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Περίληψη 

 

Τα κοινωνικά δίκτυα χαρακτηρίζονται από τις δυνατότητες διασύνδεσης και 

αλληλεπίδρασης των χρηστών. Το περιεχόμενό τους διαμορφώνεται από τους ίδιους 

τους χρήστες. Κατατάσσονται σε ορισμένα είδη και κατηγορίες, ανάλογα με την 

χρήση και τον χαρακτήρα των χρηστών. 

Ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας δεν θα μπορούσε να λείπει από τα κοινωνικά δίκτυα, 

μίας και βρίσκονται σε κάθε δραστηριότητα του μέσου ανθρώπου. Τα μέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας προσπαθούν να εντάξουν, πλέον, ενεργά στην διδασκαλία 

τους την χρήση τους, ως βοηθητικά εργαλεία και να προτρέψουν τους μαθητές να τα 

χρησιμοποιούν για αυτό το σκοπό. Αν και κατά κύριο λόγο τα κοινωνικά δίκτυα είναι 

παράγωγα του διαδικτύου και της νέας τεχνολογίας, μπορούν να βοηθήσουν στην 

διδασκαλία πολλών αντικειμένων, όχι μόνο καθαρά της πληροφορικής.   

Ο προγραμματισμός αποτελεί κομμάτι της επιστήμης των υπολογιστών και συνήθως 

θεωρείται και από τα δυσκολότερα κομμάτια στην διδασκαλία του. Οι διδάσκοντες 

προσπαθούν να συμπεριλάβουν στην διδασκαλία τους τρόπους με τους οποίους οι 

μαθητές θα επωφεληθούν και θα ενθαρρυνθούν, ώστε να καταρριφθεί ο μύθος της 

δυσκολίας του προγραμματισμού. Μία μέθοδος  που θα μπορούσε να κεντριστεί η 

προσοχή των μαθητών και να δημιουργήσει ένα ευχάριστο κλίμα στην αίθουσα είναι 

η χρήση των κοινωνικών δικτύων.  

Οι αντικειμενικοί σκοποί της παρούσας διπλωματικής είναι η ανάλυση των 

θεματικών ενοτήτων που αναφέρθηκαν παραπάνω (κοινωνικά δίκτυα, εκπαίδευση και 

εκπαίδευση του προγραμματισμού), η σύνδεσή τους και η ανάδειξη των 

αλληλοσυσχετίσεων που υπάρχουν. 

Η μεθοδολογία που ακολουθείται για την συγγραφή είναι: η έρευνα του θεωρητικού 

υπόβαθρου και της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, η αναζήτηση προηγούμενων ερευνών 



v 

 

σχετικών με τα παραπάνω θέματα, η πραγματοποίηση της  παρούσας έρευνας μέσω 

ερωτηματολογίου και η εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Συμπερασματικά, τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν (και το κάνουν και έμπρακτα) να 

συνεισφέρουν στην εκπαίδευση γενικότερα. Διδάσκοντες και διδασκόμενοι έχουν 

συνειδητοποιήσει την χρησιμότητα τους και αρκετοί είναι αυτοί που δηλώνουν πως 

με την χρήση των κοινωνικών δικτύων μπορεί να ενισχυθεί η απόδοση των μαθητών 

και να αυξηθεί η μεταδοτικότητα των διδασκόντων. Όσο αφορά την εκπαίδευση του 

προγραμματισμού, εξαιτίας και της δυσκολίας που συναντούν οι περισσότεροι, η 

χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι μία άλλη πρόταση. Με τις κατάλληλες 

προϋποθέσεις μπορεί να βελτιωθεί η διδασκαλία και να ανατραπούν τα αρνητικά 

συμπεράσματα που έχουν δημιουργηθεί για τον προγραμματισμό.  
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1 Εισαγωγή 

  

1.1 Γενικά 

Η χρήση του διαδικτύου και των υπηρεσιών Web 2.0 είναι αδιαμφισβήτητα από τις 

μεγαλύτερες καινοτομίες που αναπτύχθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες. Σήμερα 

διανύοντας την τρίτη δεκαετία του φαινομένου, διαμορφώνονται νέες τάσεις, 

αναφορικά με την διαδικτυακή κοινωνική δικτύωση των χρηστών. Τα κοινωνικά 

δίκτυα, ως μία διαδικτυακή κοινότητα, παρέχουν διαδικτυακές υπηρεσίες στους 

χρήστες τους (προφίλ, λίστα φίλων, πρόσβαση σε άλλες λίστες κ.α.). Η κοινωνική 

αυτή δικτύωση έχει δημιουργήσει νέους τρόπους επικοινωνίας και μεταφοράς 

πληροφοριών. Όλες αυτές οι δραστηριότητες ξεκίνησαν με γνώμονα την ψυχαγωγία, 

αλλά με το πέρασμα των χρόνων, πολλοί χρήστες άρχισαν να χρησιμοποιούν τα 

κοινωνικά δίκτυα και για εκπαιδευτικούς σκοπούς.  

Ο στόχος της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι να μεταδώσουν το ρεύμα που 

δημιουργήθηκε προς όφελος των διδασκόντων και των διδασκομένων για να 

εκσυγχρονιστεί και να αναπτυχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Η αξιοποίηση των 

κοινωνικών δικτύων τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται με γεωμετρική πρόοδο 

και έχει δημιουργήσει νέα τάση. Πίσω από όλα αυτά, όμως, προϋπάρχει ο 

προγραμματισμός, που αποτελεί ένα κομμάτι του διαδικτύου. Όλες οι ιστοσελίδες  

κοινωνικών δικτύων έχουν αναπτυχθεί με την χρήση του προγραμματισμού.  

Ο προγραμματισμός δεν αποτελεί το πιο εύκολο και ευχάριστο κομμάτι για πολλούς 

διδάσκοντες και διδασκόμενους. Η εκπαίδευση του είναι η βάση για πολλές 

επιστήμες και δραστηριότητες. Μόνο με την ενεργό ενασχόληση του μπορεί κάποιος 

να εκτιμήσει την δυνατότητες που προσφέρει. Πολλές φορές όμως, δημιουργείται 

εσφαλμένη εντύπωση, αφού δεν δίνεται καμία ευκαιρία στους διδασκόμενους να 

ανακαλύψουν τις δυνατότης που προσφέρει η χρήση του προγραμματισμού. Οι 

περισσότεροι γύρω μας μπορεί να μην έχουν μια ολοκληρωμένη και σωστή άποψη 

του τι είναι ο προγραμματισμός και του τι προσφέρει. Πολλές έρευνες έχουν γίνει και 

αφορούν την διδασκαλία του προγραμματισμού και το πώς να γίνει πιο ενδιαφέρουσα 

και προσιτή στους μαθητές. Τα κοινωνικά δίκτυα λόγο του ψυχαγωγικού χαρακτήρα 

που διαθέτουν, είναι ένα βοηθητικό εργαλείο που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για 
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να αποτελέσει κίνητρο και έναυσμα για την μαθητική κοινότητα, ώστε να δει τον 

προγραμματισμό με άλλο μάτι.   

 

1.2 Σκοπός της εργασίας 

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας ασχολείται με τους τρεις αυτούς άξονες: 

Κοινωνικά Δίκτυα, Εκπαίδευση και Εκπαίδευση του Προγραμματισμού. Η 

αλληλοσυσχέτιση και η σύνδεση μεταξύ των τριών είναι εμφανής, αλλά δεν έχει 

αναπτυχθεί ακόμα με τον ρυθμό που θα περίμενε κανείς. Η παρούσα διπλωματική 

ασχολείται με το να συνδέσει τα παραπάνω και να ερευνήσει την χρησιμότητα των 

κοινωνικών δικτύων στην διδασκαλία του προγραμματισμού. Επιπλέον, 

πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας ενισχύουν τα 

αρχικά ευρήματα από την θεωρητική μελέτη. 

 

1.3 Στόχος της εργασίας  

Βασικός στόχος της εργασίας είναι η μελέτη και ανάλυση των τριών αυτών αξόνων. 

Η παρουσίαση των συνδέσεων που υπάρχουν μεταξύ των κοινωνικών δικτύων και 

της εκπαίδευσης γενικά και ποιό συγκεκριμένα της εκπαίδευσης του 

προγραμματισμού. Η συνεισφορά των κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση του 

προγραμματισμού είναι ένα αντικείμενο προς διερεύνηση. 

Επισκόπηση κεφαλαίων 

 Κεφάλαιο 2
ο
:  Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά τα κοινωνικά δίκτυα τον ορισμό, 

την ιστορική εξέλιξη, τις κατηγορίες που υπάρχουν. Έχει γίνει επιλογή των 

σημαντικότερων εφαρμογών και υπάρχουν οι αντίστοιχοι συγκριτικοί πίνακες 

και στατιστικά στοιχεία. Αναφέρονται ακόμα και οι τομείς συνεισφοράς των 

κοινωνικών δικτύων αναλυτικά. Τέλος, παρουσιάζεται η χρησιμότητα τους 

αλλά και οι κίνδυνοι με την χρήση των κοινωνικών δικτύων. 

 Κεφάλαιο 3
ο
 : Το τρίτο κεφάλαιο αφορά την εκπαίδευση. Τι μέθοδοι υπήρχαν 

αρχικά και τι μεθόδους χρησιμοποιούμε τώρα. Γίνεται ιστορική αναφορά με 

την πορεία της εκπαίδευσης και πως επηρεάζουν τα κοινωνικά δίκτυα την 

διδακτική διαδικασία. Υπάρχουν παραδείγματα με τις σημαντικότερες 
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εφαρμογές των κοινωνικών δικτύων ως εκπαιδευτικά εργαλεία. Οι μέθοδοι 

διδασκαλίας που αναφέρονται είναι όλοι σε  άμεση σχέση με τα δίκτυα 

κοινωνικής δικτύωσης. Παρουσιάζεται και η αντίστοιχη νομοθεσία που διέπει 

την εκπαίδευση στην Ελλάδα σήμερα. Τέλος, αναφέρονται μελέτες 

περίπτωσης και έρευνες για την εφαρμογή των κοινωνικών δικτύων στην 

εκπαίδευση.  

 Κεφάλαιο 4
ο
 : Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά την εκπαίδευση του 

προγραμματισμού. Δίνονται οι ορισμοί των βασικών εννοιών: ορισμός 

πληροφορικής, ιστορία της πληροφορικής, διδασκαλία της πληροφορικής, με 

το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο, ορισμός προγραμματισμού, ιστορία, και 

διδασκαλία του προγραμματισμού. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται η 

σύνδεση των κοινωνικών δικτύων, της εκπαίδευσης με τον προγραμματισμό. 

Γίνεται αναφορά στις μεθόδους διδασκαλίας του προγραμματισμού που 

χρησιμοποιούν κάποια μορφή κοινωνικών δικτύων. Επίσης, υπάρχει αναφορά 

πιο συχνών λαθών, οι μύθοι που αναφέρουν οι περισσότεροι και οι πιο συχνές 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι (και όχι μόνο) με τον 

προγραμματισμό. Στον αντίποδα, υπάρχουν οι προοπτικές και οι ευκαιρίες 

που παρουσιάζονται σε όποιον ασχολείται με το αντικείμενο του 

προγραμματισμού. Τέλος, παρουσιάζονται μελέτες περιπτώσεων και έρευνες 

με την χρήση των κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση του 

προγραμματισμού. 

 Κεφάλαιο 5
ο
 : Το κεφάλαιο αυτό αφορά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε 

στα πλαίσια της διπλωματικής. Η έρευνα αφορά τις τρεις κύριες ενότητες που 

αναφέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια. Αναλύεται η μεθοδολογία, η 

διανομή  και η σύνταξη του ερωτηματολογίου. Παρουσιάζονται αναλυτικά οι 

απαντήσεις των ερωτηθέντων και υπάρχουν και τα αντίστοιχα συμπεράσματα 

από την έρευνα.  

 Κεφάλαιο 6
ο
 : Το τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζει τα συμπεράσματα, και 

προτάσεις για το μέλλον. Τα συμπεράσματα αφορούν τον τομέα των 

κοινωνικών δικτύων, της εκπαίδευσης, και της εκπαίδευσης του 

προγραμματισμού ξεχωριστά και αθροιστικά. Μαζί με τα αποτελέσματα τις 
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έρευνας, γίνεται μία προσπάθεια να γίνει σφαιρική παρουσίαση των 

συμπερασμάτων που αποκομήθηκαν από την συγγραφή της παρούσας 

διπλωματικής. Τέλος, υπάρχει αναφορά και στο μέλλον (neuroscience, 

mobile, το σχολείο του μέλλοντος, ο προγραμματισμός στο μέλλον) και 

προτάσεις για μελλοντική έρευνα.   

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας και μεθοδολογία 

Οι Webster και Watson (2002) προτείνουν μία συγκεκριμένη μεθοδολογία για την 

συγγραφή της βιβλιογραφικής επισκόπησης. Για να μπορέσει να χαρακτηριστεί 

πλήρης μία βιβλιογραφική επισκόπηση δεν επαρκούν κάποια άρθρα ή επιλογή 

άρθρων μόνο από μία μεθοδολογία έρευνας ή ακόμα σε άρθρα που προέρχονται μόνο 

από μία γεωγραφική περιοχή. Η αναζήτηση των άρθρων, βιβλίων και όλων των 

χρήσιμων πληροφοριών για την συγγραφή της παρούσας διπλωματικής εργασίας, 

έγινε εξ’ολοκλήρου διαδικτυακά, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα.  

Σε πρώτη φάση έγινε η αναζήτηση των άρθρων σε: 

 Βάσεις δεδομένων (π.χ. Ψηφίδα) 

 Μέσω Google Scholar 

 Απλή αναζήτηση στο Google 

 IEEE 

 ACM 

 Πρακτικά συνεδρίων 

 Blogs 

 Σχετικές ιστοσελίδες 

 Ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

Από το πρώτο στάδιο διαπιστώθηκε ότι δεν έχει γίνει σχετική έρευνα στην Ελλάδα. 

Υπάρχουν έρευνες που έχουν γίνει για την χρήση των κοινωνικών δικτύων, για την 

εκπαίδευση και για την δυσκολία χρήσης του προγραμματισμού, αλλά δεν υπάρχει 
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κάποια άλλη έρευνα που να συνδέει αυτούς τους τομείς. Στο εξωτερικό υπάρχουν 

έρευνες που αφορούν την απόδοση των μαθητών με την χρήση των κοινωνικών 

δικτύων και χωρίς την βοήθεια των κοινωνικών δικτύων ως εκπαιδευτικά εργαλεία. 

Στην συνέχεια έγινε έλεγχος των αναφορών που βρίσκονται στα άρθρα που 

προέκυψαν από την προηγούμενη αναζήτηση. Αναζήτηση των νέων άρθρων αυτών 

στην βάση δεδομένων και έλεγχος ξανά αν είναι σχετικά με το θέμα. Άρθρα τα οποία 

ήταν κλειδωμένα από τον συγγραφέα, απορρίφθηκαν εξ’αρχής. Διαβάζοντας την 

βιβλιογραφική επισκόπηση και την περίληψη των υπόλοιπων άρθρων, επιλέχθηκε 

ένας ακόμα αριθμός σχετικών άρθρων με θέματα που αφορούν την παρούσα εργασία. 

Με την συλλογή του κατάλληλου υλικού άρχισε να διαμορφώνεται μία ιδέα και 

άποψη πάνω στο αντικείμενο μελέτης. Κατόπιν, άρχισε και η αναζήτηση παρόμοιων 

ερευνών και ερωτηματολογίων για τα κοινωνικά δίκτυα και την συνεισφορά τους 

στην εκπαίδευση του προγραμματισμού. Δημιουργήθηκε και το παρόν 

ερωτηματολόγιο και κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά ή διανεμήθηκε σε έντυπη μορφή 

στους ερωτηθέντες (γίνεται αναφορά αναλυτικά στο 5
ο
 κεφάλαιο). Η διεξαγωγή της 

έρευνας πραγματοποιήθηκε για ένα μήνα (04/11 έως 04/12). Οι απαντήσεις 

καλύπτουν τον αναγκαίο αριθμό απαντήσεων για να κριθεί έγκυρη μία έρευνα (350 

απαντήσεις). Τέλος, έγινε η σύγκριση των συμπερασμάτων της έρευνας με τα 

συμπεράσματα  που προέκυψαν από την ανάγνωση των άρθρων και των άλλων 

παρόμοιων ερευνών. Τα τελικά συμπεράσματα αναφέρονται στο τελευταίο, 6
ο
, 

κεφάλαιο. 
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2 Κοινωνικά Δίκτυα 

 

2.1 Ορισμός 

Ο σύνθετος όρος κοινωνικό δίκτυο αποτελείται από την λέξη κοινωνία και τη λέξη 

δίκτυο. Ο ακριβής ορισμός του όρου είναι (με την κυριολεκτική σημασία των όρων): 

Ένα σύνολο ανθρώπων που αναπτύσσουν οργανωμένα πρότυπα σχέσεων μέσω της 

διαρκής αλληλεπίδρασής τους, χρησιμοποιώντας μία συλλογή από υπολογιστές και 

τις συσκευές που συνδέονται με διαύλους επικοινωνίας, οι οποίες διευκολύνουν την 

επικοινωνία μεταξύ των χρηστών και τους επιτρέπει να μοιράζονται τους πόρους 

μεταξύ τους.  Εναλλακτική ονομασία είναι οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. 

Ο κλασικός ορισμός των κοινωνικών δικτύων είναι ότι πρόκειται για μία κοινωνική 

δομή η οποία αποτελείται από κόμβους και συνδέσεις κόμβων, οι οποίοι 

εκπροσωπούν οντότητες (φυσικά πρόσωπα ή οργανισμούς). Οι συνδέσεις των 

κόμβων αναπαριστούν τις σχέσεις οι οποίες συνδέουν τις κοινωνικές μονάδες του 

δικτύου. Οι σχέσεις αυτές μπορεί να είναι φιλίες, κοινά ενδιαφέροντα, κοινά 

οράματα, επαγγελματικές, εμπορικές συναλλαγές, και οτιδήποτε μπορεί να συνδέσει 

δύο ή περισσότερους ανθρώπους. Άλλωστε πρόκειται για μία προσομοίωση της 

πραγματικής ζωής. (Παπαήλιου, 2007) 

Ένας επιστημονικά αποδεκτός ορισμός δόθηκε από τους Brass Butterfield &Skaggs 

(1998), οι οποίοι αναφέρουν τα κοινωνικά δίκτυα σαν ένα σύνολο από δράστες 

(actors) (άνθρωποι, οργανισμοί ή άλλες κοινωνικές ομάδες) και ένα σύνολο από 

σχέσεις (φιλίες, δεσμοί, χρηματικές συναλλαγές κ.α.) μεταξύ τους ή η έλλειψη αυτών 

ανάμεσά τους. 

Ένας επιπλέον ορισμός, που αναφέρουν οι Cachia Compano & Costa (2007), από τον 

τομέα της πληροφορικής που δόθηκε από τις Boyd & Elison (2008): Τα online 

κοινωνικά δίκτυα ορίζονται ως web-based υπηρεσίες που επιτρέπουν τα άτομα να 

δημιουργήσουν ένα δημόσιο ή ημι-δημόσιο προφίλ, μέσα σε ένα οριοθετημένο 

σύστημα, να επικοινωνήσουν με μία λίστα από άλλους χρήστες με τους οποίους 

μοιράζονται μία μορφή σύνδεσης και να δουν και να διανείμουν την δικιά τους λίστα 
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των συνδέσεων αυτών που φτιάχτηκαν από άλλους μέσα στο σύστημα. Αυτό που 

κάνει τα online κοινωνικά δίκτυα να ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες διαδικτυακές 

υπηρεσίες είναι: τα εξελιγμένα εργαλεία που επιτρέπουν στους χρήστες να 

διαμοιράζονται ψηφιακά αρχεία και τα εξελιγμένα εργαλεία για την επικοινωνία και 

την κοινωνικοποίηση των χρηστών. 

Τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένα σημαντικό μέσο για την μεταφορά πληροφοριών –

οποιονδήποτε πληροφοριών- και για αυτό και βρίσκονται συνεχώς στο επίκεντρο.  

Εδώ θα πρέπει αν γίνει ένας διαχωρισμός των κοινωνικών δικτύων με την κοινωνική 

δικτύωση. Κοινωνικά δίκτυα είναι τα μέσα για να διευκολύνουν την κοινωνική 

δικτύωση. Η κοινωνική δικτύωση είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας με τους άλλους. 

Τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών δικτύων είναι το μέγεθός τους ή το εύρος (τον 

αριθμό των ατόμων που έχουν πρόσβαση στο δίκτυο), η σύνθεση,  η πυκνότητα, το 

δέσιμο, η ομοιογένεια, η συχνότητα επαφής μεταξύ των μελών, η διάρκεια, η 

αμοιβαιότητα.  

 

2.2 Ιστορική Εξέλιξη 

Τα κοινωνικά δίκτυα ως έννοια δεν είναι καινούργια. Η κοινωνική δικτύωση, δηλαδή 

η ανάγκη του ανθρώπου για επικοινωνία μέσω ατομικών διασυνδέσεων, υπάρχει από 

τότε που δημιουργήθηκαν οι κοινωνίες. Ανεξάρτητα από το διαδίκτυο, το κάθε άτομο 

μπορούσε να είναι μέλος μίας ομάδας και να μοιράζεται τις σκέψεις, τις απόψεις και 

γενικά την προσωπική του ζωή. Με την εμφάνιση όμως των υπολογιστών και την 

χρήση του διαδικτύου, τα κοινωνικά δίκτυα απέκτησαν άλλη διάσταση. Οι 

πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, που στηρίζουν τα κοινωνικά δίκτυα και ανήκουν 

στην κατηγορία Web 2.0, είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας 

και αποτελούν ένα αποτελεσματικό τρόπο επικοινωνίας, και διαμοίρασης 

πληροφορίας των χρηστών τους.  

Στα τέλη του 1800, τόσο ο Emile Durkheim και Ferdinand Tonnies, προανήγγειλαν 

την ιδέα των κοινωνικών δικτύων. Ο Tonnnies υποστήριξε ότι οι κοινωνικές ομάδες 

υφίστανται ως προσωπικοί και άμεσοι δεσμοί που συνδέουν άτομα που μοιράζονται 

πεποιθήσεις και αξίες ή ως απρόσωποι και τυπικοί δεσμοί. Ο Durkheim υποστήριξε 
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ότι τα κοινωνικά φαινόμενα προκύπτουν όταν αλληλεπιδρούν τα άτομα. Ο ιστότοπος 

Classmates.com, το 1995, θεωρείται η πρώτη μορφή κοινωνικής δικτύωσης, όπου τα 

μέλη μπορούσαν να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους χωρίς να δημιουργήσουν προφίλ ή 

λίστες με άλλους χρήστες. Το 1997, μέσω του ιστοτόπου SixDegrees.com, 

συνεχίστηκε η προσπάθεια εξέλιξης της διαδικτυακής κοινωνικής δικτύωσης, με 

σκοπό καθαρά την δημιουργία γνωριμιών. Πολλοί έχουν διαφωνία σχετικά με το πιο 

είναι το πρώτο πιστοποιημένο κοινωνικό δίκτυο από τα ανωτέρω δύο. Οι Boyd & 

Elisson αναφέρουν ότι το πρώτο είναι το SixDegrees.com και ήταν πολύ μπροστά 

από την εποχή του. Επόμενο βήμα είναι η δημιουργία των blogs το 1999. Οι 

ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (ιστολόγια), όπως είναι γνωστές, άρχισαν να 

εμφανίζονται από το 2002. Το πρώτο κοινωνικό δίκτυο είναι το Friendster και στην 

συνέχεια ακολούθησαν MySpace, Hi5, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram 

κ.α. Η ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης που ξεχώρισε είναι αναμφίβολα αυτή του 

Facebook (2004). Οι εγγεγραμμένοι χρήστες πλέον ξεπερνούν το ένα 

δισεκατομμύριο, τοποθετώντας το στην  δεύτερη θέση  με τα  δημοφιλέστερα site του 

πλανήτη (μετά τo Google). 
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Εικόνα 1: Boyd and Ellison,2007, p.6 
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2.3 Κατηγοριοποίηση 

Η Grabner-Krauter (2009) κατηγοριοποίησε τα κοινωνικά δίκτυα σε τέσσερις 

κατηγορίες:  

1. Σε αυτά που δίνουν έμφαση στην επικοινωνία μεταξύ φίλων (Friendship-

oriented networks, όπως το Facebook),  

2. Σε αυτά που φιλοξενούν επιχειρηματικό περιεχόμενο (career-or-business-

oriented networks όπως LinkedIn),  

3. Σε αυτά με «ρομαντικό» προσανατολισμό και  

4. Σε αυτά με σκοπό την επικοινωνία των ατόμων με κοινά ενδιαφέροντα 

(MySpace).   

Η Wikipedia χαρακτηριστικά αναφέρει ότι χωρίζονται σε κατηγορίες: 

 Social news and recommendations (π.χ digg.com), 

 Social book marking sites (π.χ delicious.com), 

 Micro blogging services (Twitter), 

 Blogging systems (π.χ.blogger.com), 

 Social networks (π.χ. Facebook, Linkedin), 

 Social sharing (π.χ. Youtube, Flickr), και 

 Wikis (π.χ. mediawiki.org).  

 

Κατηγοριοποίηση κατά Bard (2010) 

Η κατηγοριοποίηση κατά Bard οργανώνει τα κοινωνικά δίκτυα σε 23 κατηγορίες 

όπως εμφανίζονται στο παρακάτω σχήμα. 
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Εικόνα 2: http://www.blog.gr/articles/84947/social-the-web-upokrisia-media.html 

Κατηγοριοποίηση κατά Zhang (2010) 

 Ιστολόγια (blogging - microblogging) 

 Κοινωνικά δίκτυα (social networking)  

 Κοινωνική Σελιδοσήμανση (social bookmarking)  

 Συνεργατική συγγραφή(collaborative authoring)  

 Διαμοιρασμός Πολυμέσων(multimedia sharing)  

 Διαδικτυακές Τηλεδιασκέψεις(web conferencing)  

 Δικτυακοί τόποι ειδήσεων(News Sites) 

Κατηγοριοποίηση κατά Owyang (2009) 

 Περίοδος Κοινωνικών Σχέσεων (Era of social relationships)  

 Περίοδος Κοινωνικής Λειτουργικότητας (Era of social functionality) 

 Περίοδος Κοινωνικής Επίοικισης (Era of social colonization)  

 Περίοδος Κοινωνικού Περιεχομένου (Era social context) 

 Περίοδος Κοινωνικής Αγοράς (Era of social commerce) 

http://www.blog.gr/articles/84947/social-the-web-upokrisia-media.html
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Μία άλλη κατηγοριοποίηση γίνεται με βάση:  

● το αντικείμενό τους, δηλαδή το στόχο της δικτύωσης,  

● τον τρόπο εγγραφής και συμμετοχής μελών (ελεύθερη ή περιορισμένη),  

● τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των μελών τους και  

● το είδος του περιεχομένου που ανταλλάσσουν οι χρήστες μεταξύ τους.  

Άλλοι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης εστιάζουν σε συγκεκριμένα ενδιαφέροντα  

χρηστών, ενώ άλλοι δεν έχουν συγκεκριμένο στόχο ή αντικείμενο. Οι τελευταίοι 

συχνά αναφέρονται ως "παραδοσιακοί" ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης και  

συνήθως έχουν ανοιχτή την ένταξη μελών σε όλους τους χρήστες του Διαδικτύου. 

Στους περισσότερους από αυτούς τους ιστότοπους τα μέλη μπορούν και να  

δημιουργήσουν το δικό τους δίκτυο φίλων και να εξαλείψουν τα μέλη που δεν έχουν 

κοινά ενδιαφέροντα ή στόχους. 

Γενικά, τα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να είναι ένας από τους εξής δύο τύπους, 

σύμφωνα με την Αντωνιάδου Ανδρομάχη (2011), δίκτυα μίας κατηγορίας ή δίκτυα 

δύο κατηγοριών. Με τον όρο κατηγορία αναφερόμαστε στο διακριτό σύνολο 

οντοτήτων με το οποίο μετριούνται οι σχεσιακές μεταβλητές. Όταν οι μεταβλητές 

μετριούνται για δράστες, που είναι όλοι ίδιου τύπου, τότε έχουμε δίκτυα μίας 

κατηγορίας. Υπάρχουν όμως μεταβλητές οι οποίες μετριούνται ως προς δύο ή 

περισσότερα σύνολα. Τότε γίνεται λόγος για τα δίκτυα δύο κατηγοριών. Ένας 

ειδικός τύπος των δικτύων των δύο κατηγοριών είναι τα δίκτυα υπαγωγής. Σε αυτά 

υπάρχουν μεν σύνολα οντοτήτων, αλλά ένα από αυτά είναι σύνολο δραστών, ενώ η 

δεύτερη είναι από διακριτό σύνολο ταξινομήσεων σε υποκατηγορίες στις οποίες 

υπάγεται το σύνολο των δραστών.  

Μία επιπλέον κατηγοριοποίηση  που ανακτήθηκε από: http://socialmediaplan.gr/social-

media-marketing-blog/37-eisagogika-how-to-arthra-odigos/130-eidi-meson-koinonikis-

diktyosis.html: 

Social networking: Facebook, Hi5, MySpace,  

Micro-blogging: Twitter, Tumblr, Foursquare, Google Buzz 

http://socialmediaplan.gr/social-media-marketing-blog/37-eisagogika-how-to-arthra-odigos/130-eidi-meson-koinonikis-diktyosis.html
http://socialmediaplan.gr/social-media-marketing-blog/37-eisagogika-how-to-arthra-odigos/130-eidi-meson-koinonikis-diktyosis.html
http://socialmediaplan.gr/social-media-marketing-blog/37-eisagogika-how-to-arthra-odigos/130-eidi-meson-koinonikis-diktyosis.html
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Blog και ιστολόγια: Blogger, Wordpress, LiveJournal, ExpressionEngine, Tyrad 

καθώς και το ελληνικό Pathfinder. 

Κοινωνικά δίκτυα βάσει γεωγραφικής θέσης: Foursquare, Facebook places 

Social bookmarking(ή social tagging): Delicious, Diigo, CiteULike, Google Reader, 

StumbleUpon και πολλά άλλα 

Online Fundraising: Causes, Kickstarter 

Κοινωνικές αγορές: Groupon, Golden Deals, Skroutz Deals 

Online συνεργασία/Wiki: Wikipedia, PBworks, Wetpaint, Wikia, Wikimedia, 

Wikispaces 

Κοινωνικές πλατφόρμες παιχνιδιών: Kongregate, Miniclip, Newgrounds, Armor 

Games 

Κοινωνικές ειδησεογραφικές πλατφόρμες: Digg, Mixx, NowPublic, Reddit, 

Pathfinder uNews 

Πλατφόρμες δημιουργίας κοινωνικών δικτύων: Ning, SocialEngine, SocialGo, 

Εργαλεία διαχείρισης και επεξεργασίας εγγράφων: Google Docs, Syncplicity, 

Docs, Dropbox, Box.net, SkyDrive 

Διανομή φωτογραφιών και άλλων καλλιτεχνικών έργων: Flickr, deviantArt, 

Photobucket, Picasa, Zooomr 

Διανομή video: Vimeo, YouTube, Dailymotion, sevenload, Viddler, Metacafe 

Διανομή παρουσιάσεων: Slideshare.net, Scribd, Prezi 

Διανομή μουσικής και ηχητικών αρχείων: Pandora Radio, Spotify, Last.fm, 

MySpace Music, ShareTheMusic, The Hype Machine, Groove Shark, SoundCloud 

Παρουσιάσεις και κριτικές: Epinions, MouthShut, Customer Lobby, Yelp 

Ερωτήσεις / Απαντήσεις: Askville, EHow, WikiAnswers, Yahoo! Answers, Quora, 

ask.com, LinkedIn Answers, Pathfinder Experts 
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2.4 Εφαρμογές κοινωνικών δικτύων 

2.4.1 Facebook 

 

 

Εικόνα 3: http://www.joywood.gr/2011/12/page/19/ 

Η εφαρμογή Facebook ιδρύθηκε το 2004 από τον φοιτητή Mark Zuckerberg και 

αρχικά απευθυνόταν μόνο στο πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Σιγά σιγά το δικαίωμα 

συμμετοχής επεκτάθηκε και στα υπόλοιπα πανεπιστήμια και στο τέλος και στους 

μαθητές των σχολείων και γενικά σε όλους όσους ξεπερνούσαν το 13
ο
 έτος της 

ηλικίας τους. Δημιούργησε νέα τάση και άλλο νόημα για τα κοινωνικά δίκτυα και το 

διαδίκτυο. Η ιστορία της δημιουργίας του έγινε ακόμα και ταινία το 2010 με τίτλο 

social network. 

Στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης έχει πρόσβαση ο καθένας 

δωρεάν (προς το παρόν), πληκτρολογώντας ένα προσωπικό του email και έναν 

κωδικό πρόσβασης (που θα τον γνωρίζει μόνο αυτός). Μπορεί να δημιουργήσει ένα 

προφίλ βάζοντας το όνομά του ή και ψευδώνυμο (πλέον υπάρχουν και εκατομμύρια 

εταιρικά προφίλ). Έχει την δυνατότητα να ανεβάσει φωτογραφίες, video και 

οποιονδήποτε σύνδεσμο, link, επιθυμεί. Επιπλέον, μπορεί να συνδεθεί και να έχει 

επικοινωνία με τους φίλους του είτε σε online chat, είτε μέσω μηνυμάτων, είτε μέσω 

δημοσιεύσεων στον τοίχο του καθενός. Μπορεί να επανασυνδεθεί με παλιούς φίλους 

ή να βρει καινούργιες επαφές. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο προφίλ στην 

συγκεκριμένη ιστοσελίδα  παρουσιάζει κανείς πλήρως τον εαυτό του, την εικόνα του, 

http://www.joywood.gr/2011/12/page/19/
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τις πεποιθήσεις του και τις συνήθειες του. Αναφέρει προαιρετικά τι του αρέσει στην 

μουσική, κινηματογράφο, λογοτεχνία, θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις, 

εκπαιδευτική κατάρτιση, επαγγελματική κατάσταση, οικογενειακή κατάσταση, που 

έχει ταξιδέψει, που έχει μεγαλώσει κτλ. Άρα, συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο πολλές 

πληροφορίες που συμπληρώνει ο χρήστης και αυτό είναι που το καθιστά πολύ 

ενδιαφέρον.  

Γενικά τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι: 

 Μηνύματα και εισερχόμενα (Messages and inbox ) 

 Δίκτυα, Ομάδες και  Αγαπημένες σελίδες(Networks, groups and Like-Pages) 

 Ειδοποιήσεις (Notifications) 

 Ανανέωση κατάστασης (Status updates) 

 Όνομα χρήστη (Username)  

 Τοίχος (Wall)  

 Γεγονότα (Events) 

 Διαδικτυακή Αγορά (Marketplaces) 

 Φωτογραφίες (Photos) 

 Βίντεο (Videos)  

Μία δυνατότητα που μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμη και στις επιχειρήσεις είναι και η 

κοινοποίηση του χώρου που βρίσκεται ο κάθε χρήστης (check in) (ένα άλλο 

κοινωνικό δίκτυο που κάνει χρήση αυτής της πληροφορίας είναι το Foursquare). 

Μια πρόκληση για την εκάστοτε μελλοντική επιχείρηση είναι να γνωρίζει που 

βρίσκονται οι πελάτες ή οι ενδυνάμει πελάτες της, ανά πάσα στιγμή. Πολλές 

επιχειρήσεις και οργανισμοί, συλλέγοντας τις πληροφορίες που δημοσιοποιούν οι 

χρήστες στο προφίλ τους, είτε σχεδιάζουν νέα προϊόντα και δημιουργούν ιδέες, είτε 

προωθούν τα ήδη υπάρχοντα. Όπως και πολλές επιχειρήσεις, στον αντίποδα, 

δημιουργούν και εταιρικά προφίλ για να προωθήσουν τα προϊόντα τους ή το 

περιεχόμενο της δουλειάς τους.  
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Με το πέρασμα του χρόνου το Facebook αποκτά όλο και περισσότερες υπηρεσίες 

όπως διαδικτυακά παιχνίδια, διαφημιστικές καμπάνιες κτλ. 

 

2.4.2 Twitter 

Είναι ένα διαδικτυακό μέσο κοινωνικής 

δικτύωσης και ανήκει στα Micro-blogging 

κοινωνικά δίκτυα. Δημιουργήθηκε το 2006 

από τον Jack Dorsey, Evan Williams, Biz 

Stone, και Noah Glass και σήμερα πλέον έχει 

500  εκατομμύρια χρήστες, με 340 εκατομμύρια tweets ημερησίως. Επιτρέπει στους 

χρήστες του να γράψουν και να διαβάσουν σύντομα μηνύματα (άλλων χρηστών), τα 

λεγόμενα tweets. Τα μηνύματα μπορούν να έχουν μέχρι 140-160 χαρακτήρες. Έχει 

χαρακτήρα πληροφόρησης, επειδή η χρήστες του κατά κύριο λόγο σχολιάζουν τα 

τεκταινόμενα σε πραγματικό χρόνο. Γενικά ότι είναι στο προσκήνιο, πρόσφατα 

γεγονότα, λαμβάνει χώρα μέσα στο Twitter.  Για αυτό το λόγο τα περισσότερα tweets 

γίνονται κατά την διάρκεια εξεχουσών γεγονότων π.χ κατά την διάρκεια του 

κυπέλλου 2010 FIFA. Είναι το απόλυτο μέσο για να είσαι σε διαρκή επαφή με τους 

φίλους σου. Αλλά, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα η σχέση μεταξύ των 

χρηστών (ακολουθώ κάποιον ή με ακολουθεί) δεν απαιτεί ανταπόδοση. Οι 

εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να δουν δημοσιεύσεις μόνο όσων χρηστών 

ακολουθούν. Ακόμα, οι υπηρεσίες του είναι συμβατές με smart phones και υπηρεσίες 

σύντομων μηνυμάτων.  

Σε μία έρευνα που έγινε από την Pearl Analytics προκύπτει ότι το περιεχόμενο των 

tweets χωρίζεται στις εξής κατηγορίες:  

 Άσκοπη φλυαρία - 40% 

 Ομιλητικοί - 38% 

 Αξία - 9% 

 Αυτοπροβολή - 6% 

 Spam - 4% 

 News - 4% 

Εικόνα 4 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dtwitter%26newwindow%3D1%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1092%26bih%3D533&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Small_talk&usg=ALkJrhhFLMjmEqkWM8P6hHU1WjAeNVK6ZA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dtwitter%26newwindow%3D1%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1092%26bih%3D533&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Spam_(electronic)&usg=ALkJrhi5qdVIXb43Td-7lR07asVEmuve5g
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Μπορεί κανείς να προβεί σε οποιαδήποτε ανακοίνωση από το προφίλ του. Ακόμα και 

για δημιουργία εντυπώσεων ή μίας τάσης (π.χ η στοχοποιημένη κίνηση του να 

οδηγήσουν τους επενδυτές σε αγορά ή πώληση μίας μετοχής). Έχει χρησιμοποιηθεί 

για οργάνωση διαμαρτυριών, ως ένα στρατηγικό όπλο.  

Επιπλέον, το Twitter προωθεί ένα νέο σύστημα διαφήμισης. Προσπαθεί να προωθεί 

tweets και να εμφανίζονται επιλεκτικά στα αποτελέσματα αναζήτησης, όπως είναι και 

το Google Ad Words. Πολλές επιχειρήσεις από την αναφορά των χρηστών στο 

Twitter, καταλαβαίνουν το πώς τοποθετείται το προϊόν τους στην αγορά και την 

αντίδραση των καταναλωτών για αυτό.  

 

2.4.3 LinkedIn 

Είναι ένας ιστοχώρος επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης. Ιδρύθηκε 2002 και 

ξεκίνησε επίσημα το 2003. Η εταιρία ιδρύθηκε από τον Reid Hoffman και από 

ιδρυτικά μέλη της ομάδας από το PayPal και το Socialnet.com (Allen Blue, Eric Ly, 

Jean-Luc Vailant, Lee Hower, Konstantin Guericke, Stefen Beitzel, David Eves, Ian 

Mc Nish, Ian Pujante και Chris Sacceri). Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν ένα 

ολοκληρωμένο επαγγελματικό προφίλ, να συνδεθούν και να επικοινωνήσουν με 

άλλους χρήστες να αναζητήσουν εργασία, αλλά και να δημιουργήσουν πελατολόγιο. 

Είναι διαθέσιμο σε 19 γλώσσες. 

Το LinkedIn χαρακτηρίζεται από ποικίλες λειτουργίες με κυριότερες 

 τη δημιουργία και την παρουσίαση του προφίλ των μελών, 

 τη δυνατότητα λεπτομερούς παρουσίασης της εργασιακής εμπειρίας και 

αναλυτικού του εκπαιδευτικού υπόβαθρου 

 τη δυνατότητα καταχώρησης προσωπικών πληροφοριών και ενδιαφερόντων 

 τη δικτύωση και την αλληλεπίδραση με τα συνδεδεμένα μέλη, 

 τη δυνατότητα παροχής συστάσεων (endorsement) από συναδέλφους, 

συνεργάτες και γενικότερα μέλη του δικτύου με τα οποία είναι κανείς 

συνδεδεμένος 

 τη δημοσίευση και το διαμοιρασμό αναρτήσεων, παρουσιάσεων κλπ. 
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2.4.4 Άλλες εφαρμογές κοινωνικών δικτύων 

Το MySpace και το Hi5 γνώρισαν μεγάλη άνθηση την προηγούμενη δεκαετία με την 

αυγή των κοινωνικών δικτύων. Ήταν τα προοίμια του Facebook και του Twitter. To 

Hi5 ήταν δημοφιλές κυρίως στους εφήβους και γενικά σε νεαρό κοινό. Το MySpace 

είναι ένας ιστοχώρος που ένωνε ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα και πιο δημοφιλές 

στους καλλιτέχνες. 

Το Windows Live Messenger (MSN) έχει ενωθεί πλέον με το Skype και το Outlook 

(πρώην Hotmail) και αποτελούν ένα πολύ ισχυρό πακέτο. 

Μια άλλη μορφή κοινωνικού δικτύου είναι τα δίκτυα διαμοιρασμού και αποθήκευσης 

αρχείων στο σύννεφο (cloud). Υπηρεσίες αυτού του τύπου είναι το Skydrive, 

Dropbox, box.net κ.α. Είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο γιατί ο χρήστης έχει πρόσβαση 

στο υλικό που έχει ανεβάσει από οποιαδήποτε σημείο και μπορεί να τα μοιραστεί με 

οποιονδήποτε συνεργάτη/φίλο θέλει χωρίς κόπο.  

Το Instagram είναι το πιο νέο εργαλείο που 

εκμεταλλεύτηκε το Facebook για το ανέβασμα 

των φωτογραφιών. Ανακτήθηκε από: www.lifo.gr 

(σε δημοσίευση 12/12/2013) ότι σε πρόσφατο 

event που πραγματοποιήθηκε στην Νέα Υόρκη η 

εταιρία ανακοίνωσε ότι πλέον οι χρήστες του 

Instagram θα  μπορούν να ανταλλάσουν 

προσωπικά μηνύματα  μεταξύ τους, εκτός από φωτογραφίες. Το Instagram Direct 

δίνει ένα πιο «κοινωνικό» χαρακτήρα στην εφαρμογή αυτή. Κάθε χρήστης μπορεί να 

στείλει μια φωτογραφία που τη συνοδεύει γραπτό μήνυμα, μέχρι και σε 15 φίλους του 

ταυτόχρονα. H κίνηση του Instagram, δείχνει να ακολουθεί το παράδειγμα άλλων 

εφαρμογών όπως το WhatsApp και το Snapchat 

Το Google+  είναι ένα πολυγλωσσικό κοινωνικό δίκτυο, 

ανήκει και λειτουργεί από την Google Ιnc. Ξεκίνησε την 

λειτουργία του το 2011. Στην αρχή απαιτούνταν πρόσκληση 

για να δημιουργήσει κάποιος λογαριασμό και να γίνει μέλος, 

αλλά στην συνέχεια το Google+ άνοιξε την πρόσβαση σε 

όλους, άνω των 18 ετών, χωρίς πρόσκληση. Το 2012 το όριο 

Εικόνα 5 

 

Εικόνα 6 

 

http://www.lifo.gr/now/digital-life/38989
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έπεσε στα 13 έτη. Ο σκοπός του Google+ είναι να ενώσει όλες τις προσφερόμενες 

υπηρεσίες της Google (Gmail, YouTube, chrome, Picasa κ.α) σε μία ενιαία 

πλατφόρμα με ένα πιο ολοκληρωμένο τρόπο. Γνωρίζουμε όλοι πως το social network 

της Google δεν γνωρίζει ιδιαίτερη επιτυχία στην Ελλάδα, παρόλα αυτά, οι χρήστες 

του συνεχώς αυξάνονται, ενώ τα features του γίνονται ολοένα και πιο ελκυστικά. Ο 

βασικότερος λόγος της αύξησης είναι η χρήση των smart phones που χρησιμοποιούν 

αυτή την εφαρμογή. 

Χαρακτηριστικά όπως ανακτήθηκαν από: http://eartboard.com/google-plus/ 

 Αρχική Σελίδα: Στην αρχική σελίδα περιλαμβάνονται τμήματα από το 

προφίλ των χρηστών με το κεντρικό μέρος να καταλαμβάνετε από την ροή. Η 

ροή είναι το μέρος στο οποίο μπορεί κανείς να έχει σημαντικές συζητήσεις με 

τα άτομα που τον ενδιαφέρουν. Συγκεντρώνει όλο το περιεχόμενο που 

μοιράζονται μαζί  οι χρήστες. Μπορεί επίσης να δει κανείς αναρτήσεις 

κειμένου, εικόνες, βίντεο, συνδέσμους ή δείκτες τοποθεσίας. Όταν γίνεται 

κοινή χρήση με άτομα το περιεχόμενό  θα εμφανίζεται στη δική ροή τους 

αντίστοιχα. 

 Sparks: Μπορεί ο χρήστης να ενημερωθεί για θέματα που ενδιαφέρουν τον 

ίδιο. Ό,τι θα εμφανιστεί θα έχει πριν καθοριστεί από τον ίδιο τον χρήστη.  

 Φωτογραφίες: Μπορεί να γίνει δημοσιοποίηση των προσωπικών 

φωτογραφιών, να δει κανείς τις φωτογραφίες άλλων, να σχολιάσει, να 

επεξεργαστεί διάφορα στοιχεία της φωτογραφίας κ.ο.κ. 

 Hangouts: To Hangout είναι η πιο διαδραστική σας επικοινωνία μέσω βίντεο 

και ήχου. Ο χρήστης θα πρέπει να κατεβάσει για να γίνει η κλήση κάποια 

πρόσθετα το Google Voice και Video Plugin. 

 Προφίλ: Το προφίλ είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιπροσωπεύει ο χρήστης 

τον εαυτό του στα προϊόντα Google και στον ιστό. Με το προφίλ, μπορεί να 

διαχειριστεί τις πληροφορίες που βλέπουν τα διάφορα άτομα, όπως το 

βιογραφικό, τα στοιχεία επαφής και τους συνδέσμους του. Εφόσον το προφίλ 

είναι δημόσιο, τα μόνα υποχρεωτικά στοιχεία που θα εμφανίζονται στο 

προφίλ είναι το πλήρες όνομα και το φύλο σας. 

http://eartboard.com/google-plus/
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 +1: Είναι πολύχρωμο κουμπάκι της Google με την ονομασία +1. Κάθε φορά 

που κάνει κανείς κλικ σε αυτό το κουμπάκι επισημαίνει/προτείνει δημόσια 

κάποια πληροφορία που του αρέσει. Κάθε φορά που κάνει κλικ εμφανίζει μια 

ανάρτηση στο προφίλ στο Google plus στην ενότητα +1.  

 Κύκλοι: Στην ουσία λειτουργεί παρόμοια με τις λίστες που συναντάμε στο 

Facebook..Οι κύκλοι του Google plus βοηθούν τον χρήστη να οργανώσει 

όσους γνωρίζει σύμφωνα με τις διαπροσωπικές σας σχέσεις, για παράδειγμα, 

«οικογένεια», «φίλοι από τη δουλειά» κτλ. Στη συνέχεια, μπορεί να μοιραστεί 

σχετικό περιεχόμενο με τα σωστά άτομα και να παρακολουθήσει το  

περιεχόμενο που δημοσιεύεται από άτομα που θεωρείτε ενδιαφέροντα.  

Το ελληνικό κοινωνικό δίκτυο 

Το Gatmi.gr και το adieksodos.com  είναι τα ελληνικά κοινωνικά δίκτυα.  

Το Gatmi προσπαθεί να είναι το ελληνικό Facebook. Προσδοκεί να ενώσει τους 

ανθρώπους και την κοινή αγάπη που έχουν για την χώρα μας. Προωθεί και βοηθάει 

στην ανάγκη που έχει η χώρα μας να δημιουργήσει κάτι καινούργιο.  Άνθρωποι που 

έχουν κάτι να πουν, επιχειρήσεις και επιστήμονες που πρωτοπόρησαν, εκπαιδευτικοί 

που δίδαξαν ανά τον κόσμο είναι οι χρήστες του ιστοχώρου αυτού. Το Gatmi.gr 

φιλοδοξεί να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την προσωπικότητα αυτής 

της χώρας, με ιστορίες, τοποθεσίες, συνταγές, βιβλία, τέχνη, ανέκδοτα, φωτογραφίες. 

Το adieksodos είναι ένα νέο κοινωνικό δίκτυο. Ο Άγγελος Πολύζος, από το Αγρίνιο 

δημιούργησε έναν νέο χώρο, παρόμοιας αισθητικής του γνωστού μας Facebook, το 

οποίο απευθύνεται στο Ελληνικό κοινό. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο χρήστης 

είναι μία εύκολη και τυπική εγγραφή, για να φτιάξει το προφίλ του.  

 

2.4.5 Σύγκριση και στατιστικά 

Πίνακας 1: Σύγκριση Βασικών Κοινωνικών Δικτύων 

 FaceBook Twitter MySpace Hi5 

Σε ποιό γεωγραφικό χώρο 

απευθύνεται  
 

Αμερική, 

Ευρώπη 

Αυστραλία 

Αμερική, Ευρώπη Αμερική, Καλιφόρνια Λατινική Αμερική 

Σε ποιά ηλικία 13+ 14+ 18-24 13+ 

http://www.google.com/+1/button/
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απευθύνεται 

Βασικό χαρακτηριστικό 

λειτουργίας του 

Φιλίες, 

παιχνίδια 

Δημοσιεύσεις, follow και 

followers 

Φιλίες, γνωριμίες Φιλίες, παιχνίδια 

Πότε δημιουργήθηκε  
 

Φεβρουάριος 

2004 

Μάρτιος 2006 Αύγουστος 2003 2003 

Μειονεκτήματα  
 

Έχει 7.500.000 

χρήστες κάτω 

των 

13 ετών 

. 

O καθένας έχει πρόσβαση στις 

δημοσιεύσεις που κάνεις. Δεν 

έχει εφαρμογές ομάδες και 

βίντεο 

Πιθανή παραβίαση προσωπικών 

δεδομένων και χαμηλή ασφάλεια 
Mπορεί να βλέπει ο 

οποιοσδήποτε τις 
φωτογραφίες σου 

μπορεί να σε παρακολουθεί 
στο κοινωνικό αυτό δίκτυο 

Πλεονεκτήματα Εύκολο στη 

χρήση, 

εύρεση παλιών 

φίλων 

. 

Εύκολη δημιουργία 

λογαριασμού και εύκολη χρήση 

του δικτύου 

Εύκολη επικοινωνία με φίλους και 

συγγενείς, προώθηση εργασιακού 

υλικού 

Mπορείς να κάνεις εύκολα 
φίλους, επικοινωνία με 

παλιούς φίλους 

Στατιστικά στοιχεία απότο 

http://www.webworth.info 
 

  http://www.webworth.info  

Ημερήσια Επισκεψιμότητα 550.000.000 122,222,222 959,320 1,502,732 

Ημερήσιο Έσοδα από 

Διαφημίσεις 

$1,650,000.00 $366,667.00 $26,190.50 $4,867.26 

Χρόνος Ανταπόκρισης 2.179 seconds 1.732 seconds 1.877 seconds 2.346s 

Που βρίσκεται ο Server  

. 

Φιλιππίνες UNITED STATES Άγνωστος THAILAND 

Υπάρχουν κενά στην 

ασφάλεια των προσωπικών 

δεδομένων των χρηστών του ; 

. 

Εύκολη 

παραβίαση 

προσωπικών 

δεδομένων 

όπως 

φωτογραφίες 

Oχι Εύκολη παραβίαση 

προσωπικών δεδομένων 

Εύκολη παραβίαση 

προσωπικών δεδομένων 

όπως φωτογραφίες 

Πόσες διαφημίσεις έχει  

(Πολλές/Αρκετές/Λίγες/Καθόλου) 
 

Λίγες Kαθόλου Λίγες Αρκετές 

Ανακτήθηκε από: http://pl-pamak.wikispaces.com/ 

Σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση του Piper Jaffray (δημοσίευση έγινε 

27/10/2013), το Facebook δεν αποτελεί πλέον το δημοφιλέστερο social network των 

εφήβων, αφού την πρωτιά κατέχει πλέον η ανταγωνιστική υπηρεσία κοινωνικής 

δικτύωσης, Twitter! Συγκεκριμένα, το 26% των εφήβων δήλωσε ότι σημαντικότερο 

social network θεωρεί το Twitter, εκθρονίζοντας το Facebook που συγκέντρωσε 

ποσοστό προτίμησης 23%, πέφτοντας από το 42% που κατείχε ένα χρόνο νωρίτερα. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το κοινωνικό δίκτυο συγκέντρωσε το ίδιο ποσοστό με 

το Instagram (που ανήκει πλέον στη Facebook), το οποίο πέρυσι κατείχε μόλις 12%! 

Στα παρακάτω σχήματα παρουσιάζονται τα στατιστικά για το 2013 έτσι όπως 

εμφανίζονται από την TopTenREVIEWS
TM 

και η σχετική ανάλυση και σύγκριση 

των ραβδογραμμάτων. 

http://www.webworth.info/
http://www.webworth.info/
http://pl-pamak.wikispaces.com/%CE%A3%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A0%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82+%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD+%CE%94%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8D%CF%89%CE%BD
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Πίνακας 2: Στατιστικά 

 

 

 

(Ανακτήθηκε από: http://social-networking-websites-review.toptenreviews.com/) 

http://social-networking-websites-review.toptenreviews.com/
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Εικόνα 7: Facebook (Ανακτήθηκε από: http://blog.digitalinsights.in/social-media-facts-

and-statistics-2013/0560387.html) 

 

 

Εικόνα 8: Twitter (Ανακτήθηκε από: http://blog.digitalinsights.in/social-media-facts-and-

statistics-2013/0560387.html) 

  

 

Εικόνα 9: Google+ (Ανακτήθηκε από: http://blog.digitalinsights.in/social-media-facts-

and-statistics-2013/0560387.html) 

http://blog.digitalinsights.in/social-media-facts-and-statistics-2013/0560387.html
http://blog.digitalinsights.in/social-media-facts-and-statistics-2013/0560387.html
http://blog.digitalinsights.in/social-media-facts-and-statistics-2013/0560387.html
http://blog.digitalinsights.in/social-media-facts-and-statistics-2013/0560387.html
http://blog.digitalinsights.in/social-media-facts-and-statistics-2013/0560387.html
http://blog.digitalinsights.in/social-media-facts-and-statistics-2013/0560387.html
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Εικόνα 10: Instagram (Ανακτήθηκε από: http://blog.digitalinsights.in/social-media-facts-

and-statistics-2013/0560387.html) 

 

 

Εικόνα 11: LinkedIn (Ανακτήθηκε από: http://blog.digitalinsights.in/social-media-facts-

and-statistics-2013/0560387.html) 

Περισσότερα στατιστικά  

 YouTube: 1 δισεκατομμύριο επισκέπτες σε μηνιαία βάση 

 74% των marketers πιστεύουν ότι το Facebook είναι σημαντικό για την 

δημιουργία στρατηγικού σχεδιασμού της επιχείρησης 

 28% των Retweets στο Twitter γίνονται μέσω της έκφρασης «παρακαλώ RT!» 

 40% των marketers χρησιμοποιούν το Google+, το 70% επιθυμούν να μάθουν 

περισσότερα και το 67% για να αυξηθούν οι δραστηριότητες Google+ 

 42% ενημερώνει τις πληροφορίες του προφίλ τους τακτικά στο LinkedIn 

http://blog.digitalinsights.in/social-media-facts-and-statistics-2013/0560387.html
http://blog.digitalinsights.in/social-media-facts-and-statistics-2013/0560387.html
http://blog.digitalinsights.in/social-media-facts-and-statistics-2013/0560387.html
http://blog.digitalinsights.in/social-media-facts-and-statistics-2013/0560387.html


26 

 

 Κάθε δευτερόλεπτο 8000 χρήστες, κάνουν «like» σε μία ή περισσότερες 

φωτογραφίες στο Instagram 

 4,2 δισεκατομμύρια χρήστες μέσω κινητών συσκευών έχουν πρόσβαση σε 

κοινωνικά δίκτυα 

 Περισσότερες γυναίκες ελέγχουν μέσω των κοινωνικών δικτύων προϊόντα και 

υπηρεσίες που προσφέρουν 

 Περισσότεροι από το 23% των marketers χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα 

για να την προώθηση των προϊόντων/υπηρεσιών  

 46% των χρηστών του διαδικτύου χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα για 

συναλλαγές 

 60% των καταναλωτών έχουν παραδεχθεί ότι έχουν οδηγηθεί σε αγορές πιο 

εύκολα από την προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών μέσω των 

κοινωνικών δικτύων 

 Τα κοινωνικά δίκτυα αποφέρουν διπλάσια κέρδη, μέσω του μάρκετινγκ, σε 

μία επιχείρηση, από ότι το τηλεμαρκετινγκ, την χρήση διαφημιστικού email 

και του Pay per click (PPC). 

