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Πεπίλητη

Σηελ εξγαζία απηή γίλεηαη κηα αλαθνξά ζην δηηηό ξόιν ηνπ θαζεγεηή Πιεξνθνξηθήο ζην
ζεκεξηλό ζρνιείν, αθελόο σο ε θπξηόηεξε ζπληζηώζα εθαξκνγήο ησλ ΤΠΔ θαη αθεηέξνπ ζαλ
δηδάζθνληα ηα καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο. Αλαθέξνληαη πξνβιήκαηα θαη θαηαηίζεληαη
πξνηάζεηο κε ζθνπό ηελ θαιιίηεξε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ θαη ηελ παξνρή ζηνπο καζεηέο
πνηνηηθόηεξσλ δηδαζθαιηώλ. Γίλεηαη αλαθνξά ζε έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε ησλ
απνθνίησλ ηνπ ΓΔ.Λ. ζε ζέκαηα Πιεξνθνξηθήο θαη, ζε κηα πξνζπάζεηα γηα παλειιαδηθή
εμηζνξξόπεζε ηνπ επηπέδνπ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζηα καζήκαηα απηά, πξνηείλεηαη έλα
ζύζηεκα βάζεο γλώζεο κε πιηθό αμηνιόγεζεο θαη ππνζηήξημεο ηεο δηδαζθαιίαο θαζώο θαη ην
ζελάξην πινπνίεζήο ηνπ.
Λέξειρ κλειδιά: διδακηική πληποθοπικήρ, ζενάπια και ζςζηήμαηα ςποζηήπιξηρ διδαζκαλίαρ,
ΤΠΕ, εκπαιδεςηικό λογιζμικού, αξιολόγηζη.

Abstract
In this paper we overview the application of ICT in Greek secondary education, and detail
proposals that will increase its efficiency. We focus on Informatics teachers and their role in
the employment of ICT and teaching Informatics courses in the secondary level of education.
We survey the performance of secondary education graduate students in Informatics courses,
and propose a knowledge-based system for the evaluation and support of the teaching process,
with the aim to achieve a country-wide balance in educational level and learning outcome.
Finally, we present a use case scenario for the application of the proposed system.
Keywords: didactics of Informatics, education, evaluation, educational software, ICT in
education.

1. Ειζαγωγή
Η έληαμε ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Τερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη
Δπηθνηλσλίαο (ΤΠΔ) ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα μεθίλεζε ζηελ αξρή ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1980. Μέζα ζηηο ηξεηο επόκελεο δεθαεηίεο ηα κελ καζήκαηα

Πιεξνθνξηθήο εμαπιώζεθαλ ζε όινπο ηνπο ηύπνπο ησλ ζρνιείσλ ηεο
Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ελώ νη ΤΠΔ θαηέιαβαλ έλαλ θπξίαξρν ξόιν ζηε
δηνηθεηηθή πιεπξά ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
ζπζηήκαηνο. Η έληαμή ηνπο ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα έγηλε ζπρλά
απνζπαζκαηηθά, ηόζν ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγία όζν θαη ζε εθείλα ηνπ
αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο. Τν γεγνλόο
απηό θαζηζηά απαξαίηεην ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκό ησλ ξόισλ ηνπο ζην ζύγρξνλν
εθπαηδεπηήξην. Παξόκνηα πξνβιήκαηα έρνπλ πξνθύςεη θαη κε ηα καζήκαηα
Πιεξνθνξηθήο, πνπ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο δελ ππνζηεξίρηεθαλ επαξθώο, ηόζν ζε
ζρέζε κε ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ
ππνζηήξημεο ηεο δηδαζθαιίαο όζν θαη κε ζπζηήκαηα νκνγελνπνίεζεο ηνπ επηπέδνπ
κάζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηεο δηδαζθαιίαο ζε παλειιαδηθό επίπεδν. Ιδηαίηεξα ζε
καζήκαηα πνπ δελ εμεηάδνληαη παλειιαδηθά παξνπζηάδεηαη ην θαηλόκελν όπνπ νη
δηδάζθνληεο θηλνύληαη δηδαθηηθά αλεμάξηεηα, θαηλόκελν πνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ
έιιεηςε νπζηαζηηθνύ θεληξηθνύ ζπληνληζκνύ λα επηθέξεη έλα κε νκνηνγελέο επίπεδν
κάζεζεο ησλ καζεηώλ καο.
Σηελ εξγαζία απηή, αλαθεξόκαζηε ζε ζέκαηα ή πξνβιήκαηα από ηελ
πξαγκαηηθόηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη αλαθεξόκαζηε ζε δεδνκέλα έξεπλαο γηα ηα
επίπεδα κάζεζεο ησλ απνθνίησλ ησλ ΓΔ.Λ. ζηελ Πιεξνθνξηθή. Αθνινύζσο
παξνπζηάδεηαη έλα ζύζηεκα ινγηζκηθνύ γηα ηε δηαρείξηζε κηαο βάζεο γλώζεο κε ηηο
ζπληζηώζεο ηεο αμηνιόγεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο καζεκάησλ θαζώο θαη ην ζελάξην
ρξήζεο ηεο.

