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Περίληψη 

Η θέση της Πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση παγκοσμίως δεν συμβαδίζει με την 
έκταση των κοινωνικών, οικονομικών και επιστημονικών της επιδράσεων. Στην εργασία αυτή  
(α) συνοψίζουμε τα συμπεράσματα μιας πλειάδας μελετών ως προς αυτό το παράδοξο, 
(β) εξετάζουμε προγράμματα σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φιλοδοξούν να είναι 
φορείς αλλαγής και (γ) διερευνούμε πηγές εκπαιδευτικού υλικού με προτάσεις για τη 
διδασκαλία της Πληροφορικής. Σκοπός μας είναι να διακρίνουμε κοινές συνιστώσες και να 
αντλήσουμε συμπεράσματα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αφετηρία συζητήσεων για το 
περιεχόμενο και τη διδακτική νέων προγραμμάτων σπουδών για τα μαθήματα Πληροφορικής. 
 
Λέξεις κλειδιά: δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προγράμματα σπουδών, θεμελιώδεις αρχές, 
υπολογιστική σκέψη, διδακτική, διδακτικές μέθοδοι, διδακτικό υλικό, ενεργή μάθηση, 
κιναισθητικές δραστηριότητες, αφηγήσεις, επισκόπηση. 
 

1. Εισαγωγή 
Είναι σαφές οτι η διδασκαλία της Πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
αντιμετωπίζει προβλήματα παγκοσμίως: “Παραδόξως, καθώς ο ρόλος και η σημασία 
της Πληροφορικής έχει αυξηθεί στην κοινωνία και την οικονομία, η ποιοτική της 
διδασκαλία ωθείται εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος.” [Wilson et al. (2010)]. “Το 
μάθημα της Πληροφορικής θεωρείται δευτεροκλασσάτο, χωρίς συντονισμό, χωρίς τους 
απαραίτητους πόρους, χωρίς υποστήριξη, χωρίς σώμα επαγγελματιών και σε 
απελπιστική κατάσταση.” [Carel et al. (2008)] “Οι τρέχουσες διευθετήσεις για τη 
διδασκαλία της Πληροφορικής στο σχολείο αφήνουν πολλούς από τους μαθητές μας να 
αισθάνονται οτι είναι άχρηστη και βαρετή.” [Jones et al. (2010)], “Προς το παρόν, όλα 
τα στοιχεία δείχνουν μια κρίση στη διδασκαλία της Πληροφορικής στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση.” [Stephenson et el. (2008)]. 

Πρόκειται περί παραδόξου. Η θέση της Πληροφορικής στην εκπαίδευση δεν 
συμβαδίζει με την έκταση των κοινωνικών, οικονομικών και επιστημονικών της 
επιδράσεων. Οι εφαρμογές της διαπερνούν κάθε πτυχή της ανθρώπινης 
δραστηριότητας, ενώ οι αρχές της διαχέονται πλέον καθοριστικά και σε άλλες 
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επιστήμες [Papadimitriou (2007), Denning (2009)]. Ταυτόχρονα, η διδασκαλία της 
προσφέρεται για χρήση ελκυστικών εναλλακτικών μεθόδων.  

Τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται αρκετές προσπάθειες που έχουν στόχο την αλλαγή 
προσέγγισης στον τρόπο που προβάλλεται, διδάσκεται και βιώνεται η Πληροφορική 
μέσα από τα προγράμματα σπουδών. Σε αυτές θα εστιάσουμε (α) συνοψίζοντας τα 
συμπεράσματα μιας πλειάδας μελετών ως προς τα αίτια της υποβάθμισης της 
Πληροφορικής στην εκπαίδευση, (β) εξετάζοντας προγράμματα σπουδών 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φιλοδοξούν να είναι φορείς αλλαγής, και (γ) 
διερευνώντας πηγές εκπαιδευτικού υλικού με προτάσεις για τη διδασκαλία της 
Πληροφορικής. Οι πηγές που μελετώνται θα μπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιμο 
εργαλείο για εκπαιδευτικούς Πληροφορικής. Απώτερος σκοπός μας είναι να 
διακρίνουμε κοινές συνιστώσες και να αντλήσουμε συμπεράσματα, έτσι ώστε να 
μπορέσει η εργασία αυτή να αποτελέσει αφετηρία συζητήσεων για το περιεχόμενο 
και τη διδακτική νέων προγραμμάτων σπουδών για τα μαθήματα Πληροφορικής. 

2. Μελέτες 
Σε μια σειρά από πρόσφατες μελέτες γίνονται προσπάθειες να εντοπιστούν τα αίτια 
στα οποία οφείλεται η υποβάθμιση της Πληροφορικής στην εκπαίδευση. Είναι 
εντυπωσιακή η σύγκλιση σε κοινά συμπεράσματα. 

Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ζήτημα που εντοπίζεται είναι μακράν εκείνο της 
δημόσιας εικόνας. Υπάρχει μια σειρά από παρανοήσεις και προκαταλήψεις που έχουν  
δυσμενέστατες επιπτώσεις για τη θέση της Πληροφορικής στην εκπαίδευση. Είναι 
κοινή η αντίληψη οτι η Πληροφορική ταυτίζεται με τον προγραμματισμό. Οτι 
αντικείμενό της είναι η χρήση υπολογιστών. Οτι αποτελεί απλά εργαλείο για άλλες 
επιστήμες και όχι αυτόνομο επιστημονικό πεδίο. Οτι η εργασία σε αυτόν τον τομέα 
είναι ανιαρή. Ακόμα κι οτι πρόκειται για τομέα που αφορά κυρίως τους άνδρες. Όλες 
αυτές οι εσφαλμένες αντιλήψεις δεν επιτρέπουν στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο 
(αλλά και την εκπαιδευτική κοινότητα) να αντιληφθεί το εύρος και τη φύση του 
αντικειμένου [Stephenson et al. (2008), Jones et al. (2010), Haberman (2006), 
McGettrick et. al (2004), Wilson et al. (2010), Carrell et al. (2008)]. Σε αυτά έρχεται 
να προστεθεί και το γεγονός οτι οι διδάσκοντες προέρχονται συνήθως από 
ετερόκλητα επιστημονικά πεδία, ενώ δε διαθέτουν εξειδικευμένες παιδαγωγικές 
γνώσεις. Κατά συνέπεια δυσκολεύονται να αναπτύξουν μια ενιαία θεώρηση του 
αντικειμένου (το οποίο ούτως ή άλλως εξελίσσεται ταχύτατα) και της διδακτικής του 
[Stephenson et al. (2008), Tucker et al. (2006), Wilson et al. (2010)]. 

Τα προγράμματα σπουδών θα πρέπει να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε αυτές οι 
κοινές παρανοήσεις να αντιμετωπίζονται, ενώ οι διδάσκοντες θα πρέπει να 
στηρίζονται με σαφείς κατευθύνσεις και επαρκές εκπαιδευτικό υλικό [Stephenson et 
al. (2008)]. 
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3. Προγράμματα Σπουδών 
Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε προγράμματα σπουδών που αποτελούν σημεία 
αναφοράς ή παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες. Σκοπός μας είναι να σκιαγραφήσουμε 
σημαντικές τάσεις, όχι να εξαντλήσουμε το πλήρες εύρος των πηγών. Οι αναγνώστες 
που ενδιαφέρονται για μια γενική επισκόπηση των προγραμμάτων που υλοποιούνται 
στην Ευρώπη ή παγκοσμίως, παραπέμπονται στα [Eurydice (2004), Ragonis (2009)]. 

3.1 Σημαντικά Προγράμματα 

Είναι απίθανο να βρεθεί σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών ή θεματικά σχετική 
δημοσίευση χωρίς αναφορά στο προτεινόμενο πρόγραμμα του Association for 
Computing Machinery (ACM) [Tucker et al. (2006)]. Αυτό περιέχει τη γενική 
θεματολογία και τους επιθυμητούς διδακτικούς στόχους για τέσσερα επίπεδα 
διδασκαλίας, τα οποία καλύπτουν τάξεις του δημοτικού και του γυμνασίου (με 
μαθήματα που απευθύνονται σε όλους τους μαθητές) αλλά και μεταγενέστερες τάξεις 
(με πιο εξειδικευμένα μαθήματα επιλογής). Τα συνοδευτικά έγγραφα υλοποίησης 
αποσαφηνίζουν και εξειδικεύουν το βασικό κείμενο. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται 
ενότητες που αναλύουν τη φιλοσοφία του προγράμματος, εξετάζουν προϋποθέσεις 
υλοποίησης και εκθέτουν με πειθώ και νηφαλιότητα επιχειρήματα για τη σημασία της 
Πληροφορικής σε αυτό το επίπεδο. 

Με βάση την πρόταση του ACM, εκπονήθηκε ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών 
διάρκειας ενός έτους για τα σχολεία του Λος Άντζελες, με τίτλο Exploring Computer 
Science [Goode et al. (2011)]. Η θεματολογία του είναι χωρισμένη σε 6 ενότητες και 
για κάθε μάθημα παρέχεται πλήρες σχέδιο, με προτάσεις υλοποίησης και εξωτερικές 
παραπομπές. Το πρόγραμμα εξελίσσεται και ανανεώνεται ετησίως. Η ευρύτητά του, 
η έμφαση στην υπολογιστική σκέψη και τη δημιουργικότητα, καθώς και το επίπεδο 
λεπτομέρειας που παρέχεται στα σχέδια μαθήματος το καθιστούν εξαιρετική πηγή. 

Στο Οντάριο του Καναδά υλοποιείται ένα πρόγραμμα σπουδών για τις τάξεις του 
λυκείου [Ontario (2008)]. Εκτός από το εισαγωγικό μάθημα γενικής παιδείας 
παρέχονται μαθήματα επιλογής, διαφοροποιημένα ανάλογα με τον προορισμό των 
μαθητών (τεχνική εκπαίδευση ή πανεπιστήμιο). Στις ενότητες που περιγράφουν τη 
γενικότερη προσέγγιση του προγράμματος δίνεται έμφαση στον τρόπο αξιολόγησης 
των μαθητών, στην επιμόρφωση των καθηγητών και στις διδακτικές προσεγγίσεις. 

Στην Ινδία, μια πληρέστατη πρόταση για τάξεις δημοτικού και γυμνασίου έχει 
εκπονηθεί από το IIT Bombay [Iyer et al. (2010)]. Παρά το φαινομενικό βάρος στη 
χρήση ΤΠΕ, οι συντάκτες του διατυπώνουν ρητά την πρόθεσή να διδάξουν έννοιες 
και περιλαμβάνουν ήδη από τις τάξεις του δημοτικού στοιχεία υπολογιστικής σκέψης 
και προγραμματισμού, καθώς και ενότητες για τις κοινωνικές και ηθικές προεκτάσεις 
της Πληροφορικής. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα οδήγησε στη συγγραφή μιας σειράς 
εκπαιδευτικών βιβλίων, διαθέσιμα με άδεια creative commons [Iyer et al. (2011)]. 
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Το Ισραήλ έχει μακρά παράδοση στη διδασκαλία της Πληροφορικής στα σχολεία και 
πολλούς κορυφαίους ερευνητές της διδακτικής. Το σχετικό πρόγραμμα σπουδών 
φαίνεται αξιόλογο και ιδιαίτερα απαιτητικό [Gal-Ezer et al. (1999)]. Στην Αγγλία 
προσφέρεται από φέτος πιλοτικά ένα GCSE στην Πληροφορική. Δεν περιέχει 
ιδιαίτερες εκπλήξεις αλλά είναι στέρεα δομημένο [OCR (2010)]. Στη Γαλλία, ενώσεις 
επιστημόνων Πληροφορικής ζητούν την εισαγωγή της Πληροφορικής στα σχολεία, 
προτείνοντας ένα πρόγραμμα σπουδών με μεγάλη έμφαση στους αλγορίθμους [ASTI 
(2008)]. Στο γαλλικό Νέο Λύκειο πέτυχαν το σκοπό τους [MENJVA (2011)]. Τέλος, 
ένα διαδικτυακό πρόγραμμα σπουδών προσφέρει και η Intel. Είναι περιορισμένο σε 
θεματολογικό εύρος αλλά συνοδεύεται από πλούσιο διδακτικό υλικό [Intel (2010)]. 

3.2 Θεμελιώδεις αρχές (Great Principles of Computing) 

Οι θεματικές περιοχές των κλασικών προγραμμάτων σπουδών αντιστοιχούν πρακτικά 
σε τεχνολογίες και ως τέτοιες το πλήθος τους θα συνεχίσει να αυξάνεται ραγδαία. 
Όσο η διδασκαλία της Πληροφορικής περιστρέφεται γύρω από τεχνολογίες θα 
προβάλλεται η εικόνα ενός πεδίου ολοένα πιο περίπλοκου και κατακερματισμένου. Ο 
Peter Denning θεωρεί οτι η διδασκαλία της Πληροφορικής θα πρέπει να δομηθεί 
γύρω από θεμελιώδεις αρχές και εντοπίζει τις εξής: Υπολογισμός (Computation), 
Επικοινωνία (Communication), Συντονισμός (Coordination), Ανάκληση 
(Recollection), Αυτοματισμός (Automation), Αξιολόγηση (Evaluation) και 
Σχεδιασμός (Design) [Denning (2003), Denning (2005)]. Υπάρχουν και αρκετοί 
άλλοι που υποστηρίζουν μια τέτοια θεώρηση, αλλά προκρίνουν διαφορετικές αρχές. 
Όμως οι σχετικές δημοσιεύσεις του Denning συγκεντρώνουν περισσότερες από 200 
αναφορές στο Google Scholar, οπότε είναι σαφές οτι η πρότασή του έχει τύχει 
προσοχής. Ο σχετικός ιστότοπος περιέχει μεγάλο όγκο ενδιαφέρουσας και χρήσιμης 
πληροφορίας [Denning et al. (2007)]. 

Στην ουσία ο Denning αναφέρεται κυρίως στη διδασκαλία της Πληροφορικής στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά αυτό δε σημαίνει οτι οι ιδέες του δεν αφορούν και 
άλλες βαθμίδες. Μάλιστα, τα [Bond et al. (2011), Starr et al. (2009)] υιοθετούν τις 
θεμελιώδεις αρχές και αφορούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θεωρούμε οτι μια 
τέτοια ριζική αλλαγή φιλοσοφίας θα είχε πολλά να προσφέρει. 

3.3 Υπολογιστική Σκέψη (Computational Thinking) 

To 2006, η Jeanette Wing εισήγαγε τον όρο “Υπολογιστική Σκέψη” [Wing (2006)], 
δίνοντας τόσα πολλά παραδείγματα που ήταν αδύνατο να καταλάβει κανείς ακριβώς 
περί τίνος επρόκειτο. Η ασάφεια δεν εμπόδισε τον όρο να διαθοθεί αστραπιαία, με 
αποτέλεσμα να εμφανίζεται πλέον σε πολλές δημοσιεύσεις και προγράμματα 
σπουδών για όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. Προβάλλεται η ιδέα οτι μαθητές και 
φοιτητές ίσως να μη χρειάζεται να διδαχθούν Πληροφορική, όμως σίγουρα όλοι 
χρειάζονται στοιχεία από τον τρόπο σκέψης, τη μεθοδολογία και τα εργαλεία που 
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συνδέονται με την Πληροφορική. Κάτι τέτοιο, σε αδρές γραμμές, είναι η 
υπολογιστική σκέψη και λεπτομερέστεροι (αλλά όχι σαφέστεροι) ορισμοί μπορούν 
να βρεθούν στα [Wing (2010), ISTE/CSTA (2010)]. Ογκωδέστατες είναι και οι 
μελέτες ομάδων εργασίας για το θέμα [Linn et al. (2010), Linn et al. (2011)].  

Η υπολογιστική σκέψη έκανε την εμφάνισή της στην τρίτη έκδοση του Exploring 
Computer Science [Goode et al. (2011)], αποτελεί βασικό πυλώνα του προγράμματος 
σπουδών που αναπτύσσεται από την ομάδα εργασίας Computing at School [Bond et 
al. (2011)], ενώ είναι η κεντρική ιδέα του υπό κατασκευή, πολυαναμενόμενου 
προγράμματος CS:Principles [Astrachan et al. (2011)]. Χαρακτηριστικά κείμενα για 
την ενσωμάτωση της υπολογιστικής σκέψης στην εκπαίδευση είναι τα [Fletcher 
(2009), Settle (2010)]. Το τελευταίο, όπως και το [Bond et al. (2011)], συνδυάζουν 
την υπολογιστική σκέψη με τις θεμελιώδεις αρχές του Denning. 

3.4 Πρόσθετα Σχόλια 

Ένα από τα φλέγοντα ζητήματα στα πανεπιστήμια πολλών χωρών του εξωτερικού 
είναι το περιεχόμενο και η διδακτική των εισαγωγικών μαθημάτων Πληροφορικής 
που απευθύνονται σε φοιτητές που δεν σπουδάζουν Πληροφορική... Η σχετική 
βιβλιογραφία είναι εκτεταμένη (χωρίς δυστυχώς να υπάρχει εδώ χώρος για 
αναφορές) και μιλά για μαθήματα μεγάλου εύρους (breadth-first) ώστε να 
σχηματίζεται μια σφαιρική εικόνα του πεδίου, με ελάχιστο προγραμματισμό αλλά 
πολλές αλγοριθμικές έννοιες, οργάνωση γύρω από θεμελιώδεις αρχές, έμφαση στην 
αλληλεπίδραση της Πληροφορικής με άλλες επιστήμες και καλλιέργεια της 
δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Πολλά από αυτά τα στοιχεία εμφανίζονται 
πλέον και στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
και αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές τους. 

Άλλη μια έντονη τάση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θέλει τον προγραμματισμό να 
διδάσκεται εξ' όλοκλήρου εντός ορισμένου πλαισίου, δηλαδή όλη η διδασκαλία να 
δομείται γύρω από συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής. Επιτυχημένα παραδείγματα είναι 
η υπολογιστική επεξεργασία πολυμέσων (media computation), η ρομποτική, η 
ανάπτυξη παιχνιδιών και η δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων (digital storytelling). 

4. Διδακτική 
Πολλά προγράμματα σπουδών περιγράφουν με σαφήνεια τις διδακτικές προσεγγίσεις 
που θεωρούνται γενικά κατάλληλες για την υλοποίησή τους [Goode et al. (2011), 
Ontario (2008), Tucker et al. (2006), Iyer et al. (2010)]. Στην ενότητα αυτή 
εξετάζουμε πηγές που παρέχουν υλικό για τη διδασκαλία της Πληροφορικής και 
παράλληλα  ευθυγραμμίζονται με τις διδακτικές προσεγγίσεις που προτείνουν πολλά 
από τα προγράμματα. Επιλέγουμε κυρίως ολοκληρωμένες πηγές, με την έννοια οτι 
παρέχουν εκτεταμένο υλικό που καλύπτει ευρύ φάσμα του διδακτικού αντικειμένου 
χρησιμοποιώντας μια ενιαία και συνεπή θεώρηση. Πηγές υλικού και διδακτικές 
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προσεγγίσεις υπάρχουν φυσικά και άλλες. Παραπέμπουμε τον αναγνώστη στους 
σχετικούς καταλόγους του csunplugged.org, nzacditt.org.nz και στη λίστα καλών 
πρακτικών του ncwit.org. 

4.1 Δραστηριότητες 

Πολλές πηγές περιγράφουν δραστηριότητες σχεδιασμένες ώστε οι μαθητές να 
διδάσκονται θεμελιώδεις έννοιες της Πληροφορικής συμμετέχοντας ενεργά σε αυτές, 
χωρίς τη χρήση υπολογιστή. Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν 
επίλυση προβλημάτων, παιχνίδια, κατασκευές κτλ. και είναι συνήθως κιναισθητικές. 
Χωρίς υπερβολή, πολλές από αυτές θυμίζουν το νηπιαγωγείο [Pollard et al. (2006)]. 

H σημαντικότερη σχετική πηγή είναι το Computer Science Unplugged. Πρόκειται για 
“μια συλλογή από μαθησιακές δραστηριότητες που διδάσκουν την Πληροφορική μέσα 
από ελκυστικά παιχνίδια και γρίφους που χρησιμοποιούν χαρτιά, κορδόνια, 
μαρκαδόρους και πολύ τρέξιμο. Οι δραστηριότητες εισάγουν τους μαθητές στις 
υποκείμενες έννοιες, διαχωρίζοντάς τις από τους περισπασμούς και τις τεχνικές 
λεπτομέρειες που βλέπουμε συνήθως με τους υπολογιστές.” [Bell et al. (2006)] Οι 
έννοιες που πραγματεύονται οι δραστηριότητες του Unplugged καλύπτουν πολύ 
μεγάλο φάσμα της επιστήμης της Πληροφορικής και η λίστα των δραστηριοτήτων 
συνεχώς εμπλουτίζεται. Η επιρροή του Unplugged είναι τεράστια: πολλά προγράμ-
ματα σπουδών και δεκάδες δημοσιεύσεις παραπέμπουν σε αυτό. Έχει ενδιαφέρον ότι 
οι δραστηριότητες του Unplugged κατηγοριοποιούνται με βάση τους μαθησιακούς 
στόχους του προγράμματος του ACM, αλλά και τις θεμελιώδεις αρχές του Denning. 

Παρόμοιες δραστηριότητες μπορεί να βρει κανείς στα CS Inside [Cutts et al. (2009)], 
Computer Science for Fun [Curzon et al. (2010)] και [Kacmarcik (2010), Bischof et 
al. (2008), Gallenbacher (2008), Bishop (2008)]. Σχετικές, αλλά όχι σχεδιασμένες για 
μαθητές είναι οι δραστηριοτήτες στα [Begel et al. (2004), Bergin et al. (2000), 
Pollard et al. (2003)]. Αξιόλογοι είναι και οι γρίφοι στο [Bohman et al. (2004)].  

4.2 Διασύνδεση με την Έρευνα και Πραγματικές Εφαρμογές 

Στα περισσότερα προγράμματα σπουδών τονίζεται η ανάγκη σύνδεσης της 
θεωρητικής γνώσης και του τρόπου που αυτή εφαρμόζεται στην πραγματικότητα. “Η 
μελέτη των εξελίξεων και των ανερχόμενων τεχνολογιών [...] πρέπει να 
αντιμετωπίζεται όχι σαν ένα ξεχωριστό θέμα, απομακρυσμένο από το πρόγραμμα 
σπουδών, αλλά σαν μια αποτελεσματική διδακτική στρατηγική για την υλοποίηση 
πολλών από από τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος.” [Ontario (2008)].  

Ιδανική πηγή διδακτικού υλικού από αυτή την άποψη είναι το Computer Science for 
Fun [Curzon et al. (2011)], ένας ιστότοπος που παράγει κι ένα εξαιρετικής αισθητικής 
περιοδικό. Εστιάζει στην έρευνα και σε πραγματικές εφαρμογές υψηλού προφίλ, 
ρίχνοντας φως στο θεωρητικό τους υπόβαθρο, με δεδηλωμένο στόχο να καταστήσει 
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ελκυστική την Πληροφορική στους μαθητές. Το εύρος και η πρωτοτυπία των 
θεμάτων που πραγματεύεται είναι ανεξάντλητα – αρκεί να αναφέρει κανείς οτι, 
μεταξύ άλλων, προσφέρονται δύο βιβλία με μαγικά κόλπα τα οποία (ως δια μαγείας;) 
συνδέονται με αρχές της Πληροφορικής... 

Έντονη πρακτική χροιά στον τρόπο που παρουσιάζουν θεωρητικές αρχές έχουν και 
τα [Gallenbacher (2008), Bishop (2008), Bischof et al. (2008)]. Eνδιαφέρον έχει και 
μια σειρά κειμένων με τίτλο What Is Computer Science? που πραγματεύεται 
θεωρητικές αρχές μέσα από πραγματικά προβλήματα [Page et al. (2008)]. 

4.3 Αφηγήσεις 

Η αφήγηση ιστοριών φαίνεται οτι μας είναι έμφυτα ελκυστική και υποστηρίζεται ως 
μια αποτελεσματική μέθοδος διδασκαλίας εννοιών της Πληροφορικής. “Διακρίνω 
τρεις βασικούς τρόπους χρήσης της αφήγησης ιστοριών στη διδασκαλία τεχνικών 
θεμάτων: παρέχοντας το ιστορικό ή βιογραφικό πλαίσιο ενός θέματος, επεξηγώντας 
μια έννοια με μια ιστορία και ενσωματώνοντας εκπαιδευτικό υλικό σε μια ιστορία.” 
[Papadimitriou (2003)].  

Η χρήση ιστορικών αφηγήσεων γύρω από θεμελιώδεις αρχές υποστηρίζεται ένθερμα 
από τον Denning και πολλές περιέχονται στον ιστότοπό του [Denning et al. (2007)]. 
Με τον τρόπο αυτό οι έννοιες τοποθετούνται εντός πλαισίου και περιστρέφονται 
γύρω από ανθρώπους (και όχι μηχανές). Εν τέλει, η επιστήμη μας χρειάζεται τους 
μύθους της. Υπάρχουν αρκετά βιβλία που βρίθουν ιστορικών αφηγήσεων, όπως το 
Out of their minds [Shasha et al. (1995)] και το The Information [Gleick (2011)]. Ως 
προς την αφήγηση εκπαιδευτικών ιστοριών, δεν είναι λίγοι οι ερευνητές που έχουν 
ασχοληθεί με το θέμα. Yπάρχουν αρκετές πηγές που παρέχουν ιστορίες κι ενδεικτικά 
αναφέρουμε τα [Kubica (2011), Duvall (2008), Iyer (2005)], αν και δεν απευθύνονται 
πάντα σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

5. Επίλογος 
Θεωρούμε οτι ένα πρόγραμμα σπουδών με θεματική και παιδαγωγική συνέπεια, 
ευρύτητα και καινοτομία είναι το κεντρικό σημείο πάνω στο οποίο μπορεί να 
στηριχθεί η αναβάθμιση της Πληροφορικής στην ελληνική εκπαίδευση και κοινωνία. 
Το πρόγραμμα που διεκδικούμε για τους εαυτούς μας δείχνει το όραμα που έχουμε 
για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στα σχολεία μας, “είναι η δημόσια δήλωσή μας 
για το πως αντιλαμβανόμαστε το αντικείμενό μας και τους εαυτούς μας.” [Denning 
(2005)]. Ελπίζουμε οτι η εργασία αυτή μπορεί να τροφοδοτήσει με ιδέες και 
προβληματισμούς τη διαδικασία αναγέννησης του προγράμματος σπουδών για την  
Πληροφορική στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Ευχαριστίες Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Κυριάκο Ζερβουδάκη και το Γιώργο 
Χατζηνικολάκη για τη βοήθειά τους. 

 



3rd Conference on Informatics in Education 617 

Αναφορές 
1. ASTI (2008), La formation à l’informatique et aux TIC au lycée -- Proposition de 

programme Seconde Première Terminale, Groupe “Enseignement de 
l’informatique et des TIC”, Association française des Sciences et Technologies de 
l’Information et de la Communication. 

2. Astrachan O., Briggs A., Diaz L., Haynie K., Cuny J., (2011), CS:Principles, A 
New First Course in Computing, http://csprinciples.org/.  

3.  Begel A., Garcia D., Wolfman S. (2004) Kinesthetic Learning in the Classroom. 
Newsletter, ACM SIGCSE Bulletin Homepage, vol. 36 (1). Αποθετήριο 
Δραστηριοτήτων: http://people.cs.ubc.ca/~kla/ 

4. Bell T., Witten I., Fellows M. (2006) Computer Science Unplugged. 
5. Bergin J., Kelemen C., McNally M., Naps T., Goldweber M., Power C., 

Hartley S. (2000) Non-programming resources for an introduction to CS: a 
collection of resources for the first courses in computer science. ItiCSE '00. 
Αποθετήριο Δραστηριοτήτων: http://csis.pace.edu/~bergin/iticse2000/. 

6. Bischof E., Mittermeir R.T., (2008) Informatik erLeben, Institut für Informatik-
Systeme, Alpen-Adria Universität Klagenfurt. 

7. Bishop C., (2008) Under the Surface: Hi-Tech Trek, Royal Institute of Great 
Britain, Christmas Lectures 2008. 

8. Bond K., Cutts Q., Davies R., Dorling M., Hunt S., Lang J., McNicol A., Jones 
S.P., Saeed S., Woollard J., Wright E. (2011) Computing: A Curriculum for 
Schools, Computing at School Working Group. 

9. Carrell T., Gough�Jones V., Fahy K. (2008) The Future of Computer Science 
and Digital Technologies: Issues of 21st Century Teaching and Learning, Senior 
Courses and Suitable Assessments. Position Paper. 

10. Curzon P. (2002) Computing Without Computers - A Gentle Introduction to 
Computer Programming, Data Structures and Algorithms. 

11. Curzon P., McOwan P., Black J. (2011) cs4fn: Computer Science for Fun, School 
of Electronic Engineering and Computer Science of Queen Mary. 

12. Cutts Q., Calder M., Dickman P. (2009) Computing Science Inside (CSInside), 
Department of Computing Science, University of Glasgow. 

13. Denning P. (2003) Great Principles of Computing, CACM, vol. 46 (11). 
14. Denning P. (2005) Recentering Computer Science, CACM, vol. 48 (11). 
15. Denning P., Martel G. (2007), Great Principles of Computing, 

http://cs.gmu.edu/cne/pjd/GP/. 
16. Denning P., Rosenbloom P. (2009) Computing: The Fourth Great Domain of 

Science, CACM, vol. 52 (9). 
17. Duvall S. (2008) Computer Science Fairy Tales. Journal for Computing Sciences 

in Colleges, 2008. και επιπλέον ιστορίες στο http://jonah.cs.elon.edu/sduvall2/. 
18 Eurydice (2004) Key Data on Information and Communication Technology in 

Schools in Europe, Eurydice information network, European Commission. 

 



Γιώργος Μπουκέας 618 

19. Fletcher G., Lu J. (2009) Human Computing Skills: Rethinking the K-12 
Experience. CACM, vol. 52 (2). 

20. Gal-Ezer J. and Harel D. (1999) Curriculum and course syllabi for high-school 
computer science program,  Computer Science Education, 9(2). 

21. Gallenbacher J. (2008) Abenteuer Informatik, Spektrum Akademischer Verlag 
και ο ιστότοπος: http://www.abenteuer-informatik.de/ 

22. Gleick J. (2011), The Information: A History, A Theory, A Flood, Pantheon. 
23. Goode J., Chapman G. (2011) Exploring Computer Science, version 4.0,  

Computer Science Equity Alliance. 
24. Haberman B. (2006) Teaching Computing in Secondary Schools in a Dynamic 

World: Challenges and Directions. ISSEP 2006, pp. 94-103. 
25. Intel (2010) The Journey Inside: A Fascinating Look Inside the World of 

Computers. Intel Education. 
26. ISTE/CSTA (2011) Operational Definition of Computational Thinking. 
27. Iyer S. (2005) e-speak, 12 stories in the Jantar Mantar Children's Science 

Magazine (Jan 2004-Dec 2005). http://www.it.iitb.ac.in/~sri/jm/ 
28. Iyer S., Baru M., Chitta V., Khan F., Vishwanathan U. (2010) Model Computer 

Science Curriculum for Schools, ΙΙΤ Bombay. 
29. Iyer S., Baru M., Khan F., Viswanathan U., Chitta V. (2011) Computer Masti, 

Books, IIT Bombay, InOpen Technologies, http://www.cse.iitb.ac.in/~sri/ssrvm/. 
30. Jones S.P., Bond K., Cutts Q., Davies R., Dorling M., Hunt S., Lang J., McNicol 

A., Saeed S., Woollard J., Wright E. (2010) Computing at School: the state of the 
nation, ver. 7, Computing at School Working Group. 

31. Kacmarcik G. (2010) cse4k12: Computer Science & Engineering for K-12. 
http://cse4k12.org και http://www.base-sixteen.org/.  

32. Kubica J. (2011) Computational Fairy Tales: Computer science concepts as told 
through fairy tales. http://computationaltales.blogspot.com/ 

33. Linn M., Aho A., Blake B., Constable R., Kafai Y., Kolodner J., Snyder L., 
Wilensky U. (2010) Report of a Workshop on The Scope and Nature of 
Computational Thinking και (2011) Report of a Workshop of Pedagogical 
Aspects of Computational Thinking, Committee for the Workshops on 
Computational Thinking, National Research Council. 

34. McGettrick A., Boyle R., Ibbett R., Lloyd J., Lovegrove G., Mander K. (2004) 
Grand Challenges in Computing - Education, the British Computer Society. 

35. MENJVA (2011) Informatique et sciences du numérique, série scientifique (S) – 
enseignement de spécialité, Projet de programme de la classe terminale de la 
voie générale,  Ministère de l'Éducation Nationale, Jeunesse & Vie Associative. 

36. OCR (2010) OCR GCSE in Computing (Pilot) Specification. 
37. Ontario (2008), The Ontario Curriculum, Grades 10 to 12: Computer Studies 

(Revised).  Ontario Ministry of Education. 
38. Page D., Smart N., Montanaro A., Flach P., Kovacs T., Marshall J. (2008) What 

is Computer Science, Department of Computer Science, University of Bristol. 

 



3rd Conference on Informatics in Education 

 

619 

39. Papadimitriou C. (2003) MythematiCS: In Praise of Storytelling in the Teaching 
of Computer Science and Math. ACM SIGCSE Bulletin, vol. 35 (4). 

40. Papadimitriou C. (2007) The Algorithmic Lens: How the Computational 
Perspective is Transforming the Sciences, http://www.scivee.tv/node/10204. 

41. Pollard S., Duvall R. (2006) Everything I needed to know about teaching I 
learned in kindergarten: bringing elementary education techniques to 
undergraduate computer science classes, ACM SIGCSE Bulletin, v.38 n.1. 

42. Pollard S., Forbes J. (2003) Hands-on Labs Without Computers. SIGCSE '03 
Technical Symposium on Computer Science Education. 

43. Ragonis, N. (2009) Computing pre-university: Secondary level computing 
curricula. Wiley Encyclopedia of Computer Science and Engineering. 

44. Settle A., Perkovic L. (2010) Computational Thinking across the Curriculum: A 
Conceptual Framework. Technical Reports. Paper 13, DePaul University. 

45. Shasha D., Lazere C. (1995), Out of their minds, the lives and discoveries of 15 
great computer scientists, Copernicus. 

46. Starr C., Bergman D., Zaubi P. (2009) The development and implementation of a 
context-based curricular framework for computer science education in high 
schools, ITiCSE '09. 

47. Stephenson C., Gal-Ezer J., Haberman B., Phillips M., Verno A. (2008) The New 
Educational Imperative: Improving High School Computer Science Education, 
International Version, CSTA Curriculum Improvement Task Force. 

48. Tucker A., Deek F.., Jones J., McCowan D., Stephenson C., Verno A. (2006) A 
Model Curriculum for K-12 Computer Science: Final Report of the ACM K–12 
Task Force Curriculum Committee, 2nd Edition, ACM. 

49. Wilson C., Sudol L.A., Stephenson C., Stehlik M. (2010) Running on Empty: The 
Failure to Teach K–12 Computer Science in the Digital Age, The Association for 
Computing Machinery, The Computer Science Teachers Association. 

50. Wing J. (2006) Computational Thinking, CACM, vol. 49 (3), pp. 33-35. 
51. Wing J. (2010) Computational Thinking: What and Why, The Link, Spring 2011, 

Carnegie Mellon University. 
 

Abstract 
The status of Computing education internationally does not correspond to the extent of its 
social, economic or scientific impact. In this paper (a) we summarize the conclusions of 
numerous reports regarding this paradox, (b) we examine selected secondary education 
curricula that aspire to make a differene and (c) we investigate resources for teaching 
Computing. We aim to discern common components and draw conclusions that may serve as a 
starting point for a debate concerning the content and didactics of new Computing curricula. 
 
Keywords: secondary education, curricula, principles, computational thinking, didactics, 
instructional methods, teaching resources, active learning, kinesthetic activities, storytelling, 
survey. 


