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Εισαγωγή 
Στα πλαίσια του προγράµµατος σπουδών για την πληροφορική στο σχολείο διδάσκεται 
για πέµπτη συνεχή χρονιά, στην Τεχνολογική Κατεύθυνση της Γ΄ τάξης Ενιαίων και 
στη ∆΄ τάξη Εσπερινών Λυκείων, το µάθηµα Ανάπτυξη Εφαρµογών σε 
Προγραµµατιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ). Το µάθηµα υποστηρίζεται από διδακτικό 
πακέτο τριών βιβλίων, που συµπεριλαµβάνουν βιβλίο µαθητή, τετράδιο µαθητή και 
βιβλίο καθηγητή. Σύµφωνα µε τη συγγραφική οµάδα: "Το µάθηµα ΑΕΠΠ δεν έχει σαν 
στόχο τη διδαχή και την εκµάθηση κάποιου συγκεκριµένου προγραµµατιστικού 
περιβάλλοντος, ούτε την καλλιέργεια προγραµµατιστικών δεξιοτήτων από τη µεριά των 
µαθητών. ∆εν αποσκοπεί στη λεπτοµερειακή εξέταση της δοµής, του ρεπερτορίου και 
των συντακτικών κανόνων κάποιας γλώσσας προγραµµατισµού. ∆εν προτίθεται να 
επιχειρήσει να δηµιουργήσει προγραµµατιστές. Το µάθηµα δεν αφορά την εκµάθηση 
εξεζητηµένων τεχνικών προγραµµατισµού, αλλά ως εργαλείο δόµησης της σκέψης 
πρέπει να εστιάζει στις προσεγγίσεις και στις τεχνικές επίλυσης προβληµάτων" [1]. 

Το µάθηµα ΑΕΠΠ 
Το µάθηµα ΑΕΠΠ χαρακτηρίζεται ως εργαστηριακό µάθηµα και διδάσκεται 2 
διδακτικές ώρες ανά εβδοµάδα. Εξετάζεται σε πανελλαδικό επίπεδο, γραπτώς και 
περιλαµβάνει ένα θέµα θεωρίας και τρία θέµατα ασκήσεων ή προβληµάτων σχετικά µε 
το περιεχόµενο του µαθήµατος και τις εφαρµογές του, κλιµακούµενης δυσκολίας. Η 
βαθµολογία προκύπτει κατά 40% από το θέµα της θεωρίας και κατά 60% (3x20%) από 
τις ασκήσεις ή τα προβλήµατα.  
Τα πρώτα 2 χρόνια της ζωής του µαθήµατος, υπήρχαν διαθέσιµα δύο διδακτικά πακέτα 
(βιβλία) µε αρκετά διαφορετική φιλοσοφία και προσέγγιση. Κάθε καθηγητής ήταν 
ελεύθερος να διαλέξει το διδακτικό πακέτο που επιθυµούσε να χρησιµοποιήσει. Από το 
2001 υπάρχει µόνο ένα διδακτικό πακέτο το [1]. Το γεγονός αυτό, ενώ θεωρήθηκε 
αρχικά θετικό, στην πορεία φάνηκε να δηµιουργεί πρόσθετα προβλήµατα, όπως το 
πρόβληµα προσαρµογής στο λεξιλόγιο του ενός µόνο διδακτικού πακέτου. 
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Το διδακτικό πακέτο αρχικά παρουσιάζει την επίλυση των προβληµάτων 
χρησιµοποιώντας διάγραµµα ροής και ψευδογλώσσα (κεφάλαια 2 έως 5) και στη 
συνέχεια η ψευδογλώσσα κωδικοποιείται µε τη χρήση της ΓΛΩΣΣΑΣ (κεφάλαια 7 έως 
14). Οι µαθητές µπορούν να διατυπώνουν τις λύσεις των ασκήσεων των εξετάσεων, 
είτε σε οποιαδήποτε µορφή παράστασης αλγορίθµου επιθυµούν, είτε σε "ΓΛΩΣΣΑ" 
όπως αυτή ορίζεται και χρησιµοποιείται στο διδακτικό εγχειρίδιο. 

Προβλήµατα κατά τη διδασκαλία του µαθήµατος ΑΕΠΠ 
Σπειροειδής προσέγγιση 
Η συγγραφική οµάδα προτείνει ως µέθοδο διδασκαλίας τη σπειροειδή προσέγγιση των 
ενοτήτων του µαθήµατος. Αναφέρει µάλιστα ότι: "µέσα από το πρίσµα της 
σπειροειδούς προσέγγισης του µαθήµατος οι έννοιες προσεγγίζονται επαναληπτικά µε 
διαφορετικό τρόπο και/ή βάθος ανά περίπτωση. Με βάση κάθε φορά προκαθορισµένο 
προς επίλυση πρόβληµα, ο διδάσκων επανέρχεται σε θεµατολογία και έννοιες που 
έχουν ήδη εν µέρει αναπτυχθεί. ∆εν αποκλείονται οι επαναλήψεις περιεχοµένων, µε 
έµφαση κατά την πρώτη φορά παρουσίασης" [1]. 
Το πρόγραµµα σπουδών όµως, περιορίζει το µάθηµα σε δύο διδακτικές ώρες, µε 
αποτέλεσµα οι εκπαιδευτικοί να µην έχουν τον απαραίτητο χρόνο να παρουσιάσουν την 
ύλη του µαθήµατος µε πληρότητα και να ακολουθήσουν τη µέθοδο που προτείνεται. 
Με δεδοµένο, λοιπόν, ότι οι ώρες διδασκαλίας δεν είναι αρκετές και ότι οι µαθητές 
µπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε µορφή αναπαράστασης αλγορίθµου θέλουν για την 
ανάπτυξη των θεµάτων, γίνεται προσπάθεια κάλυψης της ύλης δίνοντας µεγαλύτερη 
βαρύτητα σε µια από τις δύο µορφές κωδικοποίησης (ψευδογλώσσα ή ΓΛΩΣΣΑ). 
"Ελευθερία" αλγοριθµικής κωδικοποίησης 
Ο τρόπος προσέγγισης στις αλγοριθµικές δοµές από το διδακτικό πακέτο, δίνει έµφαση 
στην "ελευθερία" της αλγοριθµικής κωδικοποίησης, τονίζοντας έτσι την αντίθεση µε το 
αυστηρό συντακτικό και λεξιλόγιο µιας γλώσσας προγραµµατισµού. Έτσι, η ίδια 
αλγοριθµική ενέργεια µπορεί να εκφραστεί µε πολλούς τρόπους. Αυτή η "ελευθερία", 
που αποτελεί ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήµατα της αλγοριθµικής σχεδίασης, 
δηµιουργεί και προβλήµατα [4]. 
Οι εκπαιδευτικοί όµως, κατά τη διδασκαλία αλλά και κατά την αξιολόγηση των 
γραπτών εξετάσεων, προσπαθούν να αφαιρέσουν πολλές από τις "ελευθερίες" µε σκοπό 
την τυποποίηση της ανάπτυξης αλγορίθµων. Η τυποποίηση αυτή, "καταδυναστεύει" την 
"ελευθερία" έκφρασης του αλγορίθµου µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται ασάφειες και 
παρανοήσεις σε θέµατα παρουσίασης, ερµηνείας και αξιολόγησης αλγοριθµικών δοµών 
[∆ουκάκης et al, 2003]. 
Υποπρογράµµατα 
Η διάρθρωση της ύλης των δύο τελευταίων ετών περιλαµβάνει τα υποπρογράµµατα, τα 
οποία παρουσιάζονται µόνο σε προγραµµατιστικό περιβάλλον. Αν, λοιπόν, υπάρξει 
σχετικό θέµα ανάπτυξης υποπρογράµµατος, οι µαθητές καλούνται να χρησιµοποιήσουν 
τη ΓΛΩΣΣΑ. Με αυτό τον τρόπο καταρρίπτεται η δυνατότητα επιλογής των µαθητών 
να διατυπώνουν τις λύσεις των ασκήσεων των εξετάσεων σε οποιαδήποτε µορφή 
παράστασης αλγορίθµου επιθυµούν [6]. 
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Χρήση εργαστηρίων 
Η παρουσίαση και χρήση της ΓΛΩΣΣΑΣ στο εργαστήριο δεν είναι εφικτή, αφού δεν 
παρέχεται κατάλληλο και εγκεκριµένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο λογισµικό ως 
εργαλείο προγραµµατισµού. Θα µπορούσε βέβαια να χρησιµοποιηθεί το 
προγραµµατιστικό περιβάλλον της Basic ή της Pascal για την εξοικείωση των µαθητών 
στον προγραµµατισµό. Η επιλογή αυτή επιβαρύνει τους καθηγητές µε τη διδασκαλία 
µιας τεχνητής γλώσσας και τους µαθητές µε την εκµάθηση της γλώσσας αυτής. 
Επιπλέον, µια τέτοια επιλογή θα ήταν πέρα από τους στόχους του µαθήµατος, αφού 
σύµφωνα µε την εξεταστέα ύλη των δύο τελευταίων χρόνων, οι µαθητές µπορούν να 
αναπτύξουν τα θέµατα των εξετάσεων είτε σε οποιαδήποτε µορφή παράστασης 
αλγορίθµου, είτε σε ΓΛΩΣΣΑ, αποκλείοντας έτσι τη δυνατότητα, που οι µαθητές είχαν 
τις προηγούµενες χρονιές, να αναπτύξουν τα θέµατα σε Basic ή Pascal. 