2. Η ζημεπινή καηάζηαζη
Η Πιεξνθνξηθή θαη γεληθά ν ππνινγηζηήο έρνπλ παξνπζία ζηε ζρνιηθή κνλάδα ζε
ηξεηο άμνλεο (Μπειεζηώηεο, 2006). Σηνλ πξώην, σο κέζνλ δηεθπεξαίσζεο εξγαζηώλ,
ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο, ελεκέξσζεο ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη
ππνζηήξημεο δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ. Σην δεύηεξν, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο
δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη ηέινο ζηνλ ηξίην, ηνλ
άμνλα πνπ εζηηάδεηαη θαη ε εξγαζία, ζρεηηθά κε καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο. Καη
ζηνπο ηξεηο άμνλεο ε παξνπζία ηνπ θαζεγεηή Πιεξνθνξηθήο παίδεη θπξίαξρν ξόιν.

2.1 Ο Πληποθοπικόρ και η ςποζηήπιξη επγαζιών ηηρ ζσολικήρ μονάδαρ
Σήκεξα, ζε όινπο ηνπο ηύπνπο ζρνιείσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,
ζπλαληάκε κηα πιεζώξα εθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ΤΠΔ. Τέηνηεο είλαη ε
δηαρείξηζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ, ε αλαδήηεζε
δηνηθεηηθώλ θαη λνκηθώλ πιεξνθνξηώλ, ε δηεθπεξαίσζε ηεο ειεθηξνληθήο
επηθνηλσλίαο θαη πξόζθαηα ην ειεθηξνληθό ζρνιείν (e-school). Τν ηειεπηαίν είλαη
δπλαηόλ λα απνηειέζεη έλα ζύζηεκα κε ην νπνίν ζα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε
δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε κε ηηο απαξαίηεηεο παξεκβάζεηο ζηελ εμέιημε ηεο
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εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζε παλειιαδηθό επίπεδν. Η εμέιημε απηή αλέδεημε
πξνβιήκαηα κε ζεκαληηθόηεξν απηό ηεο ππνζηήξημεο από αλζξώπηλν δπλακηθό ηόζν
ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εθαξκνγώλ όζν θαη ηεο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ. Έλα
πξόβιεκα πνπ απνηειεί ηνλ θαζξέθηε ηεο αδπλακίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνέξρεηαη
από ηελ αλππαξμία ζπρλά ζπκκεηξίαο δηακνηξαζκνύ θαζεθόλησλ θαη ηζνλνκίαο
κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ θαη ηελ αλάζεζε ησλ εξγαζηώλ ΤΠΔ
ζηνλ θαζεγεηή Πιεξνθνξηθήο ΠΔ19-20 θαη ππεύζπλν εξγαζηεξίνπ ζε ππέξκεηξν
βαζκό. Απηό, παξά ηελ πηζηνπνίεζε θαζεγεηώλ ζηηο ΤΠΔ θαη ηε δπλαηόηεηα
αλάιεςεο ηέηνησλ εξγαζηώλ. Απηέο νη ελέξγεηεο θαηαιήγνπλ εηο βάξνο ηεο ηζνλνκίαο
ησλ καζεκάησλ κηα θαη ν ππέξκεηξνο θόξηνο ηνπ θαζεγεηή Πιεξνθνξηθήο,
ιεηηνπξγεί εηο βάξνο ηεο πνηόηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη εληέιεη ησλ καζεηώλ.