 

Εικόνα 12: Χρήστες ανά ήπειρο (Ανακτήθηκε από: http://socialmediatoday.com/irfan-

ahmad/1993606/global-overview-internet-mobile-and-social-media-engagement-and-usage-

infographi) 

http://socialmediatoday.com/irfan-ahmad/1993606/global-overview-internet-mobile-and-social-media-engagement-and-usage-infographi
http://socialmediatoday.com/irfan-ahmad/1993606/global-overview-internet-mobile-and-social-media-engagement-and-usage-infographi
http://socialmediatoday.com/irfan-ahmad/1993606/global-overview-internet-mobile-and-social-media-engagement-and-usage-infographi
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Εικόνα 13: Αύξηση χρηστών ανά ήπειρο (Ανακτήθηκε από: 

http://socialmediatoday.com/irfan-ahmad/1993606/global-overview-internet-mobile-and-

social-media-engagement-and-usage-infographi) 

 

 

Εικόνα 14: Μέσος όρος χρήσης ΚΔ ανά ήπειρο (Ανακτήθηκε από: 

http://socialmediatoday.com/irfan-ahmad/1993606/global-overview-internet-mobile-and-

social-media-engagement-and-usage-infographi) 

http://socialmediatoday.com/irfan-ahmad/1993606/global-overview-internet-mobile-and-social-media-engagement-and-usage-infographi
http://socialmediatoday.com/irfan-ahmad/1993606/global-overview-internet-mobile-and-social-media-engagement-and-usage-infographi
http://socialmediatoday.com/irfan-ahmad/1993606/global-overview-internet-mobile-and-social-media-engagement-and-usage-infographi
http://socialmediatoday.com/irfan-ahmad/1993606/global-overview-internet-mobile-and-social-media-engagement-and-usage-infographi
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2.5 Κλάδοι χρήσης κοινωνικών δικτύων 

2.5.1 Εκπαίδευση 

Σύμφωνα με τον Rego (2010), ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να αξιοποιηθεί στην 

εκπαίδευση για:  

 Κοινοποίηση εκπαιδευτικών ιστοσελίδων, 

 Κοινοποίηση άρθρων, 

 Συμβουλευτική υποστήριξη, 

 Συμμετοχή σε συζητήσεις, 

 Δημοσίευση υλικού (εικόνων, video παρουσιάσεων κλπ), 

 Αναγγελία- συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εργαστήρια, 

συνέδρια κλπ, 

 Ενημέρωση  αναρτήσεων σε ιστολόγια ή άλλες ιστοσελίδες, 

 Κοινοποίηση μηνυμάτων 

Η παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα κάνει χρήση των κοινωνικών δικτύων 

εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητες που έχουν για συνεχή παρακολούθηση θεμάτων 

της επιστήμης, ανταλλαγή απόψεων μέσα από μία πλατφόρμα, που διευκολύνει την 

επικοινωνία μεταξύ των ερευνητών, μαθητών, καθηγητών και ατόμων που 

ενδιαφέρονται να για τις επιστημονικές εξελίξεις. 

Υπάρχουν κοινωνικά δίκτυα που είναι προσανατολισμένα στην επιστημονική έρευνα 

και θα γίνει αναλυτική περιγραφή στο 3
ο
 κεφάλαιο. Χωρίζονται σε 2 κατηγορίες: Τα 

δίκτυα γενικού ενδιαφέροντος, τα οποία καλύπτουν όλους τους επιστημονικούς 

κλάδους και είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό π.χ, Google+, Academia.edu, Research 

Gate κ.α. και σε αυτά συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου π.χ. Open Access 

Directory, Malaria World κ.α.  

Υπάρχουν και ελληνικά Διαδικτυακά Εκπαιδευτικά Κοινωνικά Δίκτυα (ΔΕΚΔ). 

Αυτή τη στιγμή έχουμε σε χρήση ήδη έξι (Θα γίνει εκτενής ανάλυση και παρακάτω). 
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2.5.2 Επιχειρήσεις/ Εργασία 

Το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) έχει εκμηδενίσει τις αποστάσεις και οι 

επιχειρήσεις έχουν εύκολη και άμεση πρόσβαση σε παγκόσμια κλίμακα.  

Τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις όλο και περισσότερο χρησιμοποιούν τα 

κοινωνικά δίκτυα για να ελέγχουν τους πελάτες τους. Έχοντας πελατοκεντρική 

φιλοσοφία προσπαθούν να εμπλέκουν τους πελάτες στο σχεδιασμό και την παροχή  

νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Με τα κοινωνικά δίκτυα γίνεται η μεταφορά της 

πληροφορίας αυτής, η οποία έχει διπλή κατεύθυνση γιατί γίνεται και το ανάλογο 

feedback. Πλέον μία επιχείρηση που σέβεται τον εαυτό της και αποζητά την 

εγκαθίδρυση της στον εκάστοτε χώρο, έχει ενεργή παρουσία σε κάποιο κοινωνικό 

δίκτυο και το χρησιμοποιεί σαν επαγγελματικό εργαλείο, οριστικοποιώντας και 

συμφωνίες πολλές φορές μέσα από αυτό. 

Έτσι οι επιχειρήσεις μπορούν να: 

 Προωθήσουν προϊόντα με πιο προσωπικό και φιλικό τρόπο, 

 Κρατάνε ανοιχτή επικοινωνία με πολλούς δυνητικούς πελάτες, 

 Κερδίζουν ακόμα περισσότερο στις μηχανές αναζήτησης και αυξάνουν την 

επισκεψιμότητα του διαδικτυακού τόπου τους, και 

 Συμπληρώνουν αποτελεσματικά και φθηνά τη διαφήμισή τους. 

 

Εικόνα 15: http://semphonic.blogs.com/semangel/2011/10/social-media-measurement-and-

analytics.html 

http://semphonic.blogs.com/semangel/2011/10/social-media-measurement-and-analytics.html
http://semphonic.blogs.com/semangel/2011/10/social-media-measurement-and-analytics.html
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Η πλειοψηφία των εταιρειών πλέον κάνει χρήση των social networks για την 

πραγματοποίηση προσλήψεων. Το 89% των ελληνικών επιχειρήσεων, τα τελευταία 2 

χρόνια, ξεκίνησαν να το χρησιμοποιούν πιο ενεργά προς αυτήν την κατεύθυνση, 

σύμφωνα με την έρευνα «Τα social networks και το HR» που παρουσιάστηκε στην 

εκδήλωση «Οι επιπτώσεις των social networks  στις πρακτικές HR» του Συνδέσμου 

Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας (ΣΔΑΔΕ). Στην έρευνα πήραν μέρος 106 

επιχειρήσεις από τις οποίες 59% ήταν πολυεθνικές, 44% δραστηριοποιούνται στο 

χώρο των υπηρεσιών, 17% στη βιομηχανία και 24,5% στο εμπόριο. Πρώτο σε χρήση 

είναι το LinkedIn και ακολουθούν το Facebook, τα εταιρικά blogs, το YouTube, 

το Twitter και τοYammer, ενώ εξαιρετικά περιορισμένη είναι η χρήση μέσων όπως 

το Pinterest και το Instagram. Πρώτα στη χρήση των social networks έρχονται τα 

τμήματα Marketing (53%) ενώ τα τμήματα HR έρχονται δεύτερα με ικανοποιητικά 

ποσοστά χρήσης (34%). Όμως 48% των εταιρειών δήλωσαν ότι εξακολουθούν να 

μπλοκάρουν την πρόσβαση των εργαζομένων τους στα social media. Σημαντικότεροι 

στόχοι χρήσης από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού είναι: (α) Η αναζήτηση 

και προσέλκυση στελεχών (κυρίως μέσω LinkedIn), (β) η προώθηση του employer 

brand της εταιρείας (μέσω κυρίως LinkedIn & Facebook καθώς και YouTube & 

Twitter) και (γ) η διασταύρωση πληροφοριών του βιογραφικού υποψηφίου (μέσω 

LinkedIn & Facebook). Όμως ως σημαντικότερα εμπόδια εντοπίζονται: η έλλειψη 

σχετικών γνώσεων (60%), η καχυποψία της ανώτατης διοίκησης (π.χ., φόβος 

δημόσιας έκθεσης της εταιρείας, χάσιμο χρόνου και μείωση της παραγωγικότητας 

των εργαζομένων) (55%) και εμπόδια νομικής φύσεως (50%). 

 

Εικόνα 16: http://www.pinterest.com/pin/300333868870066414/ 

http://www.pinterest.com/pin/300333868870066414/
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Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι τα κοινωνικά δίκτυα συμβάλουν στην εξισορρόπηση 

της αγοράς εργασίας και ευθύνονται για τα υψηλότερα ποσοστά εργασιακής 

ικανοποίησης (Granovetter,1985), χαμηλότερα ποσοστά παραιτήσεων (Datcher, 

1983) και υψηλότερους μισθούς (Granovetter,1985). Οι Ludwig (2000) και Topa 

(2001) παρατήρησαν ότι οι δουλειές που επετεύχθησαν μέσω των κοινωνικών 

δικτύων ικανοποιούν πιο πολύ τους εργαζόμενους, όχι για τους υψηλούς μισθούς, 

αλλά επειδή βρίσκονται στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον με φίλους ή γνωστούς. 

Παρακάτω βρίσκονται συγκεντρωτικά οι λόγοι για τους οποίους μία επιχείρηση 

πρέπει να δημιουργήσει ένα προφίλ (Ανακτήθηκε από: 

http://internetmarketingblog.gr/2011/09/02/facebook-fan-page-logoi-pou-h-epixeirisi-

sas-prepei-na-exei/ ): 

 Τα κοινωνικά δίκτυα επηρεάζουν και καλύπτουν την παγκόσμια αγορά 

 Άμεση συνεχόμενη συμμετοχή 

 Αμφίδρομη επικοινωνία με το κοινό 

 Διαφήμιση 

 Στατιστικά στοιχεία 

 Branding 

 Απεριόριστο κοινό 

 Ελέγχει την επισκεψιμότητα της σελίδας 

 Google και SEO 

 Χρήση multimedia 

 Εκδηλώσεις 

 

2.5.3 Διασκέδαση 

Ο βασικότερος παράγοντας χρήσης των κοινωνικών δικτύων είναι ότι προσφέρουν 

ψυχαγωγία στους χρήστες τους. Σε κάθε έρευνα που γίνεται για το διαδίκτυο και τα 

κοινωνικά δίκτυα, η συντριπτική πλειοψηφία αναφέρει πως, πρώτα έρχεται η 

http://internetmarketingblog.gr/2011/09/02/facebook-fan-page-logoi-pou-h-epixeirisi-sas-prepei-na-exei/
http://internetmarketingblog.gr/2011/09/02/facebook-fan-page-logoi-pou-h-epixeirisi-sas-prepei-na-exei/
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ψυχαγωγία και μετά η χρησιμότητα που προσφέρουν. Οι νέοι προτιμούν πολλές 

φορές να μένουν σπίτι και να αφιερώνουν μεγάλο μέρος της μέρας τους στα 

κοινωνικά δίκτυα, περνώντας ευχάριστα τον χρόνο τους. Έτσι εξερευνούν πολλά 

κοινωνικά δίκτυα στα οποία είναι μέλη.  

Το Facebook, για παράδειγμα, συνεργάζεται με την Zynga και παρέχει στους χρήστες 

του μεγάλο αριθμό παιχνιδιών. Τα πιο πολυχρησιμοποιημένα applications είναι τα 

παιχνίδια. 

Το Skype παρέχει και αυτό παιχνίδια που μπορούν να παίξουν οι χρήστες κατά την 

διάρκεια της συνομιλίας τους μεταξύ τους. 

To Google+ είχε 16 παιχνίδια όταν ξεκίνησε, στις 11 Αυγούστου του 2011. Μετά 

έγιναν 44 και πλέον είναι 38, δεδομένου ότι κάποια αφαιρέθηκαν. Έχουν γίνει 

αναφορές ότι όλα τα παιχνίδια θα διαγραφούν μετά το 2013. 

 

2.5.4 Υγεία 

Τα κοινωνικά δίκτυα δεν θα μπορούσαν να μην επηρεάσουν τον πιο σημαντικό 

τομέα, τον τομέα της υγείας.  

Τα τελευταία δέκα χρόνια αναπτύσσονται πολύ γρήγορα οργανώσεις και κοινωνικά 

δίκτυα υποστήριξης ασθενών και των οικογενειών τους, αλλά και δίκτυα ενημέρωσης 

του πληθυσμού, για τις κοινές και λιγότερο κοινές ασθένειες. Λόγω της μαζικότητας 

τους μπορεί να δημοσιοποιηθεί κάποιο σημαντικό γεγονός, στον τομέα της υγείας και 

να μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση σε αυτό. Άνθρωποι με παρόμοια προβλήματα 

υγείας, μπορούν να βρουν στήριξη και να πάρουν παράδειγμα από συνανθρώπους 

τους, χωρίς να απαιτείται η κατ’ιδίαν συνάντηση (που πολλές φορές μπορεί να είναι 

και αδύνατη). Τα κοινωνικά δίκτυα είναι το πρώτο μέσο στο οποίο θα στραφεί 

κάποιος και λόγω της άνθησης τους τα τελευταία χρόνια, και λόγω του ότι 

προσδίδουν και μία απόσταση (όχι άμεση επαφή), όπου μπορεί να πει ελεύθερα- ίσως 

και ανώνυμα- κάποιος το πρόβλημα του. 

Επιπλέον, σε μια σχετική έρευνα στις ΗΠΑ διαπιστώθηκε ότι ποσοστό 94% των 

ερωτηθέντων στελεχών εταιριών του κλάδου της υγείας, θεωρούν ότι η χρήση των 

social media είναι απαραίτητη για την αύξηση των καταναλωτών. Περίπου 80% 

http://www.fiercehealthit.com/press-releases/94-managed-care-executives-see-social-network-technology-critical-tool-cons
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ανέφερε ότι η εταιρία τους έχει σελίδα στο Facebook και σχεδόν 60% δήλωσε ότι 

έχουνε λογαριασμό στο Twitter. Για άλλες βιομηχανίες αυτά τα νούμερα μπορεί να 

είναι χαμηλά, αλλά για τον κλάδο της Υγείας είναι μια θετική ανέλιξη, όπως 

μεταδίδει το Fierce Health IT. 

Διάγραμμα 1 

 

Πηγή:  http://health-socialnetworks.blogspot.gr/ 

Δωρεά νεφρού μέσω Facebook (αληθινή ιστορία) 

O 35χρονος Jeffrey Kurze χρειαζόταν επειγόντως μόσχευμα νεφρού και θα βρισκόταν 

σε ατέλειωτη λίστα αναμονής, εάν η γυναίκα του δεν κοινοποιούσε στο status της 

«Ελπίζω ένα νεφρό να πέσει από τον ουρανό, έτσι ώστε να σταματήσει ο άνδρας μου 

να υποφέρει». Συνέχισε ζητώντας εάν κάποιος γνώριζε δότη οργάνου ομάδας αίματος 

Ο αρνητικό. Η απάντηση ήρθε από έναν σχεδόν άγνωστο τον Ricky Cisco. Η 

μεταμόσχευση έγινε και η λύση ήρθε μέσα από ένα ιστολόγιο.   

Αντίθετα, με όλα τα οφέλη που παρουσιάστηκαν, επιστήμονες του Εθνικού Κέντρου 

Εθισμού και Κατάχρησης Ουσιών του Πανεπιστημίου της Κολούμπια (CASA), 

διερεύνησαν μέσω Διαδικτύου τη συμπεριφορά περισσότερων από 1.000 παιδιά 

ηλικίας από 12 έως 17 ετών και ακόμη 1.000 μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης και 

ανακάλυψαν ότι οι έφηβοι που χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα στο Internet, 

όπως το είναι το Facebook, καταλήγουν πιο συχνά να εθίζονται στο ποτό και στα 

ναρκωτικά.   

Άλλη μία περίπτωση, (όπως ανακτήθηκε από http://www.e-

afipnisi.gr/news_info.php?data_id=6771&pageNum=71&totalRows=1371&timicat1=65639&

http://www.fiercehealthit.com/story/social-medias-influence-continues-grow-healthcare/2012-03-28?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://health-socialnetworks.blogspot.gr/
http://www.e-afipnisi.gr/news_info.php?data_id=6771&pageNum=71&totalRows=1371&timicat1=65639&timicat2=5107&timicat3=0&timicat4=0&timicat5=0&timicat6=0&timicat7=0
http://www.e-afipnisi.gr/news_info.php?data_id=6771&pageNum=71&totalRows=1371&timicat1=65639&timicat2=5107&timicat3=0&timicat4=0&timicat5=0&timicat6=0&timicat7=0
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timicat2=5107&timicat3=0&timicat4=0&timicat5=0&timicat6=0&timicat7=0), ερευνήθηκε 

υπό τον Τζενάρο Ντ' Άμάτο του Νοσοκομείου της Νάπολης, που δημοσίευσε τη 

σχετική μελέτη στο έγκριτο ιατρικό περιοδικό The Lancet, σύμφωνα με το Γαλλικό 

Πρακτορείο, ανέφερε ότι 18χρονος νέος, που είχε ιστορικό άσθματος, ξαφνικά βίωνε 

κρίσεις αδυναμίας αναπνοής, ακόμα και στη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, όταν 

στο παρελθόν δεν εμφάνιζε τέτοια συμπτώματα αυτή την περίοδο. Όπως 

αποκαλύφθηκε, ο νέος ήταν πολύ στενοχωρημένος, επειδή είχε χωρίσει με τη φίλη 

του, η οποία τον είχε διαγράψει από τη λίστα των φίλων της στο Facebook, ενώ 

παράλληλα είχε συμπεριλάβει σε αυτήν πολλούς άλλους νέους 

φίλους. Χρησιμοποιώντας όμως ψευδώνυμο, ο απελπισμένος 18χρονος πέτυχε να 

γίνει φίλος της ξανά και τελικά να αποκτήσει πρόσβαση στο προφίλ της. Οι γιατροί 

ζήτησαν από το νέο -και τον έπεισαν- να φοράει μια ειδική μάσκα που μετράει τη ροή 

του αέρα και του οξυγόνου, κάθε φορά που συνδεόταν στο Facebook. Όπως 

διαπίστωσαν, κάθε φορά που ο νεαρός συνδεόταν online στο δίκτυο, ο όγκος του 

αέρα που εισέπνεε μειωνόταν δραματικά, μερικές φορές περισσότερο από 20%.  

Μετά από τις συμβουλές ψυχιάτρου, ο νέος δέχτηκε να μην συνδέεται στο Facebook 

και αμέσως οι κρίσεις άσθματος σταμάτησαν. Οι γιατροί συμπέραναν ότι ήταν 

αποκλειστικά το άγχος σύνδεσης και κανένα άλλο ιατρικό πρόβλημα που 

πυροδοτούσε ξανά και ξανά το άσθμα. Οι ιταλοί γιατροί αναφέρουν ότι το 

συγκεκριμένο περιστατικό μπορεί να φανεί χρήσιμο στους γιατρούς που συναντούν 

μυστηριώδεις περιπτώσεις αναπνευστικών δυσκολιών κυρίως σε νέους, για τους 

οποίους η κοινωνική δικτύωση έχει γίνει κανόνας ζωής, αντικαθιστώντας τις δια 

ζώσης κοινωνικές σχέσεις. 

Γενικά, είναι κοινώς αποδεκτό ότι η υπερβολική ενασχόληση με τα κοινωνικά δίκτυα 

οδηγεί σε δυσάρεστα αποτελέσματα. Πολλά από τα οποία βλάπτουν την υγεία των 

χρηστών (αυτοκαταστροφικές τάσεις, εθισμός, ψυχολογικές μεταπτώσεις, 

παχυσαρκία, κ.α.). 

 

2.5.5 Κοινωνία 

Αποτελούν αδιαμφισβήτητα μία σύγχρονη μορφή κοινωνικοποίησης και ένταξης σε 

ένα κοινό περιβάλλον με άλλα άτομα. Από την φύση του ο άνθρωπος είναι ένα 

κοινωνικό ον και αναζητά συνεχώς τρόπους για να είναι σε διαρκή επικοινωνία με 
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τους γύρω του. Τα κοινωνικά δίκτυα συνεχώς επαναπροσδιορίζουν αξίες, ρόλους, 

κοινωνικούς κανόνες και σχέσεις με το περιβάλλον. Συνεπώς, ασκούν έντονη επιρροή 

στην κοινωνία. 

Τα κοινωνικά δίκτυα θεωρούνται από πολλούς ότι καλύπτουν τις κοινωνικές τους 

ανάγκες. Μέσα από την κοινωνική δικτύωση μπορούν να δημιουργούν ένα 

διαφορετικό εαυτό με σκοπό να αγαπηθούν. Το ίδιο υποστηρίζει και ο ιδρυτής του 

Facebook, Mark Zuckerberg. Η δημιουργία μίας εικονικής πραγματικότητας και το 

γεγονός ότι απευθύνονται σε όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης, κάνει 

τα κοινωνικά δίκτυα να έχουν τεράστια αναγνωσιμότητα. Η πραγματική κοινωνία 

όμως διαφέρει από τα κοινωνικά δίκτυα. Οι άνθρωποι επηρεάζονται συνήθως από 

αυτούς που συναναστρέφονται καθημερινά και όχι από άγνωστους. Άρα, η κοινωνική 

δικτύωση μπορεί να βοηθήσει έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία στους 

ανθρώπους που θέλουμε να συναναστραφούμε. 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα κοινωνικά δίκτυα είναι η καρδιά του κοινωνικού 

κεφαλαίου. Οι κύριες διαστάσεις είναι οι εξής: 

 Πίνακας 3: Διαστάσεις Κοινωνικών Δικτύων  

 

(πηγή: http://el-emke.aegean.gr/ext-files/gr-pe/gr-pe-mia-bottom-up-linardis.pdf) 

Τα τυπικά δίκτυα αφορούν την συμμετοχή σε κάθε τύπου εθελοντικές οργανώσεις. 

Τα άτυπα αφορούν κατά κύριο λόγο φίλους, γνωστούς και λιγότερο την οικογένεια.  

Σύμφωνα με έρευνες των MacLanahan, Wedemeyer & Adelberg (1981), (όπως 

ανακτήθηκαν από: http://www.oneman.gr/keimena/men_s_only/body/article1478689.ece), 

τα κοινωνικά δίκτυα παρέχουν συναισθηματική υποστήριξη, η οποία παίρνει μορφή 

κάλυψης  απέναντι στα αρνητικά αποτελέσματα των αγχογόνων καταστάσεων. 

Σύμφωνα με τον Δρ. Νικόλαο Χρηστάκη ο «ιός της ευτυχίας» μεταδίδεται μέσω των 

κοινωνικών δικτύων. Η ευτυχία ή και η δυστυχία αντίστοιχα μεταδίδονται πιο εύκολα 

http://el-emke.aegean.gr/ext-files/gr-pe/gr-pe-mia-bottom-up-linardis.pdf
http://www.oneman.gr/keimena/men_s_only/body/article1478689.ece
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σε ένα κοινωνικό δίκτυο. Τα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να μεταφέρουν εύκολα τον 

φόβο και τον πανικό, πιο εύκολα όμως, μεταφέρουν την ευτυχία και την χαρά. Η 

έρευνα έγινε Τζέημς Φάουλερ του πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας-Σαν Ντιέγκο και 

τον καθηγητή ιατρικής κοινωνιολογίας Νικόλα Χρηστάκη της Ιατρικής Σχολής του 

Χάρβαρντ στη Βοστώνη (που είναι επίσης καθηγητής στο τμήμα κοινωνιολογίας του 

Χάρβαρντ), σύμφωνα με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Live Science και New Scientist. 

Η παρουσία ενός ευτυχισμένου ανθρώπου στον περίγυρό μας αυξάνει κατά 6% κατά 

μέσο όρο την πιθανότητα να νιώσουμε κι εμείς καλύτερα, ενώ αν κερδίσουμε 5.000 

ευρώ στο λαχείο, η πιθανότητα να νιώσουμε πιο ευτυχισμένοι είναι μόνο 2%. 

Σύμφωνα με την έρευνα, ακόμα και άγνωστοι ευτυχισμένοι άνθρωποι, που ποτέ πριν 

δεν έχουμε συναντήσει, μπορούν να έχουν σημαντικότερη επίδραση στη διάθεσή μας 

σε σχέση με σημαντικές αυξήσεις στο εισόδημά μας. Η έρευνα εκτίμησε ότι η 

"μόλυνση" από την ευτυχία, δηλαδή η θετική επίπτωση στους γύρω ανθρώπους, 

μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 12 μήνες, ενώ η επίπτωση μπορεί να εξαπλωθεί μέχρι 

και σε τρεις "κύκλους" (οι φίλοι, οι φίλοι των φίλων και οι φίλοι των φίλων των 

φίλων!). Οι συναισθηματικές "μολύνσεις" είναι πιο εξαρτημένες από την χωροταξία 

και τη γεωγραφική απόσταση των συνδεδεμένων προσώπων σε κάποιο κοινωνικό 

δίκτυο, σε σχέση με τις "μολύνσεις" της συμπεριφοράς (π.χ. κάπνισμα, υπερβολικό 

φαγητό). Το πώς ακριβώς εξαπλώνεται ο "ιός της ευτυχίας" στα κοινωνικά δίκτυα 

παραμένει μυστήριο. Μια θεωρία είναι ότι οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι είναι και πιο 

φιλικοί και πρόθυμοι να προσφέρουν βοήθεια, γεγονός που τους επιτρέπει να 

μεταδώσουν το συναίσθημά τους. Ή μπορεί να οφείλεται στο ότι κάνοντας παρέα με 

ευτυχισμένους ανθρώπους, ωφελείται η σωματική, ψυχική και διανοητική μας υγεία.  

Άλλη έρευνα (όπως ανακτήθηκε από: http://prolyk-

social.weebly.com/kappaomicroniotanuomeganuiotaomicronlambdaomicrongamma943alpha.

html), που πραγματοποιήθηκε από ομάδα ενός πανεπιστήμιου του Λονδίνου, δείχνει 

άμεση σχέση του εγκεφάλου με τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Ο Δρ Τζον 

Γουίλιαμς, επικεφαλής του Τμήματος Νευροεπιστήμης και Ψυχικής Υγείας του 

Ιδρύματος Wellcome Trust, ο οποίος χρηματοδότησε και την έρευνα, αναφέρει 

χαρακτηριστικά ότι οι ηλεκτρονικές σελίδες κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να 

επιφέρουν εγκεφαλικές αλλαγές, καθώς και κοινωνικές. Εγκεφαλικές απεικονίσεις 

δείχνουν άμεση σχέση μεταξύ του αριθμού των φίλων που έχει κανείς στο Facebook 

http://prolyk-social.weebly.com/kappaomicroniotanuomeganuiotaomicronlambdaomicrongamma943alpha.html
http://prolyk-social.weebly.com/kappaomicroniotanuomeganuiotaomicronlambdaomicrongamma943alpha.html
http://prolyk-social.weebly.com/kappaomicroniotanuomeganuiotaomicronlambdaomicrongamma943alpha.html
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και του μεγέθους συγκεκριμένων τμημάτων του εγκεφάλου του. Δεν είναι ακόμη 

ξεκάθαρο αν τα κοινωνικά δίκτυα αυξάνουν την φαιά ουσία του εγκεφάλου ή αν τα 

άτομα με συγκεκριμένες εγκεφαλικές δομές έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια να κάνουν 

φίλους (είναι πιο κοινωνικά). Αναδείχθηκε ένας ισχυρός άμεσος συσχετισμός μεταξύ 

του αριθμού των φίλων στο Facebook και την ποσότητας της φαιάς ουσίας στις 

συγκεκριμένες εγκεφαλικές περιοχές. Μάλιστα διαπιστώθηκε ότι οι «ηλεκτρονικοί» 

φίλοι του Facebook συνεπάγονταν και μια έντονη κοινωνική ζωή, με «πραγματικούς» 

φίλους. 

 

2.5.6 Οικονομία 

Η οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο αλλάζει συνεχώς και είναι συνυφασμένη πλέον με 

την εξέλιξη της τεχνολογίας και φυσικά με την πληροφορική. Όπως είναι λογικό τα 

κοινωνικά δίκτυα και η άνθησή τους δημιουργούν επιπτώσεις και σε αυτό τον τομέα.  

Λόγω της εξέλιξης της παραγωγικής διαδικασίας, σύμφωνα με την Καθολική 

Καμπουράκη (2013), βελτιώνεται ο τρόπος ικανοποίησης των αναγκών και μειώνεται 

έτσι το κόστος παραγωγής, με παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας. Με αυτόν 

τον τρόπο αυξάνεται και το κέρδος για την επιχείρηση και βελτιώνεται η οικονομία. 

Τα κοινωνικά δίκτυα είναι τα μόνο μέσα που επηρεάζουν και τους τρεις τομείς της 

παραγωγικής διαδικασίας (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή).  

Διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη μετάδοση πληροφοριών σχετικά με τις ευκαιρίες 

απασχόλησης και είναι ζωτικής σημασίας για το εμπόριο πολλών αγαθών και 

υπηρεσιών. Είναι σημαντικά για τον σχεδιασμό και την προώθηση των προϊόντων 

που αγοράζουμε και βρίσκονται τελικά στο καλάθι μας. Επηρεάζουν δηλαδή τις 

επιχειρήσεις και εσωτερικά (ανθρώπινο δυναμικό) και εξωτερικά (πελάτες, 

οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον).  

Η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, η δημιουργία εύκολου χρήματος, η ελεύθερη 

διακίνηση πληροφοριών που επηρεάζει σημαντικούς δείκτες, η πληροφόρηση 

σημαντικών γεγονότων (κοινωνικών, πολιτικών, νομικών κτλ.) είναι στενά 

συνδεδεμένα με τα κοινωνικά δίκτυα και ρυθμίζουν τις τάσεις της οικονομίας. 
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Είναι κοινώς αποδεκτό, ότι τα κοινωνικά δίκτυα αυξάνουν τις οικονομικές 

δυνατότητες και είναι ένας βασικός λόγος για την χρήση τους. 

 

2.5.7 Διαφήμιση/ Marketing 

Τα κοινωνικά δίκτυα είναι σημαντικό εργαλείο που βοηθάει το Marketing γιατί: 1. 

είναι δημοφιλή, με τους περισσότερους χρήστες να ξοδεύουν αρκετό προσωπικό 

χρόνο, 2. είναι νέο εργαλείο επικοινωνίας για τους καταναλωτές και νέο διαφημιστικό 

εργαλείο για τις επιχειρήσεις, 3. δημοσιεύεται ένας τεράστιος αριθμός προσωπικών 

πληροφοριών που μπορούν να επεξεργαστούν οι επιχειρήσεις, 4. υπάρχουν 

διαθέσιμες πληροφορίες που πριν δεν μπορούσε να διαχειριστεί η επιχείρηση.  

Το πρωταρχικό που θέλει κάθε επιχείρηση είναι να χτίζει δεσμούς με τους πελάτες 

της ή με τους ενδυνάμει πελάτες της. Έτσι τα κοινωνικά δίκτυα δημιουργούν 

μηχανισμούς συνεχούς επικοινωνίας και χτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των 

επιχειρήσεων και των πελατών. Είναι τα μόνα μέσα, σε σύγκριση με τα παραδοσιακά 

μέσα ενημέρωσης, που επιτρέπουν την online συζήτηση εκτός από την πληροφόρηση. 

Σκοπός για τα στελέχη του Marketing είναι να συζητούν οι χρήστες των κοινωνικών 

δικτύων για τα προϊόντα τους. Έτσι ένας μεγάλος αριθμός ατόμων, με διαφορετικό 

εκπαιδευτικό, κοινωνικό, οικονομικό επίπεδο και διαφορετική κουλτούρα και 

γεωγραφική περιοχή μπορεί να μοιράζεται την ίδια πληροφορία μέσω των 

κοινωνικών δικτύων. Αυτό είναι το μεγαλύτερο στοίχημα για τον τομέα του 

marketing. Τέλος, η ανάδραση (feedback) και η κοινοποίηση των καταναλωτικών 

εμπειριών είναι κάτι που στο παρελθόν απαιτούσε πολύ κόπο και χρόνο. Τώρα, πλέον 

βγαίνει αβίαστα και κοινοποιείται, ώστε να μπορεί να γίνει ανασχεδιασμός των 

προϊόντων και εκ νέου παραγωγή καινοτόμων προϊόντων που καλύπτουν τις ανάγκες 

των καταναλωτών. Έτσι χτίζεται ή μειώνεται και η φήμη ενός προϊόντων, καθώς τα 

κοινωνικά δίκτυα «παίζουν» με την μάρκα και το branding μιας επιχειρήσεις.  

 

2.6 Πλατφόρμες ανάπτυξης 

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να οριστούν ως διαδικτυακές 

υπηρεσίες που επιτρέπουν τα άτομα να δημιουργήσουν διάφορα προφίλ σε όποια 

σελίδα κοινωνικής δικτύωσης θέλουν. Οι πλατφόρμες αυτές αποτελούνται από ένα 
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λογισμικό που δημιουργεί ευκολόχρηστες δωρεάν ιστοσελίδες. Ο κάθε σχεδιαστής 

ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης έχει πλατφόρμα που γνωρίζει καλύτερα και που 

του είναι πιο οικεία όσο αφορά τον σχεδιασμό. Υπάρχει πληθώρα επιλογών για να 

καταλήξει κάποιος σε όποια τον βολεύει, ανάλογα με το εκάστοτε project που έχει να 

υλοποιήσει κάθε φορά.  

Για να αρχίσει κάποιος την ανάπτυξη ή τον επανασχεδιασμό ενός διαδικτυακού 

τόπου, το πρώτο ερώτημα που πρέπει να απαντήσει είναι ποιά πλατφόρμα θέλει να 

χρησιμοποιήσει. Σε αυτό το πλαίσιο μία πλατφόρμα είναι μία γλώσσα 

προγραμματισμού που θα χρησιμοποιήσει η ιστοσελίδα. Η απόφαση αυτή έχει 

συνέπειες, όσο αφορά το κόστος του site, την λειτουργικότητα, την ανάπτυξη, και την 

συντήρηση της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιεί και τους διακομιστές που 

φιλοξενούν το site. Οι πιο γνωστές πλατφόρμες είναι: ELGG, Dolphin, Buddy Press, 

LOVDbyLESS, Social Engine, Anahitapolis, Pligg, Drupal, Joomla, 

Pinax,Wordpress,κ.α. 

WordPress 

Έρευνες (σύμφωνα με δημοσίευση που 

έγινε: http://www.skai.gr/news/technology/article/201188/proti-platforma-kataskeuis-

istoselidon-to-wordpress-infographic/#ixzz2pcvZ2wql), έχουν δείξει πως η 

πλατφόρμα του WordPress είναι πολύ πιο πάνω, στατιστικά, από ότι άλλες 

πλατφόρμες. Υποστηρίζει απολύτως την λειτουργικότητα του σε πολλά εκατομμύρια 

ιστοσελίδες. Ακόμη αξιοσημείωτο είναι πως βοηθά πολύ κάνοντας εύκολη 

την προώθηση ιστοσελίδων. Χαρακτηριστικό είναι πως βάση ερευνών, από τα 100 

πιο δημοφιλή site παγκοσμίως, το 50% σχεδόν έχει δημιουργηθεί σε WordPress. 

Στο παρακάτω διάγραμμα, σύμφωνα με την Google, βλέπουμε πως το WordPress 

είναι η πιο δημοφιλής και πιο διαδεδομένη πλατφόρμα. 

http://www.skai.gr/news/technology/article/201188/proti-platforma-kataskeuis-istoselidon-to-wordpress-infographic/#ixzz2pcvZ2wql
http://www.skai.gr/news/technology/article/201188/proti-platforma-kataskeuis-istoselidon-to-wordpress-infographic/#ixzz2pcvZ2wql
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Διάγραμμα 2: Σύγκριση Πλατφόρμων 

 

(Πηγή: http://extend-graphics.com/dynamic-sites-cms-platforms-wordpress-vs-joomla-vs-

drupal/) 

Το WordPress στηρίζει την λειτουργία 72,4 εκατομμυρίων ιστοσελίδων και blogs. Το 

50% από αυτά στεγάζονται στις υποδομές hosting του WordPress.com. Από τα 100 

πιο δημοφιλή blog, όπως τα καταγράφει το Technorati, το 48% έχουν χτιστεί σε 

WordPress, μεταξύ των οποίων το Mashable.com και το TheNextWeb.com. 

 

2.7 Χρησιμότητα 

Τα κοινωνικά δίκτυα προσφέρουν χρησιμότητα στους χρήστες τους. Μπορούν μέσω 

των κοινωνικών δικτύων να πραγματοποιήσουν πλήθος δραστηριοτήτων και να έχουν 

πολλαπλά οφέλη. Από την άλλη, φυσικά και υπάρχουν και πολλά πράγματα για να 

προβληματίσουν το κοινό και δημιουργούνται και οι αντίστοιχοι κίνδυνοι σε ότι 

αφορά την χρήση τους. 

 Όπως αναφέρει η Τιμονίδου Βασιλική (2012, οι χρήστες μέσω των 

κοινωνικών δικτύων: Χτίζουν μία διαδικτυακή ταυτότητα και παρουσιάζουν 

τον εαυτό τους όπως θέλουν 

 Επικοινωνούν με τις επαφές τους, βρίσκονται σε επαφή με τους φίλους τους, 

βρίσκουν παλιούς γνωστούς, κάνουν σχέδια, κανονίζουν για να βγουν, 

μοιράζονται πληροφορίες και ενδιαφέροντα 

 Χτίζουν νέες σχέσεις και επαφές, κάνουν νέους φίλους 

 Φλερτάρουν ή δημιουργούν ερωτικούς δεσμούς 

http://extend-graphics.com/dynamic-sites-cms-platforms-wordpress-vs-joomla-vs-drupal/
http://extend-graphics.com/dynamic-sites-cms-platforms-wordpress-vs-joomla-vs-drupal/
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 Ψάχνουν για εργασία 

 Blogging 

Τα οφέλη τους είναι: 

 Η δυνατότητα ανταλλαγής μεγάλου όγκου πληροφοριών μαζικά, άμεσα, 

έγκαιρα, δωρεάν και διαθέσιμα από οπουδήποτε (όχι απαραίτητα έγκυρα) 

 Η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών πάσης φύσεως 

 Η δυνατότητα δημιουργίας δεσμών με άτομα που μπορεί να βρίσκονται σε 

μεγάλη γεωγραφική απόσταση το ένα από το άλλο, εφόσον το Διαδίκτυο 

καταργεί τις αποστάσεις 

 Η δυνατότητα δημιουργίας μεγάλης ποικιλίας κοινωνικών δεσμών εφόσον το 

διαδίκτυο συγκεντρώνει άτομα από διαφορετικές χώρες, κοινωνίες, 

πολιτισμούς και με διαφορετικές συνήθειες και χαρακτηριστικά (φιλικοί 

δεσμοί, ερωτικοί, τυπική, ανταλλαγής απόψεων κτλ.) 

 Η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε μεγάλο πλήθος κοινωνικών ομάδων και η 

αναζήτηση της ομάδας που εκφράζει και ωφελεί το άτομο με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο, 

 Η δυνατότητα διεύρυνσης των γνώσεων και των πνευματικών οριζόντων του 

ατόμου (κοινωνικά δίκτυα με την μορφή βιβλιοθηκών, εκπαιδευτικά 

κοινωνικά δίκτυα) 

 Η δυνατότητα αναζήτησης και ανεύρεσης περιεχομένου (φωτογραφιών, 

βίντεο κλπ), στο οποίο οι χρήστες δε θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση με 

διαφορετικό τρόπο, 

 Η δυνατότητα άμεσης και από πρώτο χέρι ενημέρωσης για οτιδήποτε 

συμβαίνει στον κόσμο, εφόσον οι ειδήσεις μεταδίδονται μεταξύ των χρηστών 

του διαδικτύου από τη μια άκρη της γης στην άλλη, σε ελάχιστο χρόνο,  

 Η δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε ψυχαγωγικό περιεχόμενο, από το σπίτι, 

μέσω π.χ. της παρακολούθησης βιντεοκλίπ και μέσω της ενασχόλησης με 

εφαρμογές ψυχαγωγικού χαρακτήρα όπως τα παιχνίδια. 

 Η δυνατότητα εύρεσης εργασίας ή εύρεσης προσωπικού 

 Η δυνατότητα χρήσης ως επιχειρηματικό εργαλείο 
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 Η δυνατότητα διαφήμισης και δημιουργίας και προώθησης marketing plan 

 Η δυνατότητα καταπολέμησης ηλεκτρονικού εγκλήματος 

 Η δυνατότητα βελτίωσης της υγείας και χρήση ιατρικών εφαρμογών 

(περιπτώσεις ακόμα και δωρεά νεφρού μέσα από τα social networks) 

 Η δυνατότητα ακόμα και για κυβερνητικές χρήσεις και εφαρμογές 

 Η δυνατότητα να υπάρχει διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος (Drop Box κ.α.) 

 Η δημιουργία συναισθημάτων αλληλοϋποστήριξης και γενικού αισθήματος 

ότι οι χρήστες ανήκουν σε μία ομάδα 

 

2.8 Κίνδυνοι 

Οι κίνδυνοι των κοινωνικών δικτύων είναι: 

 Η έκθεση σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό κινδύνων κοινωνικού χαρακτήρα. Ενώ 

θα περίμενε κανείς ότι το διαδίκτυο λόγω της απόστασης που εμπεριέχει, θα 

προφύλασσε τα άτομα από την επαφή με πραγματικούς κινδύνους, είναι 

πολλές οι περιπτώσεις όπου ιδιαίτερα οι νέοι βιώνουν έντονα καταστάσεις 

μέσα από την χρήση του κυβερνοχώρου, οι οποίες είναι τραυματικές για την 

ψυχική τους υγεία εξαιτίας της χρήσης online κοινωνικών δικτύων και της 

επαφής τους με πλήθος αγνώστων ατόμων (αποπλάνηση ανηλίκου), 

 Η επιβλαβής έκθεση της προσωπικής ζωής του ατόμου. Τα online κοινωνικά 

δίκτυα είναι χώροι όπου μπορεί να συγκεντρώνεται πλήθος διαφορετικών και 

άγνωστων ατόμων, 

 Η καταχώρηση και δημοσίευση προσωπικών στοιχείων σε αυτά, καθιστά τους 

χρήστες τους ευάλωτους σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό ατόμων, συχνά με 

ανεξέλεγκτες συνέπειες (χάνεται η ιδιωτικότητα), 

 Η επαφή και η διασύνδεση με παντελώς αγνώστους ενέχει περισσότερους 

κινδύνους απ’ ότι η επαφή με αγνώστους στον πραγματικό κόσμο, γιατί δεν 

υπάρχει η αμεσότητα και η δυνατότητα ανάπτυξης κριτικής σκέψης και 

αντίδρασης, 

 Η παρενόχληση από άτομα εντελώς άγνωστα μέλη του κοινωνικού δικτύου 

χωρίς τη δυνατότητα προστασίας ή αντιμετώπισης τέτοιων ενεργειών 
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(σεξουαλική, ψυχολογική βία, καταναγκασμοί, απαγωγές, απειλές, 

καταγγελίες), 

 Η κλοπή των προσωπικών δεδομένων και γενικά η απειλή της ασφάλειας των 

προσωπικών δεδομένων των χρηστών τους (πλαστοπροσωπία, πλαστογραφία, 

υποκλοπή κωδικών πρόσβασης), 

 Η εύκολη μετάδοση και επαφή με ηλεκτρονικό περιεχόμενο που δεν είναι 

ασφαλές για τους χρήστες του, όπως κακόβουλο λογισμικό, πορνογραφικό 

υλικό, υλικό προσηλυτισμού, υλικό εθισμού σε επικίνδυνες ουσίες, υλικό με 

θέμα τη βία, ρατσιστικό περιεχόμενο κ.ά., όπως για παράδειγμα όταν επιθυμεί 

ο χρήστης να δει μια ταινία χρησιμοποιώντας κάποιο κοινωνικό δίκτυο, 

εμφανίζονται διαφημίσεις με ανεπιθύμητο περιεχόμενο στην οθόνη του 

υπολογιστή του  

 Ο βομβαρδισμός με διαφημιστικά μηνύματα από τις σελίδες του ιστότοπου 

 Πολλές φορές επηρεάζει και τη ψυχική υγεία των χρηστών (σύγχυση, εθισμός, 

αυτοκαταστροφικές τάσεις)  

 Ζημιά στην φήμη μιας επιχείρησης. Είναι ένας πολύ δαπανηρός κίνδυνος γιατί 

η επιχείρηση μπορεί να οδηγηθεί ακόμα και σε λουκέτο. 

 Διακρίσεις ιδιαίτερα στο χώρο του ανθρώπινου δυναμικού σε περίπτωση που 

η χρήση πληροφοριών της εταιρίας δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης. 
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3 Εκπαίδευση 

 

3.1 Εισαγωγικά & Ιστορική διαδρομή 

Η εκπαίδευση είναι το κέντρο κάθε οργανωμένης κοινωνίας. Στην κοινωνία της 

γνώσης, η μάθηση και η δια βίου εκπαίδευση είναι οι βασικοί μοχλοί ανάπτυξης και 

προόδου. Η ολοκληρωμένη παιδεία δημιουργεί πολίτες που μπορούν να 

αντιμετωπίσουν τον διεθνή ανταγωνισμό και κάθε εσωτερική δύσκολη κατάσταση 

που εμφανίζεται. 

Η μάθηση είναι σαν ένας ζωντανός οργανισμός, έτσι η εκπαίδευση εξελίσσεται 

συμβαδίζει με το πέρασμα των εποχών και των περιόδων. Παρακάτω μπορούμε να 

δούμε με μία γρήγορη ματιά τα σημαντικότερα στάδια από τα οποία έχει περάσει η 

εκπαίδευση, σύμφωνα πάντα με τα αντίστοιχα γεγονότα (τεχνολογικά, κοινωνικά, 

οικονομικά κτλ.). 

 

Εικόνα 17: http://www.bmlabs-mag.gr/?p=2547 

Ιστορικά βήματα (Ανακτήθηκε από : http://www.youtube.com/watch?v=kdipvBo274Q) 

30.000 π.Χ. Σχέδια σπηλαίων 

510 π.Χ. Πυθαγόρειος σχολή 

105 Κατασκευή χαρτιού στην Κίνα 

http://www.bmlabs-mag.gr/?p=2547
http://www.youtube.com/watch?v=kdipvBo274Q
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382 Αντιγραφή χειρογράφων 

1450 Τυπογραφείο Γουτεμβέργιου 

1600  

1700      Δημόσια εκπαίδευση (μαυροπίνακας, πίνακας κιμωλίας, βιβλία) 

1800 

1910 

1920 Οπτικοακουστική εποχή 

1930        (Ραδιόφωνο, Μηχάνημα προβολής, Προβολέας διαφανείων) 

1940 

1960 

1970       Εποχή πληροφορίας (Τηλεόραση, βίντεο, βιντεοκασέτα, κασέτα ήχου) 

1980 

1990  Εποχή υπολογιστών 

1991  1
ος

 διαδραστικός πίνακας- smart board 

1995  Ψηφιακή Εποχή 

2000  Διαδραστική Εποχή (φορητοί υπολογιστές, κάμερα εγγραφών, smart response) 

2004  Εποχή Κοινωνικής Δικτύωσης 

 

3.2 Πώς επηρεάζουν τα κοινωνικά δίκτυα την εκπαίδευση 

Η χρήση των κοινωνικών δικτύων ως εκπαιδευτικά εργαλεία είναι λογικά συνειρμική 

ιδέα, μόνο και μόνο, επειδή οι μαθητές/φοιτητές περνούν πολύ χρόνο σε αυτές τις 

διαδικτυακές δραστηριότητες. Το 80% των μαθητών χρησιμοποιεί τα κοινωνικά 

δίκτυα και περισσότεροι από τους μισούς, τα χρησιμοποιούν ως εκπαιδευτικά 

εργαλεία (Blankenship M., 2010). Η αρχή έγινε στις αρχές του 1980 με την 
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δημιουργία της «κοινωνικά διαδικτυακής τάξης» (και της εποχής της πληροφορίας), 

όπου καλούσε όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης, να 

συμμετέχουν σε αυτού του είδους την ανταλλαγή και αποθήκευση πληροφοριών. 

Τα κοινωνικά δίκτυα συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην αλληλεπίδραση, την 

συνεργασία, την ενεργό συμμετοχή, την ενημέρωση, την κατανομή των πόρων, την 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, καθώς η νέα διαδικτυακή εποχή 

αναδεικνύει νέες μορφές μάθησης. Οι νέοι άλλωστε, μαθαίνουν πιο εύκολα μέσα από 

δραστηριότητες που συνδυάζουν την διασκέδαση και την δημιουργική συμμετοχή και 

αυτό αποτελεί μεγάλο κίνητρο για να ενταχθούν τα κοινωνικά δίκτυα στην 

εκπαίδευση. 

Σύμφωνα με τον J. Piaget, ο μαθητής μαθαίνει σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε 

εξωτερικά ερεθίσματα, με το οποίο περιβάλλον μπορεί να αλληλεπιδρά, καθώς και ο 

ίδιος εξερευνά και εξελίσσεται με το πέρασμα του χρόνου. Η μάθηση δημιουργείται 

μέσα από την αλληλεπίδραση με άλλα άτομα και με το περιβάλλον του ατόμου. Σε 

αυτό το σημείο έρχονται να βοηθήσουν τα διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα, που 

ενσωματώνουν πλήθος δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μαθητών: 

υποστηρίζουν την ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών, την συνεργασία για την από 

κοινού διεκπεραίωση μίας εργασίας, την έκφραση μέσω πολλαπλών τρόπων, την 

δημιουργία περιεχομένου κ.α. Επιπλέον, γίνεται επέκταση του χρόνου και χώρου της 

σχολικής τάξης, δημιουργώντας ένα συμπληρωματικό-συνδιαστικό πλαίσιο. Το 

στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε λοιπόν, είναι να βρεθεί η σύνδεση μεταξύ 

μαθησιακών πρακτικών και των κοινωνικών δικτύων. 

Οι Ε. Μανούσου & Τ. Χαρτοφύλακα,(2011) αναφέρουν ότι σύμφωνα με τους 

Johnson, Levine, Smith & Stone (2010) διαμορφώνονται τέσσερις κρίσιμες 

κατευθύνσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην ακαδημαϊκή κοινότητα 

γενικότερα, όσον αφορά στις νέες τεχνολογίες για την περίοδο 2010 έως 2015: 

 Η πληθώρα των πληροφοριών και των σχέσεων που δημιουργούνται μέσω 

των κοινωνικών δικτύων οδηγεί στην αναθεώρηση του ρόλου των 

ακαδημαϊκών ως προς τη διδασκαλία και κατάρτιση, καθώς και την 

πιστοποίηση.  
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 Η αυξανόμενη ανάγκη όλο και μεγαλύτερου αριθμού ανθρώπων να 

εργάζονται, να μαθαίνουν και να σπουδάζουν στο χρόνο και τον τόπο που 

επιθυμούν, έχοντας δεδομένο, όχι μόνο την εύκολη και έγκαιρη πρόσβαση 

στις πληροφορίες που βρίσκονται στο διαδίκτυο, αλλά και στα κοινωνικά τους 

δίκτυα, των οποίων η αξία λειτουργεί προσθετικά σε αυτή την κατεύθυνση. 

 Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται βασίζονται όλο και περισσότερο στην 

τεχνολογία νέφους (Cloud-based computing), με αποτέλεσμα να επικρατεί 

πλέον στην πληροφορική η αντίληψη της αποκέντρωσης και της εύκολης 

πρόσβασης από οποιοδήποτε σημείο. 

 Η εργασία των φοιτητών βασίζεται όλο και περισσότερο στη συνεργασία. 

Έτσι, μέσω των κοινών στόχων ενισχύονται και ενδυναμώνονται τόσο οι 

διδασκόμενοι όσο και οι διδάσκοντες, ενώ αυξάνεται η πρόσβαση σε όλους 

τους φοιτητές ανεξάρτητα από το έτος σπουδών.  

Οφέλη 

 Έχουν όλοι οι μαθητές πρόσβαση από οποιοδήποτε σημείο. 

 Αποκτούν διαδικτυακή ενσυνείδηση. Μαθαίνουν να χειρίζονται διαδικτυακές 

καταστάσεις και να «μιλούν» την γλώσσα του διαδικτύου, ανήκουν σε μία 

ομάδα. Ουσιαστική χρήση της νέας τεχνολογίας.  

 Προσοχή και συγκέντρωση. Η προσοχή του μαθητή στην διάλεξη μπορεί να 

προκληθεί ευκολότερα, αφού συνδυάζεται η μάθηση με την διασκέδαση. 

 Καθολική συμμετοχή. Ακόμα και οι μαθητές που είναι πιο ντροπαλοί, πιο 

αργοί κτλ. μπορούν να συμμετέχουν πιο εύκολα μέσω σχολίων ή να 

ενθαρρύνονται και να ρωτάνε τις απορίες τους (ψυχολογική βοήθεια). 

 Συνεργασία. Μέσω της συνεργατικής μάθησης μπορούν να προκύψουν οι 

καλύτερες ιδέες και λύσεις. 

 Ανάπτυξη κριτικού πνεύματος και ευθύνης. Αυτοοργάνωση και αυτοέλεγχος 

που αναπτύσσει την κριτική σκέψη (τι χρειάζομαι, πότε το χρειάζομαι και πως 

μπορώ να το βρω). 
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 Εγρήγορση. Είναι σε ετοιμότητα για να είναι διαθέσιμοι και γρήγοροι (on 

time & update) όσο αφορά τα σχόλια και τις αναφορές στο διαδίκτυο. 

 Πιο γρήγορη και εύκολη λύση των αποριών με την άμεση επικοινωνία με τον 

διδάσκοντα και τους συμμαθητές. Έτσι οδηγούμαστε στην κατανόηση σε 

βάθος και στην βελτίωση της διαδικασίας της μάθησης. 

 Βοηθάει τον διδάσκοντα για να αναγνωρίσει το επίπεδο των μαθητών του 

 Βοήθεια για την καριέρα των μαθητών με το να αξιοποιήσουν τις γνώσεις 

τους και να μάθουν ακόμα περισσότερα που θα τους χρησιμέψουν στο μέλλον 

 Εντοπισμός του κατάλληλου ανθρώπου για να λύσει το πρόβλημα (με την 

συνεργατική μάθηση μπορούμε να μοιράσουμε αρμοδιότητες ανάλογα με τις 

ικανότητες του καθενός και με την χρήση των κοινωνικών δικτύων μπορούμε 

να εντοπίσουμε πιο εύκολα αυτό που μας λείπει) (Liccardi I.,2008) 

Αντίλογος 

 Διάσπαση της προσοχής 

 Δεν υπάρχει οπτική επαφή με τον διδάσκοντα 

 Είναι πιο εύκολο να χάσεις επαφή λόγω ασύγχρονης επικοινωνίας (δυσκολίες 

στην σύνδεση, περιμένοντας να ανταποκριθεί το σύστημα, να απαντήσει ο 

άλλος κτλ.)   

 Η συναισθηματική ωριμότητα σε μικρές ηλικίες δεν είναι αρκετή για να 

μπορούν να έχουν αυτοέλεγχο και οργάνωση στην χρήση των κοινωνικών 

δικτύων 

 Ασφάλεια 

 Παρερμηνείες (Υπάρχει πληθώρα πληροφοριών που πρέπει να αξιολογηθεί 

και μπορεί να υπάρξει σύγχυση και να πάρουν λάθος μήνυμα οι μαθητές, αν 

δεν υπάρχει κάποιος που να τους επιβλέπει) 
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Τα 10 καλύτερα εκπαιδευτικά εργαλεία για το 2013 σύμφωνα με 

http://pliroforikiatschool.blogspot.gr/2013/10/100-2013.html: 

1. Twitter  

2. Google drive/docs 

3. YouTube 

4. Google Search 

5. Power Point 

6. Evernote 

7. Dropbox 

8. WordPress 

9. Facebook 

10. Google+/Hangouts 

 

3.3 Εφαρμογές κοινωνικών δικτύων σαν εκπαιδευτικά εργαλεία 

Facebook 

Το Facebook θεωρείται ένα εκπαιδευτικό εργαλείο λόγω της δομής του. Οι 

κοινοποιήσεις και η δημοσιοποίηση άρθρων και συνδέσμων για την ωφέλεια όλων, 

είναι παράγοντες που δίνουν ένα επιπλέον πλεονέκτημα. Από την άλλη πλευρά, το 

πώς θα αξιοποιηθεί αυτή η εφαρμογή σε εκπαιδευτικά πλαίσια είναι ακόμα υπό 

διερεύνηση. Μελέτες υποστηρίζουν ότι μπορεί να διευκολύνει την μάθηση λόγω της 

καθημερινής επισκεψιμότητας και του ενδιαφέροντος των μελών του. Το Facebook 

υποστηρίζει τη συνεργατική μάθηση, την κριτική σκέψη, ενισχύει την επικοινωνία 

και τον γραπτό λόγο και  συσσωρεύει γνώσεις και πληροφορίες. Οι τρεις βασικοί 

τομείς ενίσχυσης είναι: 

 

http://pliroforikiatschool.blogspot.gr/2013/10/100-2013.html
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 Η επικοινωνία 

Επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και των καθηγητών τους, διευκολύνεται η 

συζήτηση στην τάξη, ανακοινώσεις για το μάθημα, επίλυση αποριών, 

ανέβασμα εργασιών, κ.α 

 Η συνεργασία 

Το Facebook παρέχει ευκαιρίες σε νέα μέλη (Selwyn, 2007). Μπορούν να 

ανταλλάξουν υλικό, πληροφορίες, ιδέες και να συνεργάζονται για την 

δημιουργία ενός θετικού αποτελέσματος και την διεκπεραίωση μίας εργασίας.  

 Η ανταλλαγή υλικού 

Μπορούν επίσης να μοιραστούν πόρους, υλικά, έγγραφα, φωτογραφίες, 

συνδέσμους κτλ. Έτσι υπάρχουν και οπτικά και χειρόγραφα υλικά με την 

ανταλλαγή πολυμέσων, video, ακουστικού υλικού, κειμένου και άλλων. 