Έρευνα 
Το αντικείµενο 
Αντικείµενο της έρευνας που παρουσιάζεται στην εργασία αυτή, είναι η µελέτη των 
κυριότερων παραµέτρων σχετικών µε το µάθηµα ΑΕΠΠ. Είναι δεδοµένο ότι το µάθηµα 
είναι καινούργιο και έτσι παρατηρούνται αρκετά προβλήµατα κατά τη διδασκαλία, 
αλλά και κατά τη διόρθωση των γραπτών των υποψηφίων, µερικά από οποία 
αναφέρθηκαν ήδη στην εισαγωγή. 
Το δείγµα 
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε τρία διαφορετικά σηµεία. Στη διηµερίδα της ΕΠΥ στην 
Αθήνα (Νοέµβριος 2003), στην ηµερίδα της ΕΠΥ στη Θεσσαλονίκη (∆εκέµβριος 2003) 
και µέσω του ∆ιαδικτύου (από Νοέµβριο 2003 ως και ∆εκέµβριο 2003). Το δείγµα 
αποτελείται από 57 άτοµα (25 άντρες, 30 γυναίκες και 2 δεν απάντησαν), µε µέσο όρο 
ηλικίας τα 34 έτη. Όλοι οι καθηγητές διδάσκουν το µάθηµα ΑΕΠΠ το τρέχον έτος 
(2003 – 2004). Τα έτη υπηρεσίας τους κυµαίνονται από 1 µέχρι και 28, ενώ τα έτη της 
διδασκαλίας του µαθήµατος ΑΕΠΠ από 1 ως 5. 
Το ερωτηµατολόγιο 
Η έρευνα διεξήχθη µε τη µορφή γραπτού ερωτηµατολογίου µε 17 ερωτήσεις για το 
µάθηµα και 10 ερωτήσεις συγκέντρωσης προσωπικών στοιχείων. Αν και πρόκειται για 
το ξεκίνηµα αυτής της προσπάθειας (µικρό δείγµα, πειραµατικό ερωτηµατολόγιο), 
εκτιµήθηκε ότι πρέπει να κοινοποιηθούν τα πρώτα ενδιαφέροντα "ευρήµατα", τα οποία 
θέτουν αρκετά ερωτήµατα, µε στόχο τον προβληµατισµό των αρµόδιων φορέων και την 
πιθανή περαιτέρω διερεύνηση. 
Οι 17 ερωτήσεις ήταν χωρισµένες σε τέσσερις βασικές κατηγορίες. Στην πρώτη 
κατηγορία υπήρχαν ερωτήσεις σχετικά µε το είδος της διδασκαλίας κωδικοποίησης που 
χρησιµοποιείται. Έτσι, τέθηκαν ερωτήµατα για το αν χρησιµοποιούν οι συνάδελφοι την 
ψευδογλώσσα ή τη ΓΛΩΣΣΑ και µε ποια σειρά και αν θα έπρεπε να διδάσκουν στο 
µάθηµα µια γνωστή γλώσσα προγραµµατισµού. Στη δεύτερη κατηγορία υπήρχαν 
ερωτήσεις για τον τρόπο διδασκαλίας και τη µέθοδο εξέτασης. Έτσι, τέθηκαν 
ερωτήµατα για το αν χρησιµοποιούνται εργαστήρια, για το πλήθος των ωρών 
διδασκαλίας, για το αν η ΓΛΩΣΣΑ πρέπει να αποτελεί τµήµα της εξεταστέας ύλης ή αν 
θα ήταν καλύτερη να γίνεται η εξέταση σε υπολογιστές. Στην τρίτη κατηγορία υπήρχαν 
ερωτήµατα σχετικά µε το εκπαιδευτικό υλικό. Αν χρησιµοποιείται το διδακτικό πακέτο, 
αν ακολουθείται το βιβλίο του καθηγητή και αν χρησιµοποιείται βοηθητικό υλικό. Στην 
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τέταρτη κατηγορία, τέθηκαν ερωτήµατα σχετικά µε την ύπαρξη του µαθήµατος του 
προγραµµατισµού στο Λύκειο. 

Ευρήµατα 
Είδος διδασκαλίας 
Στην ερώτηση "∆ιδάσκοντας κωδικοποίηση στο µάθηµα ΑΕΠΠ χρησιµοποιείτε: Α. 
µόνο ψευδογλώσσα, Β. µόνο ΓΛΩΣΣΑ, Γ. και ψευδογλώσσα και ΓΛΩΣΣΑ, ∆. κάποια 
γλώσσα προγραµµατισµού", λάβαµε τα εξής αποτελέσµατα: 

Πίνακας 1. Πώς διδάσκετε κωδικοποίηση στο µάθηµα ΑΕΠΠ; 

Ψευδογλώσσα 9 
ΓΛΩΣΣΑ 4 
Ψευδογλώσσα και ΓΛΩΣΣΑ 42 
Γλώσσα Προγραµµατισµού 1 

Από τις απαντήσεις στην ερώτηση αυτή φαίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό (75%) 
διδάσκει και ψευδογλώσσα και ΓΛΩΣΣΑ. Ωστόσο υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο δεν 
δουλεύει το αντικείµενο σύµφωνα µε την ύλη που ορίζεται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ, αφού 
διδάσκει ή µόνο ψευδογλώσσα (16%) ή µόνο ΓΛΩΣΣΑ (7%) ή ακόµα και κάποια 
γλώσσα προγραµµατισµού (2%). Το µη αµελητέο ποσοστό του 25% πρέπει να δώσει το 
έναυσµα στους υπευθύνους στο Π.Ι. και το ΥΠ.Ε.Π.Θ να οργανώσουν ηµερίδες για να 
προσεγγίσουν καλύτερα τη διδασκαλία του µαθήµατος. 
Με ένα δεύτερο ερώτηµα φάνηκε ότι οι συνάδελφοι που διδάσκουν και ψευδογλώσσα 
και ΓΛΩΣΣΑ ξεκινούν τη διδασκαλία µε ψευδογλώσσα (95%), ενώ υπάρχει και ένα 
µικρό ποσοστό της τάξης του 5%, που ξεκινούν τη διδασκαλία µε ΓΛΩΣΣΑ. 
 

∆ιδασκαλία ψευδογλώσσας και µετά ΓΛΩΣΣΑΣ

95%

5%

ΝΑΙ
ΌΧΙ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 1. Σειρά διδασκαλίας (Ψευδογλώσσα – ΓΛΩΣΣΑ) 
Σε άλλο ερώτηµα τέθηκε το ζήτηµα της διδασκαλίας του µαθήµατος µε κάποια γνωστή 
γλώσσα προγραµµατισµού. Φαίνεται ότι οι συνάδελφοι έχουν καταλήξει ότι η 
διδασκαλία του µαθήµατος πρέπει να γίνεται αλγοριθµικά. Έτσι το 71% δίνει αρνητική 
απάντηση στο ερώτηµα αυτό, ενώ το 29% δίνει θετική απάντηση, πιστεύοντας µάλιστα 
ότι η κατάλληλη γλώσσα προγραµµατισµού είναι η Pascal. 
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∆ιδασκαλία µε γλώσσα προγραµµατισµού
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Εικόνα 2. ∆ιδασκαλία ΑΕΠΠ µε γνωστή γλώσσα προγραµµατισµού 

Τρόπος διδασκαλίας 
Στο ερώτηµα που τέθηκε το θέµα των εργαστηρίων πληροφορικής και κατά πόσο 
χρησιµοποιούνται για το µάθηµα ΑΕΠΠ, συγκεντρώσαµε τα ακόλουθα στοιχεία: Οι 
συνάδελφοι (43%), παρά την έλλειψη εγκεκριµένου λογισµικού, χρησιµοποιούν τα 
εργαστήρια για να την εργαστηριακή διδασκαλία του µαθήµατος. Ωστόσο, το αρνητικό 
είναι ότι παρότι το µάθηµα χαρακτηρίζεται εργαστηριακό, περισσότεροι από τους 
µισούς καθηγητές (57%) δεν χρησιµοποιούν τα εργαστήρια. ∆ιδάσκουν το µάθηµα 
στον πίνακα και εξετάζουν τους µαθητές στο χαρτί. 
 

Χρήση Εργαστηρίων
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Εικόνα 3. Χρήση εργαστηρίων 
Σε συνέχεια του παραπάνω ερωτήµατος, ρωτήθηκαν οι συνάδελφοι για το λογισµικό 
που χρησιµοποιούν στο εργαστήριο. Από το πλήθος των συναδέλφων που 
χρησιµοποιούν το εργαστήριο, λάβαµε τα ακόλουθα στοιχεία: το 65% χρησιµοποιεί το 
πρόγραµµα Γλωσσοµάθεια®, το 20% το ∆ιερµηνευτή της Γλώσσας®, το 11% κάποια 
γνωστή γλώσσα προγραµµατισµού και ένα ποσοστό 4% δεν µας έδωσε απάντηση για 
το τι χρησιµοποιεί. 
Οι ώρες διδασκαλίας του µαθήµατος φαίνεται ότι είναι λίγες για τη συντριπτική 
πλειοψηφία των ερωτηθέντων. Στο ερώτηµα: "Θα χρειαζόσασταν περισσότερες ώρες 
διδασκαλίας για το µάθηµα στο εβδοµαδιαίο πρόγραµµα;", η συντριπτική πλειοψηφία 



2η Πανελλήνια ∆ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «∆ιδακτική της Πληροφορικής» 111 
 
των συναδέλφων (92%) απάντησε καταφατικά, ενώ µόλις το 4% απάντησε αρνητικά. 
Σε αυτό το ερώτηµα ένα ποσοστό της τάξης του 4% δεν έδωσε απάντηση. Ο µέσος 
όρος των ωρών που οι συνάδελφοι ανέφεραν ότι χρειάζονται επιπλέον των 2 ωρών για 
τη διδασκαλία του µαθήµατος είναι: 1,7. 

Πίνακας 2. Λογισµικό εργαστηρίων 

Γλωσσοµάθεια 15 
∆ιερµηνευτής της Γλώσσας 5 
Γλώσσα Προγραµµατισµού 2 
∆εν απάντησαν 4 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χρειάζεστε περισσότερες ώρες διδασκαλίας;
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Εικόνα 4. Ύπαρξη ανάγκης περισσοτέρων ωρών διδασκαλίας ΑΕΠΠ 
Στο ερώτηµα που τέθηκε για το ζήτηµα της εξέτασης ή όχι της ΓΛΩΣΣΑΣ στις 
εξετάσεις, οι απαντήσεις έχουν την ακόλουθη µορφή. Το 51% εκφράστηκε θετικά, το 
35% απάντησε ότι δεν πρέπει να εξετάζεται η ΓΛΩΣΣΑ στις εξετάσεις, ενώ ένα 
ποσοστό 14% δεν απάντησε. Ωστόσο, στα πέντε χρόνια ύπαρξης του µαθήµατος, µόνο 
µια φορά έχει υπάρξει εξέταση σε ΓΛΩΣΣΑ, κατά την οποία δηµιουργήθηκε πρόβληµα 
µε την ύλη, αφού η ύλη εκείνης της χρονιάς έδινε στους µαθητές το δικαίωµα να 
αναπτύξουν τις λύσεις των ασκήσεων είτε σε οποιαδήποτε µορφή παράστασης 
αλγορίθµου θέλουν, είτε σε ΓΛΩΣΣΑ, είτε σε κάποια από τις γλώσσες 
προγραµµατισµού όπως Pascal, Basic, Turbo Pascal ή Quick Basic. Έτσι, µε το 
ερώτηµα: "Να γράψετε πρόγραµµα στη γλώσσα προγραµµατισµού "ΓΛΩΣΣΑ", το 
οποίο:  
α. περιέχει τµήµα δήλωσης των µεταβλητών του προγράµµατος." 
τυπικά καταρρίφθηκε η επιλογή των µαθητών να γράψουν σε οποιαδήποτε µορφή 
αναπαράστασης θέλουν βάσει του καθορισµού της εξεταστέας ύλης. Ωστόσο, από την 
επιτροπή των εξετάσεων ήρθε η διόρθωση –καθυστερηµένα– και δεν αφορούσε τους 
µαθητές, αλλά τους διορθωτές και έλεγε ότι: "…Αν οι µαθητές έχουν χρησιµοποιήσει 
στο τέταρτο θέµα την αλγοριθµική προσέγγιση της ψευδογλώσσας ή κάποια από τις 
γλώσσες προγραµµατισµού όπως Pascal, Basic, Turbo Pascal ή Quick Basic, τότε 
εφόσον η λύση είναι αλγοριθµικά ορθή, η απάντηση θεωρείται πλήρης" [2]. Σύµφωνα, 
λοιπόν, και µε τη φετινή ύλη οι µαθητές θα πρέπει να µπορούν να διατυπώνουν τις 
λύσεις των ασκήσεών τους σε οποιαδήποτε µορφή αναπαράστασης θέλουν.  
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Αν η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων θέλει να ελέγξει τη γνώση των µαθητών στον τύπο 
των µεταβλητών που θα χρησιµοποιηθούν για ένα πρόβληµα µπορεί µε την ερώτηση 
"Τι τύπου µεταβλητές θα χρησιµοποιήσετε για την κωδικοποίηση του αλγορίθµου σε 
ΓΛΩΣΣΑ;" να ελέγξει τη γνώση των µαθητών. Με αυτό τον τρόπο οι µαθητές 
αντιλαµβάνονται τη σηµασία του τύπου των µεταβλητών, εφόδιο απαραίτητο για τον 
προγραµµατισµό. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εξέταση της ΓΛΩΣΣΑΣ στις Πανελλήνιες
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Εικόνα 5. Εξέταση της ΓΛΩΣΣΑΣ στις εξετάσεις 
Στο ίδιο ερώτηµα οι διδάσκοντες του µαθήµατος ΑΕΠΠ, απάντησαν καταφατικά στο 
ερώτηµα: "η ΓΛΩΣΣΑ να αποτελεί το εκπαιδευτικό λογισµικό για το µάθηµα" σε 
ποσοστό (66%), ενώ µόνο το 9% απάντησε αρνητικά. Ωστόσο, υπάρχει και ένα 
ποσοστό 25% που δεν έδωσε καµία απάντηση. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ΓΛΩΣΣΑ ως εκπαιδευτικό λογισµικό
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Εικόνα 6. Η ΓΛΩΣΣΑ ως εκπαιδευτικό λογισµικό 
Σε ένα άλλο ερώτηµα τέθηκε το ζήτηµα της ύπαρξης τερµατικών για την εξέταση του 
µαθήµατος. Η χρήση τερµατικών δεν έχει επιτευχθεί µέχρι σήµερα, ωστόσο ένα 
ποσοστό 52% είναι υπέρ της χρήσης, ενώ ένα 37% κατά και ένα ποσοστό 11% δεν 
έδωσε απάντηση. 
Εκπαιδευτικό υλικό 
Οι καθηγητές θεωρούν θετική την ύπαρξη του διδακτικού πακέτου και όχι ενός µόνο 
βιβλίου σε ποσοστό 91%. Αρνητικά απαντά µόνο το 9%. Αυτό το στοιχείο είναι 
σηµαντικό, αφού δείχνει ότι οι διδάσκοντες χρησιµοποιούν το τετράδιο του µαθητή 
δίνοντας ασκήσεις προς λύση στους µαθητές και λύνοντας παραδείγµατα στην αίθουσα. 
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Εικόνα 7. Ύπαρξη Βιβλίου και Τετραδίου µαθητή 
Στο ερώτηµα της ύπαρξης ή µη πολλαπλού βιβλίου οι διδάσκοντες απάντησαν ότι 
συµφωνούν µε την κατάργησή του σε ποσοστό 58%.  
Ένα από τα σηµαντικά ερωτήµατα είναι το κατά πόσο χρησιµοποιείται το βιβλίο του 
καθηγητή. Τα αποτελέσµατα δεν είναι ενθαρρυντικά για το Π.Ι., αφού το ποσοστό του 
36% χρησιµοποιεί λίγο ως καθόλου το βιβλίο του καθηγητή (9% καθόλου και 27% 
λίγο). Επιπλέον, µόνο το 26% το χρησιµοποιεί πολύ ως πάρα πολύ (24% πολύ και 2% 
πάρα πολύ). Πρέπει να τονισθεί δε, ότι το βιβλίο του καθηγητή είναι αυτό που δίνει 
κατευθυντήριες γραµµές για τη διδασκαλία, αλλά και ασκήσεις και οδηγίες. 

Πίνακας 3. Χρήση Βιβλίου καθηγητή 

Πάρα πολύ 1 
Πολύ 13 
Αρκετά 21 
Λίγο 15 
Καθόλου 5 

Στην ερώτηση πως διδάσκετε το µάθηµα σε σχέση µε το διδακτικό πακέτο, φαίνεται ότι 
αυτή δεν γίνεται µόνο µε σπειροειδή τρόπο, αλλά µπορεί να γίνεται σειριακά  ή µε τον 
τρόπο που επιλέγει ο διδάσκοντας. 

Πίνακας 4. Τρόπος ∆ιδασκαλίας 

Σειριακά 28 
Σπειροειδή προσέγγιση 49 
Άλλο τρόπο 19 
∆εν Απάντησαν 4 

Στο ερώτηµα για τη χρήση ή µη βοηθητικού υλικού εκτός του διδακτικού πακέτου, το 
µεγαλύτερο ποσοστό των διδασκόντων (91%) χρησιµοποιεί βοηθητικό υλικό. Αυτό 
σηµαίνει ότι προσπαθεί να εµπλουτίσει τη διδασκαλία µε επιπλέον στοιχεία, είτε µε τη 
βοήθεια προσωπικών σηµειώσεων, είτε µε τη βοήθεια πανεπιστηµιακών συγγραµµάτων 
ή βοηθηµάτων ή του διαδικτύου. 
Από τους διδάσκοντες που είναι και βαθµολογητές (53%), φαίνεται ότι η "ελευθερία" 
που δίνει η αλγοριθµική γλώσσα στον τρόπο γραφής αλγορίθµων δεν τους δυσκολεύει 
(71%). Ωστόσο, το υπόλοιπο 29% δυσκολεύεται από τη µη αυστηρότητα διατύπωσης 
των λύσεων σε ψευδογλώσσα. 
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Το µάθηµα στο Λύκειο 
Ένα ακόµα ερώτηµα που τέθηκε ήταν σχετικά µε τη διδασκαλία αρχών 
προγραµµατισµού στην Α΄ Λυκείου. Αν και το πρόγραµµα σπουδών επιβάλλει τη 
διδασκαλία προγραµµατισµού στο εργαστήριο, φάνηκε ότι το 72% δεν διδάσκει 
γλώσσα προγραµµατισµού. Παρόλα αυτά το 84% των ερωτηθέντων θεωρεί σηµαντική 
την ύπαρξη διδασκαλίας γλώσσας προγραµµατισµού στην Α΄ Λυκείου.  
Τέλος, οι διδάσκοντες θεωρούν σηµαντικό το µάθηµα ΑΕΠΠ για την τριτοβάθµια 
εκπαίδευση των µαθητών σε ποσοστό 96%, έναντι 4% που το θεωρούν µη σηµαντικό. 
 

Σηµαντικό µάθηµα για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση
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Εικόνα 8. Σηµαντικό µάθηµα 

Παρατηρήσεις 
Η προσπάθεια συσχέτισης των προσωπικών στοιχείων µε ερωτήµατα του 
ερωτηµατολογίου δεν έδωσε κάποια συνάφεια. Έτσι, φάνηκε από το δείγµα, ότι δεν 
υπάρχει κάποια συνάφεια µεταξύ των βασικών σπουδών των διδασκόντων µε τον τρόπο 
διδασκαλίας που χρησιµοποιούν. Φαίνεται συνεπώς, ότι οι διδάσκοντες ανεξάρτητα των 
πτυχίων που διαθέτουν, ακολουθούν το µοντέλο διδασκαλίας που ορίζεται από το Π.Ι. 
Επίσης, από το δείγµα των διδασκόντων φάνηκε ότι δεν υπάρχει συνάφεια µεταξύ των 
ετών διδασκαλίας του µαθήµατος και της απάντησης στην ερώτηση για την ύπαρξη ή 
µη πολλαπλού βιβλίου. Έτσι, τόσο οι διδάσκοντες που δίδασκαν κατά τα έτη που 
υπήρχε το πολλαπλό βιβλίο, όσο και οι διδάσκοντες που ξεκίνησαν τη διδασκαλία του 
µαθήµατος µε ένα διδακτικό πακέτο, είναι κατά της ύπαρξης πολλαπλού βιβλίου.  
Τέλος, παρατηρήθηκε ότι από το 57% των ατόµων που δεν χρησιµοποιούν εργαστήριο, 
ένα ποσοστό της τάξης του 48%, θα ήθελε η εξέταση να γίνεται µε τη χρήση 
τερµατικών και από την άλλη το 43% των διδασκόντων που χρησιµοποιούν εργαστήριο 
δεν υποστηρίζει την εξέταση µε τη χρήση τερµατικών. 

Συµπεράσµατα 
Η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε έδωσε ορισµένα σηµαντικά ευρύµατα για το µάθηµα 
και το µέλλον του. Πρώτα από όλα φαίνεται ότι το µάθηµα ΑΕΠΠ είναι κατά τους 
συναδέλφους ένα σηµαντικό διδακτικό αντικείµενο. Αυτό το µάθηµα κατά τη γνώµη 
τους δεν πρέπει να προσεγγίζεται µε κάποια γλώσσα προγραµµατισµού, αλλά µε 
κάποια ψευδογλώσσα, η οποία στη συνέχεια θα κωδικοποιείται µε µια γλώσσα 
προγραµµατισµού. 
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Η γλώσσα προγραµµατισµού θα πρέπει να χρησιµοποιείται στο εργαστήριο, αλλά 
ωστόσο οι λίγες ώρες διδασκαλίας δεν είναι αρκετές για την αξιοποίηση τόσο του 
πίνακα, όσο και του εργαστηρίου. Φάνηκε µάλιστα από τη συντριπτική πλειοψηφία, ότι 
χρειάζονται κάποιες επιπλέον ώρες διδασκαλίας του µαθήµατος. 
Ωστόσο, αναδείχθηκε και η δυσκολία των συναδέλφων να δουλέψουν µε το διδακτικό 
πακέτο. Ενώ αναφέρουν ότι χρησιµοποιούν το τετράδιο µαθητή, φαίνεται ότι η χρήση 
του βιβλίου καθηγητή -το οποίο έπρεπε να αποτελεί το βασικό εγχειρίδιο του 
διδάσκοντα- είναι περιορισµένη. Από την άλλη, οι συνάδελφοι χρησιµοποιούν 
βοηθητικό υλικό, είτε δηµιουργώντας δικές τους σηµειώσεις, είτε λαµβάνοντας υλικό 
από το διαδίκτυο ή χρησιµοποιώντας εξωσχολικά βιβλία. 
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