Μεηά από πνιύρξνλε παξαηήξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, πνπ ζπρλά αλαγξάθεηαη θαη ζε
εηήζηεο εθζέζεηο ησλ ππεπζύλσλ Κέληξσλ Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Τερλνινγηώλ
(ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Τ) πηζηεύνπκε όηη ε ιύζε βξίζθεηαη πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηόζν ηνπ
δίθαηνπ δηακνηξαζκνύ θαζεθόλησλ ζπζρεηηζκέλσλ κε ηηο ΤΠΔ ζηνπο
πηζηνπνηεκέλνπο θαζεγεηέο όζν θαη ηεο δηάθξηζεο ησλ ξόισλ ηνπ Πιεξνθνξηθνύ.
Σε απηόλ ηνπ θαζεγεηή-δηδάζθνληα ΠΔ19-20 θαη ζε εθείλνλ ηνπ δηνηθεηηθνύ
Πιεξνθνξηθνύ. Απηόο ν λένο ξόινο ή θιάδνο ζα ζρεηίδεηαη κε ηελ ππνζηήξημε, αλά
ζπγθξόηεκα ή νκάδα ζρνιείσλ, ηόζν ησλ εθαξκνγώλ όζν θαη ησλ εξγαζηεξίσλ
Πιεξνθνξηθήο. Με ηνλ ηξόπν απηόλ ν θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζα κείλεη
αθνζησκέλνο ζην κάζεκά ηνπ, ζα κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηα επηζηεκνληθά θαη
δηδαθηηθά δξώκελα, ελώ ζα απνιακβάλεη, όπσο θαη νη ππόινηπνη θαζεγεηέο, ηνλ
εμνπιηζκό ζε επίπεδν «πειάηε-client», πξαθηηθή πνπ εθαξκόδεηαη ζηα παλεπηζηήκηα
ή θαη ζε άιια εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα. Καη απηά κε ηελ πξόβιεςε όηη ζην ζρνιείν
ηνπ αύξην νινέλα θαη ζα απμάλεηαη ε παξνπζία ησλ ΤΠΔ.

2.2 Ο Πληποθοπικόρ, η διδαζκαλία μαθημάηων, ηο επίπεδο μάθηζηρ
Οη πξνζεγγίζεηο πνπ επηθξάηεζαλ ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ηεο ππνινγηζηηθήο
ηερλνινγίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, είλαη νπζηαζηηθά ηξεηο (Παηδαγσγηθό
Ιλζηηηνύην, 1997).
1. Η ηερλνθεληξηθή ή θάζεηε πξνζέγγηζε, πνπ ζεσξεί ηνλ ππνινγηζηή σο απηόλνκν
γλσζηηθό αληηθείκελν, κε βαζηθή επηδίσμε ηελ απόθηεζε γλώζεσλ ζηε ιεηηνπξγία
ησλ ππνινγηζηώλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ ηεο Πιεξνθνξηθήο, ε εηζαγσγή ζηνλ
πξνγξακκαηηζκό ηνπο θαη ε απόθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ ζηε ρξήζε ηνπο.
2. Η νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε, κε ηνλ ππνινγηζηή ελζσκαησκέλν ζηα επηκέξνπο
γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ (ΠΣ) όισλ ησλ καζεκάησλ, σο
έθθξαζε κηαο νιηζηηθήο, δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλώζεο.
3. Η πξαγκαηνινγηθή ή κηθηή πξνζέγγηζε πνπ είλαη ζπλδπαζκόο ησλ δύν
πξνεγνύκελσλ πξνζεγγίζεσλ. Σηελ θαηεύζπλζε απηή παξέρεηαη ε δηδαζθαιία
ακηγνύο καζήκαηνο Πιεξνθνξηθήο, ελώ γίλεηαη κηα πξννδεπηηθή έληαμε ηεο ρξήζεο

ησλ ΤΠΔ ζηελ ππνζηήξημε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο όισλ ησλ γλσζηηθώλ
αληηθεηκέλσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ.
Η δηδαζθαιία καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ
1980 ζηα ΤΔΛ θαη ζηα Δληαία Πνιπθιαδηθά Λύθεηα (ΔΠΛ) θαη ζπλερίζηεθε κε ηελ
πεηξακαηηθή πηινηηθή εθαξκνγή ζε νξηζκέλα Γπκλάζηα θαη κε ηελ πιήξε έληαμή ηεο
ζε απηά ην 1993, ζύκθσλα κε ην πξαγκαηνινγηθό πξόηππν. Τε ζρνιηθή ρξνληά 199899 ε δηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο νινθιεξώζεθε κε ηελ εηζαγσγή ηεο ζην Δληαίν
Λύθεην θαη ηα καζήκαηα εηδηθόηεηαο ηνπ Τνκέα ηεο Πιεξνθνξηθήο ησλ ΤΔΔ ζήκεξα
πηα ΔΠΑΛ κε ηα (Δ.Π.Π.Σ., 1998; ΥΠΔΠΘ/Π.Ι., 1997; ΥΠΔΠΘ/Π.Ι., 1998; ΥΠΔΠΘΠ.Ι., 2000; Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην, 1997). Σηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000
άξρηζε ζην Γπκλάζην κηα πξνζπάζεηα εηζαγσγήο ηεο Γηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ζηε
γλώζε κε ην ΓΔΠΠΣ (2001) πνπ ζηα καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο νινθιεξώζεθε ην
2009-2010. Μέρξη ζήκεξα, ην πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ ηεο πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο αθνινπζεί ην νιηζηηθό πξόηππν εηζαγσγήο ηεο Πιεξνθνξηθήο κε ηελ
Πιεξνθνξηθή λα δηαρέεηαη ζηα επί κέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα. Απηό
δηαθνξνπνηείηαη ζην νινήκεξν Γεκνηηθό.
Τν ελδηαθέξνλ ησλ κειώλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο εζηηάδεηαη ζην επίπεδν
κάζεζεο ησλ καζεηώλ θαη γη’ απηό είλαη εύινγν ην εξώηεκα γηα ηελ πνηόηεηα ηεο
δηδαζθαιίαο ησλ καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο θαη κάιηζηα ζε παλειιαδηθό επίπεδν. Τν
ζέκα παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζην ρώξν ησλ Πιεξνθνξηθώλ γηα ηξεηο
ιόγνπο. Ο πξώηνο ζρεηίδεηαη κε ηελ επηζηεκνληθή πξνέιεπζή ηνπο, κηα θαη
πξνεξρόκελνη από ζρνιέο κε δηαθνξεηηθή λννηξνπία έρνπλ δηακνξθώζεη δηαθνξεηηθή
πξνζσπηθή ζεσξία ηεο δηδαζθαιίαο (Μαηζαγγνύξαο, 2004 ζ.188). Ο δεύηεξνο
ζρεηίδεηαη κε ηελ κέρξη πξόζθαηα απνπζία ηνπ Σρνιηθνύ Σύκβνπινπ Πιεξνθνξηθήο,
σο ζπληνληζηή ησλ καζεκάησλ κηαο πεξηνρήο. Καη ν ηξίηνο, ε απνπζία νπζηαζηηθνύ
ζπληνληζκνύ παλειιαδηθά, ζε ζέκαηα δηδαζθαιίαο θαη αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ θαη
έηζη θαη ηνπ επηπέδνπ δηδαζθαιίαο, ησλ κέζσλ θαη ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ. Απηό πξνο
ηελ θαηεύζπλζε ηεο ιήςεο ησλ θαηάιιεισλ απνθάζεσλ θαη δηνξζσηηθώλ
παξεκβάζεσλ, ζηε ινγηθή ηεο δηακνξθσηηθήο (formative) αμηνιόγεζεο
(Μαηζαγγνύξαο, 2004, ζ. 305-306). Παξακέλεη ινηπόλ επίθαηξν ην εξώηεκα γηα ην
επίπεδν κάζεζεο ζην νπνίν θζάλνπλ νη καζεηέο καο.

3. Έπεςνα ηος επιπέδος μάθηζηρ ηων ηελειοθοίηων ΓΕ.Λ.
Τα ηειεπηαία ρξόληα δηελεξγείηαη έξεπλα ζηνπο λενεηζεξρόκελνπο θνηηεηέο ηνπ
Τκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο, ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο
Γηδαθηηθή, κε ζθνπό ηελ όζν ην δπλαηό από κηα ηέηνηα έξεπλα αλίρλεπζε ηνπ
επίπεδνπ κάζεζεο ησλ απνθνίησλ ησλ ΓΔ.Λ. Η κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
έξεπλαο θαηά ην 2008-2009 δείρλεη, (Μπειεζηώηεο, Τξηαληαθύιινπ, 2009), όηη ζε
εξσηήζεηο πξώηνπ επηπέδνπ αλάθιεζεο ηεο γλώζεο, θαηά Bloom (1959), νη
πεξηζζόηεξνη θνηηεηέο έρνπλ θαιή αληαπόθξηζε (60%), κε κηθξό πνζνζηό λα έρεη
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ρακειή επίδνζε. Σε εξσηήζεηο ειέγρνπ θαηαλόεζεο ηεο γλώζεο, ην πνζνζηό
επηηπρνύο απάληεζεο ρακειώλεη κηα θαη ν κεγαιύηεξνο αξηζκόο θνηηεηώλ θαίλεηαη
λα πζηεξεί, αθνύ έλα 22,2% θαηά κέζν όξν απαληά ζσζηά ζην 80% ησλ εξσηήζεσλ.
Σε εξσηήζεηο ησλ επόκελσλ επηπέδσλ, εθαξκνγήο θαη αλάιπζεο, έρνπκε πάιη
ρακειά πνζνζηά, 24,4% θαη 26,7 αληίζηνηρα, ελώ ζην επίπεδν ηεο ζύλζεζεο όπνπ
ειέγρνπκε ηε δεκηνπξγηθή ηθαλόηεηα γηα ηε ζύλζεζε δηάζπαξησλ πιεξνθνξηώλ γηα
ηελ αληηκεηώπηζε ελόο πξνβιήκαηνο, θαη κεηά από αλαγσγή θαη ησλ «θελώλmissing» απαληήζεσλ, ν κέζνο όξνο ησλ ζσζηώλ απαληήζεσλ είλαη πάιη ρακειά,
ζην 20,7%. Από ηα παξαπάλσ ππάξρνπλ ελδείμεηο όηη, όζν αλεβαίλνπλ ηα επίπεδα
γλώζεο, κεηώλεηαη ην πνζνζηό ησλ καζεηώλ πνπ αληαπνθξίλεηαη ζε απηά. Οη
ελδείμεηο πζηέξεζεο ζηελ πνηόηεηα ησλ γλώζεσλ ππνδειώλνπλ όηη ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα ην πξόβιεκα είλαη πνιύ κεγαιύηεξν παλειιαδηθά, κηα θαη ην δείγκα
είλαη «κνλόπιεπξα ζεηηθό» ζε ζρέζε κε ηνλ νιηθό παλειιαδηθό καζεηηθό πιεζπζκό.
Έηζη, εληζρύεηαη ε αλάγθε θαηάζεζεο πξνηάζεσλ θαη γηα βειηησηηθέο παξεκβάζεηο
ζηε δηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην Λύθεην.

4. Σενάπιο ένηαξηρ ζηην εκπαιδεςηική διαδικαζία ζςζηήμαηορ
βάζηρ γνώζηρ με ζηοισεία αξιολόγηζηρ
Τα παξαπάλσ απνηειέζκαηα επηηείλνπλ ηελ αλάγθε θαηάζεζεο ππνζηεξηθηηθώλ
δξάζεσλ, πνπ ζε κηα από απηέο επηθεληξώλεηαη ζηε ζπλέρεηα ην άξζξν, κε ζηόρν ηελ
επίηεπμε νκνηνγέλεηαο παλειιαδηθά ζην επίπεδν κάζεζεο ησλ καζεηώλ καο ζηα
πιαίζηα πνπ θαζνξίδνληαη από ηα ΠΣ.
Η ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα, εηδηθά ζηα κε παλειιαδηθά εμεηαδόκελα καζήκαηα,
νθείιεηαη ζε έλα εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα πνπ δελ επλνεί έλα ηζόξξνπν επίπεδν
κάζεζεο ησλ καζεηώλ ηνπ, όπσο απηό ππαγνξεύεηαη από ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα
ζπνπδώλ πνπ αθνξνύλ ην ζύλνιν ησλ δηδαζθόκελσλ ζε θάζε κάζεκα. Ο ίδηνο ν
δηδάζθσλ θαζνξίδεη ην επίπεδν αμηνιόγεζεο, πνπ ζειεκέλα ή όρη ην ζπζρεηίδεη κε ην
επίπεδν ησλ δηδαζθαιηώλ ηνπ. Έηζη, γηα παξάδεηγκα ζηηο πξναγσγηθέο ελδνζρνιηθέο
εμεηάζεηο ηνπ Μαΐνπ-Ινπλίνπ έρνπκε παλειιαδηθά δηάθνξα επίπεδα αμηνιόγεζεο
καζεηώλ όζα θαη νη νκάδεο ησλ δηδαζθόλησλ, κε ζέκαηα ζπρλά αλάινγα ηνπ
επηπέδνπ ησλ δηδαζθαιηώλ ηνπο, πξάγκα πνπ θαιύπηεη ηηο όπνηεο αδπλακίεο, ηόζν ηνπ
δηδάζθνληα όζν θαη ηνπ ζπζηήκαηνο. Έηζη, αδηθνύληαη ή επλννύληαη καζεηέο θαη δελ
κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί έλα αμηόπηζην παλειιαδηθό ζύζηεκα ζπληνληζκνύ θαη
δηνξζσηηθώλ παξεκβάζεσλ επί ησλ πνηνηηθώλ παξακέηξσλ ησλ δηδαζθαιηώλ. Έλαο
ηέηνηνο ζπληνληζκόο βέβαηα κπνξεί λα γίλεη ή θαη γίλεηαη ζήκεξα ζε επίπεδν
πεξηνρήο, κέζσ ησλ Σρνιηθώλ Σπκβνύισλ, κε νδεγό ην αλαιπηηθό πξόγξακκα
ζπνπδώλ, ην ζρνιηθό βηβιίν (ζθνπόο θαη ζηόρνη αλά θεθάιαην καζήκαηνο), ηηο όπνηεο
νδεγίεο θνξέσλ ηνπ ππνπξγείνπ, ηελ πιεξνθόξεζε από εηδηθέο ζπγθεληξώζεηο θαη
από ηελ όπνηα αληαιιαγή απόςεσλ. Πώο όκσο απηόο ν ζπληνληζκόο κπνξεί λα
επεθηαζεί παλειιαδηθά;

Πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ελόο εζληθνύ ζπζηήκαηνο
βάζεο γλώζεο κε ειεγκέλα θαη δηδαθηηθά ζύκθσλα κε ην αλακελόκελν επίπεδν
κάζεζεο, βάζεη ησλ ΠΣ, ζηνηρεία αμηνιόγεζεο (ηεζη, δηαγσλίζκαηα, θ.ά.)
(Μαηζαγγνύξαο, 2003, ζ. 343; Μαηζαγγνύξαο, 2004; θεθ.5) θαη πιηθό δηδαζθαιίαο
(δξαζηεξηόηεηεο) γηα όια ηα καζήκαηα, από όπνπ ζα ππνρξενύηαη λα αληιεί ηα
ζέκαηά ηνπ ην ζρνιείν. Τν ζύζηεκα απηό είλαη ζύλεζεο ζε πνιιέο ρώξεο ηεο ΔΔ θαη
ελ κέξεη πξνεηνηκάζηεθε θαη εδώ κε ηε βάζε ζεκάησλ ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθήο
Έξεπλαο (ΚΔΔ, 2000), ελώ ίζσο ππάξρεη αξηζκόο κεκνλσκέλσλ πξνζπαζεηώλ, όπσο
κηα πξώηε έθδνζε βάζεο γλώζεο γηα ηελ Πιεξνθνξηθή ζην Γπκλάζην (έγγξαθν:
Γξαθείν Σρνιηθώλ Σπκβνύισλ Γ/λζεο ΓΔ Α’ Αζήλαο, 476/18-6-2009). Τα νθέιε ζα
είλαη πνιιαπιά, κηα θαη ν δηδάζθσλ ζα πξνζαξκόδεη ην κάζεκά ηνπ, πέξαλ ηνπ
επηπέδνπ ηεο ηάμεο πνπ απνηειεί θαη ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν κηαο δηδαζθαιίαο, πην
πνιύ θαη ζε απηό ην επίπεδν. Θα ππάξμεη έηζη έλα πην δίθαην ζύζηεκα αμηνιόγεζεο
ησλ καζεηώλ, ησλ θαζεγεηώλ θαη ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, κε πξνέθηαζε ηελ απνδνρή
ηνπ επηπέδνπ κάζεζεο ησλ καζεηώλ κηαο βαζκίδαο ηόζν από ηηο επόκελεο όζν θαη
από ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία. Η θαηάζηαζε απηή ζα αλαδείμεη αλάγθεο γηα ζσζηή
Πξόζζεηε Γηδαθηηθή Σηήξημε ζε νξηζκέλνπο καζεηέο ή πεξηνρέο, ηελ αλάγθε
επηθαηξνπνίεζεο βηβιίσλ θαη δηδαθηηθνύ πιηθνύ, ηελ αλαλέσζε εξγαζηεξηαθνύ
εμνπιηζκνύ ππνζηήξημεο ηνπ καζήκαηνο θαη,
ην θπξηόηεξν, ηελ αλάγθε
επηκόξθσζεο θαη ηελ πξνζαξκνγή ζε έλα θαιιίηεξν επίπεδν όινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
δπλακηθνύ. Πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή αλαπηύμακε έλα ηέηνην ζύζηεκα δηαρείξηζεο
ινγηζκηθνύ ζηνηρείσλ αμηνιόγεζεο θαη δξαζηεξηνηήησλ δηδαζθαιίαο.

5. Το ζύζηημα
Πξόθεηηαη γηα έλα δπλακηθό πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα πνπ πινπνηεί κηα βάζε γλώζεο
κε ππνζηεξηθηηθό πιηθό γηα ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο θαη κε δξαζηεξηόηεηεο
δηδαζθαιίαο. Τν ζύζηεκα δέρεηαη ζηνηρεία γηα δηάθνξα καζήκαηα/θεθάιαηα, από
δηαθνξεηηθέο ζρνιηθέο κνλάδεο, ελώ ζηελ παξνύζα θάζε ηνπ δελ πεξηιακβάλεη
ζηνηρεία βαζκνιόγεζεο καζεηώλ.

5.1 Η απσιηεκηονική ηος ζςζηήμαηορ
Τν πεξηβάιινλ επηηξέπεη ηελ απνκαθξπζκέλε εηζαγσγή θαη αλαδήηεζε ζηνηρείσλ
ελώ βαζίδεηαη ζε ζύζηεκα Πειάηε-Δμππεξεηεηή (Client-Server). Από ηελ πιεπξά
ηνπ εμππεξεηεηή απαηηεί ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Apache HTTP server κε ππνζηήξημε
γηα PHP θαη ηνλ MySQL server. Απνηειείηαη δε από ηξία βαζηθά ηκήκαηα (ζρήκα 1).
Τε βάζε δεδνκέλσλ (Data Base-DB), ζηελ νπνία θαηαρσξνύληαη ή αλαθηώληαη
ζηνηρεία από ην ρξήζηε, πνπ πινπνηείηαη από ην MySQL Data Base Management
System. Τε δηεπαθή (Graphical User Interface-GUI) κε ηελ νπνία ν ρξήζηεο
επηθνηλσλεί κε ηελ εθαξκνγή. Τν ηκήκα θώδηθα php, πνπ αλαιακβάλεη λα
επηθνηλσλεί κε ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο scripts: απηήλ
πνπ αθνξά ζηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ, εθείλε γηα ηελ εμαγσγή ζηνηρείσλ από ηε βάζε
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κέζσ ησλ επηινγώλ αλαδήηεζεο θαη απηήλ γηα ηελ εμαγσγή ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ
από ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηε βάζε δεδνκέλσλ.
GUI

IM

DB

Σσήμα 1: Γενική απσιηεκηονική ηος ζςζηήμαηορ

5.2 Η λειηοςπγία ηος ζςζηήμαηορ
Η εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ γίλεηαη απνκεκαθξπζκέλα, από ην ρξήζηε κέζσ ησλ
θαηάιιεισλ θνξκώλ (ζρήκα 2).

Σσήμα 2: Φόπμερ καηασώπηζηρ
Ο ρξήζεο, ηαπηνπνηείηαη από ην ζύζηεκα θαη επηιέγνληαο Βαζκίδα εθπαίδεπζεο,
Σρνιείν, Μάζεκα, Κεθάιαην, Φξόλν θαη Τύπν ηνπ αμηνινγηθνύ ή ηνπ ζηνηρείνπ
δηδαζθαιίαο ην ζπλδέεη ην αλάινγν αξρείν. Ωο ζηνηρεία αμηνιόγεζεο ελλννύκε ηα
νιηγόιεπηα ηεζη, ηηο σξηαίεο δνθηκαζίεο, ηηο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο, θ.ά. Δλώ σο
ζηνηρεία δηδαζθαιίαο κηα δξαζηεξηόηεηα, άζθεζε θ.ά. ζηνηρεία δπλακηθά
κεηαβαιιόκελα.
Η παξνρή πιεξνθνξηώλ από ην ζύζηεκα πξνθύπηεη από έλα Μεραληζκό Δμαγσγήο
Σπκπεξαζκάησλ (Inference Mechanism-IM), κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο θαηάιιειεο
θόξκαο.
Η πιεξνθνξία πνπ παξάγεηαη από ην ζύζηεκα έρεη δπλακηθέο πξνεθηάζεηο ζηελ
αμηνπνίεζή ηεο. Γηα παξάδεηγκα, από ηνλ Κσδηθό Σρνιείνπ/Γηδάζθνληα θαη
Μάζεκα/ Κεθάιαην, κπνξνύλ λα εμαρζνύλ παξαηεξήζεηο γηα ηα ηεζη ηνπ δηδάζθνληα
ζην ζρεηηθό κάζεκα, θ.ν.θ.

6. Επίλογορ και μελλονηική επγαζία
Η επηηπρία ησλ δηδαζθαιηώλ Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε
εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο, ε επηηπρήο αληηκεηώπηζε ησλ νπνίσλ ζρεηίδεηαη
κε ην επίπεδν κάζεζεο πνπ επηθέξεη. Από ηηο πνιιέο απηέο ζπληζηώζεο εζηηάζηεθε
ην άξζξν θαη δόζεθαλ πξνηάζεηο ζε δύν άμνλεο. Ο πξώηνο ζρεηίδεηαη κε ην βαζκό
απαζρόιεζεο ηνπ Πιεξνθνξηθνύ ζε θαζήθνληα δηάθνξα πξνο ηε δηδαζθαιία ησλ
καζεκάησλ ηνπ. Ο δεύηεξνο, κε έλα ζύζηεκα δηαρείξηζεο κηαο βάζεο γλώζεο από
όπνπ ζα αληινύληαη παλειιαδηθά ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ,
πηζηεύνληαο όηη απηή ε κεζνδνινγία ζα επεξεάζεη ζεηηθά ηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία.
Τελ πεξίνδν απηή εκπινπηίδνπκε ην ζύζηεκα ηόζν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ όζν θαη κε
ηελ ελζσκάησζε ζηνηρείσλ, πνπ κεηά ηε δηδαθηηθή ηνπο ελαξκόληζε κε ηα αλαιπηηθά
πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από θαζεγεηέο θαη θνξείο.
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