Ένα παράδειγμα χρήσης της συγκεκριμένης ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης είναι 

η δημιουργία προφίλ μέσω των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων παγκοσμίως. Κατά 

κύριο λόγο αυτό γίνεται για διαφημιστικούς σκοπούς, αλλά και για ενημέρωση και 

για συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που επιλέγουν οι κατασκευαστές 

τους.  

Το Πανεπιστήμιο του Stanford έχει δημιουργήσει τη δική του σελίδα στο Facebook 

(http://www.facebook.com/stanford), η οποία ενημερώνεται καθημερινά με υλικό 

σχετικά με δραστηριότητες του πανεπιστημίου, ανακοινώσεις, φωτογραφίες και 

βίντεο. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι στη σελίδα αυτή ενεργός είναι ο ρόλος 

και των φοιτητών και των καθηγητών. Με αυτόν τον τρόπο ενημερώνονται και οι δύο 

πλευρές για σημαντικά γεγονότα που αφορούν το πανεπιστήμιο, μπορούν να 

υποβάλλουν κάποια ερώτηση ή να κάνουν οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να τους 

βοηθήσει στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Twitter στην εκπαίδευση 

Το Twitter και αυτό με την σειρά του έχει γίνει μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Πολλές έρευνες έχουν κάνει αναφορά στην εκπαιδευτική πλευρά και χρήση του 

http://www.facebook.com/stanford
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twitter. Στην Αμερική πλέον κρατάει τα σκήπτρα, στην Ευρώπη και ειδικά στην 

Ελλάδα, βρίσκεται ακόμα πιο χαμηλά από το Facebook. Γι’ αυτό και όλες οι 

αναφορές και οι εφαρμογές που έχουν γίνει αφορούν το εξωτερικό. 

Οφέλη 

Σύμφωνα με τους Grosseck Gabriela & Carmen Holotescu, (2008): 

 Ενώνει την κοινότητα της τάξης 

 Η μάθηση επεκτείνεται και έξω από τα όρια της τάξης 

 Συνδυάζει το γράψιμο με μία διασκεδαστική δραστηριότητα 

 Δίνει τη ευκαιρία στους μαθητές να δημιουργήσουν μία γνωστική διαδρομή 

και στην συνέχεια να αξιολογήσουν το έργο τους 

 Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν τα tweets για να στέλνουν ερωτήσεις ή 

απαντήσεις, ενώ συμμετέχουν παράλληλα σε δραστηριότητες μέσα στην τάξη 

 Προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να συζητήσουν σε ασύγχρονη 

σύνδεση, λαμβάνοντας υπόψη την φωνή, το σκοπό, το κοινό, την οργάνωση 

ιδεών, την αποστολή σημειώσεων, την οργάνωση ιδεών κτλ. 

 Μπορούν να συνεργαστούν και διάφορα σχολεία μεταξύ τους  

 Αν συσταθεί μία ομάδα εργασίας για ένα έργο τα tweets μπορούν να 

εμφανιστούν και στα κινητά τηλέφωνα 

 Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον για να 

καλλιεργήσει την κριτική και την αξιολόγηση της γνώμης για ένα 

συγκεκριμένο θέμα 

 Είναι μία βιώσιμη εφαρμογή για μεταγνώση και για προβληματισμό 

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εκδηλώσεις, σε συνέδρια και σε συζητήσεις 

ακόμα και αν κάποιος δεν μπορεί να παραβρεθεί θα μπορεί να έχει μία 

γρήγορη ενημέρωση και μία γρήγορη περίληψη των όσων έχουν συζητηθεί 
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 Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, συγκεκριμένα, μπορεί να χρησιμοποιείται για 

να αντλούνται, πιο άμεσα, πληροφορίες για τους φοιτητές  

Κάποιες άλλες χρήσεις θα μπορούσαν να είναι: η διάδοση των δημοσιεύσεων των 

καθηγητών, ο εντοπισμός των αρχικών ιδεών, η εστιασμένη ανατροφοδότηση των 

μαθητών για να βελτιώσουν των τρόπο σκέψης τους, η βοήθεια στην άτυπη έρευνα, 

στην συνομιλία στην τάξη, ακολουθούν τον επαγγελματικό προσανατολισμό, για 

ενημέρωση για νέα και εκδηλώσεις, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, τη δημιουργία 

μίας κοινότητας, κ.α. 

Αντίλογος 

Σύμφωνα με τους Grosseck Gabriela & Carmen Holotescu, (2008): 

 Τα tweets μέσα στο μάθημα μπορούν να γίνουν πολύ ενοχλητικά (να 

αποσπάσουν την προσοχή των μαθητών) 

 Είναι χρονοβόρα 

 Μερικές φορές είναι αγενές (καθώς μιλάει ο καθηγητής να υπάρχει 

παράλληλα και άλλη συζήτηση) 

 Το Twitter δεν έχει νόημα χωρίς ένα δίκτυο, του οποίου τα μέλη του θα είναι 

πρόθυμα να μοιραστούν πληροφορίες, να συμμετέχουν και να αλληλεπιδρούν 

 Μπορεί να καταλήξει εθιστικό 

 Μερικές φορές δεν έχει κοινωνική και εκπαιδευτική αξία 

 Μπορούν οι μαθητές να εισχωρούν στην προσωπική ζωή των καθηγητών 

 Δεν υποστηρίζει την ουσιαστική μάθηση 

 Μπορεί να εξαπλωθεί πιο εύκολα μία φήμη 

 Το να γράφεις μόνο 140 χαρακτήρες μπορεί να οδηγήσει σε κακή χρήση της 

γραμματικής και του συντακτικού 
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 Πριν από την χρήση του Twitter θα πρέπει να έχουν συμφωνηθεί η 

κωδικοποίηση και η κοινή γλώσσα μεταξύ των μαθητών, για να είναι όλα 

αντιληπτά 

 Ένα tweet μπορεί να μεταφέρει κάποιο μαθητή σε εκ διαμέτρου αντίθετη 

τροχιά από αυτή που έχει επιτύχει ο ίδιος 

 

3.4 Μέθοδοι διδασκαλίας 

3.4.1 Παραδοσιακή διδασκαλία 

Η παραδοσιακή διδασκαλία βασίζεται στην παράδοση της ύλης από τον διδάσκοντα 

και την διατύπωση απαντήσεων στις ερωτήσεις των μαθητών (αν υπάρχουν). Είναι 

δασκαλοκεντρική μέθοδος και οι μαθητές έχουν παθητικό ρόλο. Είναι πιο πολύ 

ατομική διδασκαλία παρά συνεργατική, αν εξαιρέσουμε ίσως κάποιες εργασίες που 

μπορεί ο διδάσκοντας να ορίσει κάποιες ομάδες. Εκεί, ίσως, να χρησιμοποιηθούν και 

τα κοινωνικά δίκτυα (και όχι εντός της αίθουσας διδασκαλίας), για να μπορούν να 

βρουν περισσότερες πληροφορίες για συγκεκριμένο θέμα που τους έχει ζητηθεί από 

τον διδάσκοντα.  

Πολλοί καθηγητές αναφέρουν πως νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια με το να 

χρησιμοποιούν την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας. Το να ακολουθείς την 

ασφαλέστερη οδό είναι η πιο βέβαιη και σίγουρη λύση, αλλά μπορεί να μην είναι 

πάντα και η πιο ενδεδειγμένη στην εκάστοτε περίσταση. Η διδασκαλία αφορά και το 

επίπεδο και τις ανάγκες των μαθητών που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον 

διδάσκοντα.  

Επιπλέον, πολλοί υποστηρικτές της παραδοσιακής μάθησης αναφέρουν πως με τις 

σύγχρονες μεθόδους χάνεται πολύτιμος χρόνος από την παράδοση, γιατί οι μαθητές 

κάνουν ταυτόχρονα πολλά διαφορετικά πράγματα. Στην παραδοσιακή τάξη υπάρχει 

ένα τελετουργικό που δύσκολα μπορεί να παρακάμψει κανείς. Ο δάσκαλος δεν 

σπαταλά χρόνο σε άλλες διαδικασίες και η διδακτική ώρα αφορά κυρίως την 

προφορική παράδοση. Αν την συγκρίνουμε με την μαθητοκεντρική διδασκαλία, ο 

διδάσκοντας χρειάζεται να έχει ικανότητες, για να μπορεί να εφαρμόζει καινοτόμες 

μεθόδους για να καλύψει τις μαθησιακές ανάγκες του ακροατηρίου του.  
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Τέλος, οι μαθητές έχουν την δυνατότητα μέσω αυτής της μεθόδου να 

πληροφορούνται πιο είναι το σωστό και πιο το λάθος σε ένα ερώτημα, χωρίς να 

αναζητούν σε πλήθος απαντήσεων. Έτσι δεν υπάρχει σύγχυση και μπορεί να 

ξεκαθαριστούν κάποια ερωτήματα και να οργανώσουν τις σκέψεις τους. Στην 

μαθητοκεντρική διδασκαλία, ο μαθητής αναζητά μόνος του την απάντηση και πολλές 

φορές δεν μπορεί να αντιληφθεί και το αν ή το γιατί είναι η σωστή. 

Βασικές αρχές της παραδοσιακής διδακτικής φιλοσοφίας (Gerstenmaier, J. & Mandl, 

H., 1995)  

 Η διδασκαλία είναι κλειστή και αυστηρά δομημένη από τον διδάσκοντα, 

χωρίς να δέχεται προτάσεις και παρεμβολές από τους μαθητές.  

 Η μάθηση επιτυγχάνεται γραμμικά και συστηματικά.  

 Οι υποδείξεις και οι οδηγίες είναι ήδη έτοιμες από τον εκπαιδευτικό. 

 Κατά τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος μάθησης τίθενται κυρίως ζήτημα 

της πορείας της διδασκαλίας. 

 Οι μαθητές καθοδηγούνται σε μεγάλο βαθμό. 

 Οι διδάσκοντες χρησιμεύουν ως μεσολαβητές/παρουσιαστές των νέων 

περιεχομένων. 

 Η αξιολόγηση της μάθησης γίνεται με τις τυπικές μορφές, τεστ, διαγωνίσματα 

και προφορικές εξετάσεις. 

 Είναι ευκολότερο να επαναληφθούν τα αποτελέσματα μιας τέτοιου είδους 

μαθησιακής διαδικασίας σε σχέση με το περιεχόμενο της ύλης, τον χρόνο που 

αναλογεί αλλά και τα χαρακτηριστικά των μαθητευομένων. 

 Βασικό κριτήριο της επιτυχίας της διδασκαλίας με την παραδοσιακή 

φιλοσοφία αποτελεί η επίτευξη των στόχων που έχει θέσει ο δάσκαλος 
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Πίνακας 4: Σύγκριση παραδοσιακών μεθόδων με σύγχρονων 

 

(Ανακτήθηκε από: http://de.teikav.edu.gr/dinfo/pdf/chapter4.pdf) 

 

3.4.2 Συνεργατική μάθηση 

Η συνεργατική μάθηση (CSCL computer supported collaborative learning) 

αναφέρεται στην δημιουργία ομάδων εργασίας για την ολοκλήρωση ενός έργου. 

Τόσο οι μαθητές, όσο και οι καθηγητές είναι το ίδιο συμμέτοχοι στην διαδικασία. Η 

μάθηση είναι κάτι που προκύπτει από διάλογο και ενεργό συμμετοχή μεταξύ τους, ο 

διδάσκων δεν απαντά στις απορίες των μαθητών, αλλά τους προτρέπει να 

αναζητήσουν λύσεις μόνοι τους. Στην καλύτερή της μορφή αυτή η μέθοδος δίνει την 

δυνατότητα στους μαθητές να διαμορφώνουν μόνοι τους τις γνώσεις που θα πάρουν. 

Επιπλέον, η συνεργασία προσδίδει ένα υψηλό επίπεδο μάθησης στην ομάδα, 

μεγαλύτερο από αυτό που έχει ο κάθε διδασκόμενος ξεχωριστά. Υπάρχουν κάποιοι 

παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας αυτής της μεθόδου όπως είναι: τα 

χαρακτηριστικά των διδασκόντων, η σύνθεση τους, το κίνητρο τους, ο ενθουσιασμός 

που τους κατακλύζει, η προηγούμενη εμπειρία από άλλες συνεργατικές διαδικασίες, 

οι επικοινωνιακές δεξιότητες που έχουν κτλ.  

Συστατικά στοιχεία, σύμφωνα με: http://www.netschoolbook.gr/synerg.html 

 Μαθησιακό έργο-πρόβλημα και λύση 

 Μικρές ομάδες 

 Ανομοιογένεια στην σύνθεση ομάδων  

http://de.teikav.edu.gr/dinfo/pdf/chapter4.pdf
http://www.netschoolbook.gr/synerg.html
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 Αλληλεπίδραση 

 Αλληλεξάρτηση 

 Συνεργασία 

 Ίσες ευκαιρίες 

 Υπευθυνότητα 

 Συλλογική ευθύνη 

Πλεονεκτήματα (Slavin, 1990) 

 Προώθηση των διαπολιτισμικών σχέσεων και της επαφής με διαφορετικές 

κουλτούρες, ιδεολογίες, κ.λπ. 

 Αύξηση αυτοεκτίμησης: Η συνεργατική μάθηση συμβάλλει στην ανάπτυξη 

αισθήματος κοινής ευθύνης, αλληλοϋποστήριξης και καλλιέργειας ενός 

φιλικού κλίματος. Ένα τέτοιο πλαίσιο ευνοεί την κοινωνικοποίηση των 

ατόμων και μπορεί να έχει ιδιαίτερα ευεργετικές επιδράσεις στα μέλη εκείνα 

που για διάφορους λόγους (π.χ. μειωμένη αυτοεκτίμηση) διστάζουν να 

εκφράσουν τις απόψεις τους. 

 Επιπλέον κίνητρα μάθησης: είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι αισθάνονται την 

ανάγκη να ζουν σε κοινωνικές ομάδες. Παιδιά και έφηβοι σχηματίζουν μικρές 

ομάδες με κοινούς στόχους (παιχνίδι, διασκέδαση) και από αυτή τη 

συνύπαρξη αντλούν μεγάλη συναισθηματική ικανοποίηση. Η οργάνωση, 

επομένως, των μαθητών ή / και επαγγελματιών σε κοινότητες μάθησης με 

στόχο τη συνεργασία για την επίτευξη κοινών στόχων είναι απόλυτα 

προσαρμοσμένη στη φύση και στις ανάγκες τους.  

 Προώθηση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την οργάνωση και την εργασία 

στο πλαίσιο ομάδων. 
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Εικόνα 18: http://blogs.sch.gr/animavit/archives/11 

3.4.3 Διδασκαλία από απόσταση/ τηλεδιάσκεψη 

Στην συγκεκριμένη μέθοδο, ο διδάσκων και ο διδασκόμενος δεν βρίσκονται στην ίδια 

αίθουσα, αλλά είναι σε απόσταση. Αυτή την απόσταση, έρχεται να γεφυρώσει και να 

ενώσει η τεχνολογία.  

Κατά τον Desmond Keegan (1996), τα πέντε βασικά στοιχεία της εξ αποστάσεως 

μάθησης είναι: 

 Η φαινομενική απόσταση του διδάσκοντα και του διδασκόμενου 

 Παρεμβάλλεται ένας εκπαιδευτικός οργανισμός για την υποστήριξη του 

διδάσκοντα για να του παρέχει ότι και το κανονικό σχολείο ή φροντιστήριο 

 Η χρήση υλικών (έντυπη ύλη, υπολογιστής) και άυλων μέσων (πολυμέσα: 

εικόνα, βίντεο, ήχος) για να ενώσει τα δύο μέρη  

 Παροχή αμφίδρομης επικοινωνίας για να υπάρχει διάλογος και η αίσθηση της 

άμεσης επικοινωνίας παρά την απόσταση 

 Υπάρχει η δυνατότητα περιστασιακών συνεδριάσεων ανάλογα με τις ανάγκες 

και το πρόγραμμα των δύο μερών 

http://blogs.sch.gr/animavit/archives/11
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Χαρακτηριστικά (Κιουλάφας Κυριάκος et all, 2010) 

Ευελιξία: Μπορεί να διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα που θα είναι προς το συμφέρον 

και των δύο μερών. Ο χρόνος, ο τόπος, το κόστος και το περιεχόμενο των 

τηλεδιασκέψεων είναι ελαστικό οπότε το μόνο που χρειάζεται είναι η από κοινού 

συνεννόηση. 

Καινοτομία: Η χρήση των μέσων και της τεχνολογίας είναι η κύρια διαφορά από την 

παραδοσιακή εκπαιδευτική μέθοδο. 

Προσήλωση στις ανάγκες των δύο μερών: Υπάρχει η δυνατότητα να 

προσαρμόζεται το πρόγραμμα και το υλικό ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε 

μαθητή. Κύκλοι διαδικτυακών σεμιναρίων ξεκινούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

και είναι διαθέσιμα με πλήθος αντικειμένων και μαθησιακών επιπέδων. 

Πιο συγκεκριμένα η τηλεδιάσκεψη απαιτεί υπολογιστές, κάμερες, μικρόφωνα, 

οθόνες, σύνδεση στο internet και άλλα εξελιγμένα τεχνολογικά μέσα. Είναι η πιο 

ακριβή εξ αποστάσεως μάθηση και στην ουσία με την χρήση όλων αυτών των μέσων, 

η αίσθηση είναι η ίδια με την άμεση διδασκαλία. Η χρήση των κοινωνικών δικτύων 

έχει συμβάλει στην όλο και αυξανόμενη τάση της χρήσης αυτής της μεθόδου από 

τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς που προσφέρουν μέσω των αντίστοιχων 

ιστοσελίδων τους σειρά μαθημάτων μέσω τηλεδιάσκεψης. 

Οφέλη 

 Η απόσταση δεν αποτελεί πρόβλημα. Όλοι έχουν δυνατότητα στην μάθηση 

ανεξάρτητα από την γεωγραφική τους θέση. 

 Ενισχύει την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και ειδικά αυτών σε 

απομακρυσμένες περιοχές 

 Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με συμμαθητές τους που βρίσκονται σε άλλες 

περιοχές της χώρας ή ακόμα και με μαθητές του εξωτερικού. Μπορούν να 

παρακολουθήσουν και να έχουν προσωπική εμπειρία από την διδασκαλία που 

λαμβάνει χώρα έξω από τα στενά όρια της τάξης τους και να αντιληφθούν τις 

δυνατότητες που υπάρχουν γύρω τους.  
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 Αυξάνεται η παρατήρηση 

 Υπάρχει έναυσμα για περισσότερη συζήτηση 

 Ενισχύεται η πολυπολιτισμικότητα 

 Αυξάνονται οι τεχνολογικές ικανότητες των δύο μερών 

 Αυξάνεται ο ενθουσιασμός (για το καινούργιο, για την χρήση καινοτόμου 

μεθόδου, επικοινωνία με άτομα που βρίσκονται μακριά ) 

 Η εμπειρία συνεργατικής μάθησης ενδυναμώνει την κοινωνικότητα των 

μαθητών και μπορούν πιο εύκολα να επιλύουν προβλήματα 

 Η αμεσότητα της μεθόδου δίνει την δυνατότητα στην επικοινωνία σε 

πραγματικό χρόνο. Έτσι η συζήτηση γίνεται πιο άμεση και η απόσταση 

εκμηδενίζεται 

 Δημιουργείται καλύτερο εκπαιδευτικό κλίμα και αμφίδρομη επιτυχημένη 

διδασκαλία 

Αντίλογος 

 Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ακυρώσεων και δυσκολιών σύνδεσης 

 Μπορεί να υπάρχει οπτική επαφή αλλά δεν υπάρχει η πρόσωπο με πρόσωπο 

επαφή που υπάρχει στην παραδοσιακή διδασκαλία 

 Ο σχεδιασμός της τηλεδιάσκεψης είναι πιο απαιτητικός 

 Δεν υπάρχει η αλληλεπίδραση της παραδοσιακής τάξης 

 Μεγαλύτερη δυσκολία συγκέντρωσης και πρόκλησης του ενδιαφέροντος  

 Έλλειψη εκπαίδευσης και καθοδήγησης των εκπαιδευτικών για να είναι σε 

θέση να χρησιμοποιήσουν αυτή την μέθοδο 

 Έλλειψη διαθέσιμων τεχνικών μέσωv 
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3.4.4 ML (Mastering Learning) 

Η εποικοδομητική/ουσιαστική μάθηση, σύμφωνα με Jackova J., (2008) είναι μία 

μέθοδος διδασκαλίας, η οποία χρησιμοποιεί όλες τις προηγούμενες γνώσεις που έχει 

ο διδασκόμενος, για να αποκτήσει νέες. Το πρόγραμμα μάθησης χωρίζεται σε 

επιμέρους ενότητες, τίθενται επιμέρους στόχοι και γίνονται αξιολογήσεις σε κάθε 

ενότητα. Είναι μια πιο συστηματική προσέγγιση και απαιτεί μεγάλη οργάνωση. 

Το επίπεδο των μαθητών μπορεί να ποικίλλει σε κάθε τάξη. Με την συγκεκριμένη 

μέθοδο, ο κάθε μαθητής μπορεί να μάθει αν του δοθεί ο χρόνος και το κατάλληλο 

περιβάλλον μάθησης. Οι ταλαντούχοι φοιτητές μπορούν να επιτύχουν και οι μέτριοι 

φοιτητές να έχουν και άλλη ευκαιρία.  

Σε σχετικές έρευνες που έχουν γίνει τα αποτελέσματα από την χρήση αυτής της 

μεθόδου είναι πιο αποτελεσματικά σε σύγκριση με την παραδοσιακή μέθοδο. Οι 

μαθητές αντιδρούν πιο θετικά σε αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας. (Jackova J.,2008) 

 Σύγκριση ουσιαστικής (Mastering Learning) με μηχανικής μάθησης (Rote 

Learning)  

Ουσιαστική μάθηση, σύμφωνα με: http://www.csudh.edu/dearhabermas/advorgbk02.htm : 

 Ουσιαστική ενσωμάτωση της νέας γνώσης 

 Σκόπιμη προσπάθεια να συνδέσει τις νέες γνώσεις και να ανεβάσει το 

γνωστικό επίπεδο του διδασκόμενου  

 Σχετίζει τις εμπειρίες με τα γεγονότα ή αντικείμενα. 

 Δημιουργεί δέσμευση ώστε νέες γνώσεις να αφορούν τις προηγούμενες. 

Μηχανική μάθηση: 

 Αυθαίρετη, μη ουσιαστική ενσωμάτωση της νέας γνώσης. 

 Καμία προσπάθεια για την ενσωμάτωση νέων γνώσεων με τις υπάρχουσες 

έννοιες. 

 Δεν σχετίζονται οι εμπειρίες με τα γεγονότα ή αντικείμενα. 

 Δεν δημιουργεί δέσμευση ώστε νέες γνώσεις να αφορούν τις προηγούμενες. 

 

http://www.csudh.edu/dearhabermas/advorgbk02.htm
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3.4.5 Podcast (Personal on demand broadcast) 

Ο όρος είναι σύνθετος και προέρχεται από τον όρο εκπομπή (cast) και pod από την 

επιτυχία του iPod. Με τον όρο Podcast αναφέρουμε ένα ψηφιακό μέσο, το οποίο 

αποτελείται από μία σειρά άλλων ψηφιακών μέσων όπως είναι: ο ήχος, η παραγωγή 

βίντεο, Pdf ή ePub αρχεία κ.α. Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει τέτοιου είδους 

αρχεία ή να τα κατεβάσει. Τα ψηφιακά αυτά αρχεία έχουν διάρκεια στο χρόνο και 

απαιτούν μερικές φορές εξοπλισμό μεγάλου κόστους (μικρόφωνο, λογισμικό, 

σύνδεση στο internet). Είναι παραγωγός του iPod. (Wikipedia,2013)  

Υποστηρίζει την διαδραστική μάθηση (active learning in computing CETL ALiC). 

Με την χρήση τους η μάθηση μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική, όσο αφορά την 

μεταφορά περιεχομένου και της πληροφορίας. Ολόκληρη η διάλεξη ή μέρος της 

μπορεί να αποθηκευτεί και να αναπαραχθεί στις συσκευές αυτές και να έχουν την 

δυνατότητα η μαθητές να την αναζητούν κατά βούληση. Επιπλέον, σε περίπτωση 

απουσίας κάποιος μαθητής θα μπορεί να αναζητήσει το υλικό αυτό και να 

αναπληρώσει τις χαμένες ώρες.  

Ακόμα, με την μορφή αυτή (πολυμέσων) η μάθηση αποκτά ένα πιο διασκεδαστικό 

ύφος και οι μαθητές μπορούν να συνδυάσουν διαφορετικές μορφές διδασκαλίας. 

Υποστηρίζει την διδασκαλία και βοηθά και τους ακουστικούς και τους οπτικούς 

μαθητές. 

Χαρακτηριστικά σύμφωνα με τους Sheridan-Ross et al, (2008) 

 Σύντομη και απλή μέθοδος 

 Μετράει η ποιότητα της παρουσίασης και όχι τόσο η ποιότητα του μηνύματος 

 Προσφέρεται σαν βοηθητική μέθοδος  

 

3.4.6 Πλατφόρμες 

Οι Πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης ή αλλιώς τα συστήματα διαχείρισης μάθησης 

(Learning Management Systems-LMS, Course Management Systems- CMS) 

(σύμφωνα με: http://reviews.in.gr/greece/elearning/article/?aid=1231105224), είναι η 

βασική τεχνολογική υποδομή λογισμικού για περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης 

http://reviews.in.gr/greece/elearning/article/?aid=1231105224
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και εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης. Είναι ενοποιημένα συστήματα λογισμικού που 

διαθέτουν διάφορα εργαλεία στους εκπαιδευτικούς και στους εκπαιδευόμενους, 

σχετικά: 

 με την οργάνωση του μαθησιακού υλικού,  

 τη διαχείριση των μαθημάτων, την αξιολόγηση των μαθητών,  

 τα εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας,  

 διαχείριση των εκπαιδευόμενων σε οργανισμό 

 Παραδείγματα 

Το StudySieve, σύμφωνα με τον Luxton-Reilly A. (2012), είναι ένα web-based 

σύστημα που έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει ερωτήσεις που κάνουν οι φοιτητές 

κατά την διάρκεια ενός εξαμήνου, στα πλαίσια ενός μαθήματος. Οι μαθητές μπορούν 

να ανεβάσουν ερωτήσεις, να απαντήσουν σε αντίστοιχες των συμμαθητών τους και 

να αξιολογούν, τόσο τις ερωτήσεις, όσο και τις απαντήσεις. Μετά την λήξη της 

προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών, ένα ερωτηματολόγιο διανέμεται 

στους μαθητές. Συλλέγονται έτσι ποιοτικά στοιχεία από τους μαθητές, γίνεται 

ανάδραση και προτείνονται βελτιώσεις για το σύστημα. Το παρόν σύστημα 

χρησιμοποιήθηκε πιλοτικά σε τρία μεταπτυχιακά προγράμματα στο πανεπιστήμιο του 

Όκλαντ το 2010-2011. Οι μαθητές αναφέρουν ότι μαθαίνουν και από τις παράλληλες 

αυτές δραστηριότητες και από την αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους τους. 

Πολλές φορές αποφεύγουν τα λάθη που βλέπουν από τους συμμαθητές τους και 

βελτιώνονται από τις θετικές απαντήσεις που συναντούν  και αυξάνεται η κριτική 

τους σκέψη. Η σύγκριση των εργασιών που κάνουν οι φοιτητές, βοηθάει τελικά και 

στην δημιουργία της ατομικής/δικής τους εργασίας. Επιπλέον, με τη συγγραφή 

ερωτήσεων αποδεικνύεται ότι αναγκάζονται οι φοιτητές να επανεξετάσουν το 

περιεχόμενο της εργασίας και της ύλης τους και οδηγούνται στην ουσιαστική 

μάθηση.  
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Πίνακας 5: Κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων που βοηθούν τους μαθητές 

 

(πηγή: Luxton-Reilly A.,2012) 

Αντίστοιχη πλατφόρμα δημιουργήθηκε στα πλαίσια διπλωματικής μεταπτυχιακού 

προγράμματος (Σταυρίδης Κωνσταντίνος, 2012). Εφαρμόστηκε σε 23 

μεταπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές  του προγράμματος Πληροφοριακών 

Συστημάτων (μία εκ των οποίων ήμουν κ εγώ), κατά την διάρκεια του μαθήματος 

«Δίκτυα Υπολογιστών». Κάθε μαθητής έπρεπε να γράψει μία εργασία σχετικά με την 

δικτύωση των υπολογιστών για να μπορεί να περάσει το μάθημα. Το SmartCo είναι 

μία πλατφόρμα αξιολόγησης από ομότιμα μέλη. Κάθε μαθητής διέθεται δικό του 

προσωπικό κωδικό για είσοδο στην πλατφόρμα και για να ανεβάζει/παραδίδει 

τμηματικά την εργασία του (milestone) μέσα στα πλαίσια ενός χρονοδιαγράμματος. 

Υπήρχαν πέντε κριτές (συμμαθητές του) που μπορούσαν να δουν την εργασία του και 

να του κάνουν παρατηρήσεις που θεωρούσαν ότι θα τον βοηθούσαν. Μετά ο 

εκάστοτε φοιτητής μπορούσε να κρίνει και αυτός με την σειρά του τους κριτές, αφού 

έβλεπε τα σχόλια τους. Όλα ήταν ανώνυμα για να μπορούν να είναι αμερόληπτες οι 

απαντήσεις και οι κρίσεις. Επιπλέον, ανά τακτά χρονικά διαστήματα οι φοιτητές 

υποβάλλονταν σε αξιολογήσεις/τεστ με ερωτήσεις, από την θεωρία που θα 

εξετάζονταν στο τέλος του μαθήματος. Με βάση τα αποτελέσματα των τεστ, γίνονταν 

οι ανάλογοι συνδυασμοί κριτών και κρινόμενων (matching). Ο παρακάτω πίνακας 

αφορά το πρόγραμμα που είχε διαμορφωθεί. 
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Εικόνα 19: 

http://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/15487/3/StauridisKonstantinosMsc2013.pdf 

Τα αποτελέσματα είναι θετικά με βάσει και τους τελικούς βαθμούς και την μορφή 

των τελικών εργασιών των φοιτητών. Οι περισσότεροι φοιτητές, αρχικά ανέφεραν ότι 

η διαδικασία ήταν χρονοβόρα και αγχώδης , αλλά εν τέλει τους ωφέλησεΗ βοήθεια 

από συμμαθητές πολλές φορές ήταν χρήσιμη, αν και λόγω του μικρού αριθμού των 

συμμετεχόντων, μπορούσε εύκολα να γίνει αντιληπτό ποιός ήταν ο συγγραφέας της 

εργασίας και ποιός ο κριτής. Ίσως να έπρεπε να γίνει καλύτερη ενημέρωση των 

φοιτητών για το τι επρόκειτο να συμβεί ή να διανεμηθεί φυλλάδιο με οδηγίες. Ο 

παρακάτω πίνακας δείχνει την συμμετοχή των φοιτητών. 

http://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/15487/3/StauridisKonstantinosMsc2013.pdf
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Πίνακας 6: Συμμετοχή φοιτητών 

 

(Ανακτήθηκε από: 

http://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/15487/3/StauridisKonstantinosMsc2013.pdf) 

Μία ακόμα πλατφόρμα δημιουργήθηκε στο μάθημα του σχεδιασμού βάσεων 

δεδομένων, στο 3
ο
 εξάμηνο σπουδών τμήματος πληροφορικής, του πανεπιστημίου 

Carlos IΙΙ της Μαδρίτης. Η πλατφόρμα αυτή είχε δύο χρήσεις. Συμπληρωματική πηγή 

στην παραδοσιακή τάξη των φοιτητών (ψηφιακό περιεχόμενο μάθησης) και οι 

φοιτητές που δεν μπορούσαν να παρευρεθούν στην τάξη μπορούσαν να μελετούν από 

την πλατφόρμα αυτή (μαθήματα εξ αποστάσεως). Οι μαθητές έχουν δικό τους 

προφίλ, μπορούν να ανεβάζουν ακόμα και τις εργασίες τους από εκεί επιλέγοντας την 

καλύτερη μορφή αρχείου. Κάποια σημαντικά στατιστικά είναι: 

 Το 46,81%  είχαν άμεση ανάδραση με την πλατφόρμα ποσοστό που δείχνει 

και το ενδιαφέρον των φοιτητών, που συνήθως ασχολούνται και διαβάζουν 

μία ή δύο βδομάδες πριν την εξεταστική.  

 Το 97,12% δήλωσε την ικανοποίηση του από την χρήση της πλατφόρμας.  

Αντίστοιχη ελληνική πλατφόρμα είναι το CoMPUs. Το CoMPUs αποτελεί ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. Από τον κατάλογο τμημάτων μπορείτε να βρείτε τα διαθέσιμα 

μαθήματα ανά τμήμα (ανοιχτά και κλειστά). Για να προσπελάσετε τα κλειστά 

μαθήματα απαιτείται λογαριασμός χρήστη (όνομα χρήστη - συνθηματικό) τον οποίο 

μπορείτε να δημιουργήσετε επιλέγοντας "Εγγραφή Φοιτητή". Οι καθηγητές που 

επιθυμούν να εγγραφούν στην πλατφόρμα για να δημιουργήσουν μαθήματα πρέπει να 

δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη επιλέγοντας "Εγγραφή Καθηγητή". Στην 

πλατφόρμα υπάρχουν διαθέσιμα 1381 μαθήματα: 33 ανοιχτά, 1261 απαιτούν 

http://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/15487/3/StauridisKonstantinosMsc2013.pdf
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εγγραφή, 87 κλειστά. Τα εργαλεία που συνθέτουν ένα ψηφιακό μάθημα, σύμφωνα με: 

http://compus.uom.gr/themes/compus08/manuals/compus_short.pdf) είναι τα παρακάτω. 

1. Ατζέντα που παρουσιάζει χρονικά τα γεγονότα - σταθμούς του μαθήματος 

(διαλέξεις, συναντήσεις, αξιολογήσεις, κτλ). 

2. Έγγραφα σε οποιαδήποτε μορφή (αρχεία κειμένου, PDF, HTML, κτλ) που 

περιέχουν το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος. 

3. Εργασίες φοιτητών, περιοχή όπου οι εκπαιδευόμενοι υποβάλουν τις 

εργασίες τους.  

4. Λίστα με τους εγγεγραμμένους χρήστες του μαθήματος, το ρόλο τους 

(φοιτητής, καθηγητής, διαχειριστής) και το email τους.  

5. Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης διαφόρων τύπων. 

6. Chat, περιοχή όπου μπορούν να πραγματοποιηθούν συζητήσεις σε 

πραγματικό χρόνο. 

7. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους σχετικούς με το μάθημα. 

8. Βίντεο, όπου μπορούν να αποθηκευτούν οι ψηφιοποιημένες διαλέξεις του 

μαθήματος. 

9. Ανακοινώσεις που ενημερώνουν τους φοιτητές σχετικά με το μάθημα. 

10. Περιοχή συζητήσεων για ανταλλαγή απόψεων και ιδεών σχετικά με το 

μάθημα.  

11. Ομάδες χρηστών που απαρτίζονται από εκπαιδευόμενους και καθηγητές.  

12. Περιγραφή μαθήματος όπου δίνονται πληροφορίες που αφορούν τους 

στόχους, τη δομή του, το περιεχόμενο, κτλ.  

Second life 

Η δεύτερη ζωή είναι ένας τρισδιάστατος εικονικός διαδικτυακός κόσμος τον οποίο 

έχει δημιουργήσει ο Philip Rosedale, μέσω της Linden Lab, μίας εταιρείας την οποία 

ίδρυσε το 1999 στο Σαν Φραντσίσκο. Ο κόσμος αυτός φτιάχτηκε και ανήκει στους 

http://compus.uom.gr/themes/compus08/manuals/compus_short.pdf
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χρήστες του, οι οποίοι αποκαλούνται κάτοικοι. Η δεύτερη ζωή λειτουργεί στο 

Internet με την χρήση ειδικού λογισμικού, το viewer, το οποίο κατεβάζουν οι χρήστες 

στους υπολογιστές. Δεν θα την χαρακτήριζε κανείς παιχνίδι. Οι κάτοικοι 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε ένα τρισδιάστατο κοινωνικό δίκτυο. Κατά την 

σύνδεσή τους, υιοθετούν μία ψηφιακή προσωπικότητα, το avatar. Η δεύτερη ζωή 

έχει την δική της οικονομία και το δικό της νόμισμα, το οποίο έχει την δική του αξία 

στο πραγματικό κόσμο. Η βασική εγγραφή χρήστη είναι δωρεάν. Οι κάτοικοι με 

επίλεκτη συνδρομή δικαιούνται να κατέχουν γη. Μπορεί έτσι να δημιουργηθεί 

περιεχόμενο. Η στοιχειώδης επικοινωνία γίνεται με πληκτρολόγηση ή με την 

συνομιλία (chat). Στην δεύτερη ζωή μπορούν να αναπτυχθούν όλου του είδους οι 

δραστηριότητες επιχειρηματικές, οικονομικές, εκπαιδευτικές κτλ. Τα ιδρύματα 

ανώτερης εκπαίδευσης έχουν αγοράσει δική τους γη και δημιουργούν 

πανεπιστημιουπόλεις όπου σπουδαστές και διδάσκοντες συναντώνται σε πραγματικό 

χρόνο για να χαλαρές συζητήσεις σχετικά με τα μαθήματά τους. Είναι μία πλατφόρμα 

διαχείρισης μάθησης (LMS). 

Οφέλη σύμφωνα με τους Dreher C. et al, (2009) 

 Η παρουσία ενός πανεπιστημίου στην πλατφόρμα αυτή θα μειώσει τις 

δαπάνες για μετακινήσεις και για κτίρια στον πραγματικό κόσμο 

 Βοηθά την επικοινωνία μεταξύ των καθηγητών και των φοιτητών 

 Βοηθά την μάθηση από απόσταση 

 Λειτουργεί ως βοήθημα της παραδοσιακής μάθησης 

 Μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα που υπάρχει στην περίπτωση που 

κάποιος φοιτητής αποφοιτά και δεν έχει εργασιακή εμπειρία με την πρακτική 

στην συγκεκριμένη πλατφόρμα (μοντελοποίηση της επιχειρηματικής 

διαδικασίας, διαχείριση έργου και υλοποίηση) 

 Ενθάρρυνση στην χρήση καινοτόμου κοινότητας 

 Ενθάρρυνση και παρότρυνση εκπαιδευτικής διαδικασίας 

 Πιο ενδιαφέρουσα ενασχόληση 
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 Ενισχύει την εσωτερική παρακίνηση 

 Προώθηση του τομέα της έρευνας 

Στα αρνητικά θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν: ότι μπορεί να υπάρχει σύγχυση 

μεταξύ του πραγματικού και του εικονικού κόσμου, ότι χρειάζονται ισχυροί 

υπολογιστές, το υψηλό εύρος ζωής και τα σχετικά υψηλά ποσοστά χρήσης, η 

ασφάλεια, η ταχύτητα, η έλλειψη αξιοπιστίας. 

 

3.4.7 Κονσόλες παιχνιδιών 

Πολλές έρευνες αναφέρουν πως με την χρήση παιχνιδιών και των διαδικτυακών 

εφαρμογών τους, η εκπαίδευση γίνεται πιο ευχάριστη και φέρνει πιο εύκολα τα 

επιθυμητά θετικά αποτελέσματα της γνώσης. Οι μαθητές μέσα από το παιχνίδι και 

από κάτι που τους φαίνεται ευχάριστο και ξεκούραστο μπορούν να αφομοιώσουν 

καλύτερα και να δημιουργηθεί ένα έναυσμα για να συνεχίσουν να μαθαίνουν και να 

εξερευνούν.  

Ένα παράδειγμα, που πραγματοποίησαν οι Larraza- Mendiluze E. & Garay-Victoria 

N., (2010), είναι η κονσόλα παιχνιδιών Nintendo DS, ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Με 

μία σειρά ερωτήσεων βασισμένες στην θεωρία που διδάσκεται ο μαθητής, η μάθηση 

γίνεται παιχνίδι. Το παιχνίδι χωρίζεται σε τρία στάδια. Στο πρώτο μέρος οι μαθητές 

παίζουν σε κάθε μηχανή και απαντούν τις ερωτήσεις. Είναι ταυτόχρονα χωρισμένοι 

και σε ομάδες. Δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη απάντηση την πρώτη φορά που 

εμφανίζεται η ερώτηση. Στην συνέχεια εμφανίζεται μια σειρά από τέσσερις πιθανές 

απαντήσεις. Οι μαθητές μπορούν με μία μικρή προθεσμία να διαλέξουν μία. Το 

σύστημα απαιτεί ομόφωνη σωστή απάντηση. Αν όμως ένας μαθητής  δώσει σωστή 

απάντηση που δεν είναι ομόφωνη (ομαδική), αυτό λαμβάνεται υπόψη στο τελικό 

σκορ. Οι ερωτήσεις είναι οργανωμένες σε επίπεδα δυσκολίας. Όταν οι ομάδες 

ολοκληρώνουν τις ερωτήσεις του ενός επιπέδου προχωρούν στο επόμενο. Μετά, στο 

δεύτερο μέρος, οι ομάδες θα πρέπει να κατασκευάσουν ένα είδος προγράμματος που 

θα λειτουργεί αυτόματα. Θα έχει διάφορα επίπεδα εκκίνησης και τις ανάλογες 

μεταβιβάσεις. Οι μαθητές θα κάνουν δοκιμή στην κονσόλα για να δουν αν λειτουργεί 

κανονικά και να πάρουν την σχετική ανάδραση. Το τρίτο μέρος είναι γνωστό ως 
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ενιαία λειτουργία. Εδώ οι μαθητές μπορούν να παίξουν με τις ερωτήσεις που έχουν 

ήδη απαντηθεί σωστά από την ομάδα. Οι ερωτήσεις αυτές οργανώνονται εκ νέου σε 

διαφορετικές ομάδες. Όταν ο παίχτης απαντήσει σε μία ερώτηση σωστά θα 

προχωρήσουμε στην επόμενη, αν όχι τότε μένει στο ίδιο επίπεδο και γίνεται 

ανακύκλωση των ερωτήσεων. Με αυτό τον τρόπο, οι ερωτήσεις που απαντήθηκαν 

σωστά θα αναφέρονται μόνο μερικές φορές, ενώ τα ερωτήματα που θεωρήθηκαν 

δύσκολα από τον φοιτητή, θα πρέπει να επαναληφθούν μέχρι που να τα θυμάται 

σωστά. 

 

3.4.8 Blog 

To ιστολόγιο, γνωστό συχνά με την λέξη blog, είναι μορφή ιστοχώρου. Είναι λίστα 

καταχωρήσεων από την πιο πρόσφατη καταχώρηση στην παλαιότερη (σαν 

ημερολόγιο).  Το περιεχόμενο των καταχωρήσεων μπορεί να είναι οτιδήποτε, όπως 

νέα, πολιτικό-κοινωνικός σχολιασμός, σχολιασμός των μέσων μαζικής ενημέρωσης 

και των διασημοτήτων, ειδικά θέματα όπως τεχνολογία, μόδα, αθλητικά, τέχνες, 

γαστρονομία (Wikipedia, 2013). Ένα blog είναι κάτι πολύ διαφορετικό από μια 

ιστοσελίδα. Είναι ένα είδος προσωπικού ημερολογίου, το οποίο δημιουργείται και 

διατηρείται από ένα άτομο ή μια ομάδα. Κάθε μέλος μπορεί να δημοσιεύσει και να 

μοιραστεί ένα άρθρο, μια ιστοσελίδα, να σχολιάσει, να προσθέσει κάτι, και όλα αυτά 

να είναι διαθέσιμα σε άλλα μέλη, τα οποία με τη σειρά τους έχουν τη δυνατότητα να 

παραθέσουν τη δική τους άποψη. Υπάρχουν διάφορα είδη blogs. Τα ομαδικά, τα 

οικογενειακά, της κοινότητας, των εταιριών και επίσης blogs που ορίζονται από το 

περιεχόμενό τους, όπως τα blog εκπαίδευσης. 

Τεχνολογίες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το blogging (ανακτήθηκε από: 

http://eureka.lib.teithe.gr:8080/bitstream/handle/10184/4378/Nerantzidou.pdf?sequence=1), 

έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν εκπαιδευτική υποστήριξη σε μαθητές και 

εκπαιδευτικούς. Τα blogs βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν κριτική σκέψη 

(αναζητώντας κάτι που τους ενδιαφέρει πραγματικά), αναλυτική σκέψη, 

συνεταιριστική σκέψη και να γίνουν πιο δημιουργικοί. Επιπλέον, γίνονται όλο και πιο 

κοινωνικοί, επειδή τα blogs τους δίνουν «φωνή» (ακόμα και τους πιο ντροπαλούς), 

τους ενθαρρύνουν να συνεργαστούν και να αλληλεπιδρούν με καθηγητές και 

http://eureka.lib.teithe.gr:8080/bitstream/handle/10184/4378/Nerantzidou.pdf?sequence=1
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συνομηλίκους τους. Στην τάξη οι μαθητές μπορούν να κρατήσουν σημειώσεις και να 

έχουν έναν δικό τους διαδικτυακό χώρο. 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους blog για οποιοδήποτε θέμα 

ή μάθημα επιλέξουν. Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να το ενημερώνουν τακτικά, 

να προσθέτουν ανακοινώσεις, links και εργασίες για το μάθημα. Ακόμα, επιβάλλεται 

να  ζητήσουν από τους μαθητές να συμμετέχουν, να γράφουν σχόλια, γνώμες και 

ερωτήσεις σχετικά με καθημερινές ειδήσεις ή θέματα με ενδιαφέρον, να εκφράσουν 

τις απόψεις τους για θέματα φοίτησης στην τάξη, όπως δραστηριότητες που έκαναν 

στην τάξη και να πουν τι σκέφτονται για αυτά.  Η διδασκαλία έτσι γίνεται πιο 

ευέλικτη και ευχάριστη και υπάρχει και η ανάλογη ανάδραση, ώστε να μπορεί ο 

διδάσκοντας να κάνει αλλαγές, που θα είναι χρήσιμες για τους μαθητές του.  

Μία  ενδιαφέρουσα σελίδα κοινωνικής δικτύωσης είναι το “Classroom 2.0”(Η 

αντίστοιχη ιστοσελίδα του είναι: http://www.classroom20.com/), το οποίο αφορά 

κυρίως την αξιοποίηση Web 2.0 τεχνολογιών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην 

εκπαίδευση. Μέσα από το συγκεκριμένο κοινωνικό δίκτυο, εκπαιδευτικοί και μη, 

συζητάνε και ανταλλάσουν πληροφορίες σχετικά με την αξιοποίηση των κοινωνικών 

δικτύων στην εκπαίδευση, ενώ παράλληλα υπάρχει πλούσιο πολυμεσικό υλικό, όπως 

φωτογραφίες και βίντεο τα οποία συντελούν ώστε να δοθεί στους χρήστες, και 

κυρίως στους εκπαιδευτικούς, μία πλήρης εικόνα για το πώς μπορούν να 

αξιοποιηθούν οι web 2.0 τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

3.4.9 Wiki 

Ο όρος wiki προέρχεται από την Χαβανέζικη φράση wiki wiki, που σημαίνει 

γρήγορη. Είναι μία συνεργατική ιστοσελίδα, το περιεχόμενό της οποίας μπορεί να 

επεξεργαστεί και να αλλάξει από τους επισκέπτες της. Είναι πηγή πληροφοριών, 

γνώσεων καθώς και εργαλείο για την συνεργατική συγγραφή, βοηθάει τον διάλογο 

μεταξύ επισκεπτών και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των συμμετεχόντων σε 

μία ομαδική εργασία ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα. (Wikipedia, 2013) 

Το πιο γνωστό wiki είναι η Wikipedia, η οποία είναι ένα δωρεάν, web-based, 

συνεργατικό, πολύγλωσσο εγχείρημα εγκυκλοπαίδειας. Περιέχει 17 εκατομμύρια 

http://www.classroom20.com/
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άρθρα που έχουν γραφτεί σε συνεργασία με εθελοντές από όλο τον κόσμο και σχεδόν 

όλα τα άρθρα του μπορούν να τροποποιηθούν από οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στο 

site. 

Χαρακτηρίζεται από: συνεργατικό πνεύμα (συνεργατική μάθηση μεταξύ των μελών 

με εξάσκηση community of practice), συνεργατικές δεξιότητες, εποικοδομητικό 

πνεύμα, ατομική ευθύνη, αλληλεπίδραση μεταξύ των επισκεπτών. 

Πίνακας 7: Σύγκριση 

 

Πηγή: http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/ 

Η ιστοσελίδα δεν περιγράφει συγκεκριμένη παιδαγωγική μέθοδο, αλλά πως γίνεται η 

εκμάθηση.  Παρέχει ευκαιρίες στους μαθητές να παρατηρήσουν τα αποτελέσματα, να 

στοχαστούν με νέες ιδέες, να εκφραστούν μέσω των στόχων τους. Γίνεται αναφορά 

σε δομημένες προσεγγίσεις όπου οι μαθητές αναλογίζονται και κατανοούν τον δικό 

τους τρόπο-διαδικασία για να μάθουν. 

Υπάρχουν διαφορετικές μορφές εκπαιδευτικών Wiki 

 Single user μπορεί κανείς να επεξεργαστεί το δικό του περιβάλλον ξεχωριστά 

 Lab wiki που επιτρέπει στους μαθητές να κρατούν σημειώσεις 

 Συνεργατικό wiki για την από κοινού συγγραφή (wikipedia) 

 Wiki Βάση γνώσης σαν μία αποθήκη γνώσης  

 

http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/5028/1/%CE%91%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82%20%20%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%BC%CE%B5%20%CF%84%CE%B7%20%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%20wikis_%CE%91%CE%BB%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85.pdf
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Χρήσεις  

 Ανάπτυξη ερευνητικών έργων 

 Συνεργατική σχολιασμένη βιβλιογραφία (σε ένα wiki μπορούν να 

συμπεριλάβουν και τις περιλήψεις τους) 

 Βάση γνώσεων 

 Φυλλάδια/φυσικοί πόροι εκδόσεων 

 Brainstorming 

 Εργαλείο παρουσίασης 

Οι Duffy and Bruns (2006), αναφέρουν κάποιες εκπαιδευτικές χρήσεις των wikis, οι 

οποίες παρουσιάζονται παρακάτω:  

 Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα wiki για την ανάπτυξη 

ερευνητικών προγραμμάτων, με το wiki να εκτελεί συνεχή τεκμηρίωση της 

εργασίας τους.  

 Οι μαθητές μπορούν να προσθέσουν περιλήψεις των σκέψεών τους από τις 

προβλεπόμενες ενδείξεις και να δημιουργήσουν μια συνεργατική 

βιβλιογραφία σε ένα wiki.  

 Ένα wiki μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημοσίευση των πόρων του 

μαθήματος, όπως η ύλη και οι σημειώσεις και οι μαθητές έχουν τη 

δυνατότητα να τα επεξεργαστούν και να τα σχολιάσουν άμεσα και να το δουν 

όλοι.  

 Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα wikis ως μια γνωστική 

βάση, που θα τους επιτρέπει να μοιράζονται προβληματισμούς και σκέψεις 

που αφορούν τις πρακτικές διδασκαλίας και να έχουν τη δυνατότητα έκδοσης 

και τεκμηρίωσης.  

 Τα wikis μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έννοιες χάρτη. Είναι χρήσιμα για 

την ανταλλαγή ιδεών και η επεξεργασία ενός δεδομένου θέματος wiki μπορεί 

να παράγει ένα συνδεδεμένο δίκτυο πόρων.  
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 Ένα wiki μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο παρουσίασης σε 

αντικατάσταση των παραδοσιακών λογισμικών, όπως το PowerPoint και έτσι 

οι μαθητές να είναι σε θέση να σχολιάσουν άμεσα και να αναθεωρήσουν το 

περιεχόμενο της παρουσίασης σε πραγματικό χρόνο. 

 

 Τα wikis είναι εργαλεία για τη συγγραφή στα πλαίσια μιας ομάδας: συχνά 

ομάδες συνεργάζονται επάνω σε ένα έγγραφο, αποστέλλοντας το σε κάθε 

μέλος της ομάδας με τη σειρά, στέλνοντας ένα αρχείο που κάθε άτομο 

επεξεργάζεται στον υπολογιστή του και στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια να 

συντονιστούν οι αλλαγές έτσι ώστε το έργο του καθενός να εκπροσωπηθεί 

ισότιμα. Η χρήση ενός wiki ενοποιεί τα μέλη της ομάδας και τους επιτρέπει να 

οικοδομήσουν και να επεξεργαστούν το έγγραφο σε μια ενιαία, κεντρική wiki 

σελίδα.  

 

Ensiwiki 

Είναι ένα Wiki που δημιούργησαν οι καθηγητές και οι μαθητές σαν συμπλήρωμα του 

βιβλίου, όπως αναφέρει ο Matthieu Moy, (2011).Είναι μία συγχώνευση ενός wiki που 

ξεκίνησε στο σχολείο και μία ανεξάρτητη πρωτοβουλία που πραγματοποιείται από 

τους μαθητές. Και τα δυο μέρη (καθηγητές, μαθητές) έχουν την ίδιο ποσοστό 

συνεισφοράς και πρόσβασης. Το ensiwiki δεν έχει ούτε αρχή, ούτε τέλος, είναι ένα 

σύνολο από υπερσυνδέσμους. Οι μαθητές διαβάζουν σελίδες που τους ενδιαφέρουν 

με την σειρά που επιθυμούν και προσθέτουν τις  βελτιώσεις που επιθυμούν. Σε 

αντίθεση με το βιβλίο, δεν είναι ένα σημείο εκκίνησης, αλλά θα συνοδεύει τους 

μαθητές στα χρόνια του σχολείου και των σπουδών τους. Μπορεί να καταχωρηθεί 

από μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο, οπότε η αναζήτηση για πληροφορίες είναι 

σχετικά εύκολη διαδικασία. Μία ακόμη θετική πλευρά είναι ότι αυξάνει την προβολή 

του σχολείου στο διαδίκτυο. Άρθα με ικανοποιητικό περιεχόμενο και καλά ποιοτικά 

είναι πολύ δημοφιλή και εμφανίζονται ψηλά στις μηχανές αναζήτησης.  

Το αντίστοιχο link για την σελίδα που δημιουργήθηκε είναι: 

http://ensiwiki.ensimag.fr/index.php/Accueil 

 

http://ensiwiki.ensimag.fr/index.php/Accueil
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Εικόνα 20: http://ensiwiki.ensimag.fr/index.php/Accueil 

 

3.4.10 Blended learning 

Η Μικτή μάθηση συνδυάζει την πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία με την 

διαδικτυακή μάθηση. Είναι μία μορφή διαδικτυακής διανομής περιεχομένου μάθησης 

και με κάποιο στοιχείο ελέγχου αυτής από τους μαθητές/φοιτητές. Συναντούμε αυτή 

την υβριδική/μεταβατική μορφή σε πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα που συνδυάζουν 

την καινοτόμα τεχνολογία (online μάθηση) με τα οφέλη της παραδοσιακής μάθησης 

(αίθουσα διδασκαλίας). (Mühling, Andreas, Peter Hubwieser, and Torsten Brinda, 

2010) 

Υπάρχουν τέσσερα μοντέλα μικτής μάθησης σύμφωνα με τους Mühling, Andreas, 

Peter Hubwieser, and Torsten Brinda, (2010): rotation (περιστρεφόμενη), flex 

(ευέλικτη), a la carte, enriched virtual (εικονικά εμπλουτισμένη).  Η πρώτη μορφή 

αναφέρεται στην δυνατότητα που υπάρχει σε ένα μάθημα όπου οι μαθητές μπορούν 

αποκομίζουν τα οφέλη από την παραδοσιακή διδασκαλία και την διαδικτυακή. Έχει 

διάφορες υποκατηγορίες όπως: station (σταθμού), lab (εργαστηρίου), flipped 

(ανατρεπτική), individual (ατομική). Στην περιστροφή του σταθμού, υπάρχει ένα 

καθορισμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο το θέτει ο διδάσκοντας και υπάρχει ένας 

τουλάχιστον σταθμός που δίνει την δυνατότητα διαδικτυακής μάθησης. Στην 

περιστροφή του εργαστηρίου, οι μαθητές εναλλάσσονται σε ένα καθορισμένο 

πρόγραμμα και σε ένα διαδικτυακό. Στην ανατρεπτική περιστροφή, η κύρια διανομή 

περιεχομένου είναι σε απευθείας σύνδεση. Στην ατομική περιστροφή, οι μαθητές 

http://ensiwiki.ensimag.fr/index.php/Accueil
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ακολουθούν ένα ατομικά προσαρμοσμένο πρόγραμμα. Στην ευέλικτη η ραχοκοκαλιά 

της μάθησης γίνεται διαδικτυακά με online δραστηριότητες. Ο δάσκαλος έχει 

πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία και είναι υποστηρικτής των μαθητών. Η a la carte 

είναι ένα πρόγραμμα μικτής μάθησης, όπου οι μαθητές λαμβάνουν ένα ή περισσότερα 

μαθήματα εξ ολοκλήρου σε απευθείας σύνδεση με online υποστήριξη του δασκάλου. 

Τέλος, η εικονικά εμπλουτισμένη, είναι εξ ολοκλήρου διδακτική εμπειρία που έχει 

online δραστηριότητες και εξ αποστάσεως μάθηση σε όλα τα μαθήματα. 

 

Εικόνα 21: http://www.christenseninstitute.org/publications/hybrids/ 

Η διαχείριση του περιεχομένου των μαθημάτων στην μικτή μάθηση αφορά: 

 Παρουσίαση μαθήματος στο διαδίκτυο με πληροφορίες, ανακοινώσεις και 

ψηφιακό υλικό (πηγές, αξιολογήσεις, τεστ, ανακοινώσεις) 

 Δυνατότητες επικοινωνίας (forum, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία περιβαλλόντων για την υποστήριξη της οργάνωσης και 

διαχείρισης του περιεχομένου (σύμφωνα με: http://dide-

peiraia.att.sch.gr/plinetp/images/stories/files/imerida_plinet/mikti&eksatomikevmeni.pdf): 

 BigBlueButton, DimDim, Wiziq 

 Centra 

 OPENeCLASS, Moodle, LAMS (Learning activity management system) 

 Blackboard, Virtual-U, Intralearn 

http://www.christenseninstitute.org/publications/hybrids/
http://dide-peiraia.att.sch.gr/plinetp/images/stories/files/imerida_plinet/mikti&eksatomikevmeni.pdf
http://dide-peiraia.att.sch.gr/plinetp/images/stories/files/imerida_plinet/mikti&eksatomikevmeni.pdf
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Οφέλη (Ανακτήθηκε από: http://ilearnproject.com/online-learning/advantages-of-blended-

learning/) 

 Διαφοροποιημένη μάθηση: Με την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής μάθησης, 

μπορούν να διαγνώσουν το επίπεδο μάθησης του μαθητή, το στυλ, κλπ. και να 

διαφοροποιούν τη διδασκαλία. Οι μαθητές εργάζονται σε ένα προσαρμοσμένο 

επίπεδο και ρυθμό, αντί να κινούνται με βάση το σχολείο. 

 Λεπτομέρειες Πολλαπλής Μάθηση: Με μικτή μάθηση, οι μαθητές μπορούν 

να συμμετέχουν σε πολλαπλές μορφές μάθησης εκτός από την ηλεκτρονική 

μάθηση.  

 Μάθηση με κέντρο τον μαθητή: Όπως και η πλήρως ηλεκτρονική μάθηση, η 

μικτή μάθηση δίνει την ευκαιρία στους μαθητές για τον έλεγχο της 

εκπαίδευσής τους. Παράλληλα με την επίβλεψη του δασκάλου τους, έχουν 

πολύ περισσότερο έλεγχο πάνω από το "χρόνο, τον τόπο, τη διαδρομή και το 

ρυθμό" της εκπαίδευσής τους από τους παραδοσιακούς μαθητές του 

σχολείου. Αυτό βοηθά τους μαθητές να είναι υπερήφανοι για το έργο τους και 

για την ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων αυτοδιαχείρισης. 

 Φυσική Τοποθεσία:  Η μικτή μάθηση παρέχει τα οφέλη της σε απευθείας 

σύνδεση μέσα σε ένα φυσικό κτίριο. 

 Data-Driven Δάσκαλος: Όπως και με την πλήρη ηλεκτρονική μάθηση, στην 

μικτή μάθηση οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τακτικές ενημερώσεις (παίρνουν 

τα δεδομένα) σχετικά με την πρόοδο των μαθητών. Αυτό βοηθά τους 

δασκάλους, προσφέροντάς τους την δυνατότητα να παρέμβουν άμεσα όταν οι 

μαθητές αγωνίζονται ή να προσαρμόσουν την εκπαίδευση για να βασίζεται 

στις ανάγκες των μαθητών. 

 Προετοιμασία για το μέλλον: Ο αιώνας αυτός χαρακτηρίζεται από υψηλή 

τεχνολογία. Η μικτή μάθηση προετοιμάζει τους μαθητές για την εν λόγω 

αγορά, βοηθώντας τους να γίνουν υπεύθυνοι ψηφιακοί πολίτες. 

 Πιθανή εξοικονόμηση δαπανών: Αναμειγνύονται τα σχολεία μεταξύ τους 

και έχουν έτσι τη δυνατότητα για σημαντική εξοικονόμηση κόστους. Αυτό 

προέρχεται από τη μείωση των εγκαταστάσεων και του κόστους του 

προσωπικού. 

http://ilearnproject.com/online-learning/advantages-of-blended-learning/
http://ilearnproject.com/online-learning/advantages-of-blended-learning/
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 Εστιασμένη στον φοιτητή: Είτε πρόκειται για την τάξη, το σχολείο, ή σε 

περιφερειακό επίπεδο, αναμειγνύονται προγράμματα που περιστρέφονται 

γύρω από τις ανάγκες των μεμονωμένων εκπαιδευόμενων-όχι ομάδες, 

συστήματα, ή ενήλικα συμφέροντα. Αυτή είναι μια μετασχηματιστική εξέλιξη 

στη δημόσια εκπαίδευση που έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει ότι κάθε 

παιδί παίρνει την εκπαίδευση που του αξίζει. 

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η μικτή μάθηση κερδίζει όλο και 

περισσότερο έδαφος και έχει πολλές εφαρμογές στον εκπαιδευτικό και εργασιακό 

χώρο. Αποτελεί αξιόλογη διδακτική επιλογή αφού ανταποκρίνεται σε πολλές 

μαθησιακές ανάγκες. 

  

3.4.11 Instructed teacher  

Η ακριβής μετάφραση του όρου είναι ο δάσκαλος που καθοδηγεί. Για την ακρίβεια 

σε αυτή την μέθοδο διδασκαλίας, οι μαθητές συνεργατικά λύνουν το πρόβλημα και ο 

καθηγητής επιβλέπει και επεμβαίνει μόνο σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο θέμα ή 

για επίλυση αποριών. Οι μαθητές κατευθύνουν τον δάσκαλο, ο οποίος βολιδοσκοπεί 

για να επέμβει. Οι εικονικές αυτές τάξεις επιβάλλουν περιορισμούς αλλά 

δημιουργούν και ευκαιρίες. Σε προχωρημένα εκπαιδευτικά κέντρα και χώρες, όπου 

έχει εφαρμοστεί ανάλογη μέθοδος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοινή χρήση οθόνης, 

συνομιλία σε iPod audio/webcams. Έτσι υπάρχει ευελιξία, γίνονται μαθήματα online, 

επεκτείνεται σε όλα τα επίπεδα γνώσης, επιτρέπει στους λιγότερο ικανούς μαθητές να 

αναπτύσσουν στρατηγικές επίλυσης του προβλήματος και στους πιο ικανούς να 

συγκρίνουν και να αντιπαραβάλλουν την ικανότητα να γράφουν προγράμματα 

ποιότητας.  

 

3.4.12 Μέσω μηχανών αναζήτησης (Google scholar) 

Η αναζήτηση πληροφοριών στις μηχανές αναζήτησης είναι ένας αποδεκτός τρόπος 

μάθησης. Με την πληθώρα των πληροφοριών που βρίσκονται διαθέσιμα, είναι ένας 

εύκολος τρόπος να βρει κανείς αυτό που ψάχνει, την στιγμή που το θέλει. Πόσο 

μάλλον ένας μαθητής/φοιτητής που μπορεί ανά πάσα στιγμή να πληκτρολογήσει μία 
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λέξη κλειδί και να πάρει σαν απάντηση εκατομμύρια σελίδες προς ανάγνωση στο 

λεπτό, χωρίς να καταβάλει ιδιαίτερο κόπο. Είναι ένα πολύ βοηθητικό εργαλείο για 

τους μαθητές  και για να φέρουν εις πέρας εργασίες και για να τις παραδώσουν 

εγκαίρως. Βέβαια υπάρχει και ο σχετικός αντίλογος, που αφορά τις λογοκλοπές και 

την χρήση αυτούσιων λύσεων από την πλευρά των  μαθητών.  

Παραδείγματα Ελληνικών Θεµατικών Καταλόγων µε υποκατηγορία Εκπαίδευση 

(Ανακτήθηκε από: http://gym-kassiop.ker.sch.gr/internet.php ) 

 www.in.gr/ 

 www.e-one.gr/ 

 www.pathfinder.gr/ 

 www.robby.gr/ 

 www.phantis.com/ 

 www.flash.gr/ 

 www.directory.gr/ 

 www.evresi.gr/ 

 www.e-one.gr/ 

 www.ertonline.gr/ 

 www.goGreece.com/ 

 www.euroSeek.com/ 

 www.findLink.gr/ 

Μηχανές Αναζήτησης Επιστημονικού Περιεχομένου  

 Το Google στην Αγγλική και στην Ελληνική του έκδοση διαθέτει μηχανή 

αναζήτησης εκπαιδευτικού και επιστημονικού περιεχομένου, το Google 

scholar. Κυκλοφόρησε αρχικά σε beta έκδοση το 2004. Περιλαμβάνει 

http://gym-kassiop.ker.sch.gr/internet.php
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απευθείας σύνδεση σε περιοδικά από τους μεγαλύτερους εκδότες στην 

Αμερική, καθώς και επιστημονικά βιβλία και άλλα μη επιστημονικά. 

http://scholar.google.gr/schhp?hl=el&tab=ws  

 Το http://openarchives.gr πραγματοποιεί ταυτόχρονη αναζήτηση σε 49 

ελληνικές ψηφιακές βιβλιοθήκες και ακαδημαϊκά αποθετήρια. Το ευρετήριό 

του περιέχει 395023 έγγραφα και ενημερώνεται καθημερινά με νέες 

καταχωρήσεις.  

 Η Microsoft δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια λίστα 

με http://academic.research.microsoft.com/  

 Το http://www.scirus.com είναι μια μηχανή αναζήτησης επιστημονικού 

υλικού. Τα αποτελέσματα της αφορούν κρίνονται ικανοποιητικά. 

 Η μηχανή http://eprints.rclis.org είναι ελεύθερης πρόσβασης αρχειοθήκη για 

επιστημονικά και τεχνικά κείμενα. Υπάρχουν αρκετά και στην Ελληνική 

γλώσσα.  

 Το Internet Public Library http://ipl.org/ είναι μηχανή αναζήτησης ψηφιακών 

βιβλιοθηκών ανοικτής πρόσβασης. Τα αποτελέσματα της είναι περισσότερο 

από ικανοποιητικά ενώ υπάρχει και ειδική υπηρεσία υποστήριξης για παιδιά 

και εφήβους.  

 Η http://www.free.ed.gov/ είναι μηχανή που διευκολύνει την αναζήτηση 

πηγών για εκπαιδευτική χρήση ανά γνωστικό αντικείμενο και συντηρείται από 

το Υπουργείο Παιδείας των Η.Π.Α  

 Ποιοτικό υλικό ελεγμένο από βιβλιοθηκονόμους και καθηγητές 

πανεπιστημίου: http://www.academicindex.net/  

 Βοηθάει πολύ στην έρευνα για τον καλύτερο ιστότοπο σχετικά με την 

αναζήτηση η μηχανή: http://www.intute.ac.uk/  

 

http://scholar.google.gr/schhp?hl=el&tab=ws
http://openarchives.gr/
http://academic.research.microsoft.com/
http://www.scirus.com/
http://eprints.rclis.org/
http://ipl.org/
http://www.free.ed.gov/
http://www.academicindex.net/
http://www.intute.ac.uk/
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3.4.13 Μέσω βάσεων δεδομένων/ ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες (Scopus, Mendeley, Eric, 

Scirus, ScienceDirect) 

Με τον όρο βάση δεδομένων, σύμφωνα με την Wikipedia ,(2013), εννοούμε μία 

συλλογή από συστηματικά μορφοποιημένα συσχετιζόμενα δεδομένα που μπορεί ο 

χρήστης να τα αναζητήσει κατά απαίτηση Ειδικότερα, για τα κοινωνικά δίκτυα τα 

ψηφιακά δεδομένα βρίσκονται αποθηκευμένα σε μεγάλους servers και μπορούν να 

ανακτηθούν από τους χρήστες τους. Όλα τα παιδαγωγικά ινστιτούτα, υπουργεία, 

πανεπιστήμια, σχολεία και οργανισμοί διαθέτουν πλέον ηλεκτρονικές βάσεις 

δεδομένων (ηλεκτρονικά αποθετήρια) και ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες. Όλοι οι μαθητές 

έχουν πρόσβαση. 

Παραδείγματα 

 

Βάσεις Δεδομένων - Ψηφιακά Αρχεία - Ψηφιακές Βιβλιοθήκες 

που αφορούν στην εκπαίδευση 

  

Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας: [βιβλιογραφική βάση]  

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικά στοιχεία για την ελληνική εκπαιδευτική αρθρογραφία από 

το έτος 1994. Πηγή είναι το Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας που αντλεί στοιχεία 

από 68 ελληνικά εκπαιδευτικά περιοδικά. Η αναζήτηση γίνεται μέσω του καταλόγου της 

βιβλιοθήκης και όλα τα περιοδικά που αναφέρονται βρίσκονται στη συλλογή της 

βιβλιοθήκης. Τμήμα Ερευνών Τεκμηρίωσης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και 

Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

ERIC (Educational Resources Information Center) [βιβλιογραφική βάση, 

περιλαμβάνει και κείμενα ανοικτής πρόσβασης]  

Αφορά θέματα εκπαίδευσης και παρέχει βιβλιογραφικές πληροφορίες τις οποίες αντλεί 

από 775 περιοδικά από εκθέσεις , πρακτικά συνεδρίων κ.ά. Το 2003 περιλάμβανε 

1.000.000 περιλήψεις. U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences 

ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ [βιβλιογραφική βάση]  

Ψηφιακός κατάλογος των κυκλοφορούντων βιβλίων. Οι χρήστες διαδικτύου μπορούν να 

βρουν πληροφορίες για περισσότερους από 85.000 τίτλους. Ειδικότερα ο κατάλογος 

περιλαμβάνει πάνω από 800 τίτλους για την εκπαίδευση. Εθνικό Κέντρο Βιβλίου 

http://library.pi-schools.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/59856/query.egw;/-1+10.34.152.42:211/ADVANCE
http://www.biblionet.gr/
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British Education [βιβλιογραφική βάση με πρόσβαση σε εγγραφές πλήρους κειμένου]  

Κατάλογος σχολιασμένων συνδέσμων που οδηγούν σε δικτυακές πηγές (οργανισμοί, 

ιστότοποι, αρχεία, κείμενα) για όσους ενδιαφέρονται για θέματα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. Brotherton Library, University of Leeds 

Education - Line [βάση πλήρους κειμένου]  

Βάση δεδομένων με το πλήρες κείμενο από πρακτικά συνεδρίων, εργασίες, άρθρα και 

εκθέσεις που αφορούν στην έρευνα και στην εκπαιδευτική πολιτική και πρακτική. 

Brotherton Library, University of Leeds 

Eurybase [βάση πληροφοριών]                                                                                     

Περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ε.Ε. 

(οι πληροφορίες δίνονται τουλάχιστον στην αγγλική και στη γλώσσα της χώρας που 

περιγράφεται). Eurydice - European Commission 

NFER UK Library [βιβλιογραφικό δελτίο με πρόσβαση σε εγγραφές πλήρους 

κειμένου]  

Μηνιαία υπηρεσία ενημέρωσης της Βιβλιοθήκης του Εθνικού Ιδρύματος Εκπαιδευτικής 

Έρευνας του Ηνωμένου Βασιλείου, που συγκεντρώνει τις πιο πρόσφατες αγγλόφωνες 

εκθέσεις και δημοσιεύσεις σχετικά με την εκπαιδευτική έρευνα και τα θέματα 

εκπαιδευτικής πολιτικής, όπου τα κείμενα είναι ελεύθερα προσβάσιμα στο κοινό μέσω 

διαδικτύου. 

Ο μηνιαίος αυτός κατάλογος περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες για κάθε κείμενο : 

τίτλο φορέα, χώρα προέλευσης και γενική θεματική. NFER Library. 

International Archive of Education Data [βάση πληροφοριών]  

Συλλογή στατιστικών αρχείων από διάφορες έρευνες με θέμα την εκπαίδευση που έχουν 

γίνει στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. University of Michigan. 

Βάσεις Δεδομένων του IBE (International Bureu of Education) – UNESCO 

Country Dossiers [βάση πληροφοριών] 

Φάκελοι που παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την εκπαίδευση ανά χώρα 

RelatED [βάση πλήρους κειμένου]  

Βάση δεδομένων πλήρους κειμένου στην οποία καταγράφονται σχολικές πρωτοβουλίες 

και πρακτικές από όλο τον κόσμο που αποβλέπουν στην συνύπαρξη και στην αμοιβαία 

κατανόηση. 

http://brs.leeds.ac.uk/~beiwww/beircinfo.htm
http://www.leeds.ac.uk/educol
http://www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html
http://www.nfer.ac.uk/ontheweb/index.asp
http://www.icpsr.umich.edu/IAED/welcome.html
http://www.ibe.unesco.org/International/Databanks/dba.htm
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World data on education [βάση πληροφοριών] 

Βάση δεδομένων πλήρους κειμένου που εστιάζει στα κύρια χαρακτηριστικά της οργάνωσης 

και λειτουργίας των εκπαιδευτικών συστημάτων παγκοσμίως. 

OECD > Directorate for Education > Publications and Documents [βάση πλήρους 

κειμένου]   

Περιλαμβάνει τις εκδόσεις του Κέντρου για την Εκπαιδευτική Έρευνα και Καινοτομία, 

πλήθος ειδικών εκθέσεων, μελετών και άλλων εργασιών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 

CERI - Center for Educational Research and Innovation. OECD (Organisation for 

Ecocomic Co-operation and Development) 

The Online Books Page > Education (Subject Heading L) [βάση πλήρους κειμένου] 

[University of Pennsylvania]   

Αρχειοθετεί και ευρετηριάζει χιλιάδες online βιβλία διευκολύνοντας την πρόσβαση σε 

αυτά. Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα θα βρείτε βιβλία για την εκπαίδευση. 

University of Pennsylvania Library 

Research on International Education [βιβλιογραφική βάση με πρόσβαση σε εγγραφές 

πλήρους κειμένου]  

Καλύπτει θέματα της εκπαίδευσης που αφορούν στη διεθνή διάστασή της και 

περιλαμβάνει βιβλιογραφικά στοιχεία για περισσότερα από 3.500 βιβλία, άρθρα, 

πρακτικά συνεδρίων, κείμενα κ.ά. Ορισμένα κείμενα διατίθενται on-line.Βασίζεται στο 

Australian Education Index. Cunningham Library, ACER-Australian Council for 

Educational Research (ACER) 

Βάσεις Δεδομένων Ελεύθερης Πρόσβασης [κατάλογος βάσεων δεδομένων ανοικτής 

πρόσβασης]  

Αλφαβητικός κατάλογος μέσω του οποίου υπάρχει σύνδεση σε βάσεις δεδομένων για 

την εκπαίδευση, καθώς και για 44 άλλα γνωστικά και θεματικά πεδία. Βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Βάσεις Δεδομένων του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ)  

 

Εκπαιδευτικό, Πληροφοριακό και Υποστηρικτικό υλικό Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού [βάση πληροφοριών] 

Δημιουργήθηκε για να καλύψει την ανάγκη των νέων για πληροφόρηση σχετικά με τις 

προσφερόμενες σπουδές και τα επαγγέλματα. Στη βάση αυτή περιέχονται πληροφορίες 

για σπουδές σε Ελλάδα και Κύπρο, γενικές πληροφορίες για σπουδές στο εξωτερικό και 

http://www.oecd.org/findDocument/0,2350,en_2649_33723_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/findDocument/0,2350,en_2649_33723_1_1_1_1_1,00.html
http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/subjectstart?L
http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/subjectstart?L
http://cunningham.acer.edu.au/dbtw-wpd/textbase/ndrie/ndrie.html
http://www3.lib.uom.gr/dbases/dbases2/
http://sep.pi-schools.gr/
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για επαγγέλματα που σχετίζονται με τις σπουδές. 

 
ΚΕΣΥΠ - ΓΡΑΣΕΠ [βάση πληροφοριών] 

Περιλαμβάνει τις διευθύνσεις και τα στοιχεία των στελεχών των ΚΕΣΥΠ - ΓΡΑΣΕΠ. 

 

ΑμΕΑ - ΚΑπΑ [βάση πληροφοριών] 

Στη βάση καταγράφονται οι υποστηρικτικές υπηρεσίες, κάθε μορφής, που υλοποίησαν οι 

υπεύθυνοι ΣΕΠ ανά νομό στο πλαίσιο του έργου: Μελέτη, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη 

Προγραμμάτων Σ.Ε.Π. σε επίπεδο Σχολικής Μονάδας και Κέντρου Σ.Ε.Π. για 'Ατομα με 

Αναπηρίες και Κοινωνικώς Αποκλεισμένα 'Ατομα. 

Η ΑΡΓΩ  - Περιβάλλον Πρόσβασης Πηγών Πληροφορήσης [βιβλιογραφικές βάσεις, 

περιλαμβάνονται και κείμενα ανοικτής πρόσβασης] [Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης] 

Βάση δεδομένων που παρέχει ανοικτή πρόσβαση στις ακόλουθες βιβλιογραφικές πηγές 

πληροφόρησης : 

Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΚΤ), Βιβλιοθήκες Ανθρωπιστικών 

Επιστημών στην Ελλάδα, Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, Δημόσιες και 

Δημοτικές Βιβλιοθήκες, Βιβλιοθήκες στον Κόσμο, Συλλογές Περιοδικών. 

ΖΕΦΥΡΟΣ - Πρόσβαση στους Καταλόγους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθήκων [Πύλη πρόσβασης]   

Πύλη πρόσβασης για τον εντοπισμό των διαθέσιμων βιβλίων, περιοδικών και άλλου 

υλικού στους Καταλόγους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Παρέχεται η 

δυνατότητα σύνδεσης με 29 Καταλόγους μερικοί εκ των οποίων είναι το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, Ερμής - ΕΚΤ, τα ηλεκτρονικά Περιοδικά HEAL Link κ.α. Υπηρεσία 

Τεχνολογιών και Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθήκων [βιβλιογραφική βάση]  

Ενοποιημένος κατάλογος με τα στοιχεία των καταλόγων των συλλογών όλων των 

δημοσίων βιβλιοθηκών (πλην της Εθνικής Βιβλιοθήκης). Σήμερα περιλαμβάνει 24.000 

εγγραφές που αποτελούν τμήμα των εγγραφών των Δημοσίων Βιβλιοθηκών Λιβαδειάς, 

Ιωαννίνων, Ναυπάκτου, Σερρών, Ρόδου, Αταλάντης και Κέρκυρας. ΥΠΕΠΘ-Δημόσια 

Κεντρική Βιβλιοθήκη Λειβαδιάς. 

Συλλογικός Κατάλογος Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης [βιβλιογραφική 

βάση]  

Δοκιμαστική λειτουργία (2005) της βάσης του Συλλογικού Καταλόγου, η οποία περιέχει 

δείγμα 189727 εγγραφών από πέντε ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: Ανώτατη Σχολή Καλών 

http://argo.ekt.gr/
http://argo.ekt.gr/Scripts/abekt_zgate.exe/zconnect?ws=0&wg=0&wgt=0&lang=ELL&attrset=1&dbasesno=19&newsession=1&from_acpage=0
http://zephyr.libh.uoc.gr/
http://zephyr.libh.uoc.gr/
http://www.unioncatalog.gr/siteman/index.php
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Τεχνών, Ακαδημία Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ 

Πατρών. 

 

Βάσεις Δεδομένων - συνδρομητικές  

Wilson Megatext  

Περιλαμβάνει άρθρα και περιλήψεις που σχετίζονται με ποικίλους 

επιστημονικούς τομείς των θετικών και θεωρητικών επιστημών (1983 έως το 

2003) . Ειδικότερα περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο άρθρων (κυρίως από το 1996 

και εξής) από περίπου 250 περιοδικά που αφορούν στην εκπαίδευση. Πρόσβαση 

μόνο από τα τερματικά του Π.Ι. 

OLISnet - OECD  

Παρέχεται πρόσβαση μέσω διαδικτύου στις επίσημες εκθέσεις και κείμενα του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, στις εκδόσεις του και σε 

στατιστικά δεδομένα. Η αναζήτηση γίνεται μόνο από τα τερματικά της 

Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Πληροφόρησης της βιβλιοθήκης (στον ημιώροφο). 

ΦΕΚ 

Ηλεκτρονική πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των ΦΕΚ από το έτος 1994. Η 

αναζήτηση γίνεται μόνο από τα τερματικά της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής 

Πληροφόρησης της βιβλιοθήκης (στον ημιώροφο). 

 

 

Ηλεκτρονικές Βάσεις Δεδομένων σε CD-Rom  

 

(ERIC) Educational Resources Information Center  

Αφορά θέματα εκπαίδευσης και παρέχει βιβλιογραφικές πληροφορίες τις οποίες 

αντλεί από 775 περιοδικά, εκθέσεις , πρακτικά συνεδρίων κ.ά. Μερικοί από τους 

τομείς που καλύπτει είναι: Αξιολόγηση, Εκπαίδευση εκπαιδευτικών, 

Γλωσσολογία, Πρωτοβάθμια / Δευτεροβάθμια / Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κ.ά. 

Ευέλικτη δυνατότητα αναζήτησης στοιχείων από το 1982 έως 2003. 

ERIC International  

Περιλαμβάνει στοιχεία από το 1976 έως το 2003 από δύο βάσεις δεδομένων : την 
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British Education Index (BEI) και την Australian Education Index (AEI). 

Exceptional Child Education Resources  

Περιλαμβάνει αναφορές για τη μελέτη των παιδιών με ειδικές ανάγκες. 

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικά στοιχεία από το 1969 έως το 2003 για περίπου 200 

τίτλους περιοδικών, για διατριβές και για οπτικοακουστικό υλικό. 

Francis  

Καλύπτει θέματα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και είναι 

διαθέσιμη και στα γαλλικά. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικά στοιχεία από το 1984 

έως το 2002 καθώς και περιλήψεις κυρίως γαλλικών άρθρων από περιοδικά, 

παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις και άλλο υλικό. 

Linguistics and Language Behavior Abstracts  

Καλύπτει τρεις βασικές θεματικές περιοχές με στοιχεία από το 1973 έως το 2000: 

Γλωσσολογική Έρευνα, Γλωσσική Έρευνα και Μελέτη και Έρευνα για το λόγο. 

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικά στοιχεία άρθρων από 1.300 περίπου περιοδικά, 

διατριβές κ.ά. 

Mathdi - Math Didactics  

Καλύπτει όλο το φάσμα των Μαθηματικών από την Προσχολική ηλικία μέχρι 

την Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών. Περιλαμβάνει παγκόσμια βιβλιογραφία με 

στοιχεία από το 1977 έως το 2001 η οποία αποτελείται από 400 περίπου 

περιοδικά, βιβλία, εκθέσεις, πρακτικά συνεδρίων και οπτικοακουστικό υλικό. 

Thesaurus Linguae Graecae Workplace 

Βάση δεδομένων πλήρους κειμένου στην οποία έχουν συγκεντρωθεί και 

ψηφιοποιηθεί ελληνικά κείμενα που γράφτηκαν από τον Όμηρο έως και την 

πτώση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Η πιο πρόσφατη έκδοση περιλαμβάνει 

6.625 έργα και συλλογές από 1.823 συγγραφείς. 

Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας 

Wilson Education Abstracts Full-Text  

Περιλαμβάνει 500 περίπου περιοδικά με θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση 

και καλύπτει την περίοδο 1983 έως 2003. Υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στο 

πλήρες κείμενο των άρθρων 231 περιοδικών από το 1994, ή αργότερα, κατά 

περίπτωση .  
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3.4.14 Δίκτυο Προσωπικής Μάθησης (Personal Learning Network-PLN) 

Ένα δίκτυο προσωπικής μάθησης είναι μία συλλογή ανθρώπων και πηγών 

πληροφορίας που με την συμμετοχή και την αλληλεπίδρασή τους θα παραχθεί γνώση. 

 

Εικόνα 22: http://www.onlinedegrees.org/building-your-personal-learning-network/ 

Ένα εκπαιδευτικό δίκτυο προσωπικής μάθησης είναι μία κοινότητα εκπαιδευτικών 

που μπορεί να αλληλεπιδρά μεταξύ της, να παράγει γνώση και να στηρίζει τον 

εκπαιδευτικό. Είναι μία ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών, πληροφοριών, εργασιών 

παιδαγωγικών, μαθησιακών και τεχνολογικών εργαλείων, μία διαρκή ενημέρωση και 

συνεχής επιμόρφωση γύρω από θέματα που αφορούν τους εκπαιδευτικούς. 

Κατάλογος Συλλογής Σχολικών Εγχειριδίων 19ου και 20ου αιώνα 

Κατάλογος σχολικών εγχειριδίων της ειδικής συλλογής του Π.Ι. που 

περιλαμβάνει περίπου 2000 βιβλία από το έτος 1839 έως το 1998. 

Ψηφιακό Αρχείο Προγραμμάτων Σπουδών 19ου και 20ου αιώνα 

Ψηφιακό αρχείο που περιλαμβάνει τα Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα 

Σπουδών από το έτος 1899 έως 1999 της α’βάθμιας και β’βάθμιας εκπαίδευσης.  
  

     

http://www.onlinedegrees.org/building-your-personal-learning-network/
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Εικόνα 23: http://teachersusingtech.weebly.com/personal-learning-networks.html 

Τα χαρακτηριστικά ενός τέτοιου προσωπικού δικτύου είναι σύμφωνα με τους Βασίλη 

Ζακόπουλο, Έλενα Ελληνιάδου, Σωτήρη Τερζίδη, (2009): 

 η αλληλοβοήθεια,  

 η αλληλοϋποστήριξη,  

 η συναδελφική αλληλεγγύη,  

 τα  σχόλια,  

 τα επιχειρήματα,  

 η ανταλλαγή γνώσεων, πληροφοριών και προσωπικών εμπειριών, αλλά και 

αποριών και ανησυχιών  

Ένα δίκτυο προσωπικής μάθησης προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών, καθώς θα πρέπει να δημοσιεύουν την γνώμη τους μέσω της 

προσωπικής ιστοσελίδας τους και να κοινοποιούν τα αποτελέσματα της μεθόδου που 

ακολουθούν ή γενικά οτιδήποτε καινούργιο μπορεί να εφαρμόσουν κτλ. Επιπλέον, 

προσφέρει νέα εκπαιδευτικά εργαλεία, είναι πηγή έμπνευσης και ενεργοποίησης των 

εκπαιδευτικών. Μπορεί να καθοδηγεί και να υποστηρίζει την εκπαιδευτική 

διαδικασία για να ακολουθεί τις νέες τάσεις και ρυθμούς της κοινωνίας. 

http://teachersusingtech.weebly.com/personal-learning-networks.html
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Για την δημιουργία ενός ικανοποητικού PLN μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει τα 

εργαλεία που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 8: Δημιουργία ενός PLN  

Κατηγορία Αξία Παραδείγματα και Οδηγοί 

Κοινωνική 

δικτύωση 

Συμβαδίζοντας με την προσωπική 

σελίδα, τις κοινωνικές επαφές, όπως 

τους φίλους, την οικογένεια και τους 

πρώην φοιτητές 

Facebook , Myspace 

Microblogging 

Έχει συμπληρωθεί από εκπαιδευτικούς 

από όλο τον κόσμο που μοιράζονται τις 

βέλτιστες πρακτικές και τους πόρους 

Twitter , οδηγός μου στο 

Twitter , Plurk , Utterli 

Επαγγελματική 

Προφίλ 

Βρείτε άλλους επαγγελματίες και 

εμπειρογνώμονες στον τομέα σας 
LinkedIn , Brightfuse 

Wikis 

Κοινότητα με ελεγχόμενους δικτυακούς 

τόπους που μπορεί να λειτουργήσει ως 

ιστοσελίδα ή για την οργάνωση της 

ομάδας 

Wikispaces , pbwiki ,Wetpain

t 

Blogs 

Μεγάλη πηγή πληροφοριών, όπως 

πρακτική στην τάξη καθώς και 

προσωπικές απόψεις, παρακολουθεί τον 

παλμό των νέων τάσεων στον τομέα της 

εκπαίδευσης  

WordPress , Blogger, Typepa

d , Alltop, Technorati - μια 

μηχανή αναζήτησης στο blog 

RSS Reader 

RSS σημαίνει "Real Simple 

Syndication" - ένα RSS reader είναι ένα 

εργαλείο που επιτρέπει να συμβαδίσει 

κανείς με πολλά από τα αγαπημένα 

blogs, όλα σε μία θέση  

 

Netvibes , ( Netvibes 

μου), Pageflakes , Google 

Reader 

Nings 

Κοινοτήτων των ανθρώπων που 

ενδιαφέρονται για παρόμοια θέματα, 

φόρουμ και τα μηνύματα 

Τάξη 2.0 , μέλλον της 

Εκπαίδευσης , Ning 

Κοινωνικοί 

σελιδοδείκτες 

Σελιδοδείκτες, bookmarking, μπορείτε 

να συμμετέχει κανείς σε ομάδες και να 

πάρει ενημερώσεις μέσω email για 

νέους σελιδοδείκτες 

Diigo , Diigo 

Ομάδες ,Delicious 

Webinars 

Live, on-line παρουσιάσεις ή συνέδρια, 

σε πραγματικό χρόνο συνομιλίας, που 

φιλοξενούν ειδικούς για συγκεκριμένα 

θέματα, Πολύ καλός τρόπος για να 

μάθει κανείς για τα νέα πράγματα και 

να γνωρίσει νέους ανθρώπους 

Τάξη 2.0 

Ζωντανά ,EdTechTalk 

Ζωντανά ,Elluminate, Dim 

Dim 

Backchannelin

g συνεδρίων 

Όταν υπάρχουν συνέδρια που δεν 

μπορούν να παρακολουθήσουν, 
Twitter αναζήτησης  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dpersonal%2Blearning%2Bnetwork%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1241%26bih%3D605&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.facebook.com/&usg=ALkJrhidCdowad-LdwfAfZDm8NnnovHKjA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dpersonal%2Blearning%2Bnetwork%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1241%26bih%3D605&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.myspace.com/%5D&usg=ALkJrhhBKqKiqX-TY8ZorbFi5HAtYLhQYw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dpersonal%2Blearning%2Bnetwork%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1241%26bih%3D605&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.twitter.com/&usg=ALkJrhjPI0oUOGEEnuPTinZgRTX1STmE1w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dpersonal%2Blearning%2Bnetwork%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1241%26bih%3D605&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://bit.ly/twitpost&usg=ALkJrhgl_o-K1t5n5J8q5gfNbUJr755eVA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dpersonal%2Blearning%2Bnetwork%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1241%26bih%3D605&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://bit.ly/twitpost&usg=ALkJrhgl_o-K1t5n5J8q5gfNbUJr755eVA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dpersonal%2Blearning%2Bnetwork%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1241%26bih%3D605&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.plurk.com/&usg=ALkJrhhqrS_aloCL4onTzkDydrD4k_REKQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dpersonal%2Blearning%2Bnetwork%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1241%26bih%3D605&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.utterli.com/&usg=ALkJrhjN0KLOgnK6dHpOJdrkn9aOnKRO7Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dpersonal%2Blearning%2Bnetwork%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1241%26bih%3D605&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.linkedin.com/&usg=ALkJrhjB6eRzUysLfgmyIRXC7sxyENMYTA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dpersonal%2Blearning%2Bnetwork%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1241%26bih%3D605&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.brightfuse.com/&usg=ALkJrhibZN_jvhCJv1xBHRV6185ua4880A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dpersonal%2Blearning%2Bnetwork%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1241%26bih%3D605&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.wikispaces.com/&usg=ALkJrhgtpLt1VYwQNSo18lGglbvfrJPDyA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dpersonal%2Blearning%2Bnetwork%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1241%26bih%3D605&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://pbwiki.com/&usg=ALkJrhi0zMb8e3d2N68SU95C1Oq7XJORlA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dpersonal%2Blearning%2Bnetwork%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1241%26bih%3D605&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.wetpaint.com/&usg=ALkJrhhsDYbFOvpukpg7gMhI7bMEcIvCWA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dpersonal%2Blearning%2Bnetwork%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1241%26bih%3D605&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.wetpaint.com/&usg=ALkJrhhsDYbFOvpukpg7gMhI7bMEcIvCWA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dpersonal%2Blearning%2Bnetwork%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1241%26bih%3D605&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://wordpress.com/&usg=ALkJrhhlW97LtXv4Lc8WTU6tYPi5diM31g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dpersonal%2Blearning%2Bnetwork%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1241%26bih%3D605&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.blogger.com/&usg=ALkJrhhof_9E_QzJzJtR6R9-0C2MJhjxzg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dpersonal%2Blearning%2Bnetwork%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1241%26bih%3D605&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.typepad.com/&usg=ALkJrhhMis2K1Zo8ia1_G_kbxQedD-yLiQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dpersonal%2Blearning%2Bnetwork%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1241%26bih%3D605&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.typepad.com/&usg=ALkJrhhMis2K1Zo8ia1_G_kbxQedD-yLiQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dpersonal%2Blearning%2Bnetwork%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1241%26bih%3D605&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://education.alltop.com/&usg=ALkJrhj8YkQM7D-5PDMgwvlTCUTuQ78OpA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dpersonal%2Blearning%2Bnetwork%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1241%26bih%3D605&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://technorati.com/&usg=ALkJrhh3ArOCo1-Mz5_1b0ThKfy-SNZkkg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dpersonal%2Blearning%2Bnetwork%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1241%26bih%3D605&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.netvibes.com/&usg=ALkJrhji2BnPldx6PLgJmFs-rzXlt-Prhg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dpersonal%2Blearning%2Bnetwork%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1241%26bih%3D605&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.netvibes.com/kateklingensmith&usg=ALkJrhiI_HwaOIeZiMGJkWB8azPzUUokTA#Education_Technology
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dpersonal%2Blearning%2Bnetwork%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1241%26bih%3D605&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.netvibes.com/kateklingensmith&usg=ALkJrhiI_HwaOIeZiMGJkWB8azPzUUokTA#Education_Technology
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dpersonal%2Blearning%2Bnetwork%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1241%26bih%3D605&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.pageflakes.com/&usg=ALkJrhhz1qkTurzo9i1aqbJgRz-gdiMaLQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dpersonal%2Blearning%2Bnetwork%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1241%26bih%3D605&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.google.com/reader/view/&usg=ALkJrhj6II8uMW5zkv5uaYDMxWtxu8X3Ng
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dpersonal%2Blearning%2Bnetwork%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1241%26bih%3D605&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.google.com/reader/view/&usg=ALkJrhj6II8uMW5zkv5uaYDMxWtxu8X3Ng
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dpersonal%2Blearning%2Bnetwork%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1241%26bih%3D605&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.classroom20.com/&usg=ALkJrhhUX_UzTo37owPRtPK4qJfc48isxQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dpersonal%2Blearning%2Bnetwork%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1241%26bih%3D605&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.futureofeducation.com/&usg=ALkJrhi-u6SGIpPJCF5lKjcfS6z9snm03w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dpersonal%2Blearning%2Bnetwork%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1241%26bih%3D605&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.futureofeducation.com/&usg=ALkJrhi-u6SGIpPJCF5lKjcfS6z9snm03w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dpersonal%2Blearning%2Bnetwork%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1241%26bih%3D605&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.ning.com/&usg=ALkJrhjmfqy4Q8cyPXK3D6OHW41Ho1a1gQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dpersonal%2Blearning%2Bnetwork%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1241%26bih%3D605&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.diigo.com/&usg=ALkJrhjAA01uVxUWIweoorLWQgTD8lbG1w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dpersonal%2Blearning%2Bnetwork%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1241%26bih%3D605&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://groups.diigo.com/groups/classroom20&usg=ALkJrhhdgLyaSfUgUeHPJdaKpq7Suk9Bkw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dpersonal%2Blearning%2Bnetwork%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1241%26bih%3D605&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://groups.diigo.com/groups/classroom20&usg=ALkJrhhdgLyaSfUgUeHPJdaKpq7Suk9Bkw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dpersonal%2Blearning%2Bnetwork%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1241%26bih%3D605&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://delicious.com/&usg=ALkJrhiTSVstC1zaVYRmZ4SD3JI3tc6yLQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dpersonal%2Blearning%2Bnetwork%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1241%26bih%3D605&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://live.classroom20.com/&usg=ALkJrhgbwCV9RIgiDkWepH5dNssx5zbLhQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dpersonal%2Blearning%2Bnetwork%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1241%26bih%3D605&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://live.classroom20.com/&usg=ALkJrhgbwCV9RIgiDkWepH5dNssx5zbLhQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dpersonal%2Blearning%2Bnetwork%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1241%26bih%3D605&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://edtechtalk.com/calendar&usg=ALkJrhhUltyL8bfl4J_UQVzZfv2wOxiTbA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dpersonal%2Blearning%2Bnetwork%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1241%26bih%3D605&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://edtechtalk.com/calendar&usg=ALkJrhhUltyL8bfl4J_UQVzZfv2wOxiTbA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dpersonal%2Blearning%2Bnetwork%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1241%26bih%3D605&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.elluminate.com/&usg=ALkJrhgILllNq4avHcxyDKOaSMudXgNFpg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dpersonal%2Blearning%2Bnetwork%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1241%26bih%3D605&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.dimdim.com/&usg=ALkJrhgjXFzgi4J4ynzs-2Yl-iod94oHxQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dpersonal%2Blearning%2Bnetwork%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1241%26bih%3D605&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.dimdim.com/&usg=ALkJrhgjXFzgi4J4ynzs-2Yl-iod94oHxQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dpersonal%2Blearning%2Bnetwork%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1241%26bih%3D605&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://%2520search.twitter.com/&usg=ALkJrhj0x1JCbmzztsu41sZ7JJ6qJK-7oQ
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ακολουθήστε τις συζητήσεις και τις 

συνδέσεις 

(Ανακτήθηκε από: http://onceateacher.wordpress.com/2009/05/05/pln-your-personal-

learning-network-made-easy/) 

 

3.5 Νομοθεσία 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών της Α΄βαθμιας και Β΄βαθμιας εκπαίδευσης σε βασικές 

δεξιότητες των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

Στο πλαίσιο του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος του Υπ.Ε.Π.Θ. για την Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική 

Κατάρτιση (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.)., η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. / 

Υπ.Ε.Π.Θ., ως Φορέας Υλοποίησης και Τελικός Δικαιούχος, υλοποιεί την Πράξη:  

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε.) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

η οποία είναι ενταγμένη στο Μέτρο 2.1 (Αναβάθμιση της Ποιότητας της 

Παρεχόμενης Εκπαίδευσης), Ενέργεια 2.1.1(Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.  

Η επιμόρφωση Α΄ επιπέδου υλοποιείται σε συνέργια με την Πράξη «Επιμόρφωση 

Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση» του Μέτρου 1.2 του 

Ε.Π. ΚτΠ., η οποία υλοποιήθηκε στο διάστημα 2001-2005 ως η πρώτη προσπάθεια 

επιμόρφωσης στη χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση σε ευρεία κλίμακα και είχε ως 

αποτέλεσμα την επιμόρφωση 83.315 εκπαιδευτικών.  

Προκειμένου να υλοποιηθούν οι διαδικασίες επιμόρφωσης 35.000 εκπαιδευτικών και 

να πραγματοποιηθούν προγράμματα επιμόρφωσης σε περιοχές ευθύνης των 

Επιτροπών Επιμόρφωσης, που έχουν συσταθεί σε όλη τη χώρα με την με αριθμ. 

πρωτ. 1700/25.5.2005 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 753/6.6.2005), θα αξιοποιηθεί η 

υποδομή και οι μηχανισμοί επιμόρφωσης και πιστοποίησης εκπαιδευτικών που 

αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην 

Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση» του Μέτρου 1.2 του Ε.Π. ΚτΠ. 

http://onceateacher.wordpress.com/2009/05/05/pln-your-personal-learning-network-made-easy/
http://onceateacher.wordpress.com/2009/05/05/pln-your-personal-learning-network-made-easy/
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Το πρόγραμμα σπουδών της επιμόρφωσης Α΄ επιπέδου αφορά στην απόκτηση 

βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Το 

πρόγραμμα σπουδών καλύπτει εισαγωγικές έννοιες της πληροφορικής και βασικά 

στοιχεία χρήσης προσωπικού Η/Υ, χρήση επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών 

φύλλων και λογισμικού παρουσίασης, καθώς και σύνδεσης και επικοινωνίας μέσω 

του διαδικτύου. Επίσης, αφορά στην απόκτηση ορισμένων βασικών γνώσεων για την 

αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της χρήσης προϊόντων 

εκπαιδευτικού λογισμικού. Το Πρόγραμμα Σπουδών Α΄ επιπέδου εκπονήθηκε και 

χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση 

Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση» του Μέτρου 1.2 του 

Ε.Π. ΚτΠ και θα συνεχίσει να ισχύει. 

Πιστοποίηση 

Το υπάρχον σύστημα πιστοποίησης της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην 

Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση» του Μέτρου 1.2 του Ε.Π. ΚτΠ θα 

συνεχίσει να χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση Α΄ επιπέδου της παρούσας 

Πράξης.  Το υφιστάμενο από την Πράξη «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην 

Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση» του Μέτρου 1.2 του Ε.Π. ΚτΠ Μητρώο 

Κέντρων Πιστοποίησης (ΚεΠις) συνεχίζει να ισχύει για την πιστοποίηση Α΄ επιπέδου 

της παρούσας Πράξης. Με την 4225/18-6-20007 Υπουργική Απόφαση ανανεώθηκε 

για τις ανάγκες της Παρούσας Πράξης. Ανοίξτε το παραπάνω αρχείο για να 

ενημερωθείτε τον ενημερωμένο κατάλογο διαθέσιμων ΚΕΠΙΣ. 

 

3.6 Εκπαιδευτικά Κοινωνικά Δίκτυα στην Ελλάδα 

Διαδικτυακά Εκπαιδευτικά Κοινωνικά Δίκτυα (ΔΕΚΔ) 

Ως διαδικτυακό εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο, σύμφωνα με τις Γλέζου Κατερίνα, 

Γρηγοριάδου Μαρίνα (2009) (Ανακτήθηκε από: http://mag.e-diktyo.eu/?p=212),  

ορίζεται ένα κοινωνικό δίκτυο όπου συμμετέχουν μέλη της εκπαιδευτικής 

κοινότητας. Τα μέλη αυτά μπορεί να ανταλλάσσουν υλικό, σημειώσεις, ιδέες, 

πληροφορίες, απόψεις σχετικά με την εκπαίδευση και μπορούν να συνομιλούν για πιο 

εξειδικευμένα θέματα πάνω σε αυτό τον τομέα. 

http://mag.e-diktyo.eu/?p=212
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Ο στόχος είναι: 

 Αλληλοενημέρωση 

 Αλληλοϋποστήριξη 

 Ανατροφοδότηση 

 Βελτίωση διδακτικής μαθησιακής διαδικασίας 

Παραδείγματα 

 Δίκτυο «Διδάσκοντας θετικές/φυσικές επιστήμες» 

 

Εικόνα 24: Ιστοσελίδα «Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες» 

 Δίκτυο «Υλικό φυσικής και χημείας» 

 

Εικόνα 25: Ιστοσελίδα «Υλικό Φυσικής και Χημείας» 

 Δίκτυο «Learning Physics in the 8
th

- Μαθαίνοντας φυσική στο 8
ο
 » 
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Εικόνα 26: Ιστοσελίδα «Μαθαίνοντας Φυσική στο 8
ο
 » 

 Δίκτυο «Adult Educators GR» 

 

Εικόνα 27: Ιστοσελίδα «Adults Educator» 

 H Logo στην εκπαίδευση: Μία κοινότητα πρακτικής και μάθησης 

 

Εικόνα 28: Ιστοσελίδα «Η Logo στην εκπαίδευση» 
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 Adult Educators GR (ιστοσελίδα) 

 Η βάση "Πλοηγός" είναι η επίσημη Εθνική Βάση Δεδομένων 

Εκπαιδευτικών Ευκαιριών της Ελλάδας. Αποτελεί μια μόνιμη πηγή 

πληροφόρησης για ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα μας. 

Διασυνδέεται μαζί με τις εθνικές βάσεις των άλλων ευρωπαϊκών χωρών στην 

Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών (Ploteus II - Portal 

on Learning Opportunities throughout the European Space) και παρέχει τόσο 

στους Έλληνες, όσο και στους ευρωπαίους πολίτες τη δυνατότητα να 

αναζητήσουν πληροφορίες για σπουδές στην Ελλάδα για όλα τα επίπεδα και 

όλους τους τύπους εκπαίδευσης (γενική, τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, 

αρχική ή συνεχιζόμενη κατάρτιση, εκπαίδευση ενηλίκων, εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κλπ.), ανάλογα με τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντά τους. 

Δημιουργήθηκε με τη χρηματοδότηση του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (ΕΚΕΠ, 2008) και 

επικαιροποιείται συστηματικά από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης 

Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Ο 

Πλοηγός φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό μέσο διευκόλυνσης της 

εκπαιδευτικής κινητικότητας των πολιτών, αλλά και ένα εργαλείο 

υποστήριξης του έργου των Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 

(http://www.eoppep.gr/index.php/el/work-guidance-and-consulting/developing-

careers-adult/base-educational-opportunities-proigos) 

 Παρόμοια με αυτή τη σελίδα είναι και η “Εκπαιδευτικές Κοινότητες και 

Ιστολόγια” (http://blogs.sch.gr/). Η σελίδα αυτή προσφέρει σύγχρονα 

εργαλεία συμμετοχικού ιστού (Web 2.0) ενταγμένα σε παιδαγωγικό πλαίσιο, 

όπως κοινότητες, ιστολόγια, ροή δραστηριοτήτων, εκτεταμένο προφίλ, 

προσωπικά μηνύματα, λίστες διαδικτυακών φίλων και χώρους διαλόγου. Η 

δημιουργία και τήρηση προσωπικού ιστολογίου (blog) θεωρείται πολύ 

σημαντική και σηματοδοτεί την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος 

δημοσιοποίησης των ιδεών, σκέψεων, απόψεων, γνώσεων των χρηστών 

χρησιμοποιώντας το λόγο και την εικόνα (κινούμενη ή μη) ως μέσα 

έκφρασης. Αυτή η υπηρεσία επομένως, παρέχεται γιατί η χρήση των 

ιστολογίων για εκπαιδευτικούς σκοπούς μπορεί να προσδώσει μεγάλη αξία 

στο εκπαιδευτικό έργο. Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένα εκπαιδευτικό 

http://www.eoppep.gr/index.php/el/work-guidance-and-consulting/developing-careers-adult/base-educational-opportunities-proigos
http://www.eoppep.gr/index.php/el/work-guidance-and-consulting/developing-careers-adult/base-educational-opportunities-proigos
http://blogs.sch.gr/
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ιστολόγιο να ενισχύσει το μαθησιακό ενδιαφέρον μιας τάξης εξαρτάται από 

τους εκπαιδευτικούς αλλά και από τις ιδιαιτερότητας της τάξης με την οποία 

δουλεύουνε κάθε φορά.  

 

3.7 Μελέτες και έρευνες 

Έρευνες 

Η έρευνα των  Madge C, et al. το 2009, έγινε σχετικά με τη χρήση του κοινωνικού 

δικτύου Facebook, από φοιτητές ενός πανεπιστημίου που βρίσκονται στο 

δοκιμαστικό στάδιο εισαγωγής τους σε μια ανώτατη σχολή, στην Αγγλία. Η έρευνα 

έλαβε χώρα στην περίοδο Απριλίου – Ιουνίου 2008 και το βασικό εργαλείο συλλογής 

δεδομένων ήταν ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο το οποίο αναρτήθηκε στη σελίδα 

Facebook του πανεπιστημίου. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν το γεγονός ότι οι φοιτητές 

αντιλαμβάνονται το Facebook περισσότερο σαν μέσο κοινωνικοποίησης παρά σαν 

μέσο εκπαίδευσης. Το βιώνουν σαν ένα τρόπο ευκολότερης ένταξής τους στην 

πανεπιστημιακή κοινότητα, μέσω της επαφής με συμφοιτητές τους και ενημέρωσής 

τους για τις δραστηριότητες του πανεπιστημίου, καθώς και για τις πιθανές επιλογές 

τους στον ακαδημαϊκό χώρο. Διατηρούν λογαριασμούς, τους χρησιμοποιούν, αλλά 

όταν πρόκειται για επίσημες εκπαιδευτικές πρακτικές, ένα μεγάλο μέρος δείχνει να 

προτιμά τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και τη χρήση των συνηθισμένων 

μορφών επικοινωνίας με τους καθηγητές τους, για παράδειγμα το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο. Συνεπώς, ίσως και να αναδεικνύεται η έμμεση συμβολή του Facebook 

στην εκπαιδευτική διαδικασία και εν δυνάμει θα μπορούσε η ακαδημαϊκή κοινότητα 

να το αξιοποιήσει σε αυτή τη βάση και με ένα τέτοιο προσανατολισμό.  

Ανάλογα συμπεράσματα προκύπτουν και από έρευνα του Selwyn, το 2009 η οποία 

έλαβε χώρα στο διάστημα μεταξύ Νοεμβρίου 2006 – Μαρτίου 2007 στο 

Πανεπιστήμιο Κοινωνικών Επιστημών του Coalsville  στην Αγγλία, σε δείγμα 

περίπου εφτακοσίων φοιτητών ηλικίας από 18 έως 25 ετών στην πλειοψηφία τους 

γυναίκες. Στόχος της έρευνας, η μελέτη της σημασίας του κοινωνικού δικτύου 

Facebook  στην ακαδημαϊκή ζωή των φοιτητών. Οι ερευνητές, αφού ενημέρωσαν 

τους φοιτητές για τις προθέσεις και την πρακτική που θα ακολουθούσαν, 

δημιούργησαν προφίλ στο Facebook και έκαναν διαδικτυακούς «φίλους» αυτούς που 
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θα συμμετείχαν στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια συλλογής δεδομένων, δεν υπήρξε 

αλληλεπίδραση μεταξύ φοιτητών – ερευνητών. Οι δεύτεροι απλώς συνέλεγαν 

στοιχεία προς επεξεργασία. Συγκεκριμένα, η έρευνα επικεντρώθηκε στην ανάλυση 

των μηνυμάτων που οι χρήστες του Facebook αντάλλασαν στον «τοίχο» τους. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι «συζητήσεις» για ζητήματα του πανεπιστημίου, 

αφορούσαν κυρίως έκφραση των προσφάτων εμπειριών τους στα μαθήματα ή τις 

εργασίες τους. Επιπλέον, σε μεγάλο βαθμό το συγκεκριμένο κοινωνικό δίκτυο δείχνει 

να αποτελεί εργαλείο ανταλλαγής πρακτικών πληροφοριών ή σαν μέσο ενημέρωσης 

«της τελευταίας στιγμής»  για ζητήματα της ακαδημαϊκής ζωής, όπως ο τόπος ή οι 

ώρες των μαθημάτων, ενώ δε λείπουν και οι συζητήσεις σχετικά με τις απαιτήσεις 

των καθηγητών τους, ή τις απαιτήσεις των εξετάσεων. Η χρήση που αφορά την 

εκπαίδευση φάνηκε ότι περιορίζεται στην επικοινωνία για πραγματοποίηση 

εργασιών, και στην αναζήτηση υποστήριξης σχετικά με την αξιολόγηση ή τη μάθηση.  

Ακόμα μια έρευνα του καθηγητή Παλαιγεωργίου et al. το 2010 σε Έλληνες 

φοιτητές, σχετικά με σχεδίαση ενός ιδανικού web 2.0 εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, 

αναδεικνύει μια διαφορετική όψη του νομίσματος. Στην έρευνα συμμετείχαν 117 

φοιτητές από δύο ελληνικά τμήματα πληροφορικής και από την εμπλοκή τους στη 

δραστηριότητα, διεξήχθησαν συμπεράσματα σχετικά με το πώς αυτοί 

αντιλαμβάνονται ένα ιδανικό διαδικτυακό περιβάλλον εκπαίδευσης με γνώμονα τις 

ανάγκες τους και πώς αυτό θα μπορούσε να ενταχθεί ομαλά στην καθημερινότητά 

τους. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων μεταξύ άλλων προκύπτουν και οι εξής 

πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις: Οι φοιτητές θα προτιμούσαν να δημιουργήσουν 

ένα κοινωνικό δίκτυο, περισσότερο για να έρθουν σε επαφή με καθηγητές και 

φοιτητές παραπλήσιων μαθημάτων από διαφορετικά τμήματα ή με φοιτητές που 

είχαν παρακολουθήσει το μάθημα στο παρελθόν ή με επαγγελματίες του αντικειμένου 

του μαθήματος. Τελευταία στις προτιμήσεις τους ήταν η ανάγκη δικτύωσης με τους 

συναδέλφους τους και αυτό θα μπορούσε να ερμηνευθεί ποικιλοτρόπως. Από τη μία 

πιθανόν να διαφαίνονται σημάδια έντονου ανταγωνισμού και ανάγκης για προσωπική 

εξέλιξη ή και προβολή μέσω της διεύρυνσης του κύκλου γνωριμιών και η 

συνεργατική μαθησιακή εμπειρία ίσως έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Από την άλλη, θα 

μπορούσε κανείς να πει ότι υπάρχει μια αισθητή ανάγκη για επαφή με ανθρώπους 

που σχετίζονται με το αντικείμενο σπουδών τους, πέρα από τα όρια του ιδρύματος 
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και ότι η κοινωνική δικτύωση είναι ένας πολύ καλός τρόπος για υπέρβαση αυτών των 

ορίων με την ελευθερία που παρέχει ο χώρος της διαδικτυακής επικοινωνίας αυτής 

της μορφής. 

Μελέτη Περίπτωσης 1 

Μία ενδιαφέρουσα έρευνα για το πώς χρησιμοποιήθηκε το διαδίκτυο και τα 

κοινωνικά δίκτυα, προκειμένου να εμπλουτιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και 

να προκαλέσει στο ενδιαφέρον των μαθητών, έγινε από την καθηγήτρια Elizabeth 

Delmatoff. Η Delmatoff εφάρμοσε ένα πιλοτικό πρόγραμμα στην τάξη της στο 

Πόρτλαντ του Όρεγκον, όπου οι μαθητές θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν τα 

κοινωνικά δίκτυα έμπρακτα στην εκπαιδευτική διαδικασία (δημιουργία ενός φόρουμ 

στο Facebook). Τα αποτελέσματα ήταν πολύ ενθαρρυντικά για την χρήση των 

κοινωνικών δικτύων στην αίθουσα. Οι μαθητές αύξησαν τους βαθμούς τους κατά 

50% και επέλεγαν να κάνουν εργασίες, όχι για το βαθμολογικό αντίκτυπο, αλλά 

περισσότερο για τον τρόπο που έπρεπε να τελειώσουν την εργασίας τους 

χρησιμοποιώντας τα κοινωνικά δίκτυα.  

Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της έρευνας: 

 Με την απαγόρευση της χρήσης των κοινωνικών δικτύων θα είχαμε αρνητικά 

αποτελέσματα, γιατί πλέον είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. 

 Όταν τα παιδιά ασχολούνται (ακόμα και με τα ιστολόγια), μαθαίνουν 

καλύτερα. Είναι ένας τρόπος παρακίνησης, για να αφιερώνουν περισσότερο 

χρόνο στην μάθηση. 

 Τα κοινωνικά εργαλεία είναι χρήσιμα εργαλεία και είναι διαθέσιμα δωρεάν 

στους χρήστες  

 Οι μαθητές δεν χασομερούν απλά στο διαδίκτυο, αλλά θέλουν να ενταχτούν 

σε μία κοινότητα, να κάνουν κάτι με τους φίλους τους.  

 Με την χρήση των κοινωνικών δικτύων στην αίθουσα μειώθηκε ο χρόνος που 

είναι στο Facebook κατά πέντε ώρες εβδομαδιαίως. 
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 Η χρήση της κοινωνικής δικτύωσης ενθαρρύνει την συνεργασία, αντί τις 

κλίκες.  

 Οι υπολογιστές και τα κινητά δεν είναι εχθρός της μάθησης. 

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι πρέπει να διδάξουμε στους μαθητές/φοιτητές 

την χρήση των κοινωνικών δικτύων για να μπορούμε να ελέγχουμε τις υπερβολές. 

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν εμπλοκή με τα κοινωνικά δίκτυα και να 

κατανοήσουν τους λόγους που χρειάζονται για μία τέτοια αλλαγή. 

Μελέτη Περίπτωσης 2 

Ο διευθυντής στο λύκειο του New Milford, (σύμφωνα με την ανάκτηση από: 

http://connectededucators.org/profiles/interview-with-eric-sheninger-principal/) έχει σχεδόν 

12.300 followers στο twitter. Αυτός και οι καθηγητές του συγκεκριμένου σχολείου, 

έχουν καθημερινή επαφή με τους μαθητές τους μέσω ιστοσελίδας στο Facebook. Ο 

ίδιος ο διευθυντής παροτρύνει τους καθηγητές, αντί να απαγορεύουν τα κινητά και τα 

κοινωνικά δίκτυα (ο κύριος Sheninger, ο διευθυντής, αναφέρει τα κινητά και τους 

υπολογιστές, ως «κινητές συσκευές μάθησης»), ενθαρρύνουν τους μαθητές να τα 

χρησιμοποιούν και να τα εντάξουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Από το Facebook 

μπορεί πλέον να γίνεται μέχρι και το ανέβασμα εργασιών. Έχει βοηθήσει και έχει 

προωθήσει την έρευνα και γενικά δείχνει μία νέα οπτική για την χρήση των 

κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση. Πολλές φορές έχει χλευασθεί και έχει δεχθεί 

αρνητικές κριτικές η συγκεκριμένη συμπεριφορά των καθηγητών, αλλά τα 

αποτελέσματα τους δικαιώνουν. 

Οι μαθητές μπορούν να διαχειρίζονται πλέον τους κινδύνους της ασφάλειας, λύνουν 

απορίες, προετοιμάζονται για το μέλλον, ακόμα και οι πιο μέτριοι μαθητές 

χρησιμοποιούν πλέον τα κοινωνικά δίκτυα σαν εκπαιδευτικό εργαλείο, συνδυάζουν 

την μάθηση με κάτι που μέχρι πρότινος το χρησιμοποιούσαν για διασκέδαση, 

ενθαρρύνονται για περαιτέρω έρευνα, διευρύνουν την μάθηση πέρα από τα όρια του 

σχολείου κ.α. 

Επιπλέον, υπάρχουν και οφέλη για το σχολικό συγκρότημα. Πολύ αναγνώρισαν 

πλέον το σχολείο και το έργο του. Έχουν λάβει τέσσερα εθνικά βραβεία. Ακόμα, 

έρχονται καθηγητές κάθε εβδομάδα για να ρωτήσουν για διαθέσιμη θέση και έτσι με 

http://connectededucators.org/profiles/interview-with-eric-sheninger-principal/
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τόσα διαθέσιμα βιογραφικά στην διάθεσή τους, επιλέγονται αυτοί που είναι οι πλέον 

κατάλληλοι για το συγκεκριμένο σχολείο. Όλα αυτά χάρη στην δημοσιότητα που 

έλαβε το σχολείο μέσω των κοινωνικών δικτύων. 
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4 Εκπαίδευση προγραμματισμού 

 

4.1 Πληροφορική 

4.1.1 Ορισμός 

«Πληροφορική ή επιστήμη υπολογιστών, σύμφωνα με την Wikipedia, ονομάζεται 

η θετική και εφαρμοσμένη επιστήμη η οποία ερευνά τα θεωρητικά θεμέλια και τη 

φύση των πληροφοριών, των αλγορίθμων και των υπολογισμών, καθώς και τις 

τεχνολογικές εφαρμογές τους σε αυτοματοποιημένα υπολογιστικά συστήματα, από τη 

σκοπιά της σχεδίασης, της ανάπτυξης, της υλοποίησης, της διερεύνησης, της 

ανάλυσης και της προδιαγραφής τους».  

 Οι πέντε βασικοί κλάδοι της πληροφορικής είναι: 

1. Θεωρητική πληροφορική 

2. Λογισμικό 

3. Μηχανική υπολογιστών 

4. Υπολογιστικά συστήματα 

5. Εφαρμογές υπολογιστών 

 

4.1.2 Η ιστορία της Πληροφορικής 

Τρεις κύκλοι του αυτόματου υπολογισμού (σύμφωνα με: 

http://www.youtube.com/watch?v=F_BedA0INBA ; Jeffrey Shallit,1995 ): 

 Από την αρχαιότητα μέχρι την δεκαετία του ‘30 

Εφευρίσκονται το αβάκιο και το αριθμητήριο, δημιουργούνται πιο εξελιγμένες 

μηχανές που αυτοματοποιούν την διαδικασία επίλυσης βασικών αλγοριθμικών 

πράξεων. Σημαντικά επιτεύγματα είναι: ο υπολογιστής των Αντικυθήρων (80 

μ.χ), η μηχανή του Pascal (1645). 

 Από την δεκαετία του ‘30 μέχρι την δεκαετία του ‘50 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://www.youtube.com/watch?v=F_BedA0INBA


101 

 

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατασκευάζονται μηχανές θηρία που 

καταλαμβάνουν ολόκληρα δωμάτια και αποτελούνται από ολοκληρωμένο 

ηλεκτρικό κύκλωμα, λυχνίες και καλώδια. Χρησιμοποιούνται κυρίως για 

στρατιωτικούς σκοπούς εξαιτίας του μεγάλου κόστους κατασκευής και 

συντήρησης. Τα χρόνια του πολέμου στην ουσία έφεραν την γέννηση του πρώτου 

υπολογιστή. Παραδείγματα υπολογιστικών συστημάτων είναι: Στο Harvard, ο 

Howard H. Aiken κατασκεύασε τον ηλεκτρομηχανικό υπολογιστή Μark I το 

1944, με την βοήθεια της IBM, ο John William Mauchly μαζί με τον J. Presper 

Eckert, Jr. σχεδίασαν και κατασκεύασαν τον ENIAC (1946), οι Mauchly, Eckert 

και ο John von Neumann ήδη δούλευαν για το σχεδιασμό ένός ηλεκτρονικού 

υπολογιστή αποθηκευμένου-προγράμματος, του EDVAC (1944), ο TX (1956), το 

ολοκληρωμένο κύκλωμα (1958). 

 Από την δεκαετία του ‘60 μέχρι σήμερα 

Η ενσωμάτωση χιλιάδων τρανζίστορ σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα έφερε 

επανάσταση. Μειώθηκε το μέγεθος και το κόστος των υπολογιστών. 

Δημιουργήθηκαν οι οικιακοί υπολογιστές και μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 

και σε πλήθος άλλων συσκευών συνδυαστικά. Παραδείγματα: ο επεξεργαστής 

CPU (1971), ο προσωπικός υπολογιστής (1981), ο υπολογιστής με GUI (1984). 

Το 1960, είναι μία σημαντική χρονιά για την επιστήμη των υπολογιστών, που 

αναγνωρίστηκε σαν ξεχωριστός κλάδος. Άρχισαν να αναπτύσσονται τα 

λειτουργικά συστήματα, άρχισε να χρησιμοποιείται το ARPAnet, ο πρόγονος του 

σημερινού internet και αναπτύχθηκαν πολλές γλώσσες προγραμματισμού, όπως η 

Basic. Το 1970, αναπτύχθηκε η θεωρία των βάσεων δεδομένων, κατασκευάστηκε 

το λειτουργικό σύστημα UNIX και αναπτύχθηκαν σημαντικές γλώσσες 

προγραμματισμού όπως η C. To 1980, οι ιδρυτές της Apple, Steve Wozniak και 

Steve Jobs, δημιούργησαν τον πρώτο προσωπικό υπολογιστή και εμφανίστηκαν 

οι πρώτοι ιοί στους υπολογιστές. Το 1990, δημιουργείται η υπηρεσία του 

παγκόσμιου ιστού, η ανάπτυξη του λειτουργικού συστήματος Linux και η 

δημιουργία του μικροεπεξεργαστή Pentium. Το 2000 μέχρι σήμερα, γίνεται η 

ανάπτυξη των Windows (’98, 2000, XP, Vista, 8), κάνουν την εμφάνιση τους οι 

κάρτες γραφικών με πάνω από το όριο του 1 TeraFLOP κ.α.  

http://www-groups.dcs.st-andrews.ac.uk/~history/Mathematicians/Aiken.html
http://www.ifi.unizh.ch/~hoyle/Lecture/hmark1.html
http://www.ibm.com/
http://www.tcm.org/html/history/detail/1947-emcc.html
http://ei.cs.vt.edu/~history/Eckert.GIF
http://ei.cs.vt.edu/~history/Eckert.GIF
http://ftp.arl.mil/ftp/historic-computers/jpeg/eniac1.jpg
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Von_Neumann.html
http://ftp.arl.mil/ftp/historic-computers/jpeg/edvac1.jpg
http://ei.cs.vt.edu/~history/WozJobs.GIF
http://ei.cs.vt.edu/~history/WozJobs.GIF
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4.1.3 Η Διδασκαλία της πληροφορικής 

H διδασκαλία της πληροφορικής δεν αναφέρεται στην γνωριμία των μαθητών με 

εφήμερες τεχνολογικές δεξιότητες. Περιλαμβάνει, πλέον, πολλά περισσότερα από την 

γνωριμία και την εξοικείωση των μαθητών με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

Στοχεύει στην αυτόνομη χρήση και αξιοποίηση των υπολογιστικών και διαδικτυακών 

εργαλείων για την επίλυση προβλημάτων, την ενημέρωση, την ψυχαγωγία και την 

συμμετοχή στην σύγχρονη κοινωνία.  

Το γνωστικό περιεχόμενο της πληροφορικής διαμορφώνεται μέσα από τις απαιτήσεις 

και τις εξελίξεις της ίδιας της επιστήμης των τεχνολογιών που προκύπτουν από αυτή. 

Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο είναι σημαντικός ο συνεχής εκσυγχρονισμός του 

προγράμματος σπουδών και η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων από τους  

διδάσκοντες. (Ανακτήθηκε από: http://eprl.korinthos.uop.gr/files/imerida/bookKor.pdf)    

Διάφορες εκπαιδευτικές τεχνικές που μπορούν να συνδυαστούν και προτείνονται από 

την Wikipedia είναι: 

 Εισήγηση (παρουσίαση πληροφοριών σε περιορισμένο χρόνο) 

 Επίδειξη (ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει μια πράξη και οι μαθητές την 

επαναλαμβάνουν) 

 Ερωτήσεις - Απαντήσεις (πρόσβαση στο διδακτικό αντικείμενο με 

ερωταπαντήσεις) 

 Πρακτική Άσκηση 

 Μελέτη Περίπτωσης (παράθεση μιας υποθετικής κατάστασης και επίλυση) 

 Συζήτηση (ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μαθητών για ένα θέμα) 

 Χιονοστιβάδα (οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες, μελετούν και σχολιάζουν 

ένα θέμα) 

 Καταιγισμός Ιδεών brainstorming (πολυεπίπεδη εξέταση ενός θέματος μέσω 

της έκφρασης ιδεών) 

 Ομαδικές Εργασίες 

 Πειραματισμός (ο μαθητής συμμετέχει σε μια δραστηριότητα ακολουθώντας 

κάποιες οδηγίες) 

 Αξιολόγηση (εξετάζονται συμπεριφορές, δυσκολίες και επιτεύξεις) 

http://eprl.korinthos.uop.gr/files/imerida/bookKor.pdf
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 Παίξιμο Ρόλων (οι μαθητές υποδύονται ρόλους για να κατανοήσουν καλύτερα 

το γνωστικό αντικείμενο). 

Επιπλέον, η δημιουργία εννοιολογικού χάρτη, μπορεί να βοηθήσει και τον 

διδάσκοντα και τον διδασκόμενο. Με άλλα λόγια, ο χάρτης εννοιών, είναι μία 

διαγραμματική αναπαράσταση συνδέσεων μεταξύ δύο ή περισσότερων εννοιών 

αναδεικνύοντας τις μεταξύ τους σχέσεις. Τα βασικά στοιχεία του είναι: οι κόμβοι (οι 

έννοιες), οι σύνδεσμοι (σχέσεις μεταξύ των εννοιών), η τριάδα έννοια-σύνδεσμος-

έννοια είναι μία πρόταση. 

 

Εικόνα 29: Χαρούλα Αγγελή-Βαλανίδη, 2009 

Βήματα σύμφωνα με την Χαρούλα Αγγελή-Βαλανίδη (2009): 

 Αναγνώριση των σημαντικότερων εννοιών που θα συμπεριληφθούν στο χάρτη 

 Ομαδοποίηση εννοιών 

 Καθορισμός των σχέσεων μεταξύ των εννοιών 

 Χρήση οπτικών σχημάτων 

 Αναπαράσταση συγκεκριμένων παραδειγμάτων 

 Έλεγχος εννοιολογικού χάρτη 
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Γενικά 

Η πληροφορική είναι ένας κλάδος που συνεχώς εξελίσσεται. Όσοι ασχολούνται με 

αυτόν πρέπει να είναι συνεχώς ενημερωμένοι για τις νέες ιδέες και καινοτομίες που 

εμφανίζονται στο προσκήνιο. Η διδασκαλία της πληροφορικής σε όλες τις 

εκπαιδευτικές βαθμίδες έχει πολλές απαιτήσεις και είναι λογικό να χρήζει ιδιαίτερης 

προσοχής. Ιδιαίτερα όμως στα αρχικά στάδια πρέπει να τεθούν οι σωστές βάσεις για 

να μπορεί ένας μαθητής να συνεχίσει και να ενδιαφερθεί για το αντικείμενο. 

 Όλα τα εργαλεία βέβαια που βοηθούν στην εκπαίδευση της πληροφορικής 

προσφέρουν μεγάλη βοήθεια στους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευόμενους και 

μπορούν να καλύψουν πολλά από τα κενά σε αυτόν τον κλάδο. Παρόλα αυτά όμως, 

χρειάζεται πριν την χρήση οποιουδήποτε εργαλείου να γίνει και η σχετική 

ενημέρωση, αλλά και εκπαίδευση για να μπορεί και ο εκπαιδευτικός να παρουσιάσει 

το εργαλείο στους μαθητές του, αλλά και εκείνοι να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν 

για δικό τους όφελος. Λόγω των συνεχόμενων εξελίξεων, πολλές φορές, τα 

προγράμματα σπουδών και οι εκπαιδευτικές μέθοδοι μπορεί να μείνουν πίσω. Εδώ 

και αρκετά χρόνια για παράδειγμα, οι πρώτες γλώσσες προγραμματισμού που 

μαθαίνουν οι νεοεισερχόμενοι είναι η Fortran και η Pascal, ενώ μπορεί η Python για 

παράδειγμα να ενδείκνυται περισσότερο για την εισαγωγή των μαθητών στον 

προγραμματισμό και έτσι να σχηματίσουν καλύτερη εντύπωση και για τον κλάδο. 

Πολλοί είναι εκείνοι που προτείνουν τα εισαγωγικά μαθήματα της πληροφορικής, 

που είναι και τα πιο σημαντικά, να αλλάξουν και να γίνουν πιο ελκυστικά στους 

μαθητές. Να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των μαθητών και να τους 

δημιουργούν ένα κίνητρο για να ακολουθήσουν στο μέλλον στην πληροφορική σαν 

επάγγελμα.  

Γενικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι επιβάλλεται ένας σχεδιασμός τέτοιος, στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, που να μπορεί να ευθυγραμμίζεται και να 

ενστερνίζεται γρήγορα τις αλλαγές της επιστήμης αλλά και τις απαιτήσεις της 

αγοράς. Ένας αρνητικός παράγοντας για τον κατάλληλο σχεδιασμό του 

προγράμματος είναι ότι πλέον στα εκπαιδευτικά ιδρύματα υπάρχει ένα ευρύ φάσμα 

μαθητών (με διαφορετικό επίπεδο και γνώσεις, τα αγόρια μπορεί να ασχολούνται 

περισσότερο από ότι τα κορίτσια με την πληροφορική κ.ο.κ). Ο κάθε μαθητής έχει 
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ένα διαφορετικό υπόβαθρο και είναι δύσκολος ο συντονισμός τους, πόσο μάλλον 

όταν και το αντικείμενο εκπαίδευσης απαιτεί και διαφορετικά πεδία γνώσεων ή πιο 

εξειδικευμένη γνώση από τους μαθητές.  Πολλοί μαθητές δεν έχουν καν ιδέα για το τι 

επρόκειτο και για το περιεχόμενο του μαθήματος και έχουν πάρει ήδη λανθασμένη 

απόφαση (να το ακολουθήσουν ή να το απορρίψουν).  

Τέλος, σύμφωνα και με τους Casey Alt et al (2006), το ιδανικό σενάριο για την 

εκπαίδευση της πληροφορικής θα ήταν: η χρήση της μαθητοκεντρικής μεθόδου 

διδασκαλίας με έναν καθηγητή σύμβουλο και όχι σκηνοθέτη, σε μία μικρή ομάδα 

μαθητών, που μπορούν να κάνουν χρήση της τεχνολογίας και των σύγχρονων 

εργαστηρίων, που θα τους παρέχει το εκπαιδευτικό ίδρυμα που φοιτούν.  

    

4.1.3.1 Παραδείγματα στην πράξη 

Πρόσωπο με πρόσωπο συνεδρίες 

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον τομέα της πληροφορικής είναι η 

καθοδήγηση των μαθητών από τους καθηγητές, μέσω της διαδικασίας επίλυσης ενός 

προβλήματος. Μία μέθοδος διδασκαλίας, σύμφωνα με τους Noa Ragonis, Orit 

Hazzan (2008), είναι αυτή που παρέχει την ευκαιρία τους μαθητές να βιώσουν 

καταστάσεις διδασκαλίας, ώστε να μπορούν να γίνουν καλύτεροι εκπαιδευτικοί οι 

ίδιοι, αν το θελήσουν. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει μεταβολή της στάσης των 

μαθητών προς την διαδικασία της διδασκαλίας, εστιάζουν περισσότερο στις ανάγκες 

τους, αυξάνεται η ευαισθητοποίηση και η προσαρμοστικότητα με τις διάφορες 

μεθόδους διδασκαλίας που ακολουθούνται από τους εκπαιδευτικούς, αυξάνεται η 

αντανακλαστική ιδιότητα (αντιδρούν φυσιολογικά στην προσέγγιση που ακολουθεί ο 

διδάσκοντας) και τέλος αυξάνεται η εμπιστοσύνη τους στον διδάσκοντα. 

Πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή στην ανάγκη για κατάλληλη κατάρτιση των 

καθηγητών πληροφορικής, ώστε να αποκτήσουν μια καλή γνώση του θέματος και 

των παιδαγωγικών δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να παρουσιάσουν το υλικό σε 

μαθητές στο κατάλληλο επίπεδο κάθε φορά. Την ίδια στιγμή, τα τρέχοντα 

προγράμματα κατάρτισης των εκπαιδευτικών δεν τονίζουν επαρκώς τις δεξιότητες 

που θα επιτρέψουν στους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς μια ομαλή μετάβαση στην 
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επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Η προβληματική διδασκαλία της πληροφορικής 

αναγνωρίζεται από πολλούς συγγραφείς, όπως και η ανάγκη για τη βελτίωση των 

δεξιοτήτων στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών.  

Σε γενικές γραμμές, τα προγράμματα προετοιμασίας των εκπαιδευτικών βασίζονται 

σε τρία στοιχεία, σύμφωνα με τους Noa Ragonis, Orit Hazzan (2008): το 

αντικείμενο, την εκπαίδευση και την παιδαγωγική, και την  πρακτική άσκηση σε 

πραγματικές τάξεις. Η πρακτική άσκηση συνήθως βασίζεται παρατηρώντας τα 

μαθήματα που γίνονται από έμπειρους εκπαιδευτικούς και στη διδασκαλία πολλών 

μαθημάτων. Ως εκ τούτου, η πρακτική άσκηση εφιστά την προσοχή των μελλοντικών 

εκπαιδευτικών για το περιεχόμενο της γνώσης, τις δραστηριότητες διδασκαλίας και 

την διαχείριση της τάξης. Ωστόσο, δεν παρέχει στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς 

ευκαιρίες για να δημιουργήσουν έναν οδηγό επίλυσης προβλημάτων σε ατομικό 

επίπεδο, απλά δίνει κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη ενός «αλγορίθμου» για 

ένα δεδομένο πρόβλημα. Δεδομένου ότι η επίλυση προβλημάτων αποτελεί τον 

πυρήνα του μαθήματος, οι διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων πρέπει να γίνονται 

κατά συνεχή τρόπο που να επιτρέπει στους μαθητές να κατανοούν την διαδικασία. Σε 

γενικές γραμμές, η διδασκαλία ορίζεται ως διαπροσωπική αλληλεπίδραση όπου 

σκοπεύει να βοηθήσει τον μαθητή, ενώ στο συγκεκριμένο μοντέλο συνεργατικής 

μάθησης (peer tutoring), ο δάσκαλος δεν πρέπει να είναι ένας εμπειρογνώμονας αλλά 

ομότιμος, και μπορεί να είναι ακόμη και της ίδιας ηλικίας. Πολλές φορές η 

παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων σε συμμαθητές είναι η καλύτερη πρακτική και 

το καλύτερο μάθημα και για τα δύο μέρη. Η σχετική και εντατική εποπτεία, 

συμπεριλαμβανομένης της ανάγνωσης των ανατροφοδοτήσεων των εκπαιδευτικών 

και μιλώντας τους για σχεδόν εβδομαδιαία βάση, έδειξε σημαντική πρόοδο των 

φοιτητών με σεβασμό στις διαδικασίες διδασκαλίας. Οι διδάσκοντες έδειξαν 

αυξημένη ευαισθητοποίηση και ταυτόχρονα ήταν πρόθυμοι να εμπλουτίσουν τα 

διαθέσιμα εργαλεία τους, όσον αφορά την διαδικασία επίλυσης προβλήματος 

βοηθώντας στην κατανόηση των δυσκολιών των μαθητών τους. Είναι επίσης 

ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι όλοι οι καθηγητές εξέφρασαν την επιθυμία τους στην 

προώθηση της συγκεκριμένης διαδικασίας εκμάθησης, ανεξάρτητα από το τι έπρεπε 

να επενδύσουν για την επίτευξη αυτού του στόχου.  
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Διδασκαλία μέσω οπτικοποίησης 

Η οπτικοποίηση και η χρήση εργαλείων, που επιτρέπουν την δημιουργία εικόνων 

δύσκολων εννοιών, αποτελούσε πάντα μία ασφαλή μέθοδο διδασκαλίας. Η διάταξη 

της οθόνης, η χρήση του χρώματος και του ήχου, και τα θέματα της 

διαδραστικότητας είναι σημαντικά για τη διδασκαλία. Έχουν γίνει πολλές έρευνες για 

την σχέση που υπάρχει μεταξύ των μαθητών και του οπτικοποιημένου μηνύματος. Τα 

αποτελέσματα ήταν πάντα θετικά και αυτό έχει σαν συνέπεια την χρήση των 

διαφόρων μεθόδων οπτικοποίησης στην διδασκαλία ενός δύσκολου τομέα, αυτού της 

πληροφορικής, με τις αφηρημένες έννοιες να μπορούν να πάρουν μορφή στα μάτια 

των αρχάριων με το αντικείμενο. 

Θετικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τους Thomas L. Naps et al ( 2002): 

 Η διάθεση των συγκεκριμένων πόρων βοηθούν τους μαθητές να ερμηνεύουν 

τη γραφική αναπαράσταση, τις παραστάσεις, τις απεικονίσεις και μπορούν να 

τους βοηθήσουν και στη κατανόηση των αλγορίθμων.  

 Η οπτικοποίηση προσαρμόζει την διδασκαλία πάντα στο επίπεδο γνώσης του 

χρήστη. Οι αρχάριοι μαθητές προτιμούν συνήθως να δοκιμάσουν ένα 

animation με τα δεδομένα για να κατανοήσουν τις δύσκολες έννοιες. 

Επιπλέον, μπορούν να καταλάβουν πιο εύκολα τη δομή του προγραμματισμού 

μέσα από κινούμενα σχέδια που βασίζονται σε γνωστές μεταφορές, για 

παράδειγμα, κόμικς, θεατρικές παραστάσεις, τα ηλεκτρονικά βιβλία ή 

παρουσιάσεις. Αντίθετα, οι προχωρημένοι μαθητές μπορούν να επωφεληθούν 

από τις εγκαταστάσεις για μεγάλα σύνολα δεδομένων και τις πολλαπλές 

προβολές. 

 Παροχή πολλαπλών προβολών. Ένας αλγόριθμος μπορεί να παρουσιάζεται με 

πολλούς διαφορετικούς τρόπους, για παράδειγμα, με τον έλεγχο της ροής στον 

πηγαίο κώδικα ή την κατάσταση των δομών δεδομένων. Η παρουσίαση του 

αλγόριθμου με πολλαπλές προβολές μπορεί να διευκολύνει την καλύτερη 

κατανόηση του αλγορίθμου. 

 Συμπεριλαμβάνει πληροφορίες για τις επιδόσεις. Η αποδοτικότητα της 

ανάλυσης είναι ένα σημαντικό μέρος της αλγοριθμικής κατανόησης. Ένας 
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τρόπος της ενίσχυσης της πληροφόρησης των επιδόσεων είναι η ταυτόχρονη 

χρήση διάφορων αλγορίθμων. 

 Συμπεριλαμβάνει το ιστορίκό της εκτέλεσης. Έτσι ο μαθητής μπορεί να 

ελέγχει την διαδικασία συγγραφής για  να ξεπεραστούν τα προβλήματα που 

μπορεί να παρουσιαστούν στην πορεία. 

 Υποστήριξη ευέλικτου ελέγχου εκτέλεσης. Μια απλή, αλλά αποτελεσματική, 

διεπαφή χρήστη, για τον έλεγχο της οπτικοποίησης, αντικατοπτρίζει ένα video 

player με κουμπιά για τις ακόλουθες λειτουργίες: τερματισμό, παύση, ένα 

βήμα προς τα εμπρός, συνέχεια, ένα βήμα προς τα πίσω  

 Υποστηρίζει τις απεικονίσεις του μαθητή. Οι μαθητές μπορούν να 

δημιουργήσουν τις δικές τους απεικονίσεις. Αυτό επιτρέπει στους 

εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με το τι είναι σημαντικό για 

μια αλγοριθμική μελέτη. Συγχρόνως, δημιουργεί για τους εκπαιδευόμενους 

μια μεγαλύτερη αίσθηση της ευθύνης μέσω της κατασκευής των δικών τους 

αντικειμένων. 

 Υποστηρίζει τα προσαρμοσμένα σύνολα δεδομένων εισόδου. Επιτρέποντας 

στους εκπαιδευόμενους να καθορίσουν τα δικά τους σύνολα δεδομένων 

εισόδου, τους δίνει κίνητρο να συμμετέχουν πιο ενεργά στην διαδικασία 

απεικόνισης. Επιτρέπει στο μαθητή να διερευνήσει το animation ελεύθερα 

προκειμένου να ανακαλύψουν πώς ο αλγόριθμος εκτελεί μια σειρά 

δεδομένων. 

 Υποστηρίζει τις δυναμικές ερωτήσεις. Για να ενθαρρυνθούν οι μαθητές, να 

προβληματιστούν σχετικά με ένα όραμα, τα συστήματα οπτικοποίησης 

μπορούν να χρησιμοποιούν μια προσέγγιση «κουίζ», παρουσιάζοντας 

σύντομες ερωτήσεις που απαιτούν απαντήσεις από τους μαθητές. Είναι συχνά 

χρήσιμο να παρέχει δύο είδη ερωτήσεων. Μερικές ερωτήσεις μπορούν να 

εμφανιστούν σε τυχαία σειρά, αλλά σε ένα κατάλληλο πλαίσιο. Τέτοιες 

ερωτήσεις εστιάζουν την προσοχή του εκπαιδευόμενου σε συγκεκριμένα 

θέματα και την προώθηση της αυτοαξιολόγησης ως μέσα για τη βελτίωση της 

κατανόησης. Άλλες ερωτήσεις μπορούν να τοποθετηθούν σε κρίσιμα σημεία 
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πέρα από τα οποία οι μαθητές δεν μπορούν να προχωρήσουν έως ότου 

απαντήσουν σωστά στις ερωτήσεις. 

 Υποστηρίζουν την δυναμική ανάδραση. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να 

παρέχουν δυναμική ανάδραση σχετικά με τις δραστηριότητες μέσα σε ένα 

σύστημα απεικόνισης.  

 Συμπληρώνουν τις απεικονίσεις με επεξηγήσεις. Η εκπαιδευτική έρευνα 

προτείνει ότι μπορεί οι απεικονίσεις να κατανοηθούν καλύτερα, εφόσον 

συνοδεύονται από εξηγήσεις. Η ένταξη αυτή μπορεί να γίνει με διαφορετικούς 

τρόπους, όπως γράφοντας μία συνοδευτική εξήγηση σε ένα συντονισμένο 

γραφικό παράθυρο ή την παροχή συντονισμένου ήχου ενώ παρακολουθούν οι 

μαθητές την οπτικοποίηση.  

Διδασκαλία της πληροφορικής μέσω του Facebook 

Η ταχεία ανάπτυξη των κοινωνικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης φέρνει μία νέα 

αλλαγή στην εκπαίδευση: οι μαθητές μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να 

κάνουν συζητήσεις με τους συμμαθητές τους για την μετάδοση νέων γνώσεων. 

Δεδομένου ότι η κοινωνική θεωρία μάθησης υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι 

διαμορφώνουν τη γνώση τους από τη συνεχή αμοιβαία αλληλεπίδραση του 

κοινωνικού τους περιβάλλοντος, είναι ενδιαφέρον να διερευνηθεί κατά πόσο και πώς 

τα κοινωνικά δίκτυα μάθησης προωθούν την επιστήμη των υπολογιστών. Δεν θα 

μπορούσε να λείπει από οποιαδήποτε μελέτη περίπτωσης, η περίπτωση του 

Facebook. 

Ένα πείραμα διεξήχθη από τους Pei-Yi Ku και Yu-Tzu Lin (2013), σε ένα λύκειο και 

οι μαθητές κλήθηκαν να συζητήσουν θέματα της διάλεξης μεταξύ τους σε μία κοινή 

ομάδα στο Facebook. Τα θέματα συζήτησης πρέπει να εξερευνηθούν και απαιτούν 

υψηλότερου επιπέδου σκέψη. Τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά οι αναλύσεις 

εφαρμόστηκαν για να κατανοηθεί πώς η κοινωνική αλληλεπίδραση επηρεάζει την 

μάθηση της επιστήμης των υπολογιστών. Εφαρμόστηκαν, επίσης, τεχνικές του 

κοινωνικού δικτύου για να εξορυχτούν περισσότερες πληροφορίες από τις 

συμπεριφορές των μαθητών. Τα αποτελέσματα του πειράματος δείχνουν ότι οι 

μαθητές και γενικότερα η μάθηση και η στάση απέναντι στην επιστήμη των 
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υπολογιστών βελτιώθηκε σε ένα κοινωνικό- based-  περιβάλλον. Ωστόσο, δεν υπήρχε 

σημαντική διαφορά στα μαθησιακά αποτελέσματα μεταξύ των ομάδων υψηλής και 

χαμηλής αλληλεπίδρασης. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι οι μαθητές χρειάζονται ένα 

σαφέστερο οδηγό για τη συζήτηση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει ο διδάσκοντας να 

αναλαμβάνει τον ρόλο του οδηγού, για να αποτρέπει τις δίχως νόημα δηλώσεις, έτσι 

ώστε η συζήτηση να μπορεί να συγκλίνει κάπου και στη συνέχεια οι μαθητές να 

μπορούν να επωφεληθούν περισσότερο από την κοινωνική αλληλεπίδραση μέσα σε 

ένα κοινωνικό δίκτυο. 

Το πείραμα διδασκαλίας διεξήχθη σε τρεις τάξεις: (Class-A: 46 αγόρια, Class-B: 39 

αγόρια, Class-C: 24 κορίτσια και 8 αγόρια, οι Class-A και Class-Β είναι τάξεις 

θετικών επιστημών, η Class-C είναι θεωρητική) σε ένα Λύκειο, στο οποίο οι μαθητές 

είχαν τον υψηλότερο βαθμό στις εισαγωγικές εξετάσεις ακόμα και από τον εθνικό 

μέσο όρο. Το πείραμα διήρκεσε έξι εβδομάδες και ο δάσκαλος παρουσίαζε ένα 

project ανά εβδομάδα. Οι ιοί των υπολογιστών, η υπολογιστική νέφους (cloud 

computing), οι αλγόριθμοι ταξινόμησης, και ο προγραμματισμός συμπεριλήφθηκαν 

στο περιεχόμενο της διδασκαλίας. Η κάθε διδασκαλία ήταν 50 λεπτά, από αυτά τα 

15-20 λεπτά ήταν αφιερωμένα στην παραδοσιακή διδασκαλία και τα υπόλοιπα οι 

μαθητές μπορούσαν να εργάζονται και να συνεργάζονται μέσω του Facebook. Στην 

αρχή, βέβαια, ο δάσκαλος ενημέρωσε τους μαθητές ότι η συμμετοχή τους θα 

μπορούσε να επηρεάσει τους βαθμούς τους. Οι μαθητές μπορούν να 

πραγματοποιήσουν διάφορες ενέργειες: να ανεβάσουν ένα άρθρο, να απαντήσουν σε 

ένα άρθρο, ή απλώς να κάνουν ένα σχόλιο. Ενθαρρύνονταν επίσης να τοποθετούν τα 

άρθρα ανάλογα με το θέμα που σχετίζονται. Πριν ξεκινήσουν οι διαλέξεις οι μαθητές 

υποβλήθηκαν σε ένα προ-τεστ. Τα αποτελέσματα είναι στον παρακάτω πίνακα.  

Πίνακας 9: Αποτελέσματα 
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Μετά από τρεις εβδομάδες, διεξήχθη μια ενδιάμεση εξέταση για να φανούν οι  

αλλαγές  που έγιναν μετά από την χρήση της «κοινωνικής μάθησης» αυτό το χρονικό 

διάστημα. 

Διάγραμμα 3 

 

Αποτελέσματα 

Υπήρχαν δύο ερευνητικά ερωτήματα σε αυτή τη μελέτη:  

(α) Αν οι μαθητές με μεγαλύτερη αλληλεπίδραση είχαν καλύτερες επιδόσεις από 

αυτούς με μικρότερη αλληλεπίδραση  

(β) Αν μπορεί η εκμάθηση μέσω ενός κοινωνικού δικτύου να βοηθήσει την μάθηση 

των μαθητών και τις επιδόσεις τους 

Η συσχέτιση μεταξύ της θέσης της συχνότητας, του αριθμού των παρατηρήσεων, 

καθώς και οι αλλαγές στην βαθμολογία υπολογίστηκαν για να διαπιστωθεί αν οι 

μαθητές που δημοσίευσαν περισσότερα άρθρα ή έκαναν περισσότερα σχόλια 

(δηλαδή, είχαν υψηλή αλληλεπίδραση), είχαν υψηλότερες επιδόσεις. Ωστόσο, ο 

βαθμός αλληλεπίδρασης δεν σχετίζεται σημαντικά με το βαθμό βελτίωσης με βάση 

τα στατιστικά αποτελέσματα. Οι μαθητές με την μεγαλύτερη βελτίωση δεν ήταν 

αυτοί που δημοσίευσαν περισσότερα άρθρα ή σχόλια. Η ποσοτική ανάλυση δείχνει 

επίσης ότι οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών δεν συσχετίστηκαν ανάλογα με τις 



112 

 

μαθησιακές τους επιδόσεις. Στο δοκιμαστικό ερωτηματολόγιο, οι περισσότεροι 

φοιτητές είχαν θετική στάση απέναντι στην υποβοηθούμενη μάθηση από το 

Facebook. Μερικές απαντήσεις ήταν: 

 «Μαθαίνοντας στο Facebook είναι ένας πολύ ενδιαφέρον τρόπος μάθησης». 

 «Συζήτηση στο Facebook με κάνει να νιώθω πιο ασφαλή από ότι με την 

πρόσωπο -με- πρόσωπο συζήτηση». 

 «Μπορώ να συλλέξει νέα στοιχεία στο Facebook εύκολα». 

Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου μπορεί να συνοψιστούν σε τρία θέματα: 

(α) μερικοί μαθητές είπαν ότι δεν θα μπορούσαν να επικεντρωθούν στα θέματα της 

διάλεξης κατά τη χρήση του Facebook. Είχαν δει τόσο πολλά άσχετα μηνύματα που 

είχαν αποσπαστεί από το θέματα συζήτησης.  

(β) Οι περισσότεροι από τους μαθητές απάντησαν ότι η μάθηση στο Facebook ήταν 

πολύ ενδιαφέρουσα, και ήταν πολύ εύκολο να αναρτήσουν τα ερωτήματα τους 

αμέσως. Έτσι προτίμησαν τη χρήση του Facebook ή παρόμοια είδη μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης για την εκμάθηση. Ένας άλλος λόγος ήταν ότι μπορούσαν να 

δουν τις επιδόσεις των άλλων μέσω της διεπαφής.  

(γ) Η προηγούμενη γνώση των μαθητών πρέπει να γίνει κατανοητή, έτσι ώστε οι 

εκπαιδευτικοί να μπορούν να σχεδιάσουν κατάλληλα τους πόρους και τις στρατηγικές 

για αυτούς. Έτσι οι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν εύκολα σε συζητήσεις. Για να 

αποφευχθεί η αντιγραφή και επικόλληση, οι ερωτήσεις προς συζήτηση πρέπει να 

είναι σχεδιασμένες κατάλληλα.  

Η περίπτωση της ηλεκτρονικής κοινότητας μάθησης του Edmodo  

(www.edmodo.com) 

Οι στόχοι αυτής της μεθόδου, (σύμφωνα με την ανάκτηση από 

http://www.slideshare.net/edu4adults/h-o-edmodo), είναι: 

 Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής 

 Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών 

http://www.slideshare.net/edu4adults/h-o-edmodo
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 Η πρόκληση του ενδιαφέροντος 

 Η συμμετοχική εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία 

 Η αξιοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων στην εκπαιδευτική 

πρακτική 

Το Edmodo επιτρέπει την δημιουργία ηλεκτρονικών τάξεων, την διαχείριση 

ηλεκτρονικών φακέλων, την διασύνδεση των εκπαιδευτικών, καθώς και την 

συμμετοχή τους σε ηλεκτρονικές κοινότητες διαφορετικών εκπαιδευτικών 

αντικειμένων. Είναι προσβάσιμο δωρεάν μέσω όλων των πλοηγών και έξυπνων 

κινητών τηλεφώνων. Τον Αύγουστο του 2011 έγινε και η μετάφραση περιβάλλοντος 

διεπαφής και στα ελληνικά. Το περιβάλλον διεπαφής είναι φιλικό προς τον χρήστη 

και έχει παρόμοια αρχιτεκτονική με αυτή των δημοφιλών κοινωνικών δικτύων 

(Facebook, Twitter). Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ημερολογίου και η 

οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας της εκμάθησης. Με την ανάθεση εργασιών, 

οι μαθητές μπορούν να ανεβάζουν τις εργασίες τους ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα 

που έχει τεθεί από τον διδάσκοντα (ανά ομάδα, αριθμό μαθητών και τα σχετικά 

ονόματα), να βλέπουν τις οδηγίες του καθηγητή και τα σχετικά σχόλια. Κάθε εργασία 

που παραδίδεται έχει και τις σχετικές πληροφορίες: μεταφορτωμένα αρχεία, 

βαθμολογία, σχόλια εκπαιδευτικού κτλ. Οι εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα να 

ανεβάσουν και διαγωνίσματα στην φόρμα αυτή και να μπορούν να αξιολογούν τους 

μαθητές. Υπάρχει ένας σχετικός τίτλος, τύπος και βαθμοί της κάθε ερώτησης, 

ανάθεση και προεπισκόπηση διαγωνίσματος. Το βαθμολόγιο μπορούν να το βλέπουν 

και οι μαθητές,  αλλά διαμορφώνεται από τον διδάσκοντα. Με τις επιμέρους 

βαθμολογίες για κάθε εργασία και την συνολική αναγραφόμενη βαθμολόγηση. 

Επιπλέον, το Edmodo προσφέρει την δυνατότητα δημιουργίας βιβλιοθήκης, την 

οργάνωσή της και την δυνατότητα διαμοιρασμού του περιεχομένου της.     
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Εικόνα 30: http://www.slideshare.net/edu4adults/h-o-edmodo 

Συνήθως για την χρήση του Edmodo στην τάξη χρειάζεται και η σχετική ενημέρωση. 

Μπορεί να χρειαστεί η ενημέρωση των γονέων στην αρχή του σχολικού έτους και 

φυσικά η παρουσίαση του εργαλείου στους ίδιους τους μαθητές.  

Θετικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με  http://prezi.com/3sbdjezwlo3s/edmodo/ : 

 Διαρκής, έγκαιρη και αναλυτική επανατροφοδότηση  

 Βελτίωση μαθητικών επιδόσεων 

 Οργάνωση και διαμοιρασμός περιεχομένου 

 Ενίσχυση ηλεκτρονικού και οπτικού εγγραμματισμού  

 Αμφίδρομη διαδικασία μάθησης 

 Συμμετοχή στην κοινωνία της γνώσης 

 Η πληροφορική ως επιστήμη και ως μαθησιακό γνωστικό εργαλείο 

 Υποστηρικτικό μέσο παιδαγωγικών προσεγγίσεων και συνεργασίας 

 Οργάνωση, επίβλεψη και αξιολόγηση των μαθητών 

 Εργαλείο για την οργάνωση και εκπόνηση ομαδοσυνεργατικών μαθητικών 

εργασιών 

http://www.slideshare.net/edu4adults/h-o-edmodo
http://prezi.com/3sbdjezwlo3s/edmodo/
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 Ενεργός συμμετοχή των μαθητών καθώς τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης 

συμπληρώνουν την παραδοσιακή διδασκαλία 

Πώς βοηθάνε οι «μαγικές» παραστάσεις την διδασκαλία της πληροφορικής 

Η μαγεία έχει χρησιμοποιηθεί για να κεντρίσει το ενδιαφέρον στην επιστήμη και στην 

τεχνολογία για παραπάνω από έναν αιώνα. Είναι ένα συχνό φαινόμενο ειδικά στην 

επιστήμη της Χημείας να χρησιμοποιούν «μαγικά φίλτρα» για να συμμετέχουν τα 

παιδιά σε πειράματα. Βέβαια στην επιστήμη των υπολογιστών έχουν χρησιμοποιηθεί 

λιγότερο παρά την φυσική σύνδεση.   

Κάθε επαρκώς προηγμένη τεχνολογία έχει σχέση με την μαγεία, όπως αναφέρουν οι  

Paul Curzon, Peter W. McOwan (2008), κατά τον Arthur C. Clarke. Κάνοντας 

παραλληλισμό με την μαγεία, το «τέχνασμα» στην πληροφορική είναι η χρήση 

αλγορίθμων, που στην ουσία γίνεται από τον υπολογιστή και όχι από το μάγο. 

Ειδικότερα συνδυάζει την μηχανική με την επιστήμη των υπολογιστών και η 

παρουσίαση των κόλπων δημιουργεί ένα ισχυρό παιδαγωγικό εργαλείο που 

λειτουργεί σε ένα μεγάλο φάσμα ηλικιών (μαθητών). Δίνει την δυνατότητα επίσης να 

συμμετέχουν και φοιτητές που δεν μπορούσαν διαφορετικά να ακολουθήσουν την 

ροή του μαθήματος  των υπολογιστών και μπορεί να προωθήσει την επιστήμη 

δίνοντας ένα τόνο ενδιαφέροντος στο μάθημα. Τέλος, προκαλώντας τους μαθητές να 

ανακαλύψουν πως γίνονται τα μαγικά τρικ με την βοήθεια της επιστήμης των 

υπολογιστών δίνει ένα κίνητρο για να ασχοληθούν ακόμα και οι πιο ταλαντούχοι και 

να είναι σε εγρήγορση.  

 

4.2 Θεσμικό πλαίσιο 

Υπάρχει μία θεσπισμένη πραγματικότητα που ακολουθείται στην ελληνική 

εκπαίδευση, όσο αφορά το μάθημα της πληροφορικής (είτε πρόκειται για την β’θμια, 

είτε για την γ’θμια εκπαίδευση). Παρακάτω παραθέτονται τμήματα του θεσμικού 

πλαισίου που αφορούν την εκμάθηση της πληροφορικής. Τι ισχύει στην 

δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο είτε 

προπτυχιακό, είτε μεταπτυχιακό) και τις επαγγελματικές δυνατότητες που μπορούν 

να έχουν όσοι ασχοληθούν με το αντικείμενο.   
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 Η πληροφορική στην Ελλάδα  (β΄βαθμια και γ΄βαθμια εκπαίδευση) 

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, βασικές έννοιες της πληροφορικής σε εισαγωγικό 

επίπεδο, διδάσκονται σε όλη τη διάρκεια του γυμνασίου, από το 1993 και έπειτα. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου παιδείας κατά την έναρξη της τρέχουσας 

σχολικής χρονιάς: «Το βιβλίο μαθητή «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου» 

καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθμό τους γενικούς και τους ειδικούς σκοπούς του 

ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών) και του ΑΠΣ 

(Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών) Πληροφορικής. Για το λόγο αυτό δεν 

προτείνονται επιπλέον παρεμβάσεις στην έκταση της διδακτέας ύλης για το έτος 

2012-2013».  

Η διδασκαλία της πληροφορικής στο γυμνάσιο έχει καθαρά εργαστηριακό 

προγραμματισμό. Στο σχολικό εργαστήριο δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να 

χρησιμοποιήσουν υπολογιστικά εργαλεία και τεχνικές και να δραστηριοποιούνται, να 

πειραματίζονται, να δημιουργούν και να ανακαλύπτουν την γνώση. Η διδασκαλία της 

πληροφορικής δεν θα πρέπει να έχει γνωσιοκεντρικό ή βιβλιοκεντρικό χαρακτήρα. Η 

αποστήθιση από τους μαθητές δεν είναι παραγωγική διαδικασία και δεν τους δίνει 

την δυνατότητα να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες του αντικειμένου.  

Για την υλοποίηση των εργαστηριακών ασκήσεων και των συνθετικών εργασιών 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα εργαλεία όπως: 

 εκπαιδευτικά λογισμικά για το μάθημα της Πληροφορικής, τα οποία έχουν 

αποσταλεί στα σχολεία από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (μπορούν να 

ανακτηθούν από http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/ ενώ διατίθενται 

και για περιβάλλον Ubuntu), καθώς και υ-ποστηρικτικό υλικό που διατίθεται 

από την Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού (http://www.e-yliko.gr/default.aspx) 

 λογισμικά γενικής χρήσης 

 ελεύθερα λογισμικά (open office, gimp για την επεξεργασία εικόνας, audacity 

για την επεξεργασία ήχου κ.α.) 

 προγραμματιστικά περιβάλλοντα Logo-like 

http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/
http://www.e-yliko.gr/default.aspx
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 λογισμικά που έχουν παραχθεί στο πλαίσιο των έργων Πλειάδες και Νηρηίδες 

του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (π.χ. «Ταξίδι σε ένα Δίκτυο») και εξυπηρετούν τους 

στόχους του ΔΕΠΠΣ και των ΑΠΣ. 

(Ανακτήθηκε από: http://pe19.gr/wp-

content/uploads/2012/09/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B

5%CF%82-

%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE

%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-

%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%C

F%85.pdf)   

Το υπουργείο Παιδείας αναφέρει το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών του 

γυμνασίου 

Πίνακας 10: Ωρολόγιο πρόγραμμα Πληροφορικής Γυμνασίου 

Διδακτικό/ 

μαθησιακό 

πεδίο 

Διδακτικό 

μαθησιακό 

αντικείμενο 

Τάξεις 

Α’ Β’ Γ’ 

Τεχνολογία & 

Πληροφορική 

Τεχνολογία 1 1 1 

Πληροφορική 1 1 1 

 

Πίνακας 11: Γνωστικοί στόχοι πληροφορικής γυμνασίου 

Τάξη Άξονες γνωστικού 

περιεχομένου 

Γενικοί στόχοι (γνώσεις, δεξιότητες, 

στάσεις, αξίες) 

Α’ Γυμνασίου 

Γνωρίζω τον υπολογιστή 

ως ενιαίο σύστημα 
 Βασικές έννοιες της 

πληροφορικής 

 Ιστορική διαδρομή της 

εξέλιξης των υπολογιστών 

 Το υλικό του υπολογιστικού 

συστήματος 

 Το λογισμικό του 

υπολογιστικού συστήματος 

 Προστασία υλικού, 

λογισμικού και δεδομένων 

 Εργονομία και προφυλάξεις 

Επικοινωνώ με τον 

υπολογιστή 
 Γραφικό περιβάλλον 

επικοινωνίας 

 Το περιβάλλον παρουσίασης 
του παγκόσμιου ιστού (web 

browser) 

Χρήση εργαλείων 
έκφρασης, επικοινωνίας, 

 Έκφραση (γραφική – 
ζωγραφική) με την βοήθεια 

http://pe19.gr/wp-content/uploads/2012/09/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85.pdf
http://pe19.gr/wp-content/uploads/2012/09/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85.pdf
http://pe19.gr/wp-content/uploads/2012/09/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85.pdf
http://pe19.gr/wp-content/uploads/2012/09/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85.pdf
http://pe19.gr/wp-content/uploads/2012/09/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85.pdf
http://pe19.gr/wp-content/uploads/2012/09/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85.pdf
http://pe19.gr/wp-content/uploads/2012/09/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85.pdf
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ανακάλυψης και 

δημιουργίας 

του υπολογιστή 

 Πληροφόρηση και 

επικοινωνία με την βοήθεια 

του Διαδικτύου (Internet)  

 Οργάνωση, συνεργασία, 
προγραμματισμός, 

συνεισφορά στους σκοπούς 
της ομάδας, ανάληψη 

ευθυνών 

Ο υπολογιστής στο 
σχολείο και στην 

καθημερινή ζωή 

 Χρήσεις του υπολογιστή 
στην καθημερινή μας ζωή 

(στο σχολείο, στο σπίτι, στις 
τράπεζες κ.λ.π) 

Β’ Γυμνασίου 

Γνωρίζω τον υπολογιστή 
ως ενιαίο σύστημα 

 Μονάδες του υπολογιστή 

 Οι υπολογιστές πολυμέσων 

(χαρακτηριστικά τους) και οι 
πολυμεσικές εφαρμογές 

 Αναπαράσταση της 

πληροφορίας στον 

υπολογιστή 

 Σύνδεση υπολογιστών- 
δίκτυα και λειτουργική 

αξιοποίησή τους 

Επικοινωνώ με τον 

υπολογιστή 
 Ανακάλυψη με την 

«βοήθεια» που παρέχει ο 
υπολογιστής  

 Αποθήκευση και διαχείριση 

αρχείων 

Χρήση εργαλείων 

έκφρασης, επικοινωνίας, 
ανακάλυψης και 

δημιουργίας 

 Χρήση εργαλείων: 
αριθμητικής επεξεργασίας 

και γραφικής παρουσίασης 

δεδομένων 

 Εργαλείο παρουσιάσεων 

 Πληροφόρηση και 

επικοινωνία με την βοήθεια 

του διαδικτύου (Internet) 

Ο υπολογιστής στο 
επάγγελμα 

 Αλλαγές και επιπτώσεις στο 
εργασιακό περιβάλλον 

εξαιτίας της εισαγωγής και 
χρήσης των νέων 

τεχνολογιών 

 Διαφαινόμενες ανάγκες 

Γ’ Γυμνασίου 

Γνωρίζω τον υπολογιστή 

ως ενιαίο σύστημα 
 Γλώσσες Προγραμματισμού 

 Βασικά στάδια επίλυσης 

προβλήματος με την χρήση 
υπολογιστή 

 Δημιουργία και εκτέλεση 

προγράμματος 

Χρήση εργαλείων 

έκφρασης, επικοινωνίας, 
ανακάλυψης και 

δημιουργίας 

 Δημιουργία πολυμεσικής 
εφαρμογής 

Ο υπολογιστής στην 

κοινωνία και στον 
πολιτισμό 

 Η επίδραση των ΤΠΕ στην 
επιστήμη, την τέχνη, τον 

πολιτισμό, την γλώσσα, το 

περιβάλλον, την ποιότητα 
ζωής κλπ. 

Ανακτήθηκε από: http://dide.ilei.sch.gr/keplinet/education/info-gym.php 

http://dide.ilei.sch.gr/keplinet/education/info-gym.php
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Το Πρόγραμμα Σπουδών του Ενιαίου Λυκείου περιλαμβάνει (τώρα και για τα 

επόμενα 2 χρόνια) τα εξής μαθήματα: 

Πίνακας 12: Ωρολόγιο πρόγραμμα πληροφορικής λυκείου 

 

Ανακτήθηκε από: http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=1&ep=228 

Μετά από τις πρόσφατες αλλαγές του προγράμματος σπουδών, εισήχθει το μάθημα  

«Ερευνητικής Εργασίας (Project)» που διδάσκεται στην Α΄ τάξη των 

Επαγγελµατικών Λυκείων, όπου ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Facebook και η 

υπηρεσία της οµάδας (group) υποστηρίζει την διδασκαλία.  

Στα τεχνικά επαγγελματικά λύκεια λειτουργεί κύκλος μαθημάτων πληροφορικής, ο 

οποίος συνιστά μία εκτενέστερη απ' ότι στο Γυμνάσιο εισαγωγή σε κάποιες βασικές 

έννοιες της πληροφορικής από κοινού με τεχνικές γνώσεις περί ΤΠΕ, στοχευόμενες 

στην κατάρτιση μελλοντικών τεχνικών και επαγγελματιών για επικουρικές θέσεις 

εργασίας. (Κ. Δραγογιάννης, Χρ. Λαλάς, Π.Παπαδοπούλου, 2013) 

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών (Με εφαρμογή από το 2015) 

Σύμφωνα με τον Τζιμογιάννη σε παρουσίαση του σε συνέδριο της ΗΚΕΠ στα 

Γιάννενα (1-3 Αυγούστου 2011), (Ανακτήθηκε από: 

http://alkisg.mysch.gr/steki/index.php?topic=5316.msg55761#msg55761), το 

ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχει ένα νέο εκπαιδευτικό πλαίσιο για το μάθημα της 

πληροφορικής, το οποίο δημιουργεί προσδοκίες. Παρακάτω παραθέτονται σημαντικά 

σημεία της παρουσίασης. 

http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=1&ep=228
http://alkisg.mysch.gr/steki/index.php?topic=5316.msg55761#msg55761
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1.   Το νέο Π.Σ. Πληροφορικής χαρακτηρίζεται από ανοιχτή φιλοσοφία. Η 

προτεινόμενη διάρθρωση και ο χρονοπρογραμματισμός του περιεχομένου, καθώς και 

τα τεχνολογικά-εκπαιδευτικά περιβάλλοντα είναι ενδεικτικά. Έτσι δίνεται η 

δυνατότητα στον εκπαιδευτικό της Πληροφορικής να κάνει τον 

χρονοπρογραμματισμό και το σχεδιασμό της διάρθρωσης της ύλης, να πάρει 

πρωτοβουλίες και να έχει ελευθερία επιλογής και καθορισμού των εκπαιδευτικών 

τροχιών που θα ακολουθήσει, με βάση τα ιδιαίτερα μαθησιακά χαρακτηριστικά, τις 

εμπειρίες, τις ψηφιακές ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών της τάξης του. 

2.   Προωθείται η ενεργός συμμετοχή, η συνεργασία και η αυτόνομη ανάπτυξη όλων 

των μαθητών στις ΤΠΕ. Οι μαθητές εργάζονται και μαθαίνουν στο εργαστήριο 

υπολογιστών, χρησιμοποιούν ποικίλα εργαλεία ΤΠΕ και υλοποιούν ασκήσεις, 

δραστηριότητες, ολοκληρωμένες εργασίες και σχέδια έρευνας (τόσο στο σχολείο όσο 

και στο σπίτι). 

3.   Κάθε διδακτική ενότητα έχει σχεδιαστεί, ώστε να ολοκληρώνεται σε δύο 

διδακτικές ώρες, οι οποίες θα πρέπει να είναι συνεχόμενες στο ωρολόγιο πρόγραμμα. 

Έτσι επιμηκύνεται ο μαθησιακός χρόνος. 

4.   Εντάσσεται στη σχολική πρακτική του μαθήματος, με συστηματικό τρόπο, μια 

νέα, ιδιαίτερα σημαντική ενότητα, όπου οι μαθητές υλοποιούν μαθησιακά σχέδια 

εργασίας-έρευνας (projects) μικρής και μεγάλης διάρκειας, χρησιμοποιώντας ποικίλα 

εργαλεία των ΤΠΕ. Ενδεικτικά αναφέρονται λογισμικά γενικής χρήσης, επεξεργασίας 

και ανάπτυξης πολυμέσων, εκπαιδευτικά περιβάλλοντα προγραμματισμού και 

ρομποτικής, εκπαιδευτικά λογισμικά (εννοιολογική χαρτογράφηση, προσομοιώσεις 

κ.λπ.), ιστοεξερευνήσεις, εφαρμογές Web 2.0 (wikis, blogs, ηλεκτρονικές συζητήσεις, 

εργαλεία διαμοίρασης) κ.λπ. Αυτά σχεδιάζονται από τον εκπαιδευτικό με βάση τις 

ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, καθώς και τη σύνδεση με την τοπική 

κοινωνία, τη σχολική και κοινωνική ζωή. 

5.   Οι θεματικές ενότητες του Π.Σ. έχουν σχεδιαστεί σε τρόπο ώστε οι μαθησιακοί 

στόχοι να ανταποκρίνονται στο βαθμό ετοιμότητας και ανάπτυξης των μαθητών. Για 

το λόγο αυτό προτείνεται η σπειροειδής προσέγγιση, ώστε ο εκπαιδευτικός να 

επανέρχεται, με κάθε ευκαιρία και ειδικά στα πλαίσια της υλοποίησης των σχεδίων 

έρευνας, σε βασικές ενότητες και σε δραστηριότητες που βασίζονται στη χρήση 

πολλαπλών εργαλείων λογισμικού. 

6.   Τα έργα κάθε μαθητή (ατομικά και ομαδικά) αποθηκεύονται και διατηρούνται 
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σε ηλεκτρονικό φάκελο (e-portfolio), ο οποίος τηρείται τοπικά ή στην ψηφιακή 

πλατφόρμα της τάξης και αξιοποιείται για τη διαμορφωτική και την τελική 

αξιολόγηση των μαθητών. 

7.   Η αξιολόγηση των μαθητών δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική με συμβατικά 

τεστ ή διαγωνίσματα στο χαρτί. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να αξιοποιεί πληροφορίες 

από ποικίλες εργασίες (ασκήσεις, δραστηριότητες, σχέδια έρευνας κ.λπ.), οι οποίες 

αντανακλούν το βαθμό που κάθε μαθητής επιτυγχάνει τους μαθησιακούς στόχους του 

Π.Σ., τόσο για τη διαμορφωτική  όσο και για τη  συνολική-τελική αξιολόγηση κάθε 

μαθητή στο μάθημα.  

Με το νέο πρόγραμμα σπουδών υπάρχει η κατάργηση του μαθήματος της 

πληροφορικής και του προγραμματισμού στο λύκειο με αποτέλεσμα την ύπαρξη 

ποικίλων σχολίων από όλες τις πλευρές. Το μάθημα της πληροφορικής που υπήρχε 

και στην Α’ λυκείου και στην Β’ λυκείου δεν αρκούσε για να μεταδώσει στους 

μαθητές όλα τα απαραίτητα εφόδια και στην Γ’ λυκείου ήταν μάθημα τεχνολογικής 

κατεύθυνσης, πανελλαδικώς εξεταζόμενο, και οι περισσότεροι μαθητές 

ενδιαφέρονταν για την αύξηση του τελικού βαθμού εισαγωγής στην γ’θμια 

εκπαίδευση. Με υπουργική απόφαση θα καταργηθεί πλέον το μάθημα της 

πληροφορικής, αντί να γίνει προσπάθεια αλλαγής του τρόπου διδασκαλίας.  

Σε επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης, τα πανεπιστημιακά τμήματα με τίτλους όπως 

«Επιστήμης Υπολογιστών», «Πληροφορικής», «Μηχανικών Πληροφορικής» κλπ. 

έχουν παρόμοιο πρόγραμμα σπουδών, μπορεί όμως να εντάσσονται σε διαφορετικές 

σχολές. Η εμφάνιση πανεπιστημιακών τμημάτων «Πληροφορικής» στην Ελλάδα 

έγινε το 1980, με την ίδρυση του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και, στη 

συνέχεια, το 1984, με το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών της Σχολής Θετικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τμήματα με παρόμοιους ή πανομοιότυπους 

τίτλους και κυρίως πρακτικό / τεχνολογικό προσανατολισμό υπάρχουν και σε ΑΤΕΙ, 

σε Σχολές Τεχνολογικών Εφαρμογών τετραετούς φοίτησης. Τα περισσότερα από τα 

εν λόγω πανεπιστημιακά τμήματα διαθέτουν και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, 

οδηγώντας στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master of 

Science) ή και Διδακτορικού Διπλώματος (PhD). (Wikipedia,2013) 
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Στην γ’θμια εκπαίδευση κάθε τμήμα είναι αυτόνομο και δεν υπάρχει ενιαίο 

πρόγραμμα σπουδών. Κάθε τμήμα μπορεί να ακολουθεί μία βασική φιλοσοφία, αλλά 

διαμορφώνεται διαφορετικό πρόγραμμα ανάλογα με τις επιλογές που διεξάγει το 

αντίστοιχο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Η βασική αυτή φιλοσοφία και συστάσεις για το 

πρόγραμμα σπουδών συνοψίζεται από την ACM.  

Τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι κάτοχοι σπουδών πληροφορικής είναι:  

 Τεχνική κατανόηση της επιστήμης των υπολογιστών 

 Εξοικείωση με κοινά θέματα και αρχές της πληροφορικής όπως: η 

αφαίρεση, η πολυπλοκότητα, και η εξελικτική αλλαγή, η κοινή χρήση ενός 

κοινού πόρου, η ασφάλεια, και τη σύγκλισή 

 Εκτίμηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της θεωρίας και της πράξης 

 Να έχουν προοπτικές όσο αφορά το επίπεδο συστήματος. Οι απόφοιτοι του 

προγράμματος επιστήμης των υπολογιστών πρέπει να σκέφτονται σε 

πολλαπλά επίπεδα λεπτομέρειας και αφαίρεσης. Θα πρέπει να αναγνωρίσουν 

το πλαίσιο, στο οποίο μπορεί να λειτουργήσει ένα σύστημα ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, καθώς και των αλληλεπιδράσεών του με τους ανθρώπους και το 

φυσικό κόσμο. 

 Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Οι απόφοιτοι πρέπει να κατανοήσουν 

πώς να εφαρμόσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει για την επίλυση 

πραγματικών προβλημάτων, όχι μόνο γράφουν κώδικα και να ενώνουν 

κομμάτια του. Θα πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να βελτιώσουν 

το σύστημα.  

 Εμπειρία πάνω στο έργο. Για να εξασφαλιστεί ότι οι απόφοιτοι μπορούν να 

εφαρμόσουν με επιτυχία τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει, θα πρέπει να έχουν 

εμπλακεί σε τουλάχιστον ένα σημαντικό έργο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 

η εμπειρία αυτή, θα είναι ένα έργο ανάπτυξης λογισμικού. 

 Δέσμευση για δια βίου μάθηση. Οι απόφοιτοι θα πρέπει να 

συνειδητοποιήσουν ότι το πεδίο των υπολογιστών προχωρά με ταχείς 

ρυθμούς, και πρέπει να διαθέτουν γερές βάσεις που να τους επιτρέπουν και να 

τους ενθαρρύνουν να συνεχίσουν τις σχετικές δεξιότητες, παράλληλα με την 

εξέλιξη στον τομέα. Συγκεκριμένες γλώσσες και τεχνολογικές πλατφόρμες 

αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Ως εκ τούτου, οι απόφοιτοι πρέπει να 
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συνειδητοποιήσουν ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να μαθαίνουν και να 

προσαρμόζουν τις δεξιότητές τους σε όλη τους σταδιοδρομία. Για να 

αναπτύξουν αυτή την ικανότητα, οι μαθητές θα πρέπει να εκτίθενται σε 

πολλές γλώσσες προγραμματισμού, εργαλεία, μοντέλα και τεχνολογίες, καθώς 

και σε θεμελιώδεις αρχές που θα διέπουν όλη την εκπαίδευσή τους.  

 Δέσμευση για επαγγελματική ευθύνη. Οι απόφοιτοι θα πρέπει να 

αναγνωρίσουν τα κοινωνικά, νομικά, ηθικά και πολιτιστικά ζητήματα που 

συνδέονται με την πειθαρχία του υπολογισμού. Πρέπει να αναγνωρίσουν ότι 

τα περαιτέρω κοινωνικά, νομικά και ηθικά πρότυπα ποικίλλουν διεθνώς. Θα 

πρέπει να είναι γνώστες της αλληλεπίδρασης των ηθικών ζητημάτων, των 

τεχνικών προβλημάτων και των αξιών που παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη των υπολογιστών συστημάτων. Οι επαγγελματίες πρέπει να 

κατανοήσουν την ατομική και συλλογική ευθύνη τους και τις πιθανές 

συνέπειες της αποτυχίας. Θα πρέπει να κατανοήσουν τα δικά τους όρια, 

καθώς και τους περιορισμούς των εργαλείων τους. 

 Επικοινωνία και οργανωτικές δεξιότητες. Οι πτυχιούχοι πρέπει να έχουν 

την ικανότητα να κάνουν αποτελεσματικές παρουσιάσεις σε μια σειρά από 

ακροατήρια για τα τεχνικά προβλήματα και τις λύσεις τους. Αυτό μπορεί να 

συνεπάγεται πρόσωπο -με- πρόσωπο επαφή, γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή 

επικοινωνίας. Θα πρέπει να είναι έτοιμοι να λειτουργήσουν αποτελεσματικά 

ως μέλη των ομάδων. Οι απόφοιτοι θα πρέπει να είναι σε θέση να 

διαχειριστούν τη προσωπική τους μάθηση και την ανάπτυξη, 

συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου διαχείρισης προτεραιοτήτων, και την 

πρόοδο τους. 

 Ευαισθητοποίηση για την ευρεία εφαρμογή της πληροφορικής. Οι 

εφαρμογές των υπολογιστών προγραμμάτων δημιουργούν  επιπτώσεις σχεδόν 

σε κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής. Οι απόφοιτοι θα πρέπει να κατανοήσουν 

το πλήρες φάσμα των δυνατοτήτων που προσφέρονται στον τομέα της 

πληροφορικής. Επίσης, θα πρέπει να κατανοήσουν ότι η πληροφορική 

αλληλεπιδρά με πολλούς διαφορετικούς τομείς. Οι λύσεις για πολλά 

προβλήματα απαιτούν πολλές δεξιότητες και γνώσεις. Ως εκ τούτου, οι 

απόφοιτοι πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν και να μάθουν από 

εμπειρογνώμονες σε διαφορετικούς τομείς σε όλη τους την σταδιοδρομία. 
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Στον επόμενο πίνακα φαίνεται μία γενική επισκόπηση του αριθμού των βασικών 

ωρών ενός προγράμματος πληροφορικής και οι βασικές αλλαγές από το 2008 και το 

2001.  

Πίνακας 13: Επισκόπηση των βασικών ωρών ενός προγράμματος πληροφορικής 

 

(Ανακτήθηκε από: http://ai.stanford.edu/users/sahami/CS2013/final-draft/CS2013-

final-report.pdf ) 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου παιδείας βλέπουμε τα παρακάτω: 

Το εργαστήριο πληροφορικής του γενικού λυκείου 

Με την πρόσφατη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση εισήχθη η Πληροφορική  σε όλα τα 

Λύκεια. Δημιουργήθηκαν Εργαστήρια Πληροφορικής. Το κάθε Εργαστήριο 

περιλαμβάνει δώδεκα σταθμούς εργασίας (workstations), έναν εξυπηρετητή (server), 

έναν εκτυπωτή laser, έναν έγχρωμο εκτυπωτή inkjet, έναν σαρωτή (scanner), modem, 

ψηφιακή κάμερα, ένα σύστημα προβολής της οθόνης του Η/Υ (βιντεοπροβολέα), 

έναν σταθεροποιητή τάσης (UPS) και ethernet hub. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

είναι υψηλής ταχύτητας και υπερσύγχρονης τεχνολογίας, διαθέτουν CD-drive, Zip-

drive, CD-recorder, κάρτα γραφικών υψηλής ανάλυσης, έγχρωμη οθόνη υψηλής 

ανάλυσης και ποιότητας, ηχεία και ακουστικά, μεγάλη μνήμη, σκληρό δίσκο κτλ. Τα 

μηχανήματα είναι δικτυωμένα σε τοπικό δίκτυο μέσω του Ethernet hub και έχουν 

πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Internet). Το λογισμικό περιλαμβάνει δύο λειτουργικά 

συστήματα (τύπου Windows NT και τύπου Linux), λογισμικό εφαρμογών γραφείου 

http://ai.stanford.edu/users/sahami/CS2013/final-draft/CS2013-final-report.pdf
http://ai.stanford.edu/users/sahami/CS2013/final-draft/CS2013-final-report.pdf
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(επεξεργαστή κειμένου, λογιστικό φύλλο, βάση δεδομένων, πρόγραμμα 

παρουσιάσεων, ζωγραφική κτλ), λογισμικό επεξεργασίας ήχου, εικόνας και κίνησης, 

λογισμικό πλοήγησης στο διαδίκτυο Internet, δύο οπτικές (visual) γλώσσες 

προγραμματισμού τύπου Basic και Pascal, λογισμικό Proxy server, Web server και 

Mail server. Τα Εργαστήρια Πληροφορικής του Γενικού Λυκείου  καλύπτουν τις 

ανάγκες των μαθημάτων Πληροφορικής του Γενικού Λυκείου, που είναι: Εφαρμογές 

Πληροφορικής - Υπολογιστών, Λειτουργικά Συστήματα, Πολυμέσα, Δίκτυα, Αρχές 

Προγραμματισμού και Λογισμικό Εφαρμογών. Επίσης υπό την εποπτεία του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου έχουν εκπονηθεί τα Διδακτικά Πακέτα (βιβλίο μαθητή, 

τετράδιο εργασίας μαθητή και βιβλίο καθηγητή) για κάθε ένα από τα παραπάνω 

μαθήματα. Παράλληλα με την εγκατάσταση των Εργαστηρίων Πληροφορικής έγινε 

επιμόρφωση των καθηγητών Πληροφορικής των Λυκείων σχετικά με το υλικό και 

λογισμικό των Εργαστηρίων και τα Διδακτικά Πακέτα. Όλα τα παραπάνω έργα 

συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό κράτος και 

εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ) του Υπουργείου Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Η πληροφορική στο Δημοτικό (α’θμια) 

Πίνακας 14: Γνωστικοί στόχοι της πληροφορικής στο δημοτικό 

Τάξη Άξονες γνωστικού 

περιεχομένου 

Γενικοί στόχοι 

(γνώσεις δεξιότητες, 

στάσεις και αξίες) 

Ενδεικτικές 

Θεμελιώδεις 

έννοιες Διαθεµατικής 

προσέγγισης 

Α-Β Γνωρίζω τον 

Υπολογιστή 

Αναγνώριση και 

λειτουργία των 

φυσικών µονάδων  

ενός τυπικού 

υπολογιστικού 

συστήµατος  

Προφυλάξεις, 

εργονοµία. 

Σωστή θέση του 

σώµατος. 

Αναγνώριση της 

χρήσης του υπολογιστή 

και 

της χρήσης του στο 

άµεσο οικογενειακό 

και 

κοινωνικό περιβάλλον. 

Τεχνολογία 

Σύστηµα 

Υγιεινή 

Συνεργασία 

 Παίζω και µα- 

θαίνω µε τον 

υπολογιστή 

Παίζω και µαθαίνω - 

 µε τον 

υπολογιστή 

Λειτουργία 

Πρόοδος 

Ταχύτητα 
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Έκφραση 

 Επικοινωνώ 

Ηλεκτρονικά 

Επίδειξη επιλεγμένων 

τόπων του Διαδικτύου 

(www). 

Επικοινωνία 

Χώρος-Χρόνος 

Ταχύτητα, Πρόοδος 

Γ-Δ Γνωρίζω τον 

Υπολογιστή 

Πρώτη γνωριµία µε το 

γραφικό περιβάλλον 

επικοινωνίας (GUI) του 

υπολογιστή. 

Τεχνολογία, Πρόοδος 

Επικοινωνία, 

Οργάνωση 

Συµβολισµός 

 Παίζω και µα- 

θαίνω µε τον 

υπολογιστή 

Πληκτρολόγηση απλού 

κειµένου, ζωγραφική. 

Αναζήτηση 

πληροφοριών σε 

λεξικά, εγκυ- 

κλοπαίδειες κ. ά. 

Αποθήκευση και 

άνοιγµα αρχείου 

αρχικά µε 

βοήθεια και στη 

συνέχεια µε σταδιακή 

αυτονόμηση 

Χώρος-Χρόνος 

Οργάνωση, 

Ταξινόµηση 

Μεταβολή, 

Προσαρµογή 

 Επικοινωνώ 

Ηλεκτρονικά 

Επίσκεψη επιλεγμένων 

τόπων του Διαδικτύου - 

 (www). 

Επικοινωνία 

Χώρος-Χρόνος 

Ε-Δ Γνωρίζω τον 

Υπολογιστή 

Ο υπολογιστής ως 

ενιαίο σύστηµα. 

Σύστηµα 

Οργάνωση 

 Γράφω και ζωγαφίζω - 

 

Απλή µορφοποίηση 

κειµένου. 

Ενσωµάτωση εικόνας 

σε κείµενο. 

Αποθήκευση και 

ανάκτηση αρχείου. 

Δηµιουργία 

Έκφραση 

Χώρος-Χρόνος 

Οργάνωση 

 Υπολογίζω και 

κάνω γραφήματα  

 

Παρουσίαση στοιχείων 

σε πίνακα. 

Δηµιουργία απλών 

γραφηµάτων. 

Δηµιουργία, Έκφραση 

Χώρος-Χρόνος 

Οργάνωση 

 Ελέγχω και 

προγραµµατίζω - 

Χρήση µιας απλής 

γλώσσας 

προγραµµατισμού- 

(Logo like) για τον 

έλεγχο και τον 

προγραμματισμό - 

του υπολογιστή. 

Πρόβληµα 

Οργάνωση, Διάκριση 

Μεταβολή, 

Προσαρµογή 

Επικοινωνία 

Αλληλεπίδραση 

 Δημιουργώ - 

Ανακαλύπτω - 

Ενημερώνομαι 

Αναζήτηση, συλλογή, 

επιλογή πληροφοριών. 

Κριτική επεξεργασία, 

παρουσίαση. 

Οργάνωση 

Διάκριση 

Επεξεργασία 

Αλληλεπίδραση 

 Επικοινωνώ 

Ηλεκτρονικά 

Χρήση ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου (e-mail) 

αρχικά µε βοήθεια και 

στη συνέχεια µε 

σταδιακή- 

αυτονόµηση. 

Επικοινωνία 

Χώρος-Χρόνος 

Τεχνολογία 

Πρόοδος 

 Ο υπολογιστής 

και οι εφαρμογές - 

του 

Χρήση του υπολογιστή 

στην καθηµερινή ζωή. 

Συζήτηση. 

Προβληµατισµοί. 

Τεχνολογία 

Επικοινωνία, 

Συνεργασία 

Μεταβολή, Ισορροπία 

Αλληλεξάρτηση 

Χώρος-Χρόνος 
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Στάση, Πρόβληµα 

Προσαρµογή, 

Αξιοποίηση 

Εκμετάλλευση 

Ανακτήθηκε από: 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE

%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%BA%CE%B1

%CE%B9%20%CE%9D%CE%AD%CE%B5%CF%82%20%CE%A4%CE%B5%CF%87%

CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%A4%

CE%A0%CE%95%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%B

A%CF%8C.pdf 

 

4.3 Προγραμματισμός 

4.3.1 Ορισμός 

«Προγραμματισμός υπολογιστών (computer programming), σύμφωνα με την 

Wikipedia, καλείται το σύνολο των διαδικασιών σύνταξης ενός υπολογιστικού 

προγράμματος, συνήθως ως υλοποίηση κάποιων αλγορίθμων, ύστερα από 

προσεκτική σχεδίαση, για την αυτοματοποιημένη εκτέλεση εργασιών ή επίλυση 

κάποιου υπολογιστικού προβλήματος από έναν υπολογιστή. Ο προγραμματισμός 

περιλαμβάνει επίσης τον έλεγχο του προγράμματος για την επαλήθευση της 

ακρίβειας και της ορθότητάς του (αποσφαλμάτωση), και την προπαρασκευή των 

οδηγιών με τις οποίες ένας υπολογιστής θα εκτελέσει τις εντολές που καθορίζονται 

στις προδιαγραφές του προγράμματος. Θεμελιώδη ρόλο στον υπολογιστικό 

προγραμματισμό διαδραματίζουν οι χιλιάδες διαφορετικές γλώσσες 

προγραμματισμού, δηλαδή οι προτυποποιημένες τυπικές γλώσσες απαραίτητες για τη 

σύνθεση ενός προγράμματος. Ο πηγαίος κώδικας του προγράμματος, το κείμενο που 

έχει συνταχθεί σε μία γλώσσα προγραμματισμού, πρέπει στη συνέχεια να 

μεταφραστεί σε γλώσσα μηχανής από εξειδικευμένο λογισμικό (μεταγλωτιστής), 

ώστε να είναι σε θέση να εκτελεστεί από τον υπολογιστή».  

Ο προγραμματισμός και ιδιαίτερα στα εισαγωγικά στάδια είναι ένα πάρα πολύ 

δύσκολο κομμάτι για τους μαθητές. Υπάρχει μία κοινή αντίληψη ότι η πορεία 

εκμάθησης του προγραμματισμού είναι πολύ δύσκολη, εξού και τα μεγάλα ποσοστά 

αποτυχίας στην εισαγωγική φάση του προγραμματισμού. Αν δεν υπάρχει αλλαγή σε 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9D%CE%AD%CE%B5%CF%82%20%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%A4%CE%A0%CE%95%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9D%CE%AD%CE%B5%CF%82%20%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%A4%CE%A0%CE%95%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9D%CE%AD%CE%B5%CF%82%20%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%A4%CE%A0%CE%95%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9D%CE%AD%CE%B5%CF%82%20%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%A4%CE%A0%CE%95%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9D%CE%AD%CE%B5%CF%82%20%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%A4%CE%A0%CE%95%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9D%CE%AD%CE%B5%CF%82%20%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%A4%CE%A0%CE%95%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdf
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B7%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%84%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
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αυτή την νοοτροπία, τα ποσοστά των μαθητών που παίρνουν πτυχίο στην επιστήμη 

των υπολογιστών θα μειώνονται συνεχώς, αντί να αυξάνονται λόγω της ζήτησης.  

Επιπλέον, μέχρι πρότινος σε πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν επιτρέπονταν η χρήση 

του internet κατά την διάρκεια του μαθήματος με σκοπό να μην αποσπάται η 

προσοχή των μαθητών. Μελέτες και έρευνες, σύμφωνα με τους Ayse Begum 

Aydinol, Ozgur Gultekin (2010), απέδειξαν ότι με την χρήση ων εργαλείων Web 2.0 

(και των κοινωνικών δικτύων), μπορεί να αυξηθεί η παραγωγικότητα και ο 

ενθουσιασμός των μαθητών. Σε πολλές περιπτώσεις, οι μαθητές ανέπτυξαν και τις 

προγραμματιστικές τους δεξιότητες με τα εργαλεία αυτά, αφού μπορούσαν να βρουν 

πιο εύκολα λύση για το πρόβλημά τους και να λύσουν τις απορίες τους.  

 

4.3.2 Διδασκαλία προγραμματισμού 

Ο προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών συνήθως έχει μετρηθεί ως ενιαία 

δραστηριότητα ωστόσο, έχει ξεχωριστές και διακριτές φάσεις, όπως (α) ο καθορισμός 

των προδιαγραφών του προβλήματος, (β) ο σχεδιασμός του προγράμματος, (γ) η 

κωδικοποίηση, και (δ) ο εντοπισμός σφαλμάτων. 

Ορισμένες μελέτες έχουν διερευνήσει τους διάφορους παράγοντες που προβλέπουν 

την ικανότητα των μαθητών να μάθουν προγραμματισμό και συνεπώς και την εν 

λόγω μάθηση. Τέτοιοι παράγοντες, σύμφωνα με τους Pea & Kurland (1984) είναι:  

(α) μαθηματική ικανότητα,  

(β) ικανότητα επεξεργασίας,  

(γ) αναλογική σκέψη,  

(δ) υπό όρους λογική, 

(ε) διαδικαστική σκέψη 

(στ) χρονική συλλογιστική και 

(ζ) εμπειρία  

Στάδια εκμάθησης προγραμματισμού 
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Οι ερευνητές εντόπισαν ότι οι μαθητές περνούν μέσα από διάφορα στάδια για την 

εκμάθηση προγραμματισμού.  Για παράδειγμα, οι μαθητές του δημοτικού έδειξαν 

τρεις φάσεις (Kull, 1986). Κατά το πρώτο στάδιο, τα παιδιά κρατούν σημειώσεις, 

αντιγράφουν τον κώδικα από το notebook στην οθόνη του επεξεργαστή, και συχνά 

αναγνωρίζουν τα σφάλματα στον κώδικα. Στη συνέχεια τρέχουν τις  διαδικασίες, 

σημειώνουν τα σφάλματα και μαθαίνουν πώς να τα επεξεργαστούν. Σύντομα 

γράφουν μόνο τις κινήσεις που πραγματοποίησαν και όχι το θεωρητικό υπόβαθρο. 

Κατά το δεύτερο στάδιο, τα παιδιά αναγνωρίζουν ότι αυτή η διαδικασία ήταν 

δυσκίνητη και αρχίζουν να σχεδιάζουν πολλές κινήσεις, καταγράφοντας τες, στη 

συνέχεια και ελέγχοντας την ακρίβεια. Στο τρίτο στάδιο, τα παιδιά αρχίζουν να 

γράφουν και να διεκπεραιώνουν ολόκληρες διαδικασίες ταυτόχρονα. Ο χρόνος που 

δαπανάται για κατάρτιση και σημειώσεις αποτελούσε ένα σημαντικό αναπτυξιακό 

βήμα στην αποτελεσματική εκμάθηση του προγραμματισμού.  

Ο  Douglas H. Clements αναφέρει πως μεγαλύτεροι μαθητές παρουσιάζουν τρία 

στάδια της μάθησης της γλώσσας  προγραμματισμού Logo,  σύμφωνα με τον 

Howe,(1980):  

(α) προϊόν προσανατολισμού, στο οποίο ο μαθητής προσπαθεί να παράγει 

αποτελέσματα χωρίς ανησυχία για το ποιά μέθοδος χρησιμοποιείται  

(β) στυλ-συνειδητή, στο οποίο γίνεται προσπάθεια να προγραμματίσουν σε ένα 

σωστό στυλ και  

(γ) η δημιουργική επίλυση προβλημάτων, στο οποίο η γλώσσα προγραμματισμού 

Logo χρησιμοποιήθηκε για αναλυτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της 

προσαρμογής των άλλων διαδικασιών και τη χρήση των σχεδίων για την επίλυση των 

προβλημάτων. 

Μοντέλα μάθησης προγραμματισμού, σύμφωνα με τον Τζιμογιάννη (2005) 

 Συμπεριφορικό (Behavioral), 

 Ανακαλυπτικό  (Programming by discovery) και   

 Εποικοδομητικό (Constructive) 
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Στο συμπεριφορικό μοντέλο ο δάσκαλος μεταδίδει τις κατάλληλες 

προγραμματιστικές γνώσεις στους μαθητές που καλούνται να τις εφαρμόζουν, στη 

συνέχεια, στο περιβάλλον μιας γλώσσας. Οι ρόλοι των δύο μερών βρίσκονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 15: Συμπεριφορικό μοντέλο - ρόλοι 

 

Το ανακαλυπτικό μοντέλο μάθησης επικεντρώνεται στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών 

περιβαλλόντων που θα βοηθούν αποτελεσματικά τους αρχάριους προγραμματιστές 

(μαθητές ή φοιτητές) στη σύνταξη προγραμμάτων. 

Πίνακας 16: Ανακαλυπτικό μοντέλο - ρόλοι 

 

Το εποικοδομητικό μοντέλο έχει ως βασική διδακτική παραδοχή ότι οι γνώσεις δεν  

μεταδίδονται αλλά «οικοδομούνται» και αναδομούνται ατομικά από τον μαθητή, ο 

οποίος είναι υπεύθυνος για τη μάθησή του. 
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Πίνακας 17: Εποικοδομητικό μοντέλο - ρόλοι 

 

Γενικά 

Η εκμάθηση του προγραμματισμού έχει αλλάξει άρδην τα τελευταία χρόνια με την 

βοήθεια, ωστόσο, της εξέλιξη της τεχνολογίας. Τείνει να γίνει πιο μαθητοκεντρική 

και εξατομικευμένη. Πολλοί, βέβαια, είναι και οι παράγοντες που επηρεάζουν και 

καθορίζουν την έκβαση μίας διδακτικής ώρας. Τέτοιοι είναι: το στυλ διδασκαλίας 

που χρησιμοποιεί ο διδάσκοντας, ο ρόλος και ο βαθμός καθοδήγησης των μαθητών, 

τα διαθέσιμα μέσα, οι διδακτικές πρακτικές, η αρχική γλώσσα που προσπαθούν να 

μάθουν σε αυτή τις εισαγωγικές έννοιες για τον προγραμματισμό, οι εκδόσεις των 

γλωσσών προγραμματισμού, το υπόβαθρο των μαθητών κ.ο.κ. Μία από της 

μεγαλύτερες προκλήσεις στην επιστήμη των υπολογιστών είναι οι εκπαιδευτές να 

μπορούν να καθοδηγούν τους μαθητές τους μέσω της διαδικασίας επίλυσης 

προβλήματος.  

Ο τυπικός μαθητής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σπάνια, δυστυχώς, συναντά 

θέματα της επιστήμης των υπολογιστών. Το πρόγραμμα σπουδών σε πολλά 

εκπαιδευτικά ιδρύματα τείνει να επικεντρωθεί σε μαθήματα κατάρτισης ΤΠΕ και όχι 

σε Computer Science περιεχόμενο. Οι μαθητές διαμαρτύρονται ότι οι ΤΠΕ είναι πιο 

βαρετές και φαίνεται από την απόρριψη των θέσεων εργασίας που είναι σχετικές με 

το αντικείμενο του προγραμματισμού. Υπάρχει μια πεποίθηση ότι ο 

προγραμματισμός συνεπάγεται κάτι περισσότερο από την εκμάθηση του πώς να 

χρησιμοποιούν υπολογιστές. Οι φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί έχουν συχνά ελλειπή  

ιδέα για το τι συνεπάγεται ο προγραμματισμός. Ακόμη και μεταξύ των πρωτοετών 

φοιτητών του πανεπιστημίου επικρατεί η έκπληξη στο περιεχόμενο του αναλυτικού 

προγράμματος. Άλλα θέματα είναι, οι απόψεις των ίδιων εκπαιδευτικών για τις δικές 
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τους γνώσεις πάνω στο αντικείμενο και τις πτυχές της πληροφορικής και τα 

συγκεκριμένα εργαλεία διδασκαλίας. Ακόμα, ενδιαφέρουσες μελέτες περιπτώσεων 

κοιτάζουν τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών να ενθουσιάσουν τους φοιτητές- 

ιδιαίτερα σε νεότεροι σε ηλικία- με υπολογιστικές έννοιες.  

Τα κίνητρα για τους μαθητές χωρίζονται σε κατηγορίες: 

 Αναψυχή (recreation) 

 Συνάφεια (relevance) 

 Σχέση (regard) 

 Ανταμοιβή (reward) 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών φαίνεται ότι προσελκύονται από ένα αίσθημα 

αναψυχής και έχει ροπή προς την απόλαυση. Όταν προτείνονται συγκεκριμένοι 

τρόποι για να γίνει η χρήση υπολογιστών διασκέδαση, συνήθως πολλοί καθηγητές 

παραπέμπουν τους μαθητές στα παιχνίδια, (τα κλασικά για να παίξουν και να 

ασχοληθούν με το πρόγραμμα ή άλλα, όπως την κατασκευή ρομπότ ή τον σχεδιασμό 

εφαρμογών) ή κλιπ από ταινίες ή το YouTube. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί πρότειναν 

ότι οι μαθητές θα πρέπει να ενδιαφέρονται περισσότερο στην επιστήμη των 

υπολογιστών, αν μπορούσαν να αναγνωρίζουν τη σημασία της για τη ζωή τους. Για 

παράδειγμα, ένας καθηγητής ανέφερε ότι οι μαθητές βρίσκουν τον προγραμματισμό 

«βαρετό», αλλά το μόνο πράγμα που πραγματικά λειτουργεί είναι η HTML, καθώς 

μπορούν να μεταφέρουν τον κώδικα στην πραγματικότητα και να δουν πως δουλεύει. 

Για κάποιους εκπαιδευτικούς, η συνάφεια με την πραγματική ζωή ενθαρρύνει την 

αναγνώριση ότι η επιστήμη των υπολογιστών είναι μια ελκυστική σταδιοδρομία. 

Ακόμα, βελτίωση μπορεί να επέλθει στους μαθητές από την δημιουργία μίας θετικής 

αίσθησης του να είσαι μέλος μιας ομάδας που είναι σεβαστή. Για να ενδιαφερθούν 

περισσότερο οι μαθητές στην επιστήμη των υπολογιστών, οι εκπαιδευτικοί πρότειναν 

οι μαθητές να απολαύσουν την διαδικασία κάνοντας κάτι οι ίδιοι, το οποίο να 

συνδέεται με το θέμα αυτό. Πράγματι, οι περισσότερες από τις προτάσεις για 

δραστηριότητες μάθησης επικεντρώνεται στο σχεδιασμό λογισμικού – σχεδιασμό 

παιχνιδιών και σχεδιασμό κινητών εφαρμογών. Λίγοι εκπαιδευτικοί πρότειναν τη 

μάθηση με το παιχνίδι. Άλλες προτάσεις για τη βελτίωση της εικόνας του 
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προγραμματισμού είναι η χρηματοδότηση ταινιών ή προγραμμάτων στην τηλεόραση 

ή διαφήμιση μέσω κάποιας διασημότητας που εγκρίνει τον προγραμματισμό (τέτοια 

διαφήμιση έχει γίνει από το code.org ονομάζεται “Code stars” 

http://www.youtube.com/watch?v=dU1xS07N-FA). Το κεντρικό ρεύμα που διατρέχει το 

θέμα των κινήτρων για τους φοιτητές ήταν η απόλαυση της ανταμοιβής. Ενώ οι άλλες 

πηγές είναι πιο άμεσες, η ανταμοιβή δίνει υποσχέσεις για το μέλλον. Κάποιοι 

εκπαιδευτικοί αναφέρουν μια αίσθηση της ολοκλήρωσης μετά την πραγματοποίηση 

ενός προγράμματος, ενώ άλλοι έγραψαν για πιο συγκεκριμένες ανταμοιβές, όπως 

βραβεία του διαγωνισμού, μελλοντικά κέρδη ή ενδιαφέρον να ακολουθήσουν αυτή 

την σταδιοδρομία.  

Άλλες προτάσεις αφορούν εξωσχολικές δραστηριότητες, όπως οι λέσχες 

υπολογιστών, οι προσκεκλημένοι ομιλητές και οι σχολικές εκδρομές και μια 

πληθώρα εξωτερικών γεγονότων και δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένων των 

πανεπιστημίων και της βιομηχανίας. Σχεδόν το ένα τρίτο των ατόμων προσφέρουν 

συγκεκριμένα παραδείγματα με τύπους δεξιοτήτων προγραμματισμού (δημιουργία 

παιχνιδιού) ή  λογισμικό/εργαλεία (Lego Mindstorms, Raspberry Pi, Scratch, η 

ρομποτική). Πολλοί καθηγητές είναι ενθουσιασμένοι με την υποδοχή των επισκεπτών 

στα σχολεία για να δώσουν ομιλίες, αλλά αναφέρονται επίσης στην ανάγκη για 

ευκαιρίες που μπορεί να λάβει η τάξη τους έξω από το σχολείο, έτσι ώστε να 

μπορούν να βιώσουν την επιστήμη των υπολογιστών σε άλλες ρυθμίσεις σχετικές με 

την εργασία ή τη διασκέδαση. Μόνο μερικά πανεπιστήμια αναφέρονται στον σκοπό 

αυτό και από αυτά, οι μνείες ήταν σχετικές με τη γενικευμένη «πρακτική» ή την 

δοκιμή κάποιων ημερών σε επιχειρήσεις ή στο να προταθεί μία κατάλληλη 

επιχείρηση για μια επίσκεψη. Η ιδέα των διαγωνισμών προτάθηκε επίσης ως ένας 

διασκεδαστικός τρόπος για να εμπλέξει τους μαθητές στο αντικείμενο, αλλά και ως 

ευκαιρία για την πληροφορική/IT βιομηχανία να προωθήσει μια θετική εικόνα της 

σταδιοδρομίας. 

Ένα άλλο ζήτημα είναι και η διδακτέα ύλη και ο τρόπος με τον οποίο θα διδάσκεται 

στους μαθητές. Είναι σαφές ότι η πιο επιθυμητή αλλαγή στο πρόγραμμα σπουδών 

είναι η προσθήκη του προγραμματισμού στο πρόγραμμα σπουδών (ακόμα και σε 

μικρότερες τάξεις). Κάποιοι εκπαιδευτικοί συζήτησαν τις διαφορές μεταξύ των ΤΠΕ, 

όπως διδάσκεται και την επιστήμη των υπολογιστών και του προγραμματισμού και  

http://www.youtube.com/watch?v=dU1xS07N-FA
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φαίνεται ότι σηματοδοτεί μια ουσιαστική διαφορά για τους εκπαιδευτικούς. Οι 

εκπαιδευτικοί συζήτησαν την ιδέα ότι η καμπύλη μάθησης στην πληροφορική πρέπει 

να αντιμετωπιστεί. Μερικοί καθηγητές τόνισαν το υψηλότερο άκρο της καμπύλης 

μάθησης, σχολιάζοντας ότι οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν τον 

προγραμματισμό υψηλότερου επιπέδου στο σχολείο, αν ήθελαν. Μαζί με τις 

παρατηρήσεις για το τι να διδάξουν, πολλοί δάσκαλοι αναρωτήθηκαν και το πότε να 

το διδάξουν. Το «νωρίς» είναι το κυρίαρχο αίσθημα. Πολλοί εκπαιδευτικοί ακόμα και 

στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέφεραν τα επτά έτη ως κατάλληλα, άλλοι τα οκτώ και 

εννέα, και άλλοι όταν οι μαθητές είναι μεταξύ 12 και 14 ετών. Ένας καθηγητής 

εξήγησε ότι αυτό γίνεται επειδή στις ακόλουθες ηλικίες, οι μαθητές μπορούν να 

επιλέξουν μαθήματα για να ακολουθήσουν. Ωστόσο, άλλοι εκπαιδευτικοί πρότειναν 

την έναρξη των υπολογιστών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μερικοί δάσκαλοι 

επέλεξαν να σχολιάσουν ότι αισθάνθηκαν ότι θα πρέπει να δοθεί στους μαθητές 

επιλογή για το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει το μάθημα της πληροφορικής και ο 

προγραμματισμός. Λίγοι σχολίασαν ότι οι υπολογιστές δεν ήταν για όλους. Πολλοί 

τόνισαν μεταξύ των άλλων εννοιών και τη στήριξη που πρέπει να έχουν οι καθηγητές. 

Αρκετοί αναγνωρίζουν την ανάγκη για επιπλέον γνώσεις που πρέπει να λάβουν οι 

καθηγητές και ότι μία μεγαλύτερη υποστήριξη θα μπορούσε να προσφερθεί σε 

εκπαιδευτικούς για να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σε σχέση με τον 

προγραμματισμό. Πολλοί πιστεύουν επίσης ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθούν 

περισσότερο και οι πτυχιούχοι να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα. Ακόμα 

πολλοί καθηγητές, υπεδείκνυαν την ανάγκη για έτοιμα σχέδια μαθήματος και κάποιοι 

πρότειναν ένα κεντρικό δικτυακό τόπο για να τα συγκεντρώσουν, ώστε να είναι 

προσβάσιμα σε όλους και να μπορούν να διαμοιράζονται πληροφορίες και πόρους. 

Μερικοί καθηγητές σημείωσαν την ανάγκη για χρηματοδότηση για να 

εκσυγχρονίσουν τους διαθέσιμους πόρους, και άλλοι τόνισαν ότι οι πόροι θα πρέπει 

να είναι δωρεάν. Ένας καθηγητής επεσήμανε το πρόβλημα της υποδομής των 

σχολείων που μπορεί να περιορίσει τους μαθητές και τους καθηγητές, όπως την 

πρόσβαση στο δίκτυο, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολο για τους μαθητές να έχουν 

την ελευθερία να πειραματιστούν.  
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Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν και τις δυσκολίες που συναντούν για να εμπλέξουν τα 

κορίτσια στην επιστήμη των υπολογιστών και στον προγραμματισμό και να  

προσπαθούν να τα ενθαρρύνουν στον τομέα αυτό. (Jonathan Black, 2013) 

 

4.3.2.1 Προγραμματισμός στην Ελλάδα 

Η διδασκαλία του προγραμματισμού και της αλγοριθμικής στο Ενιαίο Λύκειο 

αποτελεί βασική συνιστώσα του Προγράμματος Σπουδών. Σύμφωνα με το 

Πρόγραμμα Σπουδών (ΥΠΕΠΘ 1998), οι ειδικοί σκοποί της διδασκαλίας του 

προγραμματισμού στο Ενιαίο Λύκειο είναι οι μαθητές:  

 να αναπτύξουν αναλυτική και συνθετική σκέψη 

 να αποκτήσουν ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα 

 να μπορούν να επιλύουν απλά προβλήματα σε προγραμματιστικό περιβάλλον  

 να αναπτύξουν δεξιότητες αλγοριθμικής προσέγγισης (ανάλυση 

προβλήματος, σχεδίαση αλγορίθμου, δομημένη σκέψη, αυστηρότητα 

έκφρασης) 

 να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους 

Πλαίσιο γνώσεων στον προγραμματισμό στα ελληνικά σχολεία 

Πίνακας 18: Πλαίσιο γνώσεων στον προγραμματισμό στα ελληνικά σχολεία 

 Δηλωτική γνώση Διαδικαστική Γνώση 

Συντακτική Γνώση Γνώση των ιδιαίτερων 

συντακτικών 

χαρακτηριστικών της 

γλώσσας, όπως:  

 Γνώση της 

σημασίας του 

ερωτηματικού 

στην Pascal, ως 

δήλωση του 

τέλους εντολής  

 Γνώση του 

τρόπου δήλωσης 

σταθερών, 

μεταβλητών και 

Δεξιότητες εφαρμογής 

κανόνων σύνταξης για 

την ανάπτυξη 

προγραμμάτων, όπως:  

 Δεξιότητα ορθής 

διατύπωσης και 

ελέγχου της 

σύνταξης 

εμφωλευμένων 

δομών επιλογής  

 Δεξιότητα ορθής 

διατύπωσης και 

ελέγχου της 

σύνταξης 
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τύπων δεδομένων, 

πινάκων, 

υποπρογραμμάτω

ν 

 Γνώση χειρισμού 

λογικών 

δεδομένων και 

σύνταξης 

συνθηκών 

επαναληπτικών 

δομών 

 Δεξιότητα 

αναζήτησης μιας 

τιμής που έχει 

καταχωριστεί σε 

έναν πίνακα 

δεδομένων 

Εννοιολογική Γνώση Κατανόηση της σημασίας 

των δράσεων που 

υλοποιούνται στο 

εσωτερικό του 

υπολογιστή κατά την 

εκτέλεση του 

προγράμματος: 

 Κατανόηση της 

έννοιας της 

μεταβλητής 

 Κατανόηση της 

λειτουργίας της 

δομής επιλογής  

 Κατανόηση της 

λειτουργίας των 

επαναληπτικών 

δομών 

 Κατανόηση του 

τρόπου με τον 

οποίο υλοποιείται 

η λειτουργία μιας 

διαδικασίας ή 

μιας συνάρτησης, 

καθώς και η 

επικοινωνία της 

με το κύριο 

πρόγραμμα 

Ικανότητα σχεδιασμού 

αλγορίθμων για την 

επίλυση προβλημάτων 

όπως: 

 Δεξιότητα 

ερμηνείας της 

λειτουργίας ενός 

τμήματος 

προγράμματος ή 

ψευδοκώδικα 

 Δεξιότητα 

μετατροπής ενός 

διαγράμματος 

ροής σε 

πρόγραμμα ή 

ψευδοκώδικα 

 Δεξιότητα 

σχεδιασμού μιας 

διαδικασίας 

υπολογισμού(π.χ. 

μέσος όρος των 

στοιχείων ενός 

πίνακα) 

 Δεξιότητα 

σχεδιασμού 

υποπρογραμμάτω

ν για την 

υλοποίηση απλών 

επεξεργασιών 

Στρατηγική Γνώση   Ικανότητα 

σχεδιασμού, 

κωδικοποίησης 

και ελέγχου ενός 

προγράμματος με 

στόχο την 

επίλυση 
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αυθεντικών 

προβλημάτων 

 Ικανότητα 

μεταφοράς 

δεξιοτήτων 

επίλυσης 

προβλημάτων σε 

νέα γνωστικά 

πλαίσια 

(Ανακτήθηκε από: 

http://users.sch.gr/tsakarak/Yliko_Blog/Gel/Tzimogiannis_8ewria_didaktikis_Pr

ogrammatismou.pdf) 

 

Στο λύκειο πλέον διδάσκεται μία μορφή της γλώσσας προγραμματισμού logo. 

Το Microworlds Pro (καναδέζικη έκδοση της LCSI, 1999 και εξελληνισμένη 

έκδοση, 2001) είναι ένα πολυμεσικό περιβάλλον το οποίο διαθέτει ως γλώσσα 

προγραμματισμού τη γνωστή Logo και έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις παιδαγωγικές 

αντιλήψεις του δημιουργού της S. Papert, συνεργάτη του J. Piaget. 

Το περιβάλλον αυτό θεωρείται κατάλληλο τόσο για την εξοικείωση των μαθητών με 

έννοιες και τεχνικές σχετικές με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ), όσο και για τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων του 

Προγράμματος Σπουδών της Πρωτοβάθμιας και πολλών γνωστικών αντικειμένων 

της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Το λογισμικό Microworlds Pro έχει τις παρακάτω δυνατότητες σύμφωνα με: 

http://users.sch.gr/salnk/didaskalia/microworldspro/microwpro.htm): 

 Με τη βοήθεια της γλώσσας Logo παρέχεται η δυνατότητα 

δημιουργίας κινουμένων  σχεδίων, προσομοιώσεων, μοντελοποιήσεων, 

εκπαιδευτικών παιχνιδιών, ασκήσεων και επίλυσης προβλημάτων. 

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα παιδιά για τη δημιουργία εργασιών 

με διαδραστικό και πολυμεσικό χαρακτήρα 

 Περιλαμβάνει εργαλεία για απλή επεξεργασία κειμένου, 

επεξεργασίας εικόνας και σύνθεση ήχων. 

 Επιτρέπει τη δημοσίευση των εργασιών σε μορφή html, επομένως και 

την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο 

http://users.sch.gr/tsakarak/Yliko_Blog/Gel/Tzimogiannis_8ewria_didaktikis_Programmatismou.pdf
http://users.sch.gr/tsakarak/Yliko_Blog/Gel/Tzimogiannis_8ewria_didaktikis_Programmatismou.pdf
http://users.sch.gr/salnk/didaskalia/microworldspro/microwpro.htm
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 Συμβατότητα του περιβάλλοντος με τα γνωστά προγράμματα 

των Windows (όπως ο έλεγχος της ορθογραφίας) και η άμεση 

συνεργασία μέσω προγραμματισμού του λογιστικού φύλλου Excel.  

 Ικανοποιεί το μεγαλύτερο μέρος του νέου Προγράμματος 

Σπουδών  για τις Νέες Τεχνολογίες στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο  

Το ΥπΕΠΘ έχει αποκτήσει δικαιώματα χρήσης του λογισμικού για τα 350 Γυμνάσια, 

Λύκεια και ΤΕΕ που συμμετείχαν στο έργο της «Οδύσσειας» καθώς και για 

τα 2050 Δημοτικά σχολεία της χώρας (έργο εξοπλισμού σχολικών εργαστηρίων, 

Υπ.Ε.Π.Θ., Γ΄ ΚΠΣ).  

 

4.3.2.2 Προγραμματισμός στο εξωτερικό 

Εσθονία ή E-stonia (μικρή χώρα μεγάλα προγραμματιστικά μυαλά) 

Σύμφωνα με άρθρα που ανακτήθηκαν από: 

http://www.flowmagazine.gr/article/view/estonia_h_e_stonia; 

http://www.bbc.co.uk/news/business-22317297)  

«Η Εσθονία είναι χωρίς αμφιβολία η πιο «προχωρημένη» χώρα στην ηλεκτρονική 

τεχνολογία. Και πώς θα μπορούσε να μην είναι, αφού μόλις στη αντίστοιχη δική μας 

Δευτέρα δημοτικού τα παιδιά αρχίζουν μαθήματα προγραμματισμού ηλεκτρονικών 

υπολογιστών; Λίγοι γνωρίζουν ότι η τεχνολογία του Skype γεννήθηκε και 

αναπτύχθηκε πρώτα σ’ αυτή την γωνία της Ευρώπης.  

Ο πρώτος που μίλησε για ανάγκη αλλαγής του εκπαιδευτικού συστήματος και 

είσοδο της υψηλής τεχνολογίας στα σχολεία ήταν ο Τόομας Χέντρικ. Στα πρώτα 

χρόνια της εσθονικής ανεξαρτησίας βρέθηκε πρεσβευτής της χώρας του στις ΗΠΑ 

και τον ελεύθερο χρόνο του διάβασε ένα βιβλίο. Το βιβλίο αυτό αναθεμάτιζε τη 

άνοδο της τεχνολογίας στις ΗΠΑ, επειδή ανέφερε ότι ένα εργοστάσιο χάλυβα που 

κάποτε απασχολούσε χιλιάδες εργάτες με την τεχνολογία μπορούσε να κάνει τη 

δουλειά του με μόλις 100 άτομα προσωπικό. «Για τις ΗΠΑ κάτι τέτοιο μπορεί να 

είναι καταστροφικό, αλλά για την Εσθονία του πολύ μικρού πληθυσμού ήταν η λύση 

στα προβλήματά της», είπε ο Χέντρικ, που προφανώς πήρε εντελώς διαφορετικό 

μήνυμα από το ανάγνωσμα και το χρησιμοποίησε καταλλήλως. Ο Χέντρικ είναι 

σήμερα πρόεδρος της Δημοκρατίας της Εσθονίας. Η ανάγκη οι λίγοι Εσθονοί να 

http://www.flowmagazine.gr/article/view/estonia_h_e_stonia
http://www.bbc.co.uk/news/business-22317297
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παράγουν πολύ, κάτι που γίνεται μόνο μέσω του σωστού προγραμματισμού των 

μηχανών, έγινε η αιτία να αναπτυχθεί μια ολόκληρη γενιά e-σπουδαστών. Η μικρή 

χώρα της Βαλτικής έγινε πρωτοπόρος σε τεχνολογίες διαδικτύου και 

προγραμματισμού, τα παιδιά της ασχολήθηκαν σχεδόν αποκλειστικά με τις 

ηλεκτρονικές σπουδές και τώρα η χώρα είναι γεμάτη από γενικούς διευθυντές και 

διευθύνοντες συμβούλους μεγάλων εταιρειών, οι οποίοι δεν έχουν κλείσει καν τα 25 

τους χρόνια! Κι επειδή αυτή η τακτική αποδείχτηκε ευεργετική για την οικονομία της 

χώρας, φρόντισαν να εξελίξουν την τεχνολογία και στα παιδιά τους. 

Τα μαθήματα προγραμματισμού ξεκινούν στα εσθονικά σχολεία μόλις στα επτά 

χρόνια. Οι Εσθονοί δάσκαλοι λένε ότι αν το επτάχρονο παιδί έχει το μυαλό να 

κατανοήσει το πώς λειτουργεί η εσθονική γλώσσα και οι άλλες ξένες γλώσσες που 

ξεκινά να μαθαίνει, είναι εύκολο να κατανοήσει και τις γλώσσες προγραμματισμού. 

Σε ηλικία δέκα ετών τα παιδιά βρίσκονται σε τέτοιο επίπεδο προγραμματισμού, που 

μπορούν μέχρι να φτιάξουν και το δικό του ηλεκτρονικό παιχνίδι (!) και να παίξουν 

με τους συμμαθητές τους. Σχεδόν το σύνολο των μαθημάτων γίνεται με τη βοήθεια 

υπολογιστών και πληροφοριών που αντλούνται από το διαδίκτυο. Οι δάσκαλοι 

επιμένουν ότι η γνώση μέσω υπολογιστών και διαδικτύου κάνει τη μάθηση ακόμα πιο 

ενδιαφέρουσα. Άλλωστε, η Εσθονία είναι η χώρα με τις λιγότερες ώρες εβδομαδιαίες 

ώρες εκπαιδευτικού συστήματος στην Ευρώπη, αφού τα παιδιά δεν χρειάζονται να 

είναι στην τάξη, κάνουν τις εργασίες τους online και μπορούν να επικοινωνήσουν με 

τους δασκάλους τους για ό,τι χρειάζονται. Επίσης δεν υπάρχει περίπτωση κάποιο 

παιδί να μην κάνει την εργασία του, αφού ο δάσκαλος μπορεί ανά πάσα στιγμή να 

ελέγξει τον μαθητή. 

Η σχέση με την τεχνολογία και το διαδίκτυο δεν υπάρχει μόνο στην εκπαίδευση, 

αλλά και στη ζωή. Όλοι οι Εσθονοί είναι εφοδιασμένοι με μια ηλεκτρονική 

ταυτότητα (http://e-estonia.com/), η οποία περιέχει όλα τους τα δεδομένα, μέχρι και 

το ιατρικό ιστορικό τους, και μπορούν μ’ αυτήν να κάνουν αγορές από το σούπερ 

μάρκετ μέχρι και το φαρμακείο. Επίσης στο άμεσο μέλλον πρόκειται να γίνει η 

πρώτη χώρα που θα υλοποιήσει το online voting, τη διαδικασία της ψηφοφορίας για 

πρόεδρο και κυβέρνηση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή».  

Μάθημα προγραμματισμού Η/Υ από το δημοτικό σχεδιάζει η Φιλανδία 

http://e-estonia.com/
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Σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύτηκε  στις 18/11/2013 στην LIFO, ποτέ δεν είναι 

νωρίς για να μάθει κανένας προγραμματισμό. 

«Ακολουθώντας το παράδειγμα της Εσθονίας, ο Φιλανδός Υπουργός Ευρωπαϊκών 

Θεμάτων και Διεθνούς Εμπορίου, Alexander Stubb, δήλωσε πως η κυβέρνηση της 

χώρας προσανατολίζεται να εισάγει το μάθημα προγραμματισμού Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών από την πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Η Εσθονία, πατρίδα του 

Skype και της έμπρακτης εφαρμογής πολλών ακόμα τεχνολογικών καινοτομιών, 

εισήγαγε την εκμάθηση προγραμματισμού σε 20 από τα 550 δημοτικά σχολεία της 

χώρας, με επιτυχία, από το 2012. "Φυσικά δεν πρόκειται να φτιάχνουν εφαρμογές 

από την πρώτη τάξη του Δημοτικού, αλλά είναι μέρος μιας προσπάθειας 

ενθάρρυνσης της ανάπτυξης τεχνολογικών δεξιοτήτων στις μικρές ηλικίες" δήλωσε ο 

Υπουργός στο site τεχνολογίας, Mashable. "Η Φινλανδία είχε ανέκαθεν ένα από τα 

κορυφαία συστήματα, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. H εισαγωγή 

του μαθήματος προγραμματισμού Η/Υ στα δημοτικά σχολεία, πρέπει να γίνει με 

ιδιαίτερη προσοχή και θα πάρει αρκετό διάστημα μέχρι την πλήρη εφαρμογή του", 

δήλωσε επίσης ο Alexander Stubb. Η Φινλανδία, πατρίδα της Nokia και της Rovio, 

εταιρείας που δημιούργησε το δημοφιλέστατο παιχνίδι Angry Birds, ήταν ανέκαθεν 

μια από τις ισχυρότερες κοιτίδες επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, ιδίως στο χώρο 

της κινητής τηλεφωνίας και παρεμφερών τομέων. Τα τελευταία χρόνια ολοένα και 

περισσότεροι νέοι επιχειρηματίες επιλέγουν το Ελσίνκι, ως το ιδανικό tech-friendly 

περιβάλλον να αναπτύξουν τις ιδέες τους».  

 

4.3.3 Τρόποι ανάπτυξης λογισμικού/ Μέθοδοι διδασκαλίας 

4.3.3.1 Second Life 

Υπάρχουν συγκεκριμένα παιδαγωγικά πλεονεκτήματα στην αξιοποίηση των 

αναδυόμενων τεχνολογιών όπως το Virtual Worlds στην εκπαίδευση. Για 

παράδειγμα, το Second Life, σύμφωνα με  τους Carl Dreher et all (2009), προσφέρει 

εγγενή κίνητρα, μία θυρίδα ασφαλείας και περιβάλλον χαμηλού κόστους στο οποίο 

μπορεί να μάθει κανείς δεξιότητες όπως ο προγραμματισμός, οι απαιτήσεις της 

ανάλυσης, της ανάπτυξης συστημάτων, της διαχείριση έργου, και της 

μοντελοποίησης των επιχειρηματικών διαδικασιών. Από την εμπειρία των 
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συγγραφέων στην παιδαγωγική έρευνα και την πρακτική, γίνονται προτάσεις για το 

σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών και εφαρμογή του Second Life στην 

εκπαίδευση του προγραμματισμού.  

Οι εικονικοί κόσμοι σε γενικές γραμμές, και το Second Life, ιδίως, προσφέρουν μια 

σειρά από οφέλη, όταν ενσωματώνονται στην παιδεία. Μπορούν να λειτουργήσουν 

και ως βοήθημα για το παραδοσιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον ή σε καθαρά εικονικό 

περιβάλλον.  

Για παράδειγμα, στην εκπαίδευση του προγραμματισμού  οι παραδοσιακές μέθοδοι 

διδασκαλίας μπορεί να πάσχουν από το να δημιουργούν κίνητρό ή να παρακινούν 

τους φοιτητές, όπως και στην περίπτωση κατά την οποία η εκμάθηση του 

προγραμματισμού δεν συνδέεται με τον πραγματικό κόσμο. Μέσω προσομοίωσης της 

πραγματικής ζωής μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα των μαθητών που 

αποφοιτούν με περιορισμένη πρακτική εμπειρία λόγω της έλλειψης εφαρμογής, για 

παράδειγμα, όσον αφορά την επιχειρηματική μοντελοποίηση της διαδικασίας, 

διαχείρισης και υλοποίησης του έργου. Με την χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου 

διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένης της εκμάθησης δεξιοτήτων προγραμματισμού, 

συστημάτων ανάπτυξης, την διαχείριση έργου, τη βιομηχανία / επιχείρηση ως 

εμπειρία, μπορούν οι φοιτητές να επωφεληθούν από την εμβάπτιση σε μία καινοτόμο 

κοινότητα πρακτικής. 

Οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες με την χρήση 

συγκεκριμένων δεξιοτήτων, όπως προγραμματισμού και διαχείρισης βάσεων 

δεδομένων και πλέον χωρίς εξωτερική ανάθεση του έργου. Η επάρκεια σε 

συγκεκριμένες δεξιότητες, όπως ο προγραμματισμός είναι αναμφίβολα 

προτεραιότητα για τους εκπαιδευτικούς και φοιτητές, ιδίως με δεδομένη την 

τρέχουσα ζήτηση της βιομηχανίας. Ωστόσο, οι μαθητές συχνά δεν αποφοιτούν όντας 

έτοιμοι για να αναπτύξουν τις δεξιότητες αυτές στην βιομηχανία και επειδή συχνά 

μπορεί να στερούνται εσωτερικά κίνητρα για την ανάπτυξη της ικανότητας αυτής. 

Πολλές φορές χρησιμοποιούν απλές διαδικτυακές εφαρμογές σε σύγκριση  με το 

πλούσιο, 3D εικονικό περιβάλλον, που προσφέρει το Second Life έχοντας μία 

ενσωματωμένη γλώσσα προγραμματισμού (Linden Scripting Language, LSL) που 

προσφέρει τόνωση και κίνητρα για τους μαθητές να μάθουν προγραμματισμό. 
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Μαθαίνοντας και εφαρμόζοντας LSL οι μαθητές μπορούν πιο εύκολα να μάθουν και 

άλλες δημοφιλής γλώσσες προγραμματισμού, όπως η C + + , Java και JavaScript . 

Η LSL είναι εύκολη στην εκμάθηση, εφόσον οι φοιτητές έχουν κάποιες εισαγωγικές 

γνώσεις των εννοιών προγραμματισμού. Χρησιμοποιεί μια διαισθητικά ελκυστική 

κατάσταση που βασίζεται στην αντικειμενοστραφή (object-oriented) προσέγγιση για 

τον προγραμματισμού, διευκολύνοντας την προσομοίωση του πραγματικού κόσμου 

και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των αντικειμένων. Με τον τρόπο αυτό, το Second 

Life περιβάλλον κάνει τη μάθηση του προγραμματισμού πιο ενδιαφέρουσα και 

μπορεί να ανοίξει το δρόμο για την εκμάθηση άλλων γλωσσών προγραμματισμού. 

Για τους φοιτητές που ήδη γνωρίζουν γλώσσες όπως η C + + , Java ή JavaScript, η 

LSL θα είναι εύκολη. Επιπλέον, είναι ενσωματωμένη στο Second Life περιβάλλον με 

ετικέτες και δημιουργεί σενάρια και αντικείμενα και αυτό βοηθά τους εκπαιδευτές να 

παρακολουθούν την δραστηριότητα των μαθητών. Η πιο ευχάριστη πτυχή του 

προγραμματισμού με LSL είναι ότι τα αποτελέσματα θεωρούνται σαν κινούμενα 

ουσιαστικά στον πραγματικό κόσμο και επιτρέπει στους προγραμματιστές να 

ελέγξουν τον κώδικα τους μέσω εφαρμογής πλαισίου, που μοιάζει με τον τρόπο αυτό 

σαν να έχουν μία κανονική εμπειρία στον κλάδο. 

Η εκλεπτυσμένη ικανότητα του Second Life να αναδημιουργεί πραγματικά 

παγκόσμια συστήματα την κάνει μια ιδανική πλατφόρμα για τη διδασκαλία και την  

ανάπτυξη συστημάτων. Είναι αμφίβολο ότι η  LSL είναι μια καλή επιλογή για 

μαθητές που μαθαίνουν προγραμματισμό για πρώτη φορά. Η Second Life δεν παρέχει 

εκ των προτέρων εργαλεία για την κωδικοποίηση το οποίο μπορεί, ωστόσο, να 

υποκατασταθεί με εξωτερικά εργαλεία, όπως το Eclipse. Η εκμάθηση του 

προγραμματισμού γίνεται πρωταρχικά με τη κατανόηση με τις βασικές έννοιες και 

κερδίζει την εμπιστοσύνη σε μικρότερα έργα πριν από την έναρξη μεγαλύτερα. Εδώ, 

η LSL είναι πολύτιμη, επειδή είναι εύκολο να καταλάβει κανείς την 

αντικειμενοστραφή (object- oriented) γλώσσα που παρέχει όλες τις σημαντικές 

οδηγίες για τη δομή και τους αλγορίθμους. Εκτός του ότι είναι ελκυστική επειδή 

επιτρέπει την άμεση απεικόνιση του αποτελέσματος, η LSL υποστηρίζει την 

συλλογική εργασία, διότι ο πλήρης πηγαίος κώδικας είναι μέρος των 3D 

αντικείμενων (που ονομάζονται πρωτόγονα/ αρχέτυπα ή prims), έτσι ώστε κάθε 

ομάδα μέλος να μπορεί να είναι υπεύθυνη για συγκεκριμένα τμήματα του έργου, 



143 

 

υποθέτοντας ότι η διεπαφή για τη σύνδεση των αρχέτυπων ορίζεται στην προηγμένη 

και μέλη της ομάδας είναι σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές. Αυτό είναι μια 

χρήσιμη μαθητική εμπειρία για τους σπουδαστές που ενδέχεται αργότερα να 

εργαστούν σε έργα με πραγματικά επιχειρηματικά σενάρια, όπου η 

προγραμματιστική ομάδα μπορεί να είναι πολύ μεγάλη και κατανεμημένη σε 

παγκόσμιο επίπεδο.  

 

4.3.3.2 PAG (Prototyping with Attribute Grammars) 

Το PAG, σύμφωνα με τους José-Luis Sierra et all (2008), είναι ένα περιβάλλον που 

προωθεί την ενεργή μάθηση, σε μαθήματα που αφορούν την επεξεργασία της 

γλώσσας (π.χ. compiler κατασκευή και υπολογιστική γλωσσολογία).  Σε PAG, οι 

μαθητές μπορούν να προσδιορίζουν τη σύνταξη και τη σημασιολογία των γλωσσών 

με την χρήση γραμματικών. Στη συνέχεια, το περιβάλλον δημιουργεί πρωτότυπα των 

μεταποιητών, για τις γλώσσες που ορίζονται, τα οποία οι μαθητές μπορούν να 

δοκιμάσουν με διαφορετικές εισόδους. Για κάθε νόμιμη είσοδο τα πρωτότυπα 

παράγουν ένα ή περισσότερα δέντρα σύνταξης, με τα οποία οι μαθητές μπορούν να 

πλοηγηθούν χρησιμοποιώντας τις σημασιολογικές εξισώσεις στην αρχική 

γραμματική.  

Έχοντας συνειδητοποιήσει ότι η επεξεργασία των υποθέσεων που επιλύθηκαν και οι 

οδηγίες του καθηγητή στην τάξη δεν είναι αρκετά για να επιτύχουν ικανοποιητική 

γνώση του υλικού των μαθημάτων, δεδομένου ότι είναι δύσκολο για τους μαθητές να 

κατανοήσουν πώς λειτουργούν τα αντικείμενα επεξεργασίας γλώσσας και να 

αποκτήσουν επαρκή ικανότητα για να τους κατασκευάσουν χωρίς την απαραίτητη 

ποσότητα της πρακτικής. Μετά την υποβολή του απαιτούμενου θεωρητικού 

υπόβαθρου στην τάξη, οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να πειραματιστούν με τις 

έννοιες που εισάγονται. Πολλές από αυτές τις πειραματικές εργασίες γίνονται έξω 

από την τάξη, χωρίς να υπάρχει άμεση βοήθεια του εκπαιδευτή. Ένας από τους 

κύριους παιδαγωγικούς στόχους είναι να έχουν οι μαθητές επίγνωση της σημασίας 

της επίσημης προδιαγραφής των διαφορετικών πτυχών των γλωσσών (π.χ. λεξιλόγιο, 

χωρίς συμφραζόμενα και θεματική σύνταξη, λειτουργική σημασιολογία, κλπ ). 

Ωστόσο, ο εν λόγω στόχος δεν είναι εύκολα επιτεύξιμος. Ο κύριος λόγος είναι η 
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μεγαλύτερη ανταμοιβή που θα πάρουν οι μαθητές: ένα εκτελέσιμο πρόγραμμα που 

πραγματικά επεξεργάζεται τη γλώσσα. Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις αισθάνονται ότι 

προδιαγραφές είναι μια επίπονη προσθήκη  και επιπλέον φόρτος εργασίας. Το 

αποτέλεσμα είναι η παραγωγή προγράμματος με μια πολύ χαμηλή ποιότητα 

προδιαγραφών. Από την άλλη πλευρά, με την κατάλληλη εκπαίδευση, οι μαθητές που 

έχουν σε βάθος γνώση του φαινόμενου της φυσικής γλώσσας είναι σε θέση να 

σχεδιάσουν κατάλληλα τυπικά μοντέλα αυτών των γλωσσών. Ωστόσο, αυτοί οι 

μαθητές εντοπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην τοποθέτηση αυτών των μοντέλων στον 

υπολογιστή. Με αυτό τον τρόπο δεν αφήνει περιθώρια για επιπλέον κίνητρα στους 

μαθητές για την συγγραφή κώδικα και δεν τους δίνει την δυνατότητα να 

πειραματιστούν. Για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που αναφέρονται έχουμε 

ανεπτυγμένες PAG γραμματικές, ένα περιβάλλον λογισμικού που μπορεί κανείς να 

προγραμματίσει σε Prolog και Java, το οποίο επιτρέπει στους μαθητές να εκτελούν 

άμεσα με βάση τις προδιαγραφές και τις ιδιότητες κώδικα. Στην PAG οι 

προδιαγραφές αυτές είναι ενεργοποιημένες με τα πρωτότυπα των επεξεργαστών 

γλώσσας, και οι μαθητές μπορούν να δοκιμάσουν διαφορετικές προτάσεις. Επιπλέον, 

μπορούν να επιθεωρήσουν τις τιμές παραμέτρων για τους κόμβους των δέντρων, 

καθώς επίσης και να πλοηγηθούν σε αυτά χρησιμοποιώντας τις σημασιολογικές 

εξισώσεις της αρχικής γραμματικής. Αυτό το στυλ πλοήγησης βοηθά τους μαθητές να 

επικεντρωθούν στις δικές τους προδιαγραφές, καθώς και να ενισχύσουν την 

κατανόηση των βασικών υπολογιστικών μηχανισμών που υποκρύπτουν οι 

γραμματικές. Ως εκ τούτου, το περιβάλλον είναι επίσης ένα πολύτιμο εργαλείο για να 

βοηθήσει τους φοιτητές κατά τη διάρκεια των πειραματικών τους  εργασιών έξω από 

την τάξη.  

4.3.3.3 Touch Develop 

Είναι ένα νέο περιβάλλον προγραμματισμού γλώσσας και επεξεργασίας κώδικα για 

κινητές συσκευές που αντιμετωπίζει τις συνέπειες από την εφαρμογή της νέας 

τεχνολογίας (Java, C++). Είναι πιο ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική μέθοδος για τους 

μαθητές, δεν απαιτεί χρήση πληροφορικού υπολογιστή και υποστηρίζει την ανάπτυξη 

παιχνιδιών για κινητές συσκευές. 

Αυτή την στιγμή, είμαστε μπροστά στην εισαγωγή μιας νέας τεχνολογίας και 

ρεύματος: την χρήση περισσότερων οθονών αφής, είτε smartphones και tablets, είτε 
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φορητοί υπολογιστές και notebook. Πλέον, παίζουν το ρόλο που έπαιζαν οι 

υπολογιστές μία δεκαετία πριν. Ενώ οι παραδοσιακοί δαικομιστές, οι υπολογιστές και 

τα ενσωματωμένα συστήματα βρίσκονται και παραμένουν για να υποστηρίξουν την 

νέα τεχνολογία, χρειάζεται ακόμα η ανάγκη δημιουργίας νέου λογισμικού. 

Το TouchDevelop είναι ένα νέο περιβάλλον προγραμματισμού, σύμφωνα με τους 

Nikolai Tillmann, et all (2012), μία γλώσσα και κώδικας για κινητές συσκευές που 

αντιμετωπίζει ορισμένες από τις κύριες συνέπειες της νεοεισερχόμενης τεχνολογίας. 

Το TouchDevelop καθιστά δυνατό να γράψει κανείς εφαρμογές άμεσα σε κινητές 

συσκευές, χωρίς την ανάγκη για ένα ξεχωριστό PC. Στον πυρήνα του υπάρχει μία 

δομημένη γλώσσα προγραμματισμού που είναι χτισμένη γύρω από την ιδέα της 

χρησιμοποιώντας μόνο μια οθόνη αφής ως συσκευή εισόδου στον κώδικα του 

συγγραφέα. Στην πραγματικότητα, η αφηρημένη σύνταξη, οι κανόνες 

δακτυλογράφησης, και τις βασικές έννοιες της γλώσσας, είναι παρόμοιες με τις 

κοινές γλώσσες προγραμματισμού όπως η Java ή C #. Αυτή η ομοιότητα επιτρέπει τη 

μεταφορά τεχνογνωσίας του χρήστη μεταξύ της γλώσσας TouchDevelop και ενός 

παραδοσιακού προγραμματιστικού περιβάλλοντος, και στις δύο κατευθύνσεις. Η 

γλώσσα αναμιγνύει την επιτακτική (procedual) και την αντικειμενοστραφή προσέγιση 

(object-oriented). Η γλώσσα έχει υποστηρίζει την έννοια των αντικειμένων, 

προκειμένου να διευκολυνθεί η αυτόματη συμπλήρωση του κώδικα από τον 

συντάκτη. Οι ιδιότητες των αντικειμένων είναι μία εύκολα προσβάσιμη και 

διαισθητική αντίληψη των λειτουργικών χαρακτηριστικών που έρχονται σε μορφή 

επερωτήσεων. Ένα πρόγραμμα αποτελείται από ένα σύνολο δράσεων. Κάθε δράση 

διατηρεί τις καταστάσεις. Η γλώσσα παρέχει ενσωματωμένα πρότυπα που κάνουν 

εύκολη την πρόσβαση στα δεδομένα του αισθητήρα και  διαθέσιμα σε μία κινητή 

συσκευή. Αντί για το παραδοσιακό πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, το 

TouchDevelop απασχολεί ένα ημι- δομημένο πρόγραμμα επεξεργασίας κώδικα. Το 

κίνητρο για δομημένα προγράμματα, δεν είναι να εξαλείψει τελείως τη δυνατότητα 

της σύνταξης λαθών, αλλά, αντίθετα, για να εξασφαλίσει ότι κάθε εργασία 

πλοήγησης, μπορεί να επιτευχθεί εύκολα με την σύνταξη ενός στοιχείου του 

περιβάλλοντος του χρήστη στην οθόνη. Ο συντάκτης αξιοποιεί και αναγάγει τύπους 

για να γράψει προγράμματα. Ο χρήστης πρέπει μόνο να επιλέξει από τους 

καταλόγους των ειδών την δήλωση και την έκφραση, αντί να εισάγει τις δηλώσεις και 
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τις εκφράσεις χαρακτήρα προς χαρακτήρα. Εκτός από τη λειτουργικότητα βασικού 

προγραμματισμού (γλώσσα, διερμηνέα, επεξεργαστής), το TouchDevelop παρέχει μία 

κοινωνική εμπειρία, επιτρέποντας στους χρήστες να δημοσιεύουν και να κατεβάζουν 

προγράμματα, να μπορούν να συζητάνε για αυτά μέσω σχολίων, να δημοσιεύουν την 

οθόνη τους και να μπορούν να δώσουν θετικές ή αρνητικές κριτικές σε ένα 

πρόγραμμα ή σχόλιο όταν το επιθυμούν. Ένα κεντρικό αποθετήριο στο πρόγραμμα 

στο σύννεφο, διαχειρίζεται όλα τα προγράμματα και τις αναλύσεις για την προστασία 

της ιδιωτικής ζωής, τις ανησυχίες και τους κωδικούς. Κάθε στιγμιότυπο συλλαμβάνει 

ολόκληρη την οθόνη ενός smartphone. Όλες οι επιφάνειες οι οποίες δρουν ως 

κουμπιά είναι μεγάλες. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξτε μια δήλωση πατώντας κάπου 

σε μια γραμμή «δήλωση». Δεν είναι δυνατόν να κάνετε συντακτικά λάθη στο επίπεδο 

δήλωσης. Το δικαίωμα screenshot δείχνει τον επεξεργαστή έκφρασης, το οποίο 

υλοποιείται παρόμοια σαν μια πλούσια αριθμομηχανή. Ατομικά ενσωματωμένα 

πρότυπα, όπως είναι οι αριθμοί και οι τελεστές είναι διαθέσιμοι μέσω πληκτρολογίου. 

Το TouchDevelop είναι διαθέσιμο ως δωρεάν εφαρμογή για τα Windows Phone 

Marketplace. 

Μέσα σε έξι μήνες, περισσότερα από 3000 παιχνίδια και εφαρμογές  έχουν 

υλοποιηθεί και έχουν δημοσιευθεί από τους χρήστες του TouchDevelop, 

χρησιμοποιώντας την οθόνη αφής ως η μόνη συσκευή εισόδου. Επειδή έχει βρει 

μεγάλη απήχηση σε αυτό τον τομέα (παιχνίδια και ψυχαγωγία), είναι μία ευκαιρία να 

μυηθούν οι μαθητές στον προγραμματισμό, νιώθοντας ότι δημιουργούν κάτι 

διασκεδαστικό για αυτούς. Πολλές έρευνες πλέον έχουν επικεντρωθεί σε αυτό το 

κομμάτι, πιστεύοντας ότι με αυτή την μέθοδο προγραμματισμού θα μπορέσουν οι 

μαθητές/ φοιτητές να ενθαρρυνθούν και να προκληθεί το ενδιαφέρον τους για να 

ασχοληθούν σοβαρά με τον προγραμματισμό. Τέλος, η μέθοδος αυτή διαθέτει ένα 

βασικό πλεονέκτημα. Πολλά ιδρύματα δεν είναι πλήρως εξοπλισμένα, αλλά πλέον 

δεν υπάρχει μαθητής που να μην διαθέτει έστω μία κινητή συσκευή (από κινητό μέχρι 

φορητό υπολογιστή), οπότε είναι δυνατή η διδασκαλία χωρίς καμία τεχνική 

πρόκληση.  
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4.3.3.4 Extreme programming  

Μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού, σύμφωνα με την Wikipedia,  η οποία 

αποσκοπεί στην βελτίωση της ποιότητας του λογισμικού και στην καλύτερη 

ανταπόκριση των απαιτήσεων των δημιουργών και των χρηστών. Ως ένα είδος 

ανάπτυξης, υιοθετεί συχνές επαναλήψεις με σύντομους κύκλους για να ανανεώνονται 

οι απαιτήσεις. Υπάρχει συχνή επικοινωνία με Skype και διάφορες συνεδρίες κ.ο.κ. 

Χρησιμοποιεί την διδασκαλία από απόσταση. Το πιο σημαντικό σημείο στην μέθοδο 

αυτή είναι να προσαρμόζεται στο περιβάλλον της εκάστοτε τάξης.  

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των δύο ατόμων (συνεργατική μέθοδος). Στην 

συνέχεια συνδυάζονται σε ομάδες των τεσσάρων, για να μπορέσουν να φέρουν εις 

πέρας τις εργασίες του προγραμματισμού του εξαμήνου. Υπάρχουν τρεις 

επαναλήψεις κατά την διάρκεια του εξαμήνου, η κάθε μία από τις οποίες, διαρκεί 

τρεις εβδομάδες.   

Οι καθηγητές και οι φοιτητές, βρίσκονται σε ειδικά εξοπλισμένες αίθουσες 

διδασκαλίας, και οι τάξεις διατίθενται στους ηλεκτρονικά εγγεγραμμένους φοιτητές 

που επικοινωνούν μέσω online media streaming. Μια σημαντική διαφορά μεταξύ των 

συγκεκριμένων κύκλων και άλλων προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι 

ότι οι μαθητές εδώ βλέπουν τις ίδιες διαλέξεις, έχουν τις ίδιες αναθέσεις εργασίας, 

και να λαμβάνουν τις ίδιες εξετάσεις, με τους ομολόγους τους που παρακολουθούν τα 

μαθήματα εντός του πανεπιστημίου. Τα μαθήματα αυτά δεν είναι ειδικά 

προσαρμοσμένα για μαθητές off-campus. Αυτό είναι και το  κίνητρο για να έχουμε 

σπουδαστές που λαμβάνουν την ίδια εμπειρία μάθησης, όπως στις 

πανεπιστημιουπόλεις, έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν την ίδια την ακαδημαϊκή 

πίστωση. 

Τα βίντεο δεν προκύπτουν από εκ νέου καταγραφή κάθε φορά που διδάσκεται το 

μάθημα. Το ίδιο σύνολο των βίντεο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου για πολλά 

επόμενα εξάμηνα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και όταν το μάθημα δεν προσφέρεται 

στην πανεπιστημιούπολη, μπορεί να προσφέρεται στο διαδίκτυο, εφ 'όσον υπάρχει 

ένας διαχειριστής μαθήματος να το επιβλέπει. Ένας διαχειριστής μαθήματος είναι 

υπεύθυνος για την επίβλεψη όλων των πτυχών του προγράμματος σπουδών για τους 

διαδικτυακούς φοιτητές, όπως είναι η διανομή και ταξινόμηση των αναθέσεων των 
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εργασιών, να απαντάει στα ηλεκτρονικά μηνύματα των μαθητών, καθώς και να 

υπολογίζει τον τελικό βαθμό. Δυστυχώς, δεν μπορεί να έχουμε μετρήσεις, δηλαδή να 

συγκρίνουμε το πόσο καλά μία ομάδα έμαθε ένα αντικείμενο και πόσο η άλλη,  

δεδομένου ότι κάθε ομάδα εργάστηκε με ένα θέμα μόνο. Επίσης, δεν μπορούμε να 

συγκρίνουμε αμερόληπτα τους διαδικτυακούς φοιτητές, διότι μπορεί να έχουν λάβει 

διαφορετική εκδοχή του μαθήματος (ανάλογα και με το πότε καταγράφηκε το βίντεο 

του μαθήματος) και για το σχετικά μικρό αριθμό τους σε σύγκριση με αυτούς που 

παρακολουθούν το μάθημα μέσα στο πανεπιστήμιο. Συνήθως, οι φοιτητές που 

τείνουν να προτιμούν αυτό τον τρόπο διδασκαλίας είναι επαγγελματίες πλήρες 

ωραρίου στον τομέα του προγραμματισμού, οι οποίοι έχουν ήδη ένα πτυχίο. Μερικές 

φορές μπορεί να παρακολουθούν πολλά μαθήματα ταυτόχρονα. Οι εκπαιδευτικές 

προκλήσεις που εμφανίζονται είναι η εκπαίδευση από απόσταση και το διαφορετικό 

υπόβαθρο των διαδικτυακών φοιτητών. 

Αποστροφή για την μέθοδο, σύμφωνα με τους Christian Murphy, Dan Phung, Gail 

Kaiser, (2008) 

Μία από τις δυσκολίες στη διδασκαλία XP εξ αποστάσεως προήλθε από το γεγονός 

ότι, ενώ οι on-campus φοιτητές έτειναν να είναι προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί 

φοιτητές με μικρή ή καθόλου επαγγελματική εμπειρία ανάπτυξης λογισμικού, οι 

διαδικτυακοί φοιτητές σε αυτό το μάθημα ήταν σχεδόν πάντα ήδη απασχολούμενοι 

ως προγραμματιστές και μπορεί να έχουν την εμπειρία από τη χρήση διαφορετικών 

μεθοδολογιών. Παρατηρήσαμε ότι οι φοιτητές που δεν είχαν εκτεθεί σε άλλες 

μεθοδολογίες είχαν έναν ευκολότερο χρόνο για την προσαρμογή στην XP, ενώ όσοι 

χρησιμοποιούσαν άλλες μεθόδους, κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους 

πορείας ήταν δύσκολο να αλλάξουν τη νοοτροπία και την προσέγγισή τους, στα 

πλαίσια των εργασιών του μαθήματος. Επιπλέον, κάποιοι φοιτητές είχαν ήδη άσχημες 

εμπειρίες με XP, και διαπίστωσαν ότι ήταν δύσχρηστη η χρησιμοποιούμενη μέθοδος 

ή δεν είναι κατάλληλη για το συγκεκριμένο έργο στο οποίο εργάζονταν. Άλλοι 

φοιτητές εξέφρασαν τις επικρίσεις για το XP προγραμματισμό, για παράδειγμα, ότι ο 

προγραμματισμός σε ζευγάρια είναι λιγότερο παραγωγικός ή ότι είναι πολύ 

χρονοβόρο να γράψουν εξετάσεις πριν από τη σύνταξη κώδικα.  
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Μια άλλη βασική πρακτική της μεθόδου XP, που μπορεί να είναι δύσκολο να 

αντιμετωπιστεί σε ένα τέτοιο περιβάλλον, είναι η συλλογική εργασία. Πολλοί 

φοιτητές που χρησιμοποίησαν τη διαίρεση του έργου σε ξεχωριστά διακριτά μέρη, 

συνήθως δεν αλληλεπιδρούσαν καλά ως ομάδα και ο κώδικας που προσπαθούσαν στο 

τέλος να συνενώσουν δεν μπορούσε να ταιριάξει. Έγραψε ένας μαθητής, «Το άλλο 

ζευγάρι στην ομάδα μας, δεν είχε καμία ιδέα για το πώς ο δικός μας κώδικας μπορεί 

να τρέξει ή ακόμα πως οργανώθηκε, επειδή ποτέ δεν μπήκαμε στον κόπο να το 

συζητήσουμε . Αυτό δημιούργησε ένα σοβαρό πρόβλημα, όταν αργότερα θα έπρεπε 

να κάνουμε την συνένωση και τον έλεγχο». Αυτή η αποστροφή της XP, που δεν είναι 

κατ 'ανάγκη ένα αποτέλεσμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, πηγάζει περισσότερο 

στο γεγονός ότι οι φοιτητές εξ αποστάσεως τείνουν να είναι επαγγελματίες 

προγραμματιστές και αυτοί είναι εκείνοι που είχαν συνήθως την δυσκολία της 

προσαρμογής και δυσκολεύονταν να αποδεχθούν την XP.  

Επιπλέον δυσκολίες για την εξ αποστάσεως επικοινωνία, σύμφωνα με τους Christian 

Murphy, Dan Phung, Gail Kaiser, (2008) 

Κάποιες επιπλέον δυσκολίες ήταν τον γεγονός ότι δεν μπορούσαν να δουλέψουν 

πάντα τα ζευγάρια. Η δημιουργία κώδικά σε ζεύγη και μάλιστα το να μην βρίσκεται η 

ομάδα στο ίδιο περιβάλλον εργασίας είναι μία μεγάλη πρόκληση. Επιπλέον, πολλές 

φορές μπορούσε να δημιουργήσει επικοινωνιακό πρόβλημα το γεγονός, ότι τα μέλη 

μιας ομάδας μπορεί να βρίσκονταν σε διαφορετική ζώνη ώρας. Οι φοιτητές μπορεί να 

είχαν ο καθένας το δικό του πρόγραμμα και η χρυσή τομή είναι δύσκολο να βρεθεί, 

πόσο μάλλον αν μιλάμε για εργαζόμενους που δουλεύουν κατά την διάρκεια της 

εβδομάδας. Ακόμα, η τεχνική πρόκληση (ο τρόπος με τον οποίο θα επικοινωνούν τα 

μέλη της ομάδας) είναι ακόμα ένας καίριος παράγοντας για την επιτυχία της μεθόδου. 

Μπορεί για παράδειγμα να μην είχαν την ευχέρεια να χρησιμοποιήσουν το ίδιο 

εργαλείο επικοινωνίας. Τέλος, ο διαχειριστής δεν γνωρίζει ποιός από τα ζεύγη έχει 

κατανοήσει ή όχι, και σε ποιο βαθμό το μάθημα. 

Εφαρμογή και αποτελέσματα σύμφωνα με τους Christian Murphy, Dan Phung, Gail 

Kaiser, (2008) 

Η μέθοδος αυτή πρώτη φορά εφαρμόστηκε στο μάθημα της Τεχνολογίας Λογισμικού 

στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Το μάθημα αυτό διδάσκεται και εντός του 
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πανεπιστημίου, αλλά και προσφέρεται στο δίκτυο (εξ αποστάσεως μάθηση). Τα 

αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που περίμεναν οι αρμόδιοι. Λαμβάνοντας υπόψη τις 

παρατηρήσεις  και τις δηλώσεις των μαθητών, η εξ αποστάσεως μάθηση της XP δεν 

κατάφερε να ανταποκριθεί με συνέπεια στον εκπαιδευτικό σκοπό. Εκτιμήθηκε ότι 

τουλάχιστον οι μισοί από τους μαθητές εγκατέλειψαν την προσέγγιση του 

προγραμματισμού ανά ζευγάρι, αν και δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό, επειδή οι 

φοιτητές δεν έδωσαν σαφείς απαντήσεις. Από την άλλη πλευρά, μόνο ένας μικρός 

αριθμός (λιγότερες από 20 %) υποστήριξε ότι προτιμούν τον προγραμματισμό ανά 

ζευγάρι ή έχει μάθει πολύτιμα μαθήματα από αυτή την μέθοδο. Σε γενικές γραμμές, 

οι διαδικτυακοί φοιτητές συχνά εγκαταλείπουν στην πορεία απογοητευμένοι από την 

εμπειρία προγραμματισμού ανά ζεύγος και χωρίς να έχουν συνειδητοποιήσει τα 

οφέλη της, ενώ στις πανεπιστημιουπόλεις οι μαθητές είχαν την τάση να εργάζονται 

στα ίδια εργαστήρια, χώρους, κοιτώνες, κλπ. και να είχαν καλύτερες επιδόσεις. Οι 

μαθητές έλαβαν οδηγίες για να γράψουν το πρώτο τεστ, αλλά πολλοί (πάνω από 65 

%) παραδέχτηκαν, ότι σε κάποιο σημείο κατά τη διάρκεια, δεν έγραφαν εξετάσεις, 

πρώτον λόγω των χρονικών περιορισμών ή επειδή δεν βλέπουν τα οφέλη ενός τέτοιου 

εγχειρήματος. Αυτή η κατάσταση μπορεί να προκύψει, επειδή δεν υπάρχει 

αυτοέλεγχος ή δεν μπορεί το ένα μέλος της ομάδας να παρασύρει το άλλο. Κάτι το 

οποίο δεν μπορεί να ισχύει για on-campus φοιτητές. Ευτυχώς, άλλοι στόχοι που 

σχετίζονται  με τις αρχές XP (όπως η εκτέλεση ενός έργου με συχνούς, μικρούς 

κύκλους, ή χρησιμοποιώντας ένα απλό με βάση το σχεδιασμό) πληρούνται, παρά τους 

περιορισμούς της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ωστόσο, συνήθως απαιτείται 

επιπλέον εργασία από το διαχειριστή του μαθήματος για να ξεπεραστούν αυτά τα 

εμπόδια, και υπάρχει σίγουρα περιθώριο για τις πρακτικές βελτίωσης. Η καλύτερη 

συμβουλή για την επιτυχία της μεθόδου είναι να υπάρχει ένα σταθερό εβδομαδιαίο 

πρόγραμμα που θα τηρείται από όλα τα συνεργαζόμενα μέρη. Οι συναντήσεις να 

είναι προγραμματισμένες και αυτές και τακτικές ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στην 

ένωση των μερών και να μπορούν να αναπτύξουν το κομμάτι του κώδικα με επιτυχία. 

Επιπλέον, είναι καλό να γίνεται αξιολόγηση των φοιτητών πριν την αρχή των 

μαθημάτων, ώστε εκείνοι που δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία να ακολουθήσουν μια 

πιο μέση πορεία, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Άλλωστε, αυτό θα διευκόλυνε 

και τον χωρισμό των ομάδων για να μπορούν να γίνονται καλύτεροι συνδυασμοί.  
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4.3.3.5 Computer aided software engineering (CASE)  

Είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης λογισμικού που, σύμφωνα με τον Marcelo Jenkins 

(2008), συνδυάζει διάφορα άλλα εργαλεία για την ανάπτυξη κώδικα. Τα εργαλεία 

αυτά μπορεί να είναι και άλλα πακέτα λογισμικού. Πλέον, είναι αδύνατο να 

δημιουργηθεί λογισμικό, χωρίς την χρήση των εργαλείων CASE. Οι 

προγραμματιστές είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν ένα ή περισσότερα 

εργαλεία CASE κατά την ανάπτυξη του προγράμματος που θέλουν να υλοποιήσουν. 

Κατά συνέπεια, η διαδικασία επιλογής των κατάλληλων εργαλείων έχει κρίσιμη 

σημασία για την οργάνωση του λογισμικού.  

Είναι ένα από τα πιο πολύπλοκα εργαλεία για να διδάξει κανείς σε οποιοδήποτε 

γνωστικό επίπεδο για τους παρακάτω λόγους: Υπάρχει πληθώρα εργαλείων που 

διατίθενται στην αγορά, η έλλειψη λεξιλογίου και ταξινόμησης, έλλειψη 

επικαιροποιημένου βιβλίου, η διδασκαλία CASE είναι κάτι πολύ περισσότερο από 

την απλή διδασκαλία των εργαλείων, γιατί περιλαμβάνει και άλλα θέματα, όπως 

μοντέλα αξιολόγησης, πρότυπα, καμπύλες μάθησης και άλλα.  

 

Εικόνα 31: Marcelo Jenkins,2008 

Το ζητούμενο είναι: να μπορεί ένας μαθητής να αναγνωρίζει τα εργαλεία και να τα 

χρησιμοποιήσει στον πραγματικό κόσμο και να μπορεί να επιδείξει τις κύριες 

δυνατότητες του κάθε εργαλείου χρησιμοποιώντας κάποιο διεθνή πρότυπο.  

 

4.3.3.6 Η χρήση της Scratch 

«Το Scratch (MIT Media Lab, 2008), σύμφωνα με τους Φεσάκη Γιώργο & Σεραφείμ 

Κυριακή, είναι ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού, που αναπτύχθηκε 
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από το ομώνυμο έργο στο MIT Media Lab. Το Scratch διαθέτει γραφική γλώσσα 

προγραμματισμού με την οποία καθιστά πιο προσιτό τον προγραμματισμό στα παιδιά 

(από 8 ετών και άνω), τους εφήβους και άλλους αρχάριους προγραμματιστές. Οι 

βασικές δομές ελέγχου (ακολουθία, επιλογή και επανάληψη) συντίθενται με το 

σύρσιμο και το στοίβαγμα γραφικών πλακιδίων, που αντιστοιχούν σε εντολές. Ο 

προγραμματισμός με δομικά στοιχεία εξαλείφει τα συνήθη προβλήματα των 

συντακτικών λαθών, επειδή τα πλακίδια μπορούν να τοποθετηθούν μαζί μόνο με 

συντακτικά ορθό τρόπο. Επιπλέον των βασικών δομών ελέγχου, η γλώσσα παρέχει 

πυροδότες γεγονότων (event trigger: when-clicked, when-key-pressed) για 

καθοδηγούμενο από τα γεγονότα προγραμματισμό και εκπομπή ανοικτής ακρόασης 

ονοματισμένων μηνυμάτων (named broadcasts) για πολυνοηματικό προγραμματισμό. 

Με το Scratch οι αρχάριοι προγραμματιστές εξοικειώνονται επίσης και με άλλες 

προγραμματιστικές έννοιες όπως μεταβλητές, λίστες-πίνακες, δίτομη λογική, 

σχεδιασμό διεπαφής χρήστη κ.α. Το προγραμματιστικό υπόδειγμα στο Scratch δίνει 

στον προγραμματιστή το ρόλο του σκηνοθέτη, ο οποίος δημιουργεί αντικείμενα 

(sprites), τα οποία τοποθετεί στη σκηνή, για να δράσουν και να αλληλεπιδράσουν. Η 

συμπεριφορά κάθε αντικειμένου καθορίζεται από ένα σύνολο σεναρίων (scripts), τα 

οποία ορίζει ο προγραμματιστής για κάθε αντικείμενο ξεχωριστά. Τα έργα που 

αναπτύσσει κανείς με το Scratch μπορούν να είναι πλούσια σε μέσα και να 

χρησιμοποιούν γραφικά, κινούμενα σχέδια, μουσική και ήχους. Το Scratch δίνει τη 

δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρονικών παιχνιδιών, κινουμένων σχεδίων, 

αλληλεπιδραστικών ιστοριών κ.α. Επιτρέπει στον χρήστη να μοιραστεί τις 

δημιουργίες του στο διαδίκτυο (http://scratch.mit.edu). Η κοινότητα δίνει την 

ευκαιρία να ανταλλάξει κανείς ιδέες και απόψεις με άλλους δημιουργούς και να 

εμπλακεί ενεργά σε μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης. Το Scratch αποτελεί ένα 

χαμηλών απαιτήσεων, υψηλών δυνατοτήτων και ευρείας γκάμας εφαρμογών 

περιβάλλον για την ανάπτυξη τεχνολογικού εγγραμματισμού και την ενεργή 

παραγωγή διαδραστικού. Έχει αξιοποιηθεί τόσο για την τυπική εκπαίδευση με 

δομημένες δραστηριότητες (σε αντικείμενα από εισαγωγή στην επιστήμη των 

υπολογιστών μέχρι προηγμένα θέματα τεχνολογίας λογισμικού όσο και σε 

περιβάλλοντα άτυπης μάθησης όπως οι λέσχες υπολογιστών κ.α.»   
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4.3.3.7 Η JAVA σαν εργαλείο εκπαίδευσης 

Υπάρχουν τέσσερα έργα που χρησιμοποιούν την JAVA, αναφέρει η Mirela 

Djordjevic (2008) τα οποία προτείνονται από μαθητή, κατά την διάρκεια των 

εισαγωγικών μαθημάτων του προγραμματισμού. Τα θέματα περιλαμβάνουν 

παιχνίδια, ζωγραφική, τα χρώματα, τη μέτρηση του χρόνου, κλπ. Το ερώτημα που 

μπορεί να γεννηθεί είναι, εάν μπορούμε να παρακολουθούμε απλά μια διαδικασία 

σπουδών, παρακολουθώντας την ανάπτυξη έργων και απλά να δίνουμε κατευθύνσεις 

με διαφορετικούς τρόπους, ή μπορούν οι εκπαιδευτικοί να μάθουν τα μεγάλα 

συμφέροντα που μπορούν να έχουν οι μαθητές όταν μαθαίνουν να προγραμματίζουν. 

Παρακάτω γίνεται η συνοπτική παρουσίαση των τεσσάρων έργων. 

1.Έργο- βόμβες  

Όταν κάνεις με το ποντίκι κλικ σε έναν πίνακα, ένας μικρός κύκλος εμφανίζεται και 

πέφτει κάτω. Κατά τη στιγμή που χτυπάει στο πάτωμα αφήνοντας πιτσιλιές – ο 

κύκλος διπλασιάζεται σε μέγεθος και αλλάζει χρώμα. 

2 . Έργο – επίθεση ιών 

Ένα πλέγμα (6,6) με μαύρους κύκλους- με μίνι ιούς- εμφανίζεται . Ένας χρήστης 

επιλέγει θέση της επίθεσης, θέτοντας συνδυασμό συνεχόμενων κύκλων  και ένα στυλ 

επίθεση επιλέγοντας ένα κουμπί (ακτίνας, κάθετη, οριζόντια). Ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής ανταποκρίνεται τυχαία από την επιλογή της θέσης και του στυλ 

επίθεσης. Οι βαθμολογίες που έχουν αναφερθεί από μια επίθεση από ένα χρήστη και 

έναν υπολογιστή εμφανίζονται σε διάφορα χρώματα. 

3.Έργο - αναπήδηση (Bouncing) σε τετράγωνα 

Τετράγωνα αναπηδούν στον πίνακα. Όταν πατηθεί ένα κουμπί, ένα άλλο τυχαίο 

τετράγωνο προστίθεται στον πίνακα σε μια τυχαία θέση. Το πρώτο / τελευταίο 

τετράγωνο μπορεί να αφαιρεθεί όταν ένα κουμπί έχει πατηθεί. 

4 . Έργο- εισβολείς 

Οι εισβολείς κινούνται από την αριστερή προς τα δεξιά πλευρά του πίνακα. 

Συμπέρασμα 
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Το εύρημά είναι ότι μόνο οι μαθητές που έχουν μεγάλο κίνητρο μπορούν να 

αναπτύξουν κώδικα από μόνοι τους, και δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή αυτής της 

προσέγγισης σε μια κανονική τάξη. Αλλά, μαθαίνουμε περισσότερα για το 

ενδιαφέρον των μαθητών και το πως να ενσωματωθούν κάποια ή μερικά έργα στο 

μέλλον για να βοηθήσουν την εκπαίδευση του προγραμματισμού. Τα έργα αυτά 

αναπτύχθηκαν από τον Jake Fried κατά τη διάρκεια της ανεξάρτητης μελέτης του στα 

πλαίσια του μαθήματος εισαγωγής στον προγραμματισμό το φθινόπωρο του 2007 και 

την άνοιξη 2008.  

4.3.3.8 Χρήση του Eclipse για εκμάθηση προγραμματισμού 

Οι κύριοι λόγοι για την επιλογή του Eclipse είναι το χαμηλό του κόστος (δωρεάν) και 

ότι είναι ανοικτό λογισμικό (open source). Οι κύριες χρήσεις του, που έχουν 

αναφερθεί, είναι για την ανάπτυξη του κώδικα της Java, που ακολουθείται από 

πρότυπα εργαλεία, και στη συνέχεια τα πρότυπα εργαλεία του Web. Αυτά τα 

αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την εκπαίδευση της πληροφορικής και 

του προγραμματισμού.  

Υπάρχει μία συνεχής κίνηση της βιομηχανίας προς το λογισμικό ανοιχτού κώδικα και 

του Eclipse. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για την κίνηση αυτή, αλλά το μηδενικό κόστος 

και η καλύτερη ποιότητα στις εμπορικές προσφορές είναι μεγάλο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα σε μία τέτοια δύσκολη περίοδο. Δεδομένης της κίνησης αυτής, είναι 

σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς να συζητήσουν τα πλεονεκτήματα λογισμικού 

ανοικτού κώδικα με τους μαθητές τους και να τους παρέχουν σημαντικές προσφορές 

ανοικτού κώδικα, όπως το Eclipse. Η ανάγκη αυτή είναι σαφής: οι φοιτητές πρέπει να 

γνωρίζουν το πώς να χρησιμοποιούν το Eclipse να είναι ανταγωνιστικοί στο σημερινό 

περιβάλλον της αγοράς λογισμικού. Η βιομηχανία είναι απαιτητική. 

Ενώ, το  Eclipse έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο και ζωντανό οικοσύστημα, οι 

προμηθευτές τεχνολογίας , οι νεοσύστατες επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια, τα 

ερευνητικά ιδρύματα και οι ιδιώτες, η διαθεσιμότητα σε οργανωμένο εκπαιδευτικό 

υλικό για το Eclipse λείπει. Η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει τουλάχιστον τρία 

προβλήματα σύμφωνα με τον Dwight Deygo (2009) . Το πρώτο είναι οι μαθητές που 

θέλουν να μάθουν για το Eclipse δεν έχουν ιδέα από πού να αρχίσουν. Το δεύτερο 

πρόβλημα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να διδάξουν Eclipse δεν έχουν 
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στη διάθεσή τους το εύρος των υλικών που απαιτούνται για την εισαγωγή των 

φοιτητών στο πρόγραμμα. Το τρίτο, και ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι ότι στα 

περισσότερα ιδρύματα, δεν υπάρχει χώρος στα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών να 

αφιερώσουν μάθημα για τη διδασκαλία ρητά του Eclipse.  

Παρόλα αυτά μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Eclipse συνδυαστικά κατά την 

διάρκεια ενός μαθήματος, που ήδη υπάρχει στο πρόγραμμα σπουδών (και για τους 

μαθητές που δεν είναι ικανοποιημένοι από το τρέχον πρόγραμμα). Ένα όφελος από τη 

λήψη αυτής της προσέγγισης με τους μαθητές είναι ότι δεν απαιτούνται επιπλέον 

μαθήματα. Ωστόσο, εξακολουθούν  και οι ίδιοι οι καθηγητές να μάθουν για Eclipse 

για να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις εργασίες. Άλλο όφελος είναι ότι οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις κοινές ανάγκες των μαθητών 

τους και οι εταιρείες θα εργαστούν για τη χρήση του Eclipse. Η εφαρμογή αυτή γεννά 

τρεις ακόμα παράγοντες επιτυχίας/αποτυχίας της χρήσης του προγράμματος. Ο 

πρώτος είναι το πώς να χρησιμοποιήσετε το Eclipse για ανάπτυξη Java. Πολλοί 

φοιτητές και εκπαιδευτικοί βρίσκουν το Eclipse υπερβολικά περίπλοκο. Θα πρέπει 

κάποιος να παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά του Eclipse στους φοιτητές για να 

μπορούν να το χρησιμοποιήσουν γρήγορα από μόνοι τους. Δεδομένου ότι το  Eclipse 

είναι open source, ο δεύτερος παράγοντας που γεννιέται είναι ο εντοπισμός, και η 

προβολή του ανοικτού κώδικα Eclipse είναι αφορμή για συζητήσεις και αναθέσεις 

έργων στον τομέα της βιομηχανίας του λογισμικού. Τέλος, θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί από τους  μαθητές  για την κατασκευή των έργων τους, καθιστώντας 

ευκολότερο για αυτούς να συσκευάζουν και να διανέμουν τα έργα τους.   

Το πανεπιστήμιο Carleton (που είναι και επίσημα ο ιδρυτής του προγράμματος 

αυτού), δημιούργησε μια ειδική ιστοσελίδα για εκπαιδευτικό υλικό, συμβουλές και 

τεχνικές, και διαδηλώσεις για τη χρήση του Eclipse: http://www.eclipse.org/. 

 

4.3.3.9  Μέθοδοι που αναπτύχθηκαν και στο προηγούμενο κεφάλαιο 

Εκτενής αναφορά και ανάλυση των μεθόδων αυτών έχει γίνει στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, εδώ γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση για τα οφέλη που προσφέρουν 

μόνο στον τομέα του προγραμματισμού.  

http://www.eclipse.org/
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Η Test- Driven Development μέθοδος: Με το που εφαρμόστηκε σαν εκπαιδευτική 

μέθοδος, έγινε γνωστή ως βασική πρακτική του extreme programming. Η βασική ιδέα 

της πρακτικής είναι απλή, να έχουν οι μαθητές  ένα κομμάτι δοκιμαστικού κώδικα, 

πριν από τον αντίστοιχο κώδικα παραγωγής, επιτρέποντας την άμεση δοκιμή της νέας 

λειτουργικότητας. Το ερώτημα δεν υπάρχει στο αν θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο 

πρόγραμμα σπουδών για τα προγραμματιστικά προγράμματα, αλλά το πόσο νωρίς θα 

μπορούσε να εναχθεί για να βοηθήσει τους μαθητές/φοιτητές. (Sami Kollanus, Ville 

Isomöttönen, 2008) 

Παιχνίδια για εκπαιδευτικούς σκοπούς: Υπάρχουν πολλά εκπαιδευτικά παιχνίδια 

που μπορούν να βοηθήσουν στην εκπαίδευση του προγραμματισμού. Παιχνίδια όπως: 

Catacombs, Sera, EleMental: The Recurrence, Prog&Play, Wu’s Castle, Robocode, 

M.U.P.P.E.T.S., PlayLogo 3D, Gidget κ.α. Ένα αρνητικό κομμάτι στην έρευνα 

σχετικά με τα εκπαιδευτικά παιχνίδια είναι το γεγονός ότι για την πλειονότητα των 

παιχνιδιών δεν μπορούμε να πάρουμε πολλά στοιχεία παρά μόνο από τη 

βιβλιογραφία, μιας και τα παιχνίδια δεν διατίθενται ελεύθερα. Το γεγονός αυτό 

καθιστά επίσης αδύνατη την αξιοποίησή τους στη διδακτική πράξη και την 

αξιολόγησή τους από ανεξάρτητους ερευνητές. Από τη σχετική βιβλιογραφία 

φαίνεται ότι τα περισσότερα παιχνίδια που έχουν αναπτυχθεί καλύπτουν απλές 

προγραμματιστικές έννοιες και επιπλέον τα παιχνίδια αυτά διαδραματίζουν 

υποστηρικτικό ρόλο στην εκμάθηση των σχετικών εννοιών. (Χρήστος Μαλλιαράκης, 

Στέλιος Ξυνόγαλος, Μάγια Σατρατζέμη, 2012)  

 

Υπάρχουν σχετικές έρευνες που υποστηρίζουν τη χρήση των παιχνιδιών ως ένα μέσο 

για την προσέλκυση των προπτυχιακών μαθητών για να ακολουθήσουν την επιστήμη 

των υπολογιστών. Μία έρευνα έδειξε ότι τα αγόρια που ενδιαφέρονται για παιχνίδια 

στον υπολογιστή είναι πιο πιθανό να σχετίζονται με αυτούς τους τομείς, 

συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμού. Ακόμα, το να παίζεις παιχνίδια στον 

υπολογιστή μπορεί να δώσει και στα κορίτσια θετική επίλυση των προβλημάτων 

πάνω στον προγραμματισμό, με αποτέλεσμα και την καλύτερη βαθμολογία στα 

προπτυχιακά μαθήματα επιστήμης των υπολογιστών. Η έρευνα απέδειξε ότι οι 

γυναίκες απολαμβάνουν τις δραστηριότητες του υπολογιστή όταν είναι πιο 

κοινωνικές και συλλογικές.  
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Μια πρόσφατη έρευνα διαπίστωσε ότι οι γυναίκες αποτελούν το 55% όλων των 

παικτών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ μόνο το 6% των παικτών στο παιχνίδι είναι 

κάτω των 21 ετών που εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο αριθμό των 

πιθανών παικτών. Τα παιχνίδια Zynga έχουν περίπου 5 εκατ. χρήστες που παίζουν τα 

παιχνίδια αυτά κάθε μήνα. Το παιχνίδι που αναπτύχθηκε για την εκπαίδευση του 

προγραμματισμού τονίζει τη σημασία των δεξιοτήτων στην ανάπτυξη λογισμικού. Οι 

περισσότερες από τις δραστηριότητες του έργου ενθαρρύνουν τους μαθητές να 

εργαστούν μαζί σε ομάδες. Οι δεξιότητες συνεργασίας, η οικοδόμηση της ομάδας, η 

ηγεσία, και οι επικοινωνιακές δεξιότητες είναι όλα απαραίτητα για τη δημιουργία 

μίας υποστηρικτικής κοινότητας μάθησης. 

Υπήρξε έρευνα που να δείχνει ότι η στάση των σπουδαστών απέναντι στην εκμάθηση 

μπορεί να επηρεάσει τη γνωστική τους ανάπτυξη. Υπάρχει ένα αυξανόμενο σώμα της 

έρευνας που υποστηρίζει ότι τα παιχνίδια παρέχουν σημαντικές εμπειρίες μάθησης. 

Τα παιχνίδια παρέχουν ευκαιρίες για την τόνωση της στοχαστικής μάθηση ανάλογα 

βέβαια το παιχνίδι, όπως αυτό που προτείνεται για το έργο αυτό. Παράλληλα, το 

Facebook προωθεί την ανάπτυξη ενός τέτοιου παιχνιδιού. Σοβαρά παιχνίδια είναι 

αυτά  χρησιμοποιούν την καλλιτεχνική φύση των παιχνιδιών για να μεταδώσουν ένα 

μήνυμα, ένα μάθημα, ή να παρέχουν μια εμπειρία. Τα σοβαρά παιχνίδια μπορεί να 

είναι διασκεδαστικά, αλλά αυτό δεν είναι ο πρωταρχικός σκοπός τους. Τα παιχνίδια 

στον υπολογιστή μπορεί να διδάξουν το συντονισμό χεριού-ματιού, τις χωρικές 

σχέσεις, και να ενθαρρύνουν την πειραματική εμπειρία. Η βύθιση σε προσομοιωμένα 

περιβάλλοντα έχει αυξημένη ταχύτητα εκμάθησης και διατήρησης για ορισμένα 

καθήκοντα. Τα παιχνίδια στον υπολογιστή μπορούν να προσλαμβάνουν παίκτες για 

δύο ή περισσότερες ώρες, αλλά αυτοί οι ίδιοι οι μαθητές μπορούν να χάσουν το 

ενδιαφέρον τους στις δραστηριότητες της τάξης μετά από δεκαπέντε λεπτά. (Bruce R. 

Maxim, 2011) 

 

Meaningful Learning: Η αποτελεσματικότητα της εκμάθησης και της μάθησης 

χρησιμοποιώντας την επί της ουσίας μάθηση είναι ολοφάνερη. Στον προγραμματισμό 

έχει μεγάλη σημασία να διαβάζεις πριν γράψεις και να έχεις κατανοήσει το 

αντικείμενο πριν αρχίσει η συγγραφή του κώδικα. (Jana Jackova, 2008) 
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Podcasts: Η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τη σύγχρονη τάση δημιουργίας 

Podcast (αρχεία σε μορφή που επιτρέπουν την ακρόαση και πρόσφατα την 

προβολή, σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο), βοηθάει ώστε να μπορούν να 

συμβάλλουν οι ίδιοι στη δημιουργία αξιοποιήσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού 

περιεχομένου. Μπορούν να καταγράψουν και οι ίδιοι τις εμπειρίες τους, 

χρησιμοποιώντας τα πολύμεσα και να συγκεντρώσουν βοηθητικό και 

συμπληρωματικό υλικό για ένα δύσκολο μάθημα. (Πιτσικάλης Σταύρος, Ουασίτσα 

Ιλόνα- Ελέυθερία, 2013) 

Platforms: Μέσω LMS (Learning Magament Systems), πλατφόρμων λογισμικού που 

διεκπεραιώνουν την διαχείριση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης, οι μαθητές έχουν και αυτοί τον έλεγχο. Με το LMS:  

1. Πραγματοποιείται η διαχείριση ηλεκτρονικών μαθημάτων και γενικότερα του 

εκπαιδευτικού υλικού, για παράδειγμα η δημιουργία μαθημάτων μέσω 

εργαλείων της πλατφόρμας, η εισαγωγή έτοιμων μαθημάτων, η τροποποίηση, 

ο εμπλουτισμός και η διαγραφή τους. 

2. Αυτοματοποιείται η εγγραφή χρηστών και ελέγχεται η πρόσβασή τους στα 

μαθήματα. 

3. Παρακολουθούνται οι ενέργειες των χρηστών από τη στιγμή που εισέρχονται 

στην πλατφόρμα μέχρι τη στιγμή εξόδου τους από το σύστημα. Τα δεδομένα 

παρακολούθησης είναι διαθέσιμα σε διαχειριστές της πλατφόρμας και σε 

εκπαιδευτές των μαθημάτων. 

4. Πραγματοποιείται η διαχείριση μίας τάξης. Με τη βοήθεια των εργαλείων 

παρακολούθησης και επικοινωνίας μαθητών και εκπαιδευτών, εκτιμώνται οι 

γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά κάθε εκπαιδευόμενος καθώς και τα κενά 

που πιθανό να παρουσιάζει σε ορισμένες ενότητες. Για κάθε εκπαιδευόμενο 

ορίζεται μία ενδεικτική πορεία εκμάθησης, ώστε να καλύψει τα προσωπικά 

του κενά. Παράλληλα προγραμματίζονται δραστηριότητες για να καλυφθούν 

οι εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των συμμετεχόντων της τάξης. (Ανακτήθηκε 

από: 

http://edu.anthropomania.gr/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=128) 

http://edu.anthropomania.gr/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=128
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Peer to Peer learning (συνεργατική/ ομαδική μάθηση): Η ομαδική μάθηση 

περιλαμβάνει αρκετές πρακτικές εκμάθησης. «Αλληλοδιδακτική», «Διδασκαλία από 

ομότιμους», «Συνεταιρισμός ή συνεργατική μάθηση», είναι μερικοί από τους όρους 

που αναφέρονται στις συζητήσεις  παιδαγωγικής. Ορισμένες πρακτικές, όπως η peer  

to peer διδασκαλία, (σύμφωνα με: 

http://tenntlc.utk.edu/files/2010/12/HowToPeerLearning_Final.pdf) εμπίπτουν στην 

κατηγορία της μάθησης από ομότιμους, αλλά εμφανίζονται κυρίως σε πλαίσια εκτός 

τάξεως. H ηλεκτρονική μάθηση από ομότιμους μπορεί να συμβεί μέσω συζητήσεων 

στα συμβούλια, τα blogs, wikis και όχι πρόσωπο με πρόσωπο. Ο προγραμματισμός 

είναι από την φύση του μία διαδικασία που δεν είναι προσωπική, αλλά συνεργατική 

για να βγει πιο γρήγορα και με ευκολότερη επεξεργασία, ο κώδικας. Η ομαδική 

μάθηση είναι ένα πλεονέκτημα για την εκμάθηση του προγραμματισμού. 

 

4.3.3.10  Άλλες μέθοδοι 

Οι περισσότερες υπάρχουσες προσεγγίσεις για την διδασκαλία του προγραμματισμού 

και της επιστήμης των υπολογιστών αποκτούν πραγματικό χαρακτήρα με την 

πολυετή διδακτική εμπειρία. Αυτό προσπαθούν να κάνουν και στην Γερμανία 

εφαρμόζοντας μία συγκεκριμένη μεθοδολογία για την κατασκευή ενός μοντέλου που 

εμφανίζει τα χαρακτηριστικά μίας εργασίας μέσω της εμπειρικής στατικής ανάλυσης. 

Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η οποία χαρακτηρίζεται περισσότερο από 

θεωρητική γνώση πάνω στο αντικείμενο, έγινε και η εισαγωγή της τρισδιάστατης 

δομής του μοντέλου, το οποίο και επαληθεύτηκε. Η διαδικασία διασπάται περίπου σε 

πέντε βήματα κατά τους Schlueter K., Brinda T. (2008). Πρώτο βήμα, είναι ο 

προσδιορισμός και η ταξινόμηση των ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν το έργο και την 

δυσκολία του. Χαρακτηριστικά, μπορεί να είναι η εγγύτητα προς τον μαθητή και της 

εμπειρίας του, το επίπεδο της αφαίρεσης ή της πολυπλοκότητας του περιεχομένου, το 

επίπεδο της τυποποίησης της αποστολής, ή το επίπεδο της γνωστικής διαδικασίας. 

Δεύτερο βήμα, είναι η αυτό-παραγωγή των υποθέσεων σχετικά με την τρισδιάστατη 

δομή ενός μοντέλου που θα στηρίζεται στην ταξινόμηση των χαρακτηριστικών. Για 

αυτόν τον σκοπό, τα χαρακτηριστικά ομαδοποιούνται σε θεωρητικά ομοιογενείς 

ομάδες, σύμφωνα με κριτήρια σχετικά με τον καθορισμό του έργου, το περιεχόμενο 

του προγράμματος σπουδών ή τη δραστηριότητα του μαθητή. Είναι δεδομένο ότι 

http://tenntlc.utk.edu/files/2010/12/HowToPeerLearning_Final.pdf
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κάθε διάσταση  αποτελείται από μια ομάδα χαρακτηριστικών. Τρίτο βήμα, είναι η 

εφαρμογή μιας εμπειρικής μελέτης για τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με 

τις ικανότητες των μαθητών κατά μήκος των χαρακτηριστικών. Βήμα τέσσερα, είναι 

μια στατιστική ανάλυση των δεδομένων, προκειμένου να επαληθεύσει την 

τρισδιάστατη δομή. Η παραγοντική ανάλυση φαίνεται να είναι μία κατάλληλη 

στατιστική τεχνική για την ανάλυση των συσχετισμών μεταξύ των χαρακτηριστικών 

και τα συνενώνουν σε ένα μικρό αριθμό υποκείμενων διαστάσεων, που ονομάζονται 

παράγοντες. Δεδομένου ότι ένας παράγοντας δείχνει, π.χ. την μεγάλη συσχέτιση με 

το χαρακτηριστικό επίπεδο τυποποίησης και τη μεσαία συσχέτιση με το 

χαρακτηριστικό πλεονασμού της ρύθμισης εργασίας, μπορεί να ερμηνευθεί ως κοινός 

τους παράγοντας, περιγράφοντας το τμήμα της δυσκολίας εργασιών που προκύπτουν 

από τη ρύθμιση του έργου. Ως πέμπτο βήμα, προτείνεται να συγκεντρωθούν τα 

προφίλ ικανοτήτων, αναφερόμενα στους παράγοντες. Τυπικά προφίλ ικανοτήτων που 

προκύπτουν από την ανάλυση διασποράς μπορεί να εκφραστούν από την άποψη των 

χαρακτηριστικών για την παροχή μίας διάγνωση των ικανοτήτων ενός ατόμου που 

είναι τόσο ουσιαστική.  

 

4.3.4 Δυσκολίες/Μύθοι/Λάθη προγραμματισμού 

Δυσκολίες εκμάθησης, σύμφωνα με τους Lahtinen E. et all, (2005) 

Είναι γεγονός ότι αν ένας μαθητής δεν γνωρίζει από προγραμματισμό δεν μπορεί να 

εκτιμήσει τις βασικές έννοιες του. Πρέπει να κάνει πρακτική εξάσκηση για να μπορεί 

να έχει μία ιδέα σε βάθος για το αντικείμενο. Οι πιο κοινές δυσκολίες που συναντά 

κάποιος αρχάριος στον προγραμματισμό είναι: 

 Οι αρχάριοι δύσκολα μπαίνουν στο πνεύμα 

 Έλλειψη τακτικών επίλυσης του προβλήματος 

 Παρανοήσεις με την σημασιολογία/σύνταξη 

 Απαιτεί από τους μαθητές να κατανοήσουν αφηρημένες έννοιες και να 

ελέγξουν το λεξιλόγιο, τη σύνταξη και την σημασιολογία των γλωσσών 

προγραμματισμού 
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 Συνήθως, είναι απαραίτητο να σκέφτεται κανείς σχετικά με δεδομένα και 

αλγορίθμους με τρόπους πολύ διαφορετικούς από αυτούς που σκέφτεται σε 

άλλες γνωστικές περιοχές (Τζιμογιαννάκης, 2005) 

 Συχνά δεν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι και έλλειψη προσωπικής διδασκαλίας 

 Οι τάξεις είναι πολυμελείς και ανομοιογενείς και είναι δύσκολο να σχεδιαστεί 

ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα επωφελούνται όλοι 

 Δεν είναι όλες οι γλώσσες ίδιες, υπάρχει πληθώρα γλωσσών που δεν έχουν 

αναλογία μεταξύ τους 

 Οι μαθητές μαθαίνουν προγραμματισμό μέσω επίλυσης προβλημάτων  

 Η αυτορρύθμιση και ο αυτοέλεγχος είναι δύσκολες έννοιες για έναν μαθητή 

 Χρειάζεται χρήση ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ανάπτυξης για την 

κωδικοποίηση των δραστηριοτήτων που πολλές φορές είναι περίπλοκο και 

δυσνόητο 

 Τα βιβλία προγραμματισμού έχουν πολλές φορές κενά 

 Ο προγραμματισμός απαιτεί μικρά βήματα κάθε φορά (είναι βηματικής 

φύσης) και υπομονή 

 Η διδασκαλία του προγραμματισμού πολλές φορές είναι θεωρητική και όχι 

στην πράξη, αναποτελεσματική 

 Τα λάθη δεν είναι ξεκάθαρα και χρειάζονται πολλές ώρες για τον εντοπισμό 

τους 

 Υπάρχουν στερεότυπα που πολλές φορές δημιουργούν προβλήματα 

(δημιουργία αρνητικών εντυπώσεων πριν καν υπάρξει η πρώτη εμπειρία με 

τον προγραμματισμό και δημιουργία προκαταλήψεων)  

Δυσκολίες που συναντούν οι διδάσκοντες σύμφωνα με τους Colis, et all, (1994)  

 Δυσκολία στο να επιλέξει το λογισμικό  
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 Έλλειψη τεχνικών δεξιοτήτων στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και του 

λογισμικού, που οδηγεί σε αβεβαιότητα και χαμηλό επίπεδο χρήσης του 

υπολογιστή 

 Απρόβλεπτα προβλήματα με τους εκπαιδευτικούς ρόλους, που έχουν αλλάξει 

ως συνέπεια της χρήσης  του υπολογιστή   

 Πολλά πρακτικά προβλήματα, όπως πολλές χρονοβόρες ενέργειες διαχείρισης 

και οργάνωσης δραστηριοτήτων. 

Συχνά Λάθη 

 Εννοιολογικά (conceptual) 

 Συντακτικά (syntactically) 

 Διαρθρωτικά (structural) 

 Σημασιολογικά (semantic) 

Μύθοι , σύμφωνα με τους Ben-Ari, Mordechai Moti,(2011)      

Υπάρχει μία σχετική μείωση του ενδιαφέροντος για την μελέτη της επιστήμης των 

υπολογιστών που αποδίδεται συνήθως σε ένα σύνολο αντιλήψεων που έχουν οι 

μαθητές. Πολλές φορές μπορεί να είναι αλήθεια και όχι μύθοι αλλά πρέπει να 

μελετηθούν σε σύγκριση με άλλους παράγοντες και όχι μεμονωμένα.  

 Ο προγραμματισμός είναι βαρετός. Ένα από τα ατυχή γεγονότα της ζωής 

είναι ότι μετά από κάποια χρόνια όλα τα επαγγέλματα γίνονται μία 

αναπόφευκτη ρουτίνα και χάνεται ο ενθουσιασμός. Μπορούμε να 

κατηγορήσουμε, εν μέρει και την τηλεόραση, που παραπλανά το κοινό, ότι 

μερικά επαγγέλματα δεν είναι ποτέ βαρετά. Το θέμα λοιπόν, δεν είναι  αν 

είναι βαρετός ο προγραμματισμός ή όχι, αλλά αν μπορούμε να ζήσουμε με 

αυτού του είδους την ρουτίνα. 

 Οι προγραμματιστές είναι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους μπροστά 

από τον υπολογιστή. Πολλοί άνθρωποι κάθονται ατέλειωτες ώρες μπροστά 

από τον υπολογιστή και χωρίς να είναι το επάγγελμά τους αυτό. Αλλά, πλέον, 
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ο υπολογιστής συνδέεται με σχεδόν όλα τα επαγγέλματα, οπότε είναι 

αναγκαίο κακό. 

 Θα πρέπει να δουλεύει κανείς πολλές ώρες. Οι άνθρωποι που εργάζονται σε 

κλάδους υψηλής τεχνολογίας διαμαρτύρονται συχνά ότι εργάζονται πολλές 

ώρες, αλλά το ίδιο συμβαίνει και με πλήθος άλλων επαγγελμάτων. Ειδικά τα 

πρώτα χρόνια της καριέρας του ένας νέος θα έρθει αντιμέτωπος με ατέλειωτες 

ώρες εργασίας. 

 Ο προγραμματισμός σε κάνει αντικοινωνικό. Είναι αλήθεια ότι ένας 

προγραμματιστής περνάει πολλές ώρες μόνος του μπροστά από τον 

υπολογιστή του, αλλά υπάρχουν και συναντήσεις και επαφές και με άλλα 

μέλη, εταιρείες, συνεργάτες και πελάτες. Τις περισσότερες φορές όμως η 

ανθρώπινη επαφή είναι επιφανειακή και ασύμμετρη, ακόμα και στα πιο 

«κοινωνικά» επαγγέλματα.  

 Ο προγραμματισμός είναι μόνο για αυτούς που έχουν τετράγωνη λογική. 

Η φύση του προγραμματισμού χρειάζεται διευκρίνιση. Ο προγραμματισμός 

ορίζεται ως δραστηριότητα, που περιγράφεται με συγκεκριμένους κανόνες. 

Ζωγραφίζοντας μία εικόνα δεν προγραμματίζεις: Πρώτον, είναι προφανές ότι 

δεν περιγράφεται κανένας υπολογισμός και αφετέρου είναι κανείς ελεύθερος 

να μην ακολουθήσει κανέναν κανόνα. Κάποιος που μπορεί να έχει καλούς 

βαθμούς στα μαθηματικά, μπορεί να έχει την ικανότητα να σκέφτεται λογικά. 

 Το λογισμικό είναι ελεύθερο και ανατίθεται σε εξωτερικούς συνεργάτες. 

Το ποσοστό του λογισμικού που ανατίθεται σε σχέση με αυτό που 

κατασκευάζεται στην επιχείρηση είναι τελικά πιο μικρό. Δεν σημαίνει ότι 

αναπτύσσοντας λογισμικό σε μία επιχείρηση θα χάσεις την δουλειά σου, 

επειδή θα βρεθεί έτοιμο για να χρησιμοποιηθεί αντίστοιχα.  

 Ο προγραμματιστής είναι ένα πολύ προσοδοφόρο (καλοπληρωμένο) 

επάγγελμα. Είναι πολύ πιθανό να έχει υψηλό μισθό. Αλλά δεν θα πρέπει να 

είναι ο κύριος λόγος για να επιλέξει κανείς το επάγγελμα που θα 

ακολουθήσει. Επιπλέον, χρειάζεται πολύ προσπάθεια και κόπος για να φτάσει 
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κανείς σε ένα επίπεδο που θα μπορεί να έχει αξιοσημείωτες απολαβές, όπως 

σε κάθε επάγγελμα. 

 Με τον προγραμματισμό ασχολούνται περισσότεροι άνδρες παρά 

γυναίκες. Είναι αλήθεια, περισσότεροι άνδρες ενδιαφέρονται να 

ακολουθήσουν την επιστήμη των υπολογιστών (80% περισσότεροι), αλλά 

αυτό δεν σημαίνει και ότι οι γυναίκες υστερούν σε κάτι πάνω σε αυτόν τον 

επιστημονικό τομέα.  

Οι εκπαιδευτικοί της πληροφορικής, πρέπει να προσπαθήσουν να αποφύγουν τα  

στερεότυπα που ισχύουν για τον προγραμματισμό και να διαλύσουν όποιους μύθους 

και προκαταλήψεις υπάρχουν από την πλευρά των μαθητών (όπως ο διαχωρισμός 

μεταξύ των φύλων, μεταξύ των πιο «θετικών» μαθητών και των πιο «θεωρητικών», 

ότι ο προγραμματισμός είναι δύσκολος κτλ.). Μελέτες, σύμφωνα με τον Amruth N. 

Kumar (2012)διαπίστωσαν ότι στα δυσκολότερα θέματα στην Επιστήμη των 

Υπολογιστών, το επίπεδο προετοιμασίας των μαθητών αποτελεί ισχυρό προγνωστικό 

παράγοντα της στερεότυπης απειλής (κάτω του μέσου όρου φοιτητές είχαν 

μεγαλύτερο σκορ, όταν δεν είχαν στο νου τους τα στερεότυπα πριν από τη δοκιμή, 

ανεξάρτητα από το φύλο ή τη φυλή). Ο τρόπος διδασκαλίας που θα ακολουθήσουν 

είναι σαφώς το κυριότερο ζήτημα της εκπαίδευσης του προγραμματισμού.  

                                                

4.3.5 Βήματα ανάπτυξης προγραμματισμού 

Για  να αποφευχθούν τα παραπάνω λάθη και δυσκολίες μπορεί κανείς να 

ακολουθήσει την παρακάτω μέθοδο επίλυσης προβλήματος, σύμφωνα με τους Fadi P. 

Deek, James A. McHugh) :  

1. Κατανόηση και ορισμός του προβλήματος (formulating the problem). Η 

διατύπωση του προβλήματος περιλαμβάνει τρία επιμέρους τμήματα: 

Περιγραφή προκαταρκτικού προβλήματος, προκαταρκτικό νοητικό μοντέλο 

και δομημένο πρόβλημα εκπροσώπησης. Βέβαια απαραίτητη προϋπόθεση για 

αυτό το στάδιο είναι να γνωρίζει κανείς τις πρωτογενείς απαιτήσεις του 

συστήματος για να μπορεί να κάνει σωστά την όλη διαδικασία. 
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2. Ανάπτυξη ενός σχεδίου για την επίλυση του προβλήματος (planning the 

solution). Σε αυτό το στάδιο υπάρχουν τρεις επιμέρους δραστηριότητες: την 

ανακάλυψη της στρατηγικής, την αποσύνθεση του στόχου σε επιμέρους «υπο-

στόχους», και την  μοντελοποίηση δεδομένων. Με αυτό τον τρόπο 

σκιαγραφείται ένα λεπτομερές σχέδιο για μία λύση. 

3. Σχεδιασμός και εφαρμογή του σχεδίου (designing the solution). Οι 

επιμέρους δραστηριότητες αυτού του σταδίου είναι: οργάνωση, προδιαγραφές 

των δεδομένων/λειτουργία, και λογική προδιαγραφή μονάδας.  

4. Επαλήθευση και παρουσίαση αποτελεσμάτων. Διάφοροι συγγραφείς 

αναφέρουν αυτό το κομμάτι με διαφορετικούς όρους οι πιο συνηθισμένοι 

είναι: η μετάφραση (translation), επαλήθευση (testing) και η διανομή 

περιεχομένου (delivery). Έχουν εντοπιστεί τρεις δραστηριότητες για την 

μετάφραση σε αυτό το στάδιο: Την εφαρμογή, την ολοκλήρωση και τη 

διάγνωση (σφαλμάτων). Για την επαλήθευση: Την κρίσιμη ανάλυση, την 

αξιολόγηση και την αναθεώρηση. Για την διανομή του περιεχομένου: την 

τεκμηρίωση, την παρουσίαση και διάδοση των διαφόρων μερών της λύσης με 

ένα οργανωμένο και κατανοητό τρόπο.   

Οι προγραμματιστές πρέπει να αναπτύξουν και τις παρακάτω δεξιότητες: 

την εκμάθηση της γλώσσας, την σύνθεση νέων προγραμμάτων, την κατανόηση, την 

επαναχρησιμοποίηση και την ενσωμάτωση των υφιστάμενων προγραμμάτων, την 

διόρθωση λαθών, την τροποποίηση και την τεκμηρίωση των προγραμμάτων που 

γράφουν. Όλες αυτές οι δεξιότητες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των 

καθηκόντων του προγράμματος ανάπτυξης. Οι έρευνες γενικά έχουν αποδείξει ότι, 

όσον αφορά την διδασκαλία προγραμματισμού, καθώς και την ανάπτυξη 

υπολογιστικών συστημάτων, υπάρχει ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για 

τονπρογραμματισμό που περιλαμβάνει, όχι μόνο την γλώσσα προγραμματισμού και 

τις  δεξιότητες, αλλά και την επίλυση προβλημάτων, τις έννοιες της μηχανικής 

λογισμικού, και τις γνωστικές δεξιότητες. Τα καθήκοντα της επίλυσης προβλημάτων 

και το πρόγραμμα ανάπτυξης αποτελούν μία αλληλεξαρτώμενη διαδικασία, σε κάθε 

στάδιο που απαιτεί ειδικές γνώσεις και γνωστικές δεξιότητες. Οι δεξιότητες επίλυσης 

προβλημάτων είναι απαραίτητες για την κατανόηση των βασικών αρχών των 
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υπολογιστών, και χρειάζονται σε όσους σπουδάζουν προγραμματισμό. Η διατύπωση 

του προβλήματος, ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός είναι βασική προϋπόθεση 

για την κωδικοποίηση και τις δοκιμές, διότι τυχόν δυσκολίες ή σφάλματα σε αυτά τα  

στάδια οδηγούν σε λάθη στα τελικά στάδια. 

Απλά βήματα επιτυχίας για την δημιουργία ενός προγράμματος, σύμφωνα με τον 

Errol Thompson, (2004)  

 Διάβασε πριν γράψεις: Υπάρχει σχέση μεταξύ της ικανότητας κάποιου να 

διαβάζει και την ικανότητα να αναπτύξει κώδικα. Με την μελέτη πριν την 

ανάπτυξη του κώδικα μπορεί κανείς να εντοπίζει την σωστή στρατηγική 

διδασκαλίας. Κάθε παράδειγμα κώδικα εισάγει μια μεταβολή στη χρήση ή ένα 

νέο χαρακτηριστικό της γλώσσας ή του προγράμματος. 

 Απλές αλληλεπιδράσεις: Δεδομένου ότι η βάση όλων των αλληλεπιδράσεων 

είναι η κλήση της συνάρτησης, το ταξίδι στην ανάγνωση κώδικα 

επικεντρώνεται στην λειτουργία. Το να απεικονίσει κάποιος τις έννοιες της 

λειτουργίας, είναι σαν να ζητάς από ένα φίλο να εκτελέσει έναν απλό 

υπολογισμό, όπως τον υπολογισμό του εμβαδού ενός τετραγώνου όταν δίνεται 

το μήκος της μιας πλευράς. Παράδειγμα κώδικα παρέχεται στο μαθητή, έτσι 

ώστε να εξοικειωθούν στη σύνταξη για τη λειτουργία της εργασίας, για την 

εκτέλεση απλών υπολογισμών. Η έμφαση σε αυτά τα παραδείγματα δίνεται 

είναι στον κώδικα ανάγνωσης και τον εντοπισμό της σημασιολογίας του 

κώδικα και όχι στο γράψιμο. 

 Βρες το αντικείμενο του παζλ: Ένα σκαλοπάτι μετά την ανάγνωση και τις 

αλληλεπιδράσεις είναι η χρήση του αντικείμενο παζλ. Το παζλ παρέχει στον 

εκπαιδευόμενο τις γραμμές κώδικα, προκειμένου να σχηματίσει ένα 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Παρέχει με άλλα λόγια, ένα σύνολο αντικειμένων 

(π.χ. οικοδομικά τετράγωνα) που με τις κατάλληλες αλληλεπιδράσεις θα 

συνδεθεί με την εφαρμογή, για να πετύχουμε την επιθυμητή λειτουργικότητα. 

Ο εκπαιδευόμενος προσπαθεί να βρει τις συμπεριφορές που συνδέουν τα 

αντικείμενα μαζί. Η χρήση αυτών των παζλ οδηγεί στη χρήση των 

αντικειμένων και στη συζήτηση της έννοιας του τύπου και των διεπαφών. Σε 

αυτές τις ασκήσεις, η εστίαση δεν στα αντικείμενα αλλά και στις 

αλληλεξαρτήσεις και στις διασυνδέσεις των αντικειμένων . 
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 Δοκίμασε τον κώδικα: Το επόμενο βήμα σχετίζεται με τον έλεγχο των 

αντικειμένων. Αρχικά, ο μαθητής ασχολείται με περιπτώσεις δοκιμής 

παράδειγμα μονάδας. Αυτή αναλύεται ως προς τον τρόπο που καλύπτει το 

φάσμα των συμπεριφορών που αναμένεται από τα αντικείμενα. Η εστίαση σε 

αυτό το στάδιο είναι ακόμα σχετική με την άσκηση απλών μεθόδων των 

αντικειμένων. Το πρώτο βήμα στο γράψιμο κώδικα είναι η ανάπτυξη μιας 

στρατηγικής δοκιμών για μια μέθοδο και στη συνέχεια την εφαρμογή της 

στρατηγικής αυτής σε μια μονάδα ελέγχου. Εδώ ο μαθητής εισάγεται στα 

ζητήματα του σχεδιασμού κώδικα δοκιμής με βάση τις απαιτήσεις. Αυτό θέτει 

τα θεμέλια για μια προσέγγιση με γνώμονα την δοκιμή. 

 Άρχισε να γράφεις: Έχοντας ένα πλαίσιο για τη σύνταξη δοκιμών, μπορεί 

κανείς τώρα να επικεντρωθεί στη γραφή απλών μεθόδων που βασίζονται στην 

μετάφραση των απαιτήσεων για τα εκτελέσιμα έργα και στη συνέχεια τον 

απλό κώδικα λειτουργίας για να ικανοποιήσει τις δοκιμές αυτές. Το 

αντικείμενο παζλ και το τεστ που οδηγεί στη συγγραφή κώδικα. Αυτό 

εξασφαλίζει ότι η πολυπλοκότητα του κώδικα γραφής βασίζεται σε μικρά 

πρόσθετα μέτρα και παραλλαγές, μερικές από τις οποίες αλλάζουν κατά πολύ 

τον υφιστάμενο κώδικα (όπως είχε διαμορφωθεί μέχρι τώρα).  

 Άρχισε να εισάγεις αντικείμενα: Ο μαθητής έχει τώρα μια σειρά από 

εργαλεία για την εξερεύνηση πιο πολύπλοκων αντικειμένων και κώδικα. Στο 

σημείο αυτό, ο μαθητής εισάγει αντικείμενα που έχουν λειτουργίες που 

απαιτούν κάποια δεδομένα να αποθηκεύονται και να μοιράζονται μεταξύ 

τους. Η έννοια του κατασκευαστή και η αξία του αντικειμένου εισάγεται στη 

συνέχεια. Οι διακυμάνσεις στην πολυπλοκότητα λαμβάνονται πάντα με μικρά 

βήματα ενισχύοντας την τρέχουσα χρήση (γενίκευση και σύντηξη) και την  

αυξανόμενη πολυπλοκότητα, μέσω της εισαγωγής κοινών χαρακτηριστικών ή 

εννοιών (αντίθεση και διαχωρισμός). Μέριμνα λαμβάνεται στο σχεδιασμό των 

εργασιών για να εξασφαλιστεί ότι το σημείο της διακύμανσης δίνει έμφαση 

στο νέο χαρακτηριστικό ή την αρχική έννοια, μέσω αντίθεσης με 

προηγούμενες λύσεις και, στη συνέχεια, μέσω εναλλακτικών παραδειγμάτων 

της χρήσης του (γενίκευση). Η χρήση αντικειμένου εισάγεται αρχικά ως μια 

άσκηση ανάγνωσης χρησιμοποιώντας απλές αλληλεπιδράσεις που 

ακολουθείται από τη χρήση αντικειμένου παζλ και τη χρήση του κωδικού 
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δοκιμής για να εξασφαλιστεί ότι τα αντικείμενα συμπεριφέρονται όπως 

αναμένεται. Καθώς εισάγεται η συγγραφή του κώδικα στο πλαίσιο των 

αντικειμένων με την κατάσταση, η έμφαση δίνεται στην προσθήκη μεθόδων ή 

την τροποποίηση των υφιστάμενων αντικειμένων. Καθώς η εμπιστοσύνη του 

μαθητή και η κατανόηση βελτιώνεται, αναμένεται να γράφουν όλο και 

περισσότερα αντικείμενα. Όλα τα παραδείγματα κώδικα θα πρέπει να 

αντικατοπτρίζουν τα επιθυμητά πρότυπα σχεδιασμού και όχι απλώς να 

εστιάζουν στην παρουσίαση εννοιών κώδικα σε μια τεχνητή δομή του κώδικα. 

 Εισήγαγε την λογική και σχεδίασε σενάρια: Τώρα πλέον εισάγονται οι 

λογικές υποθέσεις. Πάλι κάθε κατασκεύασμα εισάγεται ως μια παραλλαγή 

στις υπάρχουσες υλοποιήσεις. Με έμφαση στην εισαγωγή των εννοιών του 

σχεδιασμού πολυμορφισμού και την κληρονομικότητα. Αυτή η χρήση της 

αντίθεσης, βοηθά να ενισχύσει την επιθυμητή κατανόηση της αλληλεπίδρασης 

φορέων και τη χρήση αντικειμένων. Όπως και με την εισαγωγή των 

αντικειμένων, κάθε έννοια εισάγεται μέσω ασκήσεων ανάγνωσης, μέσω 

αλληλεπιδράσεων, αντικείμενων παζλ, και κώδικα ελέγχου, που οδηγεί στην 

συγγραφή του κώδικα. Το επαναλαμβανόμενο μοτίβο μάθησης ενισχύει μια 

προσέγγιση για την εκμάθηση εννοιών του προγραμματισμού που θα παρέχει 

ένα εργαλείο για τη μάθηση πέρα από την τρέχουσα πορεία. 

 

Προσεγγίσεις για την ανάπτυξη λογισμικού 

 Ελεύθερος κώδικας (syntax free). Ακολουθεί το εξής παράδοξο: μπορεί να 

διδαχθεί κανείς προγραμματισμό χωρίς να διδαχθεί μία συγκεκριμένη γλώσσα 

προγραμματισμού. Να γνωρίσει τις δεξιότητές του, χωρίς πρακτική. Παρόλα 

αυτά όμως η προσέγγιση αυτή (διδασκαλία του προγραμματισμού χωρίς 

κωδικοποίηση), ακολουθείται από πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Παραλλαγές: 1.Η ζημιά προέρχεται από την πρόωρη έκθεση σε  συγκεκριμένο 

κώδικα, γι αυτό την αποφεύγουμε (Richard Bornat), 2. Πρώτα πρέπει να 

έρχονται οι μαθητές σε επαφή με αλγορίθμους και μετά στο εννοιολογικό 

περιεχόμενο και τις δεξιότητες του λογισμικού του προγραμματισμού για να 

προετοιμαστούν (Russel Shackelford), 3. Να γνωρίζουν οι μαθητές τις 

σημαντικές ιδέες που περιλαμβάνονται σε κάθε γλώσσα.  
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 Επίλυση προβλήματος (problem-solving). Η διαδικασία έχει ως εξής: 

Κατανόηση, Σχεδιασμός, Σύνταξη/Γραφή, Επιθεώρηση/Έλεγχος. Τα λάθη 

που γίνονται αφορούν κυρίως: Πρώτον, ότι θεωρούν ότι η λύση του 

προβλήματος είναι και αυτό που αποζητούν οι μαθητές (μπορεί απλά να 

θέλουν να μάθουν την γλώσσα C). Δεύτερον, από την χρήση ενός ενιαίου 

κώδικα προκύπτουν διάφορα λάθη (υπάρχουν πολλές και διαφορετικές 

γλώσσες) και τρίτον, υποθέτουν ότι οι μαθητές δεν γνωρίζουν την μέθοδο 

επίλυσης προβλήματος. 

 Θεωρία (literacy). Διδάσκεται η αφηρημένη έννοια του προγραμματισμού. 

Μπορούμε να συγκρίνουμε την προσέγγιση αυτή με την παραδοσιακή μέθοδο 

διδασκαλίας. Τα βήματα είναι: ανάγνωση, μελέτη, επέκταση προγραμμάτων. 

Πρέπει να γνωρίζουμε το κίνητρο και να το ενεργοποιούμε στους μαθητές (το 

ρόλο αυτό τον αναλαμβάνει ο δάσκαλος), πως μπορούν να μάθουν, τι πρέπει 

να μάθουν και γιατί είναι χρήσιμο για τους μαθητές. 

 Υπολογισμός ως αλληλεπίδραση (computation as interaction). Στην 

προσέγγιση αυτή λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία των μαθητών και οι 

διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού. Η αντικειμενοστραφής προσέγγιση 

έχει λάβει μεγάλη δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια. Με αυτό τον όρο 

εννοούμε ότι ο κόσμος διαμορφώνεται ως μία συλλογή από αντικείμενα, από 

τα οποία γνωρίζουμε ορισμένα πράγματα και τον τρόπο με τον οποίο 

αλληλεπιδρούν και μέσα από αυτήν την αλληλεπίδραση μπορούν να γίνουν 

διάφορα γεγονότα. Μπορούμε να πούμε ότι η προσέγγιση αυτή συνδυάζει τα 

θετικά της θεωρητικής (προηγούμενης) προσέγγισης μόνο που τα μεταφέρει 

στον «πραγματικό κόσμο». 

Το κοινό σημείο και των τεσσάρων προσεγγίσεων είναι ότι διαχωρίζουν τον 

προγραμματισμό από την κωδικοποίηση. Διαφέρουν όσο αφορά την προσέγγιση με 

τον πραγματικό κόσμο και με την ευκολία της εφαρμογής τους (με ή χωρίς 

προσαρμογή) στην τάξη. (Sally, Fincher, et all, 1999) 
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4.4 Προώθηση επαγγελμάτων πληροφορικής και προοπτικές 

Επαγγελματικές δυνατότητες (Wikipedia, 2013) 

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη νομοθεσία οι διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι απόφοιτοι 

των ΑΕΙ με τίτλο «Πληροφορικής» ή συναφή, αναγνωρίζεται πως έχουν την 

ικανότητα να ασχοληθούν ενδεικτικά με δραστηριότητες όπως μελέτη, σχεδίαση, 

ανάλυση, υλοποίηση, εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία, αξιολόγηση, διενέργεια 

πραγματογνωμοσύνης και πιστοποίηση σε έργα ΤΠΕ.  

Όλοι οι ανωτέρω απόφοιτοι έχουν επίσης τη δυνατότητα να απασχοληθούν 

επαγγελματικά στην επιστημονική έρευνα (σε δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα), στη 

διδασκαλία σε δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και στην 

παροχή υπηρεσιών σε μονάδες πληροφορικής, δικτύων υπολογιστών, 

μηχανοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Για 

τη διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ωστόσο, απαιτείται επιπροσθέτως και 

λήψη πιστοποίησης παιδαγωγικής επάρκειας. 

Οι απόφοιτοι των ΤΕΙ με τίτλο «Πληροφορικής», κατέχοντας τίτλο 

(πτυχιούχων) μηχανικών πληροφορικής, σύμφωνα με τον νόμο έχουν τη δυνατότητα 

να απασχοληθούν επαγγελματικά στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, αυτοδύναμα ή 

σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες υπολογιστών, ως προγραμματιστές ή 

αναλυτές εφαρμογών λογισμικού ή υπολογιστικών συστημάτων. Μπορούν επίσης να 

απασχοληθούν ως ερευνητές ή ως εκπαιδευτικοί στα εν λόγω πεδία. Ακόμα, οι 

απόφοιτοι των ΤΕΙ με τίτλο «Βιομηχανικής Πληροφορικής», «Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστικών Συστημάτων» ή συναφή, έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν 

επαγγελματικά, στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία 

με άλλους επιστήμονες, στους τομείς της σχεδίασης, συντήρησης, εγκατάστασης, 

διαχείρισης και υλοποίησης υπολογιστικών ή τηλεπικοινωνιακών δικτύων, της 

σχεδίασης, ανάπτυξης και προγραμματισμού λογισμικού, καθώς και της σχεδίασης, 

ανάπτυξης, συντήρησης και εγκατάστασης υπολογιστικού υλικού ή συσκευών. Από το 

2013 και μετά όπου δόθηκε η δυνατότητα στα ΑΤΕΙ να έχουν κατευθύνσεις σπουδών 

στα τμήματα τους, πλέον οι πτυχιούχοι μηχανικοί πληροφορικής εξειδικεύονται μέσω 

κάποιας κατεύθυνσης είτε ως μηχανικοί δικτύων, είτε ως μηχανικοί υπολογιστών, 

είτε τέλος ως μηχανικοί λογισμικού.  
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Δέκα γλώσσες προγραμματισμού που μπορούν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις 

πρόσληψης (Ανακτήθηκε από: http://www.efytimes.com/e1/fullnews.asp?edid=117608) 

Μπορεί κανείς να δει ποιές είναι 10 γλώσσες προγραμματισμού που έχουν υψηλή 

ζήτηση από IT εργοδότες. Μπορεί κανείς όχι μόνο να προσληφθεί από τις κορυφαίες 

εταιρείες, αλλά θα να έχει και πολύ υψηλές αμοιβές. 

1. Java: Είναι μία γλώσσα προγραμματισμού γενικής χρήσης, 

αντικειμενοστραφής που είναι ειδικά σχεδιασμένη για να έχει όσο δυνατόν 

λιγότερες εξαρτήσεις γίνεται. Ο κώδικας μπορεί να τρέξει και σε άλλες 

πλατφόρμες χωρίς να γίνει αποσύνθεση.  

2. C#: Είναι μία γλώσσα προγραμματισμού γενικής χρήσης, 

αντικειμενοστραφής. Χρησιμοποιείται κυρίως στα Windows.  

3. SQL (Structured Query Language): Είναι μια γλώσσα προγραμματισμού 

ειδικού σκοπού σχεδιασμένη για τη διαχείριση των δεδομένων που τηρούνται 

σε ένα σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (RDBMS). Η 

γλώσσα έχει γίνει ένα πρότυπο για το Αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο 

Προτύπων (ANSI) το 1986 και του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) 

το 1987. 

4. JavaScript: Είναι η γλώσσα του web. Όλες οι σύγχρονες σελίδες HTML 

γίνονται με την χρήση JavaScript. Είναι μία γλώσσα σεναρίων που βασίζεται 

στα πρότυπα (prototype based), είναι δυναμική, με ασθενείς τύπους και έχει 

συναρτήσεις ως αντικείμενα πρώτης τάξης. 

5. HTML(Hypertext Markup Language): Είναι μια από τις θεμελιώδεις 

τεχνολογίες που έχει χτιστεί ο Παγκόσμιος Ιστός. Η HTML αποτελεί το 

δομικό στοιχείο του συνόλου των ιστοχώρων. Επιτρέπει τις εικόνες και τα 

αντικείμενα να ενσωματωθούν και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 

δημιουργία διαδραστικών μορφών. Παρέχει ένα μέσο για να δημιουργηθούν 

δομημένα έγγραφα, όπως επικεφαλίδες, παραγράφους, λίστες και άλλα 

αντικείμενα. Μπορεί να ενσωματώσει κανείς scripts γραμμένα σε γλώσσες, 

http://www.efytimes.com/e1/fullnews.asp?edid=117608
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όπως JavaScript, τα οποία επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ιστοσελίδων 

HTML. 

6. C++: Αναπτύχθηκε από τον Bjarne Strousup το 1983, είναι μια εξελιγμένη 

έκδοση της γλώσσας προγραμματισμού C. Η προσθήκη του 

αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού έχει δώσει αυτή την υψηλού 

επιπέδου γλώσσα καθιστώντας τη μια καλή γλώσσα πολλαπλών χρήσεων 

ικανή για την κατασκευή εφαρμογών, καθώς και επαναχρησιμοποιήσιμου 

κώδικα. 

7. XML(Extensible Markup Language): Είναι μια γλώσσα σήμανσης που 

χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της κωδικοποίησης των εγγράφων που 

πάει να γίνει η προεπιλογή για πολλές σουίτες παραγωγικότητας γραφείου . Η 

HTML είναι η γλώσσα που περιγράφει πώς εμφανίζονται οι πληροφορίες , 

ενώ η XML είναι η γλώσσα για τη μεταφορά και την αποθήκευση των 

δεδομένων . Η μορφή είναι τέτοια ώστε ο κώδικας είναι αναγνώσιμο από τους 

ανθρώπους και μηχανές. 

8. C: Eίναι αναμφισβήτητα η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη μέχρι και σήμερα 

και η πιο δημοφιλής γλώσσα προγραμματισμού. Μια σειρά από άλλες 

γλώσσες προγραμματισμού έχουν δανειστεί από αυτή την δομή και το σκοπό, 

συμπεριλαμβανομένου C # , Python , Java, PHP και Perl . 

9. Perl: Ο Larry Wall δημιουργήσει την Perl το 1987. Αρχικά, ήταν μία γλώσσα 

γενικού σκοπού Unix. Έχει ένα συνονθύλευμα χαρακτηριστικών από C, και 

AWK και έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους προγραμματιστές να 

εργαστούν πιο εύκολα με τα δεδομένα κειμένου. 

10. Python: Είναι υψηλού επιπέδου αντικειμενοστραφής γλώσσα 

προγραμματισμού που οι προγραμματιστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν με 

πολλούς τρόπους. Είναι ενιαία και η εξορθολογισμένη σύνταξη της επιτρέπει 

στους προγραμματιστές να οικοδομήσουν έννοιες πιο γρήγορα και με 

λιγότερο κώδικα. 

Τα 87 επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση έως το 2020 σύμφωνα με δημοσίευση 

στην www.in2life.gr)  

http://www.in2life.gr/
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Σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύτηκε διαδικτυακά (12/12/2013) τα επαγγέλματα που 

θα έχουν μεγαλύτερη ζήτηση μέχρι στο 2020 και σχετίζονται με τον τομέα της 

πληροφορικής είναι:   

 Τομέας των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

 Ειδικός Ανάπτυξης Εφαρμογών Κινητής Τηλεφωνίας [Mobile Applications 

Developer] 

 Ειδικός Ανάπτυξης Λογισμικού ή Προγραμματιστής [Software Engineer 

(Developer)] 

 Αναλυτής Συστημάτων/ Σχεδιαστής Δικτύων [Systems Analyst/ Network 

Planner] 

 Αναλυτής Επιχειρησιακών Αναγκών και Διαδικασιών [Business Analyst] 

 Υπεύθυνος Διαδικτύου [Digital Media Specialist and/or Web Master] 

 Μηχανικός Δικτύων [Network Engineer]  

 Σχεδιαστής Ενοποιημένων Συστημάτων [Enterprise and Systems Architect] 

 Υπεύθυνος Τεχνικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Δικτύων [Development and 

Network Engineering Management]  

 Υπεύθυνος Ποιότητας Πληροφοριακών Συστημάτων/ Δικτύων [Quality 

Assurance Manager]  

 Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων/ Δικτύων [ICT Security 

Manager]  

 Μηχανικός Υλικού [Hardware Engineer]  

 Ειδικός Εφαρμογής Ελέγχων στην Ανάπτυξη Λογισμικού και στην 

Εγκατάσταση Υλικού [Test Specialist] 

 Υπεύθυνος Σχεδιασμού Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών [Product and/or Services 

Manager]  
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 Υπεύθυνος Έργων ΤΠΕ [ICΤ Project Manager] 

 Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων και Κέντρων Δεδομένων [Database & Data 

Center Administrator] 

 Υπεύθυνος Πληροφοριακού Συστήματος/ Λειτουργίας Δικτύου [Business 

Information/Network Manager]  

 

4.5 Έρευνες 

Οι αντιλήψεις των μαθητών για την Python, σύμφωνα με έρευνα των Ian Sanders and 

Sasha Langford, (2008) ως την πρώτη επαφή τους με τον προγραμματισμό στο Wits 

Κατά το πρώτο έτος των σπουδών στο πανεπιστήμιο Witwatersrand (Wits) οι 

νεοεισερχόμενοι έρχονταν σε επαφή με την γλώσσα Scheme (μια από τις δύο 

διαλέκτους της Lisp). Αυτό γιατί πρώτον, για να εισαχθεί κάποιος στο πρόγραμμα 

πρέπει να έχει καλό υπόβαθρο στα μαθηματικά (σαν αποτέλεσμα των καλών 

βαθμών), δεύτερον, γιατί θα είναι καινούργια για όλους τους μαθητές και δεν θα 

μεγάλωνε το χάσμα μεταξύ των μαθητών που γνωρίζουν προγραμματισμό και αυτών 

που έρχονται πρώτη φορά σε επαφή.  

Η python έ είναι μία καλή γλώσσα για έμπειρους και άπειρους χρήστες. Έχει απλή 

σύνταξη και υποστήριξη με διάφορα παραδείγματα προγραμματισμού. Έτσι φαινόταν 

μία καλή επιλογή για να ενταχθεί στο πρώτο έτος σπουδών. Φαινόταν ότι θα 

εξακολουθεί να επιτρέπει την κάλυψη των εκπαιδευτικών στόχων, θα είναι 

προσβάσιμες στους φοιτητές που δεν έχουν προγραμματίσει και θα στηρίξει την 

διαμόρφωση αλγορίθμων με ένα λειτουργικό στυλ. Επιπλέον, είναι μία γλώσσα του 

πραγματικού κόσμου -και αναγνωρίζεται ως καλή για επιστημονικές εφαρμογές- και 

αυτό είναι ένα κίνητρο για τους μαθητές που θα σχημάτιζαν θετική εντύπωση για την 

γλώσσα που χρησιμοποιούν.  

Έτσι το 2005 αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί πιλοτικά η python σαν βασική 

γλώσσα εισαγωγής προγραμματισμού στους πρωτοετείς φοιτητές. Στα τέλη του 2007 

πραγματοποιήθηκε μία έρευνα για να φανούν τα αποτελέσματα και να γίνει η 

απαραίτητη ανατροφοδότηση. Οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις 
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σχετικά με τις εντυπώσεις τους, την επίδοσή τους, το πόσο συμφωνούν ή διαφωνούν 

με αυτή την αλλαγή και πόσο χρήσιμο τους φάνηκε κ.α. Από τους 55 που 

συμμετείχαν στην έρευνα: οι 27 δεν είχαν προηγούμενη σχέση με τον 

προγραμματισμό και οι υπόλοιποι 28 είχαν προγραμματιστική εμπειρία. Τα 

αποτελέσματα ήταν τα εξής: Τόσο οι έμπειροι, όσο και οι αρχάριοι στον 

προγραμματισμό απάντησαν θετικά στην αλλαγή αυτή. Θεώρησαν την Python σαν 

καλή γλώσσα για να ξεκινήσεις την πορεία σου στον προγραμματισμό (οι μεν) και 

μία ενδιαφέρουσα γλώσσα για να μάθεις (οι δε). Επιπλέον, οι βαθμολογία τους ήταν 

ικανοποιητική οπότε δίνει την εντύπωση ότι είναι μία διαχειρίσιμη γλώσσα και 

μπορούν να ασχοληθούν με αυτή. Τέλος, μπορεί να κινήσει το ενδιαφέρον για τον 

προγραμματισμό και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να μπορούν και άλλοι 

μαθητές στο μέλλον να ασχοληθούν με τον προγραμματισμό. 

Μελέτη περίπτωσης 1 

Η διαδικτυακή αυτή έρευνα έγινε σε 500 μαθητές με 1-2 χρόνια εμπειρία στον 

προγραμματισμό (πτυχιούχοι και μεταπτυχιακοί) από τους Lahtinen E. et all, (2005). 

Οι απαντήσεις ελήφθησαν από: Fachhochschule Furtwangen (FHF, Germany), 

Reykjavik University (RU, Iceland), Tampere Polytechnic (TPU, Finland), Tampere 

University of Technology (TUT, Finland), Bucharest University of Technology 

(UTCB, Romania), and Ventspils University of Technology (VENTA, Latvia). Το 

ερωτηματολόγιο ήταν διαθέσιμο για 10 μέρες. 

Τα αποτελέσματα φαίνονται στα παρακάτω διαγράμματα: 

Διάγραμμα 4: Ποιό είναι το πανεπιστήμιο φοίτησης 
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Διάγραμμα 5: Ποιά γλώσσα προγραμματισμού χρησιμοποιείται στο μάθημα 

 

Πίνακας 19: Ποιές δυσκολίες συναντούν 

 

Ανάλυση σχημάτων 

Συνολικά, 559 μαθητές και 34 καθηγητές απάντησαν στην έρευνα. Ο αντίστοιχος 

αριθμός των απαντήσεων των φοιτητών από τα διάφορα πανεπιστήμια εμφανίζεται 

στο πρώτο σχήμα. Τα αποτελέσματα των ενοτήτων του μαθήματος  και η διδασκαλία 

του προγραμματισμού παρουσιάζονται τρίτο σχήμα. Αναλυτικότερα, περισσότεροι 

από τους μισούς (58,6 %) των φοιτητών που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν ήδη 

εμπειρία στον προγραμματισμό πριν από τις σπουδές τους στο πανεπιστήμιο. Σχεδόν 

οι μισοί (40,6 %) από αυτούς που είχαν εμπειρία στον προγραμματισμό, πιστεύεται 

ότι οι δεξιότητες προγραμματισμού τους ήταν τουλάχιστον μέτριες. Αυτό δείχνει ότι 

οι μαθητές σε μια τάξη συχνά μπορεί να έχουν πολύ διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας, 

το οποίο καθιστά δύσκολο τον σχεδιασμό της διδασκαλίας, έτσι ώστε να είναι 

ενδιαφέρουσα για όλους. Η πλειοψηφία των φοιτητών είχε ξεκινήσει να μαθαίνει τα 

βασικά του προγραμματισμού χρησιμοποιώντας C + +. Υπήρχαν επίσης κάποιοι 

μαθητές που είχαν χρησιμοποιήσει Java, και μια μικρή μειοψηφία είχε 
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χρησιμοποιήσει Pascal ή άλλες γλώσσες . Τα ποσοστά των διαφόρων γλωσσών που 

χρησιμοποιούνται παρουσιάζονται στο δεύτερο σχήμα. Οι ερωτηθέντες 

αντιλαμβάνονται ως τα πιο δύσκολα θέματα στον προγραμματισμό την κατανόηση 

πώς να σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα (I5), να  διαιρέσουν τη λειτουργικότητα στις 

διαδικασίες (Ι6) και να ερευνήσουν τα σφάλματα από τα δικά τους προγράμματα (I7). 

Οι πιο δύσκολες έννοιες του προγραμματισμού ήταν η αναδρομή (C4), οι δείκτες και 

οι αναφορές (C6), οι αφηρημένοι τύποι δεδομένων (C9), η αντιμετώπιση των λαθών 

(C11) και το να  χρησιμοποιήσουν τις βιβλιοθήκες της γλώσσας (C12). Οι απόψεις 

των εκπαιδευτικών για τα δύσκολα περιεχόμενα του μαθήματος ήταν σχεδόν η ίδια 

με τους μαθητές. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται την δυσκολία της 

κατανόησης των δομών προγραμματισμού (Ι3), σαν ένα κύριο πρόβλημα του 

προγραμματισμού.  Στις ερωτήσεις που αφορούν τις έννοιες του προγραμματισμού 

και τον βαθμό δυσκολίας (με κλίμακα από το ένα έως το 5), σχεδόν όλες οι ερωτήσεις 

είναι πάνω από τη μέση τιμή, πάνω από 3. Οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται 

συστηματικά όλα τα περιεχόμενα του μαθήματος πιο δύσκολο να μάθουν από τους 

φοιτητές. Το τρίτο σχήμα δείχνει τις διαφορές σχετικά με τις έννοιες του 

προγραμματισμού. Κατά την ανάλυση των συσχετίσεων των διαφόρων θεμάτων 

προγραμματισμού και τις προγραμματιστικές έννοιες από τις απαντήσεις των 

μαθητών, διαπιστώθηκε ότι τα ζητήματα που αφορούν τον προγραμματισμό, την 

κατανόηση των δομών (Ι3), την εκμάθηση της σύνταξης της γλώσσα 

προγραμματισμού (I4), την κατανόηση του πώς να σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα για να 

λύσουν ένα συγκεκριμένο έργο (I5), και την διαίρεση της λειτουργικότητας στις 

διαδικασίες, λειτουργίες ή / και κατηγορίες (Ι6) όλα έχουν μια ισχυρή θετική 

συσχέτιση μεταξύ τους (0,534 <r < 0,637 , ρ = 0,01). Αυτές οι τέσσερις πλευρές 

φαίνεται να αποτελούν κάποιο είδος πυρήνα της αντίληψής του προγραμματισμού, 

επειδή, επίσης συσχετίζονται έντονα (0.406 < R < 0,600 , ρ = 0,01) με την κατανόηση 

περισσότερο του προγραμματισμού (C1-C9). Τα άλλα ζητήματα προγραμματισμού 

έχουν σαφώς ασθενέστερες συσχετίσεις με την εκμάθηση των εννοιών 

προγραμματισμού. Τα θέματα προγραμματισμού συσχετίζονται επίσης με τις 

υπόλοιπες έννοιες, αλλά όχι τόσο έντονα. Οι έννοιες αυτές περιλαμβάνουν τον 

χειρισμό εισόδου και εξόδου (C10), το χειρισμό σφαλμάτων (C11), και την 

χρησιμοποίηση των βιβλιοθηκών της γλώσσας (C12), δηλαδή θέματα που συνήθως 

δεν είναι μέρος του πυρήνα της γλώσσας προγραμματισμού. Οι συσχετίσεις στα 
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αποτελέσματα των εκπαιδευτικών δεν ήταν επίσης σημαντικές. Υπήρχαν κάποια 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των γλωσσών στα περιεχόμενα του 

μαθήματος. Η γλώσσα διδασκαλίας δεν φαίνεται να επηρεάζει τις καταστάσεις 

μάθησης. Ωστόσο, επειδή διαφορετικά πανεπιστήμια χρησιμοποιούν διαφορετικές 

γλώσσες προγραμματισμού, είναι δυνατόν, οι συνθήκες στα πανεπιστήμια να 

επηρεάζουν την διδασκαλία των διαφόρων γλωσσών. Η C + + βρέθηκε να είναι πιο 

δύσκολη από ότι η Java. Οι δομές επιλογής (C2), οι συστοιχίες (C5), οι δείκτες και οι 

αναφορές (C6), και οι παράμετροι (C7) θεωρήθηκαν πολύ πιο δύσκολα όταν 

μαθαίνονται σε C + + από  ότι σε Java (ρ = 0,05). Η κατανόηση των δομών 

προγραμματισμού ( Ι3) ήταν σημαντικά (p = 0,05) πιο δύσκολη σε άλλες γλώσσες 

πλην της C + + , Java ή Pascal. Χρησιμοποιώντας τις βιβλιοθήκες της γλώσσας 

(C12), ήταν πιο εύκολο από ότι σε Java σε Pascal. 

Ανάλυση αποτελεσμάτων 

Κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι οι 

απαντήσεις είναι υποκειμενικές απόψεις των ανθρώπων που απάντησαν. Οι μαθητές 

δεν βλέπουν πάντα τις δυσκολίες. Ωστόσο, ο αριθμός των απαντήσεων είναι τόσο 

μεγάλος ώστε η ομάδα των ερωτηθέντων μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει 

τους μαθητές και εκπαιδευτικούς στο σύνολο των καλών πανεπιστημίων. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τις έννοιες του προγραμματισμού 

επιβεβαιώνουν ότι οι πιο δύσκολες έννοιες για να μάθουν είναι αυτές που απαιτούν 

την μεγαλύτερη κατανόηση του προγράμματος και όχι μόνο τις λεπτομέρειες. Τα 

αποτελέσματα υποστηρίζουν επίσης ότι οι αφηρημένες έννοιες όπως δείκτες και 

διαχείριση της μνήμης είναι δύσκολες για διδασκαλία. Τα αποτελέσματα έδειξαν, 

επίσης, μια ομάδα θεμάτων (π.χ. είσοδος/έξοδος δεδομένων, βιβλιοθήκες της 

γλώσσας) όπου πρέπει να υπάρχει πιθανώς περισσότερη προσοχή, δεδομένου ότι η 

κατανόηση τους δεν ήταν συνδεδεμένη με την κατανόηση του αναγνωρισμένου 

«πυρήνα» του προγραμματισμού. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα των αρχάριους 

προγραμματιστές δεν φαίνεται να είναι η κατανόηση των βασικών εννοιών, αλλά 

μάλλον η μάθηση για την εφαρμογή τους και δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει 

να επικεντρωθούν περισσότερο με το συνδυασμό και τη χρήση αυτών των 

χαρακτηριστικών, ιδίως όσον αφορά τα βασικά ζητήματα του βασικού σχεδιασμού 

του προγράμματος. Στα αποτελέσματα της έρευνας με  τους μαθητές και 
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συμφώνησαν και οι καθηγητές, ότι η πρακτική μάθηση ήταν το πιο χρήσιμο κομμάτι 

της εκπαίδευσης. Ακόμη και αν η θεωρία είναι πολύ σημαντική στην εκμάθηση 

προγραμματισμού, οι μαθητές πρέπει επίσης να αποκτούν και πρακτική εμπειρία για 

να κατανοήσουν τις έννοιες. Ένα από τα προβλήματα στη διδασκαλία του 

προγραμματισμού φαίνεται να είναι ότι οι μαθητές υπερεκτιμούν την κατανόησή 

τους. Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι τα περιεχόμενα του μαθήματος είναι πιο 

δύσκολα για τους μαθητές από το τους ίδιους τους μαθητές. Ο λόγος για τις 

διαφορετικές αντιλήψεις μπορεί να είναι ότι οι μαθητές δεν αντιλαμβάνονται όλες τις 

δυσκολίες που έχουν, αλλά οι εκπαιδευτικοί μπορούν να το κάνουν, για παράδειγμα, 

κατά την αξιολόγηση των εξετάσεων. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τις έννοιες 

βαθύτερα και είναι σε θέση να δουν ότι οι μαθητές δεν έχουν πλήρη κατανόηση των 

θεμάτων που οι ίδιοι νομίζουν ότι κατανοούν πλήρως.   

Γενικά ο προγραμματισμός δεν είναι δύσκολος μόνο λόγω των αφηρημένων εννοιών. 

Οι φοιτητές έχουν επίσης προβλήματα σε διάφορα θέματα που σχετίζονται με την 

κατασκευή του προγράμματος. Είναι σημαντικό για την εκμάθηση ότι οι μαθητές 

ασχολούνται με τον προγραμματισμό από μόνοι τους. Με προσεκτικές σχεδιασμένες 

κινήσεις και προσεγγίσεις, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καθοδηγήσουν τους μαθητές 

προς την γνώση και την απόκτηση δεξιοτήτων. Η έρευνα αφορά την μελέτη των 

αντιλήψεων των μαθητών και των εκπαιδευτικών όσο αφορά τις δυσκολίες στην 

εκμάθηση του προγραμματισμού. Τα αποτελέσματα παρέχουν μια εκτενή ποσότητα 

δεδομένων για τις διαπιστωθείσες δυσκολίες που σχετίζονται με τον 

προγραμματισμό, τις έννοιες και την κατασκευή του προγράμματος. Η έρευνα δίνει 

επίσης πληροφορίες σχετικά με τις αντιλήψεις όσο αφορά το πιο χρήσιμο υλικό των 

μαθητών και τις καταστάσεις μάθησης. Αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν κατά το σχεδιασμό για βασικά μαθήματα προγραμματισμού. 

Μελέτη περίπτωσης 2 

Η παρακάτω έρευνα που έγινε από τους Jens Bennedsen, Michael E. Caspersen, 

(2008) αφορά των αριθμό αποτυχίας στα εισαγωγικά στάδια του μαθήματος του 

προγραμματισμού. Χρησιμοποιήθηκε  διαδικτυακό ερωτηματολόγιο για την συλλογή 

δεδομένων και στατιστικά στοιχεία από διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα ανά τον 
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κόσμο. Τα ιδρύματα που ανταποκρίθηκαν και έστειλαν τα ποσοστά 

επιτυχίας/αποτυχίας είναι λίγα (μόνο το 12,7%).  

Η βασική ερώτηση στο ερωτηματολόγιο ήταν η εξής: Ποιά είναι τα ποσοστά της 

αποτυχίας στα εισαγωγικά μαθήματα προγραμματισμού σε πανεπιστημιακό επίπεδο; 

Και: Είναι υψηλό το ποσοστό αυτό;  

Οι τέσσερις όροι που χρησιμοποιούνται είναι: 

 Ματαίωση (abort): ο αριθμός των φοιτητών που αποφάσισε να εγκαταλείψει 

πριν την τελική εξέταση 

 Προσπέραση (skip): ο αριθμός των φοιτητών που δεν θα εμφανιστεί στις 

τελικές εξετάσεις, αλλά είχε παρακολουθήσει τις διαλέξεις ως ένα σημείο 

 Αποτυχία (fail): ο αριθμός των φοιτητών που απέτυχαν στην πορεία 

 Επιτυχία (pass): ο αριθμός των φοιτητών που πέρασαν το μάθημα 

Οι πηγές που επιλέχθηκαν είναι: 

 Οι συγγραφείς των άρθρων (Koli Calling 2004), στο 4
ο
 Annual Finnish / 

Baltic Sea Conference, όσο αφορά την επιστήμη των υπολογιστών στην 

Εκπαίