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Περίληψη 
1127 εκπαιδευτικοί πληροφορικής που διδάσκουν στη δηµόσια και ιδιωτική εκπαίδευση το µάθηµα 
Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) συµµετείχαν σε ποσοτική 
εµπειρική έρευνα µε τη χρήση e-ερωτηµατολογίων, κατά το σχολικό έτος 2009-2010. Τα e-
ερωτηµατολόγια περιελάµβαναν 252 ερωτήσεις, µε τις οποίες διερευνώνται πλήθος παραµέτρων που 
σχετίζονται µε το µάθηµα. Στην εργασία παρουσιάζεται το τµήµα της έρευνας που αφορά στις 
διδακτικές προσεγγίσεις που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διδασκαλία του µαθήµατος ΑΕΠΠ. 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, αναδεικνύεται ότι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν ενσωµατώσει επαρκώς τη 
σπειροειδή προσέγγιση στη διδασκαλία τους. Επίσης, παρατηρείται ποικιλοµορφία στις διδακτικές 
προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών κατά τη διδασκαλία των αλγοριθµικών εννοιών. 

Λέξεις κλειδιά: ∆ιδακτικές προσεγγίσεις, Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον, 
Εµπειρική Έρευνα 
 

Abstract 
1127 secondary teachers of Computer Science who teach the course Applications Development in a 
Programming Environment (ADPE) in public and private education participated in a quantitative 
empirical research using e-questionnaires during the school year 2009-2010. The e-questionnaire 
included 252 questions, which explores many issues related to the course. The paper presents a part of 
the research concerning the teaching approaches being taken by teachers. According to the results the 
teachers are not adequately use the spiral approach to teaching. Also, it appears that teachers use a 
variety of methods to teach algorithmic concepts. 
 
Keywords: Teaching approaches, Application Development in a Programming Environment, 
Empirical Research 

1. Εισαγωγή 
Η Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ), περιλαµβάνεται στα 
µαθήµατα του κύκλου Πληροφορικής και Υπηρεσιών της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης του 
Γενικού Λυκείου, διδάσκεται στη Γ΄ και στη ∆΄ τάξη ηµερησίων και εσπερινών λυκείων από 
το σχολικό έτος 1999-2000 και εξετάζεται σε πανελλαδικό επίπεδο. Το µάθηµα 
διαφοροποιείται σε τρία σηµεία σε σχέση µε τα υπόλοιπα πανελλαδικώς εξεταζόµενα 
µαθήµατα. 

1. Αποτελείται από διδακτικό πακέτο που περιλαµβάνει βιβλίο µαθητή, τετράδιο µαθητή 
και βιβλίο για τον καθηγητή [Βακάλη κ.α. (2010)]. 

2. Ως µεθοδολογία διδασκαλίας τού µαθήµατος προτείνεται η σπειροειδής προσέγγιση των 
ενοτήτων του. 

3. Το µάθηµα χαρακτηρίζεται εργαστηριακό. 

Το µάθηµα αποτέλεσε ένα εξ ολοκλήρου νέο γνωστικό αντικείµενο για τη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση. Παρόλα αυτά όµως α) δεν συνοδεύτηκε από κάποιον υποστηρικτικό µηχανισµό, 
που θα βοηθούσε τους διδάσκοντες και θα λειτουργούσε ανατροφοδοτικά και β) δεν 
διερευνήθηκαν ποτέ οι απόψεις των διδασκόντων, αλλά και των µαθητών για το µάθηµα, 



 

µέσω κάποιου επίσηµου φορέα. Ωστόσο, οι πρωτοβουλίες µάχιµων εκπαιδευτικών και 
ερευνητών συνεισέφεραν στη συζήτηση και στην υποστήριξη του µαθήµατος. 

Με δεδοµένο ότι το µάθηµα διδάσκεται στα σχολεία περισσότερα από δέκα χρόνια και µε 
αφορµή ενδεχόµενες αλλαγές για την εισαγωγή των µαθητών και µαθητριών στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση, παρουσιάζει ενδιαφέρον η διερεύνηση των απόψεων, των 
πρακτικών, των στάσεων και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών που καλούνται να διδάξουν 
το µάθηµα. Στο πλαίσιο αυτό θεωρήθηκε ότι η πραγµατοποίηση µιας έρευνας για τη 
διερεύνηση και την αποτύπωση πλήθους ζητηµάτων του µαθήµατος, θα ήταν χρήσιµη για την 
εκπαιδευτική κοινότητα. Η παρούσα εργασία εστιάζει σε ένα µέρος αυτής της έρευνας και 
πιο συγκεκριµένα στη διδακτική µεθοδολογία και τις διδακτικές προσεγγίσεις που 
ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διδασκαλία του µαθήµατος. 

2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
Στο µάθηµα ΑΕΠΠ διδάσκονται οι τρεις αλγοριθµικές συνιστώσες (δοµή ακολουθίας, δοµή 
επιλογής και δοµή επανάληψης), η δοµή δεδοµένων του πίνακα και στη συνέχεια 
διδάσκονται οι τρεις παραπάνω συνιστώσες και οι πίνακες σε επίπεδο προγραµµατισµού µε 
τη ΓΛΩΣΣΑ. Τέλος, η διδακτέα-εξεταστέα ύλη περιλαµβάνει τα υποπρογράµµατα, τα οποία 
συµπεριλήφθηκαν στην ύλη το σχολικό έτος 2002-2003. 

