ Δπξώπε. Κύξην ραξαθηεξηζηηθό

ηνπο είλαη ε επξύηεξε έληαμε ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη γεληθόηεξα ησλ Σερλνινγηώλ
ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα.
Τπνζηεξίδεηαη όηη ε αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ (Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη
Δπηθνηλσλίαο) ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο (θνηλσληθόο,
νηθνλνκηθόο, πνιηηηζηηθόο) δηακνξθώλεη ηε ζύγρξνλε θνηλσλία ε νπνία πεξηγξάθεηαη
κε ηνλ όξν «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, ηεο Γλώζεο θαη ηεο Μάζεζεο», θαη
δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε ελόο ιεηηνπξγηθνύ ηερλνινγηθνύ αιθαβεηηζκνύ,
πξνθαιώληαο παξάιιεια λέεο απαηηήζεηο ζηνλ εθπαηδεπηηθό ηνκέα (νινκσλίδνπ,
2001).
ηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη αξρηθά, γεληθά ην ζέκα ηεο εηζαγσγήο ηεο
Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Σ.Π.Δ ζηηο πξώηεο ηάμεηο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ησλ ρσξώλ Διιάδαο, ΗΠΑ (Μαζαρνπζέηε) θαη Γαιιίαο.
Πξόθεηηαη γηα: α) Σν Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδώλ
(Γ.Δ.Π.Π..) θαη ησλ αληίζηνηρσλ Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ (Α.Π..)
ηνπ 2002 (ΤΠΔΠΘ, 2002) β) ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ ηεο Γαιιίαο ηνπ 2002
“QU’ APREND-ON AU COLLEGE; Cahier des exigencies pour le collegien”
(Ministère Education Nationale, 2002) θαη γ) ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ ησλ
Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ Ακεξηθήο, “No Child Left Behind Act of 2001” (U.S.
Department of Education, 2001).
Αθνινπζεί ε επηινγή ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο «Υξήζε εξγαιείσλ έθθξαζεο,
επηθνηλσλίαο, αλαθάιπςεο θαη δεκηνπξγίαο», ηνπ ειιεληθνύ Γ..Δ.Π.Π. θαη
παξνπζηάδεηαη ν ηξόπνο πνπ εμεηάδεηαη ζηα πξναλαθεξζέληα ηξία αλαιπηηθά
πξνγξάκκαηα. Σέινο αθνινπζεί θάπνηα ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε θαη πξνβιεκαηηζκνί.

2. Η ειζαγφγή ηφν Τ.Π.Δ. ζηα αναλσηικά προγράμμαηα
2.1 Πρόησπα ειζαγφγής ηφν Τ.Π.Δ ζηην Δκπαιδεσηική Γιαδικαζία
Τπάξρνπλ ηξία πξόηππα δηεζλώο γηα ηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ θαη εηδηθά ησλ
ππνινγηζηώλ ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ζρνιείνπ (Scaife & Wellington, 1993;
Παπαδόπνπινο, 2000):
1. Οη ΣΠΔ σο απηόλνκν γλσζηηθό αληηθείκελν, ε πιεξνθνξηθή δειαδή σο
απηνηειέο γλσζηηθό αληηθείκελν (απνκνλσκέλε ηερλνθξαηηθή πξνζέγγηζε)
2. Οη ΣΠΔ θαηαλέκνληαη ζε όια ηα επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα, σο
εξγαιείν γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο (νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ή νξηδόληηα ή
νιηζηηθή πξνζέγγηζε).
3. Ωο ζπλδπαζκόο ησλ δύν πξνεγνύκελσλ ηξόπσλ κε έκθαζε ζηε ρξήζε ησλ
ππνινγηζηώλ ζαλ εξγαιείν - εθπαηδεπηηθέο πεγέο ζηα επηκέξνπο γλσζηηθά
αληηθείκελα (πξαγκαηνινγηθή πξνζέγγηζε ή εθηθηή ή κηθηή πξνζέγγηζε ή
κεηαβαηηθή).
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2.2 Οι διαθορεηικές βαθμίδες εκπαίδεσζης ζηη Γαλλία και ζηις ΗΠΑ
Σηη Γαλλία ππάξρνπλ όπσο θαη ζηελ Διιάδα ηξεηο βαζκίδεο Δθπαίδεπζεο
(Πξσηνβάζκηα, Γεπηεξνβάζκηα, Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε). Η Γεπηεξνβάζκηα
Δθπαίδεπζε έρεη δύν θύθινπο. Ο πξώηνο θύθινο (College) αθνξά παηδηά ειηθίαο
11-15 εηώλ (αληηζηνηρεί ζην δηθό καο Γπκλάζην) (Ministère Education Nationale,
2002).
Σηη Μαζασοςζέηη ε εθπαίδεπζε παηδηώλ ειηθίαο 5 – 18 εηώλ νξγαλώλεηαη ζε ηξία
επίπεδα. ηελ εξγαζία απηή αλαθεξόκαζηε ζην δεύηεξν επίπεδν (Middle School) πνπ
αθνξά παηδηά ειηθίαο 10 – 14 εηώλ (αληηζηνηρεί ζηηο ηάμεηο Δ΄, Σ΄ Γεκνηηθνύ θαη
Α΄, Β΄ Γπκλαζίνπ ζηελ Διιάδα) (Massachusetts Department of Education, 2001).

2.3 Τ.Π.Δ ζηα ζτολεία ηφν τφρών Δλλάδας, Γαλλίας και ζηην πολιηεία ηης
Μαζατοσζέηης
ην Δπξσπατθό Γίθηπν γηα ηελ εθπαίδεπζε Eurydice (www.eurydice.org) αλαθέξεηαη
όηη ζηα Δπξσπατθά θξάηε (εθηόο Ιηαιίαο θαη Βνπιγαξίαο) ζην επίπεδν ηεο
Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο νη ΣΠΔ απνηεινύλ ππνρξεσηηθό ηκήκα ηνπ
Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ηα Δζληθά Αλαιπηηθά
Πξνγξάκκαηα αθνινπζνύλ ηελ πξαγκαηνινγηθή ή κηθηή πξνζέγγηζε ζηελ εηζαγσγή
ησλ ΣΠΔ (δειαδή ζαλ μερσξηζηό γλσζηηθό αληηθείκελν θαη ζηε ρξήζε ηνπο ζαλ
εξγαιείν γηα ηελ ππνζηήξημε άιισλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ) όπσο απεηθνλίδεηαη
ζηνλ παξαθάησ ράξηε (βι. ζρέδην 1) (Eurydice, 2004)

μερσξηζηό αληηθείκελν

σο εξγαιείν γηα άιια αληηθείκελα

δελ πεξηιακβάλεηαη

δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα

θαη ηα δύν

Στέδιο 1: Χάξηεο απεηθόληζεο ηεο εηζαγωγήο ηωλ ΤΠΕ ζην Γπκλάζην ζηελ Επξώπε
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Σηην Ελλάδα ζην Γπκλάζην ε Πιεξνθνξηθή δηδάζθεηαη σο απηόλνκν γλσζηηθό
αληηθείκελν αιιά ελππάξρεη ζ’ απηήλ ε δηαζεµαηηθή θαη δηεπηζηεµνληθή δηάζηαζε µε
απνηέιεζκα λα ζπλδέεηαη µε όια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηα νπνία θαη ππνζηεξίδεη
(εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά – δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο) (πξαγκαηνινγηθή ή κηθηή
πξνζέγγηζε) (ΤΠΔΠΘ, 2002).
ην πιαίζην ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. ηεο Πιεξνθνξηθήο ζθνπόο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο
Πιεξνθνξηθήο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε είλαη λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο µηα
αξρηθή αληίιεςε ησλ βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ ππνινγηζηή, αλαπηύζζνληαο
παξάιιεια επξύηεξεο δεμηόηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο, δενληνινγίαο, θνηλσληθήο
ζπµπεξηθνξάο αιιά θαη δεκηνπξγηθήο δηάζεζεο ζε αηνκηθό θαη νκαδηθό επίπεδν
(Φ.Δ.Κ 303/13-03-03, ΓΔΠΠ, 2003).
Σηη Γαλλία ζύκθσλα κε ην Πξόγξακκα πνπδώλ (Π.) γηα ην Γπκλάζην δελ
ππάξρεη εδώ θαη πνιιά ρξόληα απηόλνκν γλσζηηθό αληηθείκελν Πιεξνθνξηθήο θαη νη
ΣΠΔ δηαρένληαη ζ’όια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα. Ωζηόζν δίλεηαη έκθαζε ζηηο Σ.Π.Δ
κέζα από ην κάζεκα ηεο Σερλνινγίαο (Ministère Education Nationale, 2002). Γηα ην
ιόγν απηό ζηηο κειέηεο εκθαλίδεηαη όηη νη ΣΠΔ εληάζζνληαη ζην Αλαιπηηθό
Πξόγξακκα σο μερσξηζηό αληηθείκελν (κέζα από ην κάζεκα ηεο Σερλνινγίαο) θαη σο
εξγαιείν γηα ηελ ππνζηήξημε άιισλ καζεκάησλ (εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, Γηαρείξηζε
Πεγώλ θαη Σεθκεξίσζε) (πξαγκαηνινγηθή ή κηθηή πξνζέγγηζε) (Baron, Bruillard,
2003; Fluckiger, 2007).
Σν 2000 ε Γαιιηθή θπβέξλεζε δεκηνύξγεζε κηα Πηζηνπνίεζε Δπηζηήκεο
Τπνινγηζηώλ θαη Γηαδηθηύνπ (Brenet Informatique et Internet - B2i) πνπ έρεη ζθνπό
λα παξέρεη κηα ηππηθή αλαγλώξηζε ηνπ βαζκνύ ζηνλ νπνίν νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ
εξγαιεία πνιπκέζσλ απνηειεζκαηηθά.
ην Eurydice αλαθέξεηαη επίζεο όηη ν ρξόλνο πνπ δηαηίζεηαη γηα ηε δηδαζθαιία κε
ΣΠΔ σο εξγαιείν γηα ηελ ππνζηήξημε άιισλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ είλαη ζηηο
πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ειαζηηθόο θαη θαζώο ηα Πξνγξάκκαηα πνπδώλ
δηαθέξνπλ, ζύγθξηζε κπνξεί λα γίλεη κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ νη ΣΠΔ
δηδάζθνληαη σο μερσξηζηό αληηθείκελν. ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 1 εκθαλίδνληαη νη
ώξεο δηδαζθαιίαο πνπ δηαηίζεληαη αλά ζρνιηθό έηνο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ ΣΠΔ σο
μερσξηζηό αληηθείκελν ζηε Γαιιία (κέζα από ην κάζεκα ηεο ηερλνινγίαο) θαη ζηελ
Διιάδα (Πιεξνθνξηθή Γπκλαζίνπ) (Eurydice, 2004).
Πίνακας 1: ΤΠΕ ζαλ μερωξηζηό αληηθείκελν ζην Γπκλάζην
Χώπα

Απιθμόρ υπών/έηορ

Διιάδα

26
ζε θάζε ηάμε
54 -72
αλάινγα ηελ ηάμε

Γαιιία

Ποζοζηό %
3%
5 – 7%
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ην Πξόγξακκα πνπδώλ ησλ ΣΠΔ ηηρ Μαζασοςζέηηρ (Massachusetts Department
of Education, 2001) όπσο θαη ζε όιεο ηηο πνιηηείεο ησλ ΗΠΑ νη δηεπηζηεκνληθνί
ζηόρνη πνπ ηίζεληαη θαη νη νπνίνη ζεκειηώλνπλ ηνλ πιεξνθνξηαθό αιθαβεηηζκό,
βξίζθνληαη δηάζπαξηνη ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ηεο Γιώζζαο, ησλ Μαζεκαηηθώλ,
ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ αιιά θαη άιισλ καζεκάησλ (νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ή
νξηδόληηα ή νιηζηηθή πξνζέγγηζε).
ηηο ΗΠΑ θαζνξίδνληαη θεληξηθά «ηα εζληθά πξόηππα εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο»
(NETS - 2000) πνπ απνηεινύλ πξσηνβνπιία ηεο ISTE (International Society for
Technology in Education – Γηεζλήο Δηαηξία γηα ηελ Σερλνινγία ζηελ Δθπαίδεπζε)
θαη ηα νπνία νξίδνπλ ζηάζεηο θαη δεμηόηεηεο, πνπ ζεσξνύληαη ζεκειηώδεηο γηα ηελ
αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε (http://cnets.iste.org/index.shtml). Σν
Τπνπξγείν Παηδείαο όκσο θάζε πνιηηείαο θαζνξίδεη δηθά ηνπ πξόηππα Σερλνινγίαο.

3. Η θεμαηική ενόηηηα «Χρήζη εργαλείφν έκθραζης,
επικοινφνίας, ανακάλσυης και δημιοσργίας», ζηα ηρία
Προγράμμαηα Σποσδών
Η ελόηεηα απηή ζην δηθό καο ΔΕΠΠΣ θαη ζηα αληίζηνηρα ΑΠΣ εκθαλίδεηαη θαη ζηηο
ηξεηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ. Σν πεξηερόκελό ηεο (ρξήζε εξγαιείσλ θαη παξνπζίαζε
δηαζεκαηηθώλ ελλνηώλ π.ρ. επηθνηλσλία, αιιειεπίδξαζε θ.ι.π) έρεη σο ζηόρν κέρξη ην
ηέινο ηνπ Γπκλαζίνπ νη καζεηέο:
 Να θάλνπλ ρξήζε απιώλ εξγαιείσλ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, δσγξαθηθήο,
επεμεξγαζίαο αξηζκεηηθώλ δεδνκέλσλ
 Να απνζεθεύνπλ θαη λα αλαθηνύλ ηελ εξγαζία ηνπο
 Να επηιύνπλ απιά πξνβιήκαηα ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια εξγαιεία
 Να ρξεζηκνπνηνύλ κεραλέο αλαδήηεζεο γηα λα εληνπίδνπλ πιεξνθνξίεο
 Να αμηνπνηήζνπλ ηηο γλώζεηο θαη ηηο δεμηόηεηεο πνπ έρνπλ απνθηήζεη γηα ηε
δεκηνπξγία θαη παξνπζίαζε ζπλζεηηθώλ εξγαζηώλ
 Να απνθηήζνπλ θξηηηθέο δεμηόηεηεο, δεκηνπξγηθόηεηα, ζπλεξγαηηθόηεηα θαη
ηθαλόηεηα επηθνηλσλίαο
Σηη Γαλλία εθόζνλ νη ΣΠΔ δηαρένληαη ζε όια ηα καζήκαηα, αμηνινγνύληαη νη
γλώζεηο θαη νη δεμηόηεηεο πνπ απνθηνύλ ηα παηδηά ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα κέζσ ηνπ
Πηζηνπνηεηηθνύ Πιεξνθνξηθήο θαη Γηαδηθηύνπ (B2i). Σν δεύηεξν επίπεδν ηνπ
πηζηνπνηεηηθνύ αμηνινγεί ηηο δεμηόηεηεο πνπ πξέπεη λα απνθηεζνύλ κέρξη ην ηέινο
ηνπ Γπκλαζίνπ (Ministère Education Nationale, 2002) θαη αθνξά ζηα εμήο:
 Γηαρείξηζε θεηκέλνπ σο έλα βαζκό θαη δηαρείξηζε αξηζκεηηθώλ δεδνκέλσλ
 Γηεξεύλεζε πεγώλ, νξγάλσζε ππνινγηζηή, απνζήθεπζε πιεξνθνξηώλ
 Δπαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο
 Τηνζέηεζε θξηηηθήο ζηάζεο ζηε δηαθίλεζε ηεο πιεξνθνξίαο
 Δπηθνηλσλία κε e-mail
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Σηη Μαζασοςζέηη, γηα ηηο ειηθίεο 10 εσο 14 εηώλ, θαζνξίδνληαη από ην Τπνπξγείν
ηεο νη γλώζεηο θαη νη δεμηόηεηεο πνπ πξέπεη λα απνθηεζνύλ ζύκθσλα κε
θαζνξηζκέλα πξόηππα πνπ νξγαλώλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο (Massachusetts
Department of Education, 2001).
 Καηεγνξία 1: Να απνδεηθλύνπλ επάξθεηα ζηε ρξήζε H/Y θαη ζηηο εθαξκνγέο
θαη επίζεο λα θαηαιαβαίλνπλ ηε ζεσξία ηνπ Τιηθνύ, Λνγηζκηθνύ θαη ηηο ζρέζεηο
κεηαμύ ηνπο. Οη δεμηόηεηεο πνπ πξέπεη λα απνθηεζνύλ αθνξνύλ ζηελ απιή
επεμεξγαζία θεηκέλνπ, ζηε δεκηνπξγία απιήο Βάζεο Γεδνκέλσλ, ζηα βαζηθά
ζηνηρεία ινγηζηηθνύ θύιινπ, ζηε ρξήζε θπιινκεηξεηή, ζηε ρξήζε ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ, ζηελ αλαγλώξηζε ησλ θαηάιιεισλ εθαξκνγώλ γηα εξγαζίεο ζηελ
ηάμε.
 Καηεγνξία 2: Να απνδεηθλύνπλ ππεπζπλόηεηα ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο
θαη λα θαηαιαβαίλνπλ ηηο θνηλσληθέο θαη εζηθέο επηπηώζεηο θαζώο θαη ηα
ζέκαηα αζθαιείαο από ηε ρξήζε Ηιεθηξνληθώλ Μέζσλ. (Οη δεμηόηεηεο πνπ
πξέπεη λα απνθηεζνύλ δελ αθνξνύλ ηελ επηιεγκέλε ζεκαηηθή ελόηεηα)
 Καηεγνξία 3: Να απνδεηθλύνπλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ
ηερλνινγία γηα έξεπλα, επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη επηθνηλσλία. Οη δεμηόηεηεο πνπ
πξέπεη λα απνθηεζνύλ αθνξνύλ ζηελ αλαγλώξηζε ειεθηξνληθώλ πεγώλ
πιεξνθνξίαο, ζηε ρξήζε κεραλώλ αλαδήηεζεο, ζηελ νξγάλσζε ηεο
ζπιιεγόκελεο πιεξνθνξίαο θαη ζηελ παξνπζίαζε ηεο, ζηελ επηθνηλσλία κε
άιινπο θάησ από επίβιεςε.

4. Σσγκριηική προζέγγιζη – προβλημαηιζμοί
Από ηελ παξαπάλσ παξνπζίαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο θαίλεηαη όηη
ζην πιαίζην ηεο ρξήζεο εξγαιείσλ έθθξαζεο, επηθνηλσλίαο, αλαθάιπςεο θαη
δεκηνπξγίαο, ν ζηόρνο είλαη νη καζεηέο κέρξη ηελ ειηθία ησλ 15 εηώλ ζηελ Διιάδα
θαη ζηε Γαιιία, θαη κέρξη ηελ ειηθία ησλ 14 εηώλ ζηε Μαζαρνπζέηε, λα απνθηήζνπλ
ηηο ίδηεο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο· κνινλόηη ζηελ Διιάδα ε ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα
δηδάζθεηαη ζην μερσξηζηό αληηθείκελν ηεο Πιεξνθνξηθήο, ελώ ζηε Γαιιία θαη ζηε
Μαζαρνπζέηε δηαρέεηαη ζε πνιιά αληηθείκελα.
Από ηε γεληθή ζεώξεζε ηεο έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηα ηξία πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ
δηαθαίλεηαη ν ζηόρνο ηνπ «θαιώο θαηαξηηζκέλνπ ρξήζηε ηεο Πιεξνθνξηθήο» θαη «ηνπ
πιεξνθνξηαθνύ εγγξακκαηηζκνύ» δίλνληαο βαξύηεηα ζηελ απόθηεζε δεμηνηήησλ
αιιά θαη ζηελ πηνζέηεζε ζεηηθώλ ζηάζεσλ έλαληη ηεο ηερλνινγίαο πνπ
ππαγνξεύνληαη από ηηο νηθνλνκηθέο θπξίσο αλάγθεο ηεο ζύγρξνλεο θνηλσλίαο ηεο
Πιεξνθνξίαο (Γαγδηιέιεο, Αγγνύξε, 2003).
Σν βέβαην είλαη όηη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Πιεξνθνξηθήο ζα πξέπεη λα
είλαη επέιηθηα θαη λα δίλνπλ έκθαζε ζηα νπζηώδε θαη ζηα βαζηθά, λα αλαπηύζζνπλ
ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ καζεηώλ θαη λα αθήλνπλ αλνηθηνύο ηνπο νξίδνληέο ηνπο ζηηο
λέεο ζεκαληηθέο, επίθαηξεο θαη θξίζηκεο εμειίμεηο (ACM/K-12, 1999).
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Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ ΣΠΔ ζηηο ρώξεο πνπ εμεηάζακε έρνπλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ελόο «ηερλνινγηθνύ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο», όπσο απνθαιείηαη,
πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ επίηεπμε πξνθαζνξηζκέλσλ ζηόρσλ (Υαηδεγεσξγίνπ, 1999). Σν
γεγνλόο όκσο όηη θαη ζηα ηξία πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ δίλεηαη πξνηεξαηόηεηα ζηελ
θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο έληαμεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ είλαη ελζαξξπληηθό, θαζώο
αζθείηαη απζηεξή θξηηηθή ζην ηερλνινγηθό κνληέιν ζρεδηαζκνύ θαη παξαηεξείηαη
ζηξνθή πξνο έλα κνληέιν πνπ εκπεξηθιείεη αλζξσπηζηηθά ζηνηρεία (Jackson, 1992).
Οη θνηλσληθέο απαηηήζεηο γηα ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζην ζρνιείν δελ
ζπκβαδίδεη αλαγθαζηηθά κε ηηο παηδαγσγηθέο πξνηεξαηόηεηεο, γη’ απηό απαηηείηαη
θξηηηθή εμέηαζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ησλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ
(Υαηδεγεσξγίνπ, 1999).
πκπεξαζκαηηθά κπνξνύκε λα ππνζηεξίμνπκε ηελ παξαθάησ άπνςε: “ρξεηάδεηαη
ώξηκε ηερλνινγία, δνθηκαζκέλε πξώηα πνιύ πξνζεθηηθά ζε εξεπλεηηθό επίπεδν…κε
παηδαγωγηθέο πξνηεξαηόηεηεο” (Κπλεγόο, 1997, ζ.405).
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