Με σκοπό την υποστήριξη του εκπαιδευτικού και τη διευκόλυνση της µάθησης του µαθητή, 
τόσο το βιβλίο µαθητή µε την δοµή που έχει, όσο στο βιβλίο καθηγητή µε τις οδηγίες που 
παρέχει «κατευθύνουν» τη µελέτη και τον τρόπο διδακτικής προσέγγισης για τη διδασκαλία 
των αλγοριθµικών δοµών. Ωστόσο, στο εισαγωγικό σηµείωµα του βιβλίου καθηγητή, οι 
συγγραφείς του διδακτικού πακέτου αναφέρουν ότι: «Το βιβλίο αυτό σε καµιά περίπτωση δεν 
αποτελεί πανάκεια για τη διεξαγωγή του µαθήµατος. …Θα πρέπει πάντως να σηµειώσουµε, ότι 
το βιβλίο καθηγητή δεν αποτελεί υποχρεωτικό υλικό για την οργάνωση και διεξαγωγή του 
µαθήµατος. Η χρησιµοποίησή του ή όχι επαφίεται σε σένα. Αποτελεί όµως σίγουρα ένα σηµείο 
αναφοράς…» [Βακάλη κ.α. (1999) σ. 3]. 

Ταυτόχρονα, το νέο αυτό γνωστικό αντικείµενο, έδωσε ώθηση στην έρευνα σχετικά µε τη 
διδασκαλία της αλγοριθµικής και του προγραµµατισµού στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 
Έτσι, η έρευνα εκτός των άλλων εστιάστηκε α) στη διερεύνηση των παρανοήσεων των 
µαθητών/τριών (βλέπε για παράδειγµα εργασίες των Τζιµογιάννη κ.α. (2005); Γρηγοριάδου 
κ.α. (2004); Αδαµόπουλου (2010) και β) στις διδακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία 
συγκεκριµένων ζητηµάτων του µαθήµατος (βλέπε για παράδειγµα εργασίες των Γρηγοριάδου 
κ.α. (2002); Βρακόπουλος κ.α. (2009). 

Αναδεικνύεται από τα παραπάνω ότι η διδασκαλία αποτελεί ένα πολύπλοκο σύστηµα, το 
οποίο απαιτεί ποικίλες προσεγγίσεις και ενσωµάτωση όλων των γνώσεων των εκπαιδευτικών. 
Υποστηρίζεται από τη βιβλιογραφία [Spiro et al. (1988); Putnam et al. (2000)] ότι η 
πολυπλοκότητα των εννοιών και των επιλογών µέσα στο ευρύ πλαίσιο της διδασκαλίας 
δηµιουργεί ένα πεδίο που δεν «έχει γερά θεµέλια». Πιο συγκεκριµένα αναφέρεται ότι όπως 
στις ιατρικές διαγνώσεις, στη λήψη αποφάσεων και στη συγγραφή, έτσι και η ειδίκευση στην 
διδασκαλία εξαρτάται από την ευελιξία και τις εφαρµογές του συστήµατος γνώσης το οποίο 
πρέπει συνεχώς να µεταβάλλεται και να εξελίσσεται βασισµένο στο πλαίσιο που θα έχει 
εφαρµογή. Με άλλα λόγια, η διδασκαλία µοιάζει µε διάφορα πραγµατικά προβλήµατα τα 
οποία δεν έχουν µία γνωστή σωστή ή αποδοτικότερη λύση σε σχέση µε κάποια άλλη λύση. 

3. Ο σχεδιασµός και η διεξαγωγή της έρευνας 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται τµήµα της έρευνας που σχεδιάστηκε για να µελετήσει 
και να καταγράψει τις απόψεις, τις θέσεις και τις προτάσεις των εκπαιδευτικών που έχουν 
διδάξει το µάθηµα ΑΕΠΠ. 

Για να µελετηθεί το θέµα, επιλέχθηκε η πραγµατοποίηση µίας εµπειρικής ποσοτικής έρευνας, 
η οποία αποτελεί επεξηγηµατική µελέτη σφυγµοµέτρησης [Bird et al. (1999)] µε δύο e-



 

ερωτηµατολόγια που περιελάµβαναν ως επί το πλείστον ερωτήσεις κλειστού τύπου. 
Επιπλέον, στο τέλος κάθε ενότητας ερωτήσεων, οι συµµετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να 
καταγράψουν τις απόψεις τους σε µία ερώτηση ανοικτού τύπου. Το πρώτο ερωτηµατολόγιο 
δηµιουργήθηκε για να ερευνήσει την τεχνολογική, παιδαγωγική γνώση και τη γνώση 
περιεχοµένου (Technological, Pedagogical and Content Knowledge, TPACK) [Mishra & 
Koehler (2006)] των εκπαιδευτικών και περιελάµβανε 29 ερωτήσεις [Doukakis et al. (2010)]. 
Το δεύτερο ερωτηµατολόγιο στόχευε να ερευνήσει πλήθος ζητηµάτων του µαθήµατος και 
περιελάµβανε 223 ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου. Για το σχεδιασµό του λήφθηκαν 
υπόψη α) η έρευνα των Κοίλια κ.α. (2004) και β) ανακοινώσεις και δηµοσιεύσεις σχετικά µε 
το µάθηµα. Υπήρχαν ερωτήσεις για τη διερεύνηση α) του τρόπου διδασκαλίας της 
κωδικοποίησης αλγορίθµων, β) του τρόπου χρήσης του εργαστηρίου κατά τη διδασκαλία του 
µαθήµατος και τον τρόπο που αυτό αξιοποιείται, γ) του βαθµού αξιοποίησης του διδακτικού 
πακέτου και την ικανοποίηση των διδασκόντων από αυτό, δ) της ανάγκης αύξησης των ωρών 
διδασκαλίας του µαθήµατος, ε) θεµάτων διδακτικής προσέγγισης του µαθήµατος, στ) των 
µεθόδων αξιολόγησης που χρησιµοποιούν οι εκπαιδευτικοί, ζ) των απόψεων των 
εκπαιδευτικών για τη βαθµολόγηση των γραπτών των πανελληνίων εξετάσεων, η) του 
εκπαιδευτικού υλικού που χρησιµοποιούν οι εκπαιδευτικοί, θ) του τρόπου ενηµέρωσης των 
εκπαιδευτικών για ζητήµατα του µαθήµατος, ι) της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στο 
µάθηµα και ια) του προφίλ των συµµετεχόντων στην έρευνα [∆ουκάκης κ.α. (2010)]. Τα 
ερωτηµατολόγια αναπτύχθηκαν ηλεκτρονικά µέσω του δικτυακού τόπου 
www.kwiksurveys.com. Η συµπλήρωση ήταν δυνατή µόνο ηλεκτρονικά µέσω του 
διαδικτύου. Η πρώτη ανακοίνωση για την έρευνα και την έναρξη συµπλήρωσης των 
ερωτηµατολογίων έγινε στο διαδικτυακό βήµα συζήτησης «Το Στέκι των Πληροφορικών» 
στις 13/11/2009. 

Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στη συνέχεια προέρχονται από την επεξεργασία των 
δεδοµένων 1127 ερωτηµατολογίων. Το δείγµα της έρευνας δεν προέκυψε µε την εφαρµογή 
τυχαίας δειγµατοληψίας, αλλά προήλθε από τους εκπαιδευτικούς που αποφάσισαν να 
συµπληρώσουν τα e-ερωτηµατολόγια. Σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία της 
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ, σχολικό έτος 2006-2007), οι διδάσκοντες και οι 
διδάσκουσες Πληροφορικής των Γενικών Λυκείων ανέρχονται σε 1712. Το δείγµα της 
έρευνας είναι πληθυσµιακά αντιπροσωπευτικό ανά περιφέρεια και ανά φύλο. 

4. Αποτελέσµατα της έρευνας 
Στις ακόλουθες παραγράφους θα παρουσιαστούν τα δηµογραφικά στοιχεία του δείγµατος, θα 
ακολουθήσει περιγραφική στατιστική του τρόπου διδασκαλίας των αλγοριθµικών 
συνιστωσών και των δοµών δεδοµένων, καθώς και των υποπρογραµµάτων. Τέλος, θα 
παρουσιαστούν οι στατιστικά σηµαντικές διαφορές που εµφανίζονται. 

4.1. Περιγραφική στατιστική του δείγµατος 

Οι συµµετέχουσες αποτελούν το 35% του δείγµατος της έρευνας, έναντι του 39% του 
συνόλου των γυναικών εκπαιδευτικών Πληροφορικής στα Γενικά Λύκεια (σύµφωνα µε τα 
στοιχεία της ΕΣΥΕ). Η πλειοψηφία των διδασκόντων του δείγµατος (62%) κατέχει βασικό 
τίτλο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ποσοστό 35% διαθέτει µεταπτυχιακό και οι υπόλοιποι 
διδακτορικό (3%). Ποσοστό 76% των συµµετεχόντων ανήκουν στον κλάδο ΠΕ19, ενώ οι 
υπόλοιποι στον κλάδο ΠΕ20. Η ηλικία των συµµετεχόντων είναι σε ποσοστό 96% µικρότερη 
των 50 ετών, ενώ το 75% είναι κάτω από 40 ετών. ∆εν συµµετείχαν στην έρευνα 
εκπαιδευτικοί άνω των 60 ετών. Η προϋπηρεσία τους στη διδασκαλία του µαθήµατος ΑΕΠΠ 
φαίνεται στον Πίνακα 1. 



 

Πίνακας 1. Προϋπηρεσία των συµµετεχόντων στη διδασκαλία του µαθήµατος ΑΕΠΠ 

Έτη προϋπηρεσίας Ποσοστό % 
1 - 3 24 
4 - 6 30 
7 - 9 27 

Περισσότερα από 9 19 
 

Η προϋπηρεσία των συµµετεχόντων στη διδασκαλία της Πληροφορικής στη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση φαίνεται στην Εικόνα 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1. Έτη προϋπηρεσίας των συµµετεχόντων σε ποσοστά 

4.2. ∆ιδακτικές προσεγγίσεις κατά τη διδασκαλία των αλγοριθµικών δοµών 

Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιαστεί ο τρόπος διδασκαλίας κάθε αλγοριθµικής 
συνιστώσας, των πινάκων καθώς και του τρόπου διδασκαλίας των υποπρογραµµάτων. Στη 
συνέχεια, θα παρουσιαστούν οι στατιστικά σηµαντικές διαφορές που εµφανίζονται. 

Οι εκπαιδευτικοί στην πρώτη ερώτηση που τους τέθηκε, αναδεικνύουν ότι διδάσκουν στο 
µάθηµα τόσο ψευδογλώσσα όσο και ΓΛΩΣΣΑ (Εικόνα 2). Όπως προκύπτει από τα ποσοστά 
η στάση αυτή φαίνεται να υιοθετείται από το σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών (ποσοστό 
90%) µε µία µικρή αλλά όχι αµελητέα εξαίρεση σε ποσοστό 10%. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2. ∆ιδασκαλία κωδικοποίησης αλγορίθµων σε ποσοστά 

Το βιβλίο όπως ήδη αναφέρθηκε ακολουθεί τη σπειροειδή προσέγγιση διδασκαλίας. Φαίνεται 
από τα αποτελέσµατα της έρευνας ότι η προσέγγιση αυτή έχει ερµηνευτεί µε διαφορετικούς 
τρόπους από τους εκπαιδευτικούς. Έτσι, στους εκπαιδευτικούς ζητήθηκε να απαντήσουν αν 
συµφωνούν ή διαφωνούν µε την πρόταση «∆ιδάσκω το µάθηµα µε τη σειρά των κεφαλαίων 
που υπάρχουν στο βιβλίο». Ποσοστό µεγαλύτερο από 70% δηλώνει ότι δεν διδάσκει το 
µάθηµα µε τη σειρά των κεφαλαίων όπως αυτά έχουν καταγραφεί στο διδακτικό πακέτο. 
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Εικόνα 3. ∆ιδακτική προσέγγιση διδασκαλίας των κεφαλαίων σε ποσοστά 

Τα παραπάνω ποσοστά διαφοροποιήθηκαν σηµαντικά, όταν ζητήθηκε από τους 
εκπαιδευτικούς να απαντήσουν αν συµφωνούν µε την πρόταση «∆ιδάσκω το µάθηµα βάσει 
της σπειροειδούς προσέγγισης που προβλέπουν οι οδηγίες και το διδακτικό πακέτο». Ένας 
στους δύο εκπαιδευτικούς δήλωσε ότι χρησιµοποιεί τη σπειροειδή προσέγγιση (Εικόνα 4). 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 4. Η επιλογή της σπειροειδούς προσέγγισης διδασκαλίας των κεφαλαίων σε ποσοστά 

Ταυτόχρονα όταν ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να απαντήσουν αν συµφωνούν ή 
διαφωνούν µε την πρόταση «Ολοκληρώνω τη διδασκαλία όλων των δοµών (ακολουθία, 
επιλογή, επανάληψη, πίνακες) και στη συνέχεια διδάσκω την κωδικοποίηση σε ΓΛΩΣΣΑ», τα 
ποσοστά συµφωνούν µε την προηγούµενη ερώτηση και άρα αναδεικνύεται ότι ένας στους 
δύο εκπαιδευτικούς χρησιµοποιεί τη σπειροειδή προσέγγιση διδασκαλίας, διδάσκοντας 
παράλληλα τις αλγοριθµικές συνιστώσες µε τον προγραµµατισµό στη ΓΛΩΣΣΑ. 

 

 

 

 

 
Εικόνα 5. Προσέγγιση διδασκαλίας µεταξύ ψευδογλώσσας και ΓΛΩΣΣΑΣ 

Το βιβλίο καθηγητή προτείνει ένα πρόγραµµα διδασκαλίας των κεφαλαίων του βιβλίου 
µαθητή βάσει της σπειροειδούς προσέγγισης. Σύµφωνα µε αυτό, ο εκπαιδευτικός µπορεί να 
πραγµατοποιεί παράλληλα τη διδασκαλία των αλγοριθµικών δοµών στην τάξη και την 
ανάπτυξη προγραµµάτων στο εργαστήριο. Συνεπώς η σειριακή διδασκαλία αποτελεί το 
αντίθετο µοντέλο από τη σπειροειδή προσέγγιση και άρα τα ποσοστά στην πρόταση 
«∆ιδάσκω το µάθηµα µε τη σειρά των κεφαλαίων που υπάρχουν στο βιβλίο» και στην πρόταση 
«Ολοκληρώνω τη διδασκαλία όλων των δοµών (ακολουθία, επιλογή, επανάληψη, πίνακες) και 
στη συνέχεια διδάσκω την κωδικοποίηση σε ΓΛΩΣΣΑ» θα έπρεπε να είναι παρόµοια. Από τα 
παραπάνω αναδεικνύεται ότι η σπειροειδής προσέγγιση διδασκαλίας έχει ερµηνευτεί µε 
διαφορετικούς τρόπους από τους εκπαιδευτικούς. 

Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, η σπειροειδής προσέγγιση στηρίζεται στις αρχές µάθησης που 
έχουν αναπτύξει οι Bruner (1966) και Ausubel (1968) και µπορούν να έχουν εφαρµογή κατά 

∆ιδάσκω το µάθηµα βάσει της σπειροειδούς 
προσέγγισης που προβλέπουν οι οδηγίες και το 

διδακτικό πακέτο (120)
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∆ιδάσκω το µάθηµα µε τη σειρά των κεφαλαίων που 
υπάρχουν στο βιβλίο (119)
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Ολοκληρώνω τη διδασκαλία όλων των δοµών 
(ακολουθία, επιλογή, επανάληψη, πίνακες) και στη 
συνέχεια διδάσκω την κωδικοποίηση σε ΓΛΩΣΣΑ (14)
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τη διδασκαλία του προγραµµατισµού σε αρχάριους. Ο Ausubel υποστηρίζει τις αρχές α) της 
προοδευτικής διαφοροποίησης (όπου πρέπει πρώτα να τίθεται το ευρύτερο πλαίσιο, και στη 
συνέχεια να προσφέρεται η επί µέρους γνώση), β) της ενσωµατωµένης συσχέτισης (ο 
µαθητής να ψάχνει για σχέσεις ανάµεσα σε αυτά που ξέρει και αυτά που µαθαίνει) και γ) της 
χρήσης των προκαταβολικών οργανωτών (advance organizers), όπου αποτελούν τον τρόπο 
σύνδεσης της νέας µε την παλιά γνώση. Οι προκαταβολικοί οργανωτές είναι τα «κέντρα» 
πάνω στα οποία θα δοµηθεί η νέα γνώση και πρέπει να περιέχουν αρκετά ασαφείς και 
γενικόλογες έννοιες [Κολιάδης (2002)]. Ταυτόχρονα, η δόµηση της ύλης κατά τον Bruner 
µπορεί να γίνει µε τη µορφή ενός σπειροειδούς διαγράµµατος που αποτελείται από 
οµόκεντρους κύκλους, όπου στους εσωτερικούς θα προβλέπονται οι βασικές έννοιες και 
ορισµοί και όσο προχωράµε προς τα έξω θα υπάρχουν περισσότερες λεπτοµέρειες, 
διερεύνηση στο θέµα και εµβάθυνση και γενίκευση των γνώσεων [Κολιάδης (2002)]. 

Σύµφωνα µε τον Shneiderman (1977) µία διδακτική προσέγγιση εναρµονισµένη µε το 
παραπάνω γνωσιακό µοντέλο είναι η παράλληλη διδασκαλία ενός µικρού µέρους 
συντακτικών γνώσεων (εκµάθηση µίας γλώσσας προγραµµατισµού) και ενός µικρού µέρους 
των αλγοριθµικών δοµών. Αυτές οι γνώσεις µπορούν να ενσωµατωθούν στην γνωσιακή δοµή 
που έχει ήδη αναπτύξει ο µαθητής. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά «Η γνώση σχετικά µε το 
συντακτικό πρέπει να προσφέρεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, αφού ενσωµατώνεται µέσω 
της επανάληψης. Η ανάπτυξη της αλγοριθµικής σκέψης αποκτιέται µέσω ουσιαστικών 
παραδειγµάτων τα οποία είναι δύσκολο να ξεχαστούν αλλά πρέπει να παρουσιάζονται σε µικρά 
τµήµατα τα οποία είτε θα έχουν µικρές διαφοροποιήσεις, είτε θα είναι υψηλότερου επιπέδου 
γνώση της προϋπάρχουσας γνώσης» [Shneiderman (1977), σελ. 197]. Συνολικά, η σπειροειδής 
προσέγγιση διδασκαλίας είναι η παράλληλη απόκτηση συντακτικών και αλγοριθµικών 
γνώσεων µε καθορισµένη σειρά και µε την αξιοποίηση κατάλληλων παραδειγµάτων που 
έχουν αυξανόµενο βαθµό δυσκολίας. 

Τέλος, είναι χρήσιµο να αναδειχτεί ότι όταν ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να 
απαντήσουν αν συµφωνούν ή διαφωνούν µε την πρόταση «Στα κεφάλαια της αλγοριθµικής 
σχεδίασης µε την ψευδογλώσσα (κεφ. 2, 3) δεν διαθέτω πολλές ώρες, αλλά πραγµατοποιώ 
εισαγωγή στις αλγοριθµικές δοµές και κωδικοποιώ αλγορίθµους κυρίως σε ΓΛΩΣΣΑ» το 
µεγαλύτερο ποσοστό (74%) διαφώνησε, αναδεικνύοντας ότι το βάρος της διδασκαλίας τους 
«πέφτει» στις αλγοριθµικές δοµές και λιγότερο στις προγραµµατιστικές τεχνικές (Εικόνα 6). 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 6. ∆ιάθεση ωρών διδασκαλίας µεταξύ αλγοριθµικής και προγραµµατισµού 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα αφορούσαν συνολικά τη διδασκαλία του µαθήµατος ΑΕΠΠ. 
Παρατηρείται µία σχετική ποικιλία στη φιλοσοφία της διδασκαλίας του µαθήµατος. Στην 
έρευνα καταγράφηκε και η διδακτική προσέγγιση που χρησιµοποιούν οι εκπαιδευτικοί κατά 
τη διδασκαλία των αλγοριθµικών συνιστωσών, των πινάκων και των υποπρογραµµάτων. 

4.2.1. ∆οµή ακολουθίας 

Η πρώτη συνιστώσα αλγόριθµου που διδάσκεται είναι η δοµή ακολουθίας. Το βιβλίο µαθητή 
παρουσιάζει το ακόλουθο απλό πρόβληµα που απαιτεί σειριακή εκτέλεση εντολών: «Να 
διαβασθούν δύο αριθµοί, να υπολογισθεί και να εκτυπωθεί το άθροισµά τους». Στη συνέχεια α) 
αναπτύσσει τον αλγόριθµο και β) πραγµατοποιεί εικονική εκτέλεση του αλγόριθµου. Στο 
βιβλίο καθηγητή αναφέρει ως προς το ζήτηµα της παρουσίασης της δοµής: «εισαγωγή στη 
δοµή της ακολουθίας µε χρήση απλών παραδειγµάτων». Έτσι στους εκπαιδευτικούς ζητήθηκε 

Στο κεφάλαιο της αλγοριθµικής σχεδίασης µε την 
ψευδογλώσσα (κεφ. 2, 3) δεν διαθέτω πολλές ώρες, 
αλλά πραγµατοποιώ εισαγωγή στις αλγοριθµικές 
δοµές και κωδικοποιώ αλγορίθµους κυρίως σε 

ΓΛΩΣΣΑ (122)

26,23

73,77
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να απαντήσουν αν συµφωνούν ή διαφωνούν µε την πρόταση «Ξεκινώ στη δοµή ακολουθίας 
πρώτα µε εκτέλεση αλγορίθµων και µετά µε ανάπτυξη αλγορίθµων». Οι εκπαιδευτικοί 
εµφανίζονται µοιρασµένοι ως προς τον τρόπο που προσεγγίζουν διδακτικά τη δοµή 
ακολουθίας (Εικόνα 7). 

 

 

 

 

 
 

 

Εικόνα 7. ∆ιδακτικές προσεγγίσεις στη δοµή ακολουθίας σε ποσοστά 

4.2.2. ∆οµή επιλογής 

Στη δοµή επιλογής το διδακτικό πακέτο προσεγγίζει µε δύο τρόπους τις εντολές απλής, 
σύνθετης, πολλαπλής επιλογής και την περίπτωση των εµφωλευµένων εντολών επιλογής. Στο 
δεύτερο κεφάλαιο (ψευδογλώσσα) η σειρά διδασκαλίας είναι απλή εντολή επιλογής, σύνθετη 
εντολή επιλογής, πολλαπλή εντολή επιλογής και, τέλος, εµφωλευµένες εντολές επιλογής. Στο 
όγδοο κεφάλαιο (ΓΛΩΣΣΑ) η σειρά παρουσίασης των εντολών επιλογής είναι απλή, 
σύνθετη, εµφωλευµένες εντολές επιλογής και, τέλος, η πολλαπλή εντολή επιλογής. Οι 
οδηγίες στο βιβλίο καθηγητή προτρέπουν για τη σειρά απλή, σύνθετη, πολλαπλή και 
εµφωλευµένες εντολές επιλογής, τόσο στο δεύτερο κεφάλαιο, όσο και στο όγδοο κεφάλαιο. 
Έτσι στους εκπαιδευτικούς ζητήθηκε να επιλέξουν τη σειρά µε την οποία διδάσκουν τις 
εντολές της δοµής επιλογής (Εικόνα 8). 
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Εικόνα 8. ∆ιδακτικές προσεγγίσεις στη δοµή επιλογής σε ποσοστά 

Οι εκπαιδευτικοί σε πολύ µεγάλο ποσοστό ακολουθούν τις οδηγίες του διδακτικού πακέτου, 
αφού οι δύο ακριανές στήλες είναι οι προτεινόµενοι τρόποι διδακτικής προσέγγισης που 
προβλέπονται από το βιβλίο µαθητή. 

4.2.3. ∆οµή επανάληψης 

Στη δοµή επανάληψης το διδακτικό πακέτο προσεγγίζει τις εντολές µε τη σειρά 
Όσο…επανάλαβε, Μέχρις_ότου και τέλος την εντολή Για…από…µέχρι. Οι οδηγίες του 
βιβλίου καθηγητή κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Έτσι στους εκπαιδευτικούς ζητήθηκε να 
επιλέξουν τη σειρά µε την οποία διδάσκουν τις εντολές της δοµής επανάληψης (Εικόνα 9). 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, µόνο ένας στους δύο εκπαιδευτικούς ακολουθεί τις οδηγίες 
του διδακτικού πακέτου. Ποσοστό 50% των εκπαιδευτικών χρησιµοποιεί διαφορετική 

Ξεκινώ στη δοµή ακολουθίας πρώτα µε εκτέλεση 

αλγορίθµων και µετά µε ανάπτυξη αλγορίθµων (124)
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διδακτική προσέγγιση για τη διδασκαλία των εντολών επανάληψης, µε 1 στους 4 
εκπαιδευτικούς να ξεκινά τη διδασκαλία µε την εντολή Για…από…µέχρι. 
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Εικόνα 9. ∆ιδακτικές προσεγγίσεις στη δοµή επανάληψης σε ποσοστά 

4.2.4. Πίνακες 

Στο κεφάλαιο των δοµών δεδοµένων και στο κεφάλαιο των πινάκων, οι πίνακες 
προσεγγίζονται µε τη σειρά: µονοδιάστατοι, δισδιάστατοι και στη συνέχεια οι επεξεργασίες 
τους (αναζήτηση, ταξινόµηση, συγχώνευση κ.α.). Από τους εκπαιδευτικούς ζητήθηκε να 
απαντήσουν αν συµφωνούν ή διαφωνούν µε την πρόταση: «∆ιδάσκω πρώτα µονοδιάστατους 
πίνακες και τις επεξεργασίες πινάκων σε αυτούς και στη συνέχεια δισδιάστατους πίνακες και τις 
επεξεργασίες πινάκων σε αυτούς». Οι εκπαιδευτικοί στη συντριπτική πλειοψηφία (93%) 
ολοκληρώνουν τους µονοδιάστατους πίνακες και τις επεξεργασίες τους και στη συνέχεια 
προχωρούν στους δισδιάστατους (Εικόνα 10). 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10. ∆ιδακτικές προσεγγίσεις στους πίνακες σε ποσοστά 

4.2.5. Υποπρογράµµατα 

Τα υποπρογράµµατα προσεγγίζονται από το βιβλίο µαθητή µε την παρουσίαση του 
ακόλουθου απλού προβλήµατος χρήσης διαδικασιών και συναρτήσεων: «Να γραφεί 
πρόγραµµα, το οποίο υπολογίζει το εµβαδό του κύκλου από την ακτίνα του». Όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρεται στο βιβλίο: «…το πρόγραµµα είναι πολύ απλό και µπορεί 
κάλλιστα να γραφεί χωρίς τη χρήση υποπρογραµµάτων…» [Βακάλη κ.α. (2010), σελ. 211]. 
Αρχικά αναλύει το πρόβληµα σε υποπροβλήµατα, στη συνέχεια αναπτύσσει τις διαδικασίες 
και τη συνάρτηση που χρειάζονται και στη συνέχεια εµφανίζει το πρόγραµµα που καλεί τα 
υποπρογράµµατα. Στη συνέχεια πραγµατοποιεί εικονική εκτέλεση του προγράµµατος. Έτσι 
στους εκπαιδευτικούς ζητήθηκε να απαντήσουν αν συµφωνούν ή διαφωνούν µε την πρόταση 
«Στον τµηµατικό προγραµµατισµό διδάσκω πρώτα εκτέλεση προγραµµάτων µε 
υποπρογράµµατα και στη συνέχεια αναπτύσσω προγράµµατα µε υποπρογράµµατα». ∆ύο στους 
τρεις εκπαιδευτικούς προσεγγίζουν διδακτικά τα υποπρογράµµατα αρχικά µε εικονική 
εκτέλεση και στη συνέχεια προχωρούν σε ανάπτυξη προγραµµάτων µε υποπρογράµµατα 
(Εικόνα 11). 

∆ιδάσκω πρώτα µονοδιάστατους πίνακες και τις 
επεξεργασίες πινάκων σε αυτούς και στη συνέχεια 
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Εικόνα 11. ∆ιδακτικές προσεγγίσεις στα υποπρογράµµατα σε ποσοστά 

Στο κεφάλαιο των υποπρογραµµάτων, η διδακτική προσέγγιση που προτείνεται στο βιβλίο 
µαθητή είναι: ένα ολοκληρωµένο παράδειγµα χρήσης υποπρογραµµάτων, στη συνέχεια 
ακολουθούν οι συναρτήσεις και οι διαδικασίες και ολοκληρώνεται µε ένα παράδειγµα του 
τρόπου που περνούν οι παράµετροι από το πρόγραµµα σε µία διαδικασία. Έτσι στους 
εκπαιδευτικούς ζητήθηκε να επιλέξουν τη σειρά µε την οποία διδάσκουν τα υποπρογράµµατα 
(Εικόνα 12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 12. ∆ιδακτικές προσεγγίσεις στα υποπρογράµµατα σε ποσοστά 

Η εικόνα αναδεικνύει την ποικιλία των διδακτικών προσεγγίσεων που ακολουθούν οι 
εκπαιδευτικοί. Τα ποσοστά είναι µοιρασµένα και προβάλλουν τη σχετική αυτονοµία των 
εκπαιδευτικών κατά την επιλογή της διδακτικής προσέγγισης για τη διδασκαλία της 
συγκεκριµένης ενότητας. Μία εξήγηση για την αλλαγή που παρατηρείται ως προς το ζήτηµα 
του βαθµού υιοθέτησης της πρότασης του βιβλίου µαθητή είναι ότι το κεφάλαιο αυτό 
προστέθηκε στην διδακτέα-εξεταστέα ύλη αργότερα από την έναρξη διδασκαλίας του 
µαθήµατος. Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι εκπαιδευτικοί είχαν εγκαθιδρύσει τις πεποιθήσεις τους 
για τον τρόπο διδασκαλίας του µαθήµατος και ως εκ τούτου επέλεξαν µε σχετική αυτονοµία 
και χειραφέτηση τον τρόπο που θα διδάξουν το νέο αυτό κεφάλαιο. 

4.3. Στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

Παρατηρείται θετική συσχέτιση ανάµεσα σε αυτούς που δηλώνουν ότι «∆ιδάσκουν το 
µάθηµα βάσει της σπειροειδούς προσέγγισης που προβλέπουν οι οδηγίες και το διδακτικό 
πακέτο» µε αυτούς που λαµβάνουν υπόψη τους σε µεγάλο βαθµό κατά τη διδασκαλία τις 
οδηγίες του βιβλίου καθηγητή (x2=22.42, df =4, p<0.05) και µε τους συµµετέχοντες που 
δηλώνουν ότι «∆ιδάσκουν την κωδικοποίηση αλγορίθµων σε µία δοµή (ακολουθία, επιλογή, 
επανάληψη) πρώτα σε ψευδογλώσσα και προτού προχωρήσουν στην επόµενη δοµή 
διδάσκουν την κωδικοποίηση αλγορίθµων και σε ΓΛΩΣΣΑ» (x2=12.75, df=1, p<0.05). 
Αντίθετα παρατηρείται αρνητική συσχέτιση ανάµεσα στην πρώτη δήλωση και της δήλωσης 
«∆ιδάσκω το µάθηµα µε τη σειρά των κεφαλαίων που υπάρχουν στο βιβλίο» (x2=25.08, df=1, 
p<0.05). 
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Στις ερωτήσεις που εξέταζαν το «πώς κατανέµουν το διδακτικό χρόνο ανάµεσα σε 
ψευδογλώσσα και ΓΛΩΣΣΑ» ειδικά «στη ∆οµή επιλογής», και οµοίως «στη ∆οµή 
επανάληψης» και «στους πίνακες», υπήρχε σηµαντική θετική συσχέτιση για την κατανοµή 
αυτή ανάµεσα στη δοµή επιλογής και τη δοµή επανάληψης (Χ2=1087.75, df=16, p<0.05), 
ανάµεσα στη δοµή επανάληψης και τους πίνακες (Χ2=485.64, df=16, p<0.05), και ανάµεσα 
στη δοµή επιλογής και τους πίνακες (Χ2=365.09, df=16, p<0.05). ∆ηλαδή, ενώ σε όλες τις 
αλγοριθµικές συνιστώσες και τη δοµή δεδοµένων του πίνακα οι περισσότεροι συµµετέχοντες  
διαθέτουν σταθερά περισσότερες ώρες στην ψευδογλώσσα σε σχέση µε τη ΓΛΩΣΣΑ, 
ωστόσο στους πίνακες πληθαίνουν οι περιπτώσεις των εκπαιδευτικών που βασίζονται 
περισσότερο στη ΓΛΩΣΣΑ, χωρίς όµως και πάλι να αποτελούν την πλειοψηφία. 

Τέλος, στις ερωτήσεις που ερευνούσαν τη σειρά µε την οποία διδάσκουν τις εντολές της 
δοµής επιλογής, µεταξύ της απλής, σύνθετης, πολλαπλής και εµφωλευµένων εντολών 
επανάληψης, και τις εντολές της δοµής επανάληψης, µεταξύ των Όσο, Μέχρις_ότου και Για, 
υπάρχει θετική συσχέτιση (x2=45.82, df=16, p<0.05), δηλαδή αυτοί που ακολουθούν την 
προτεινόµενη σειρά του διδακτικού πακέτου, το κάνουν τόσο για τη δοµή επιλογής όσο και 
επανάληψης. 

4. Συµπεράσµατα 
Ιστορικά, η ειδικότητα των εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕ19-20) έχει προκύψει από 
άτοµα µε διαφορετικές αφετηρίες και συνεχίζει να εµπλουτίζεται µε απόφοιτους από τµήµατα 
Πληροφορικής που έχουν διαφορετικό προσανατολισµό, δηλαδή διαφορετικά προγράµµατα 
σπουδών που πολλές φορές δεν καλύπτουν κατάλληλα την ύλη των µαθηµάτων που 
διεξάγονται στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση και πιο συγκεκριµένα το µάθηµα ΑΕΠΠ. 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής που διδάσκουν το µάθηµα στη συντριπτική 
πλειοψηφία δεν είχαν παρακολουθήσει το µάθηµα ΑΕΠΠ κατά τη φοίτησή τους στη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αφού δεν υπήρχε ως µάθηµα, και έτσι δεν έχουν εκτεθεί σε µία 
άτυπη «µαθητεία» που πιθανώς να επηρέαζε τον τρόπο διδασκαλίας τους [Μαυρογιώργος 
(2005)]. Έτσι, οι πρώτες εµπειρίες των εκπαιδευτικών προκύπτουν κυρίως από την 
τριτοβάθµια εκπαίδευση, όπου α) είτε µέσω µαθηµάτων κυρίως προγραµµατισµού και 
λιγότερο αλγοριθµικής, β) είτε µέσω της παιδαγωγικής κατάρτισης σε θέµατα διδακτικής 
«σµιλεύονται» οι ίδιοι, εγκαθιδρύοντας απόψεις, αντιλήψεις και στάσεις για τον τρόπο µε τον 
οποίο θα µετασχηµατίσουν τη δική τους γνώση ώστε να µπορέσουν να διευκολύνουν τη 
µάθηση των µαθητών τους. Όταν οι απόφοιτοι της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αναλαµβάνουν 
τη διδασκαλία του µαθήµατος στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, εκτός από τις 
προαναφερθείσες εµπειρίες, έχουν ως οδηγό το διδακτικό πακέτο και πιο συγκεκριµένα το 
βιβλίο καθηγητή. Το βιβλίο του καθηγητή παρότι γράφτηκε µε σκοπό να διευκολύνει το 
εκπαιδευτικό έργο, παρέχοντας µια σειρά από προτάσεις σε θέµατα που αφορούν στην 
οργάνωση του µαθήµατος, στην παρουσίαση της διδακτέας ύλης, σε πηγές πληροφόρησης, 
σε θέµατα αξιολόγησης της επίδοσης των µαθητών, δεν διατίθεται σε ικανοποιητικά αντίτυπα 
ώστε να διανεµηθεί σε όλους τους εκπαιδευτικούς και να τους υποστηρίξει. Ωστόσο 
διατίθεται διαδικτυακά µε θετικά και αρνητικά οφέλη. Σύµφωνα µε τους συγγραφείς «Το 
βιβλίο αποτελεί ένα σηµείο αναφοράς, που µπορεί να συµβουλευτεί ο εκπαιδευτικός για να 
προετοιµάσει καλύτερα, εγκυρότερα και ευκολότερα τις παρουσιάσεις, και όχι µόνο, των 
µαθηµάτων του» [Βακάλη κ.α. (1999), σ. 3]. Παρόλα αυτά, η διάθεση των βιβλίων (χωρίς να 
εξασφαλιστεί ο απαραίτητος χρόνος ώστε οι εκπαιδευτικοί να τα µελετήσουν), η 
εντατικοποίηση των συνθηκών και των όρων εργασίας (το µάθηµα είναι πανελλαδικά 
εξεταζόµενο) συµβάλλουν ώστε να δυσκολεύονται οι εκπαιδευτικοί να αξιοποιήσουν τα 
προσφερόµενα εργαλεία και να διαµορφώσουν δηµιουργικές προτάσεις [Μαυρογιώργος 
(2005)]. Ταυτόχρονα, ειδικά για το µάθηµα ΑΕΠΠ πλήθος δικτυακών τόπων προσφέρει 
πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, σκέψεις, προτάσεις και αποτελέσµατα συζητήσεων που 
συνεισφέρουν στο έργο του εκπαιδευτικού. 

Κατά τη διάρκεια της πορείας τους οι εκπαιδευτικοί προσφέρουν το έργο τους σε ένα πλαίσιο 
σχετικής αυτονοµίας στο οποίο δεν ελέγχονται όλες οι πτυχές της εργασίας τους και οι 



 

επιλογές που κάνουν µπροστά στις αντιφάσεις, τις αντιθέσεις και τα διλήµµατα που 
αντιµετωπίζουν καθηµερινά [Μαυρογιώργος (2005)]. Μέσα από αυτό το έργο αποκτούν 
εµπειρίες, τροποποιούν τη διδασκαλία τους και µέσω της άτυπης εµπειρικής έρευνας που οι 
ίδιοι πραγµατοποιούν αποκτούν πεποιθήσεις για τον τρόπο που θα διδάξουν τους µαθητές. 

Όλα τα παραπάνω αναδεικνύουν διαφοροποιήσεις µεταξύ των εκπαιδευτικών Πληροφορικής 
και δηµιουργούν διαφορετικά επίπεδα αναγκών, τα οποία πρέπει να ικανοποιηθούν µε 
ολοκληρωµένα και σύγχρονα επιµορφωτικά προγράµµατα [Παπαδάκης κ.α. (2005), 
∆ουκάκης κ.α. (υπό δηµοσίευση)].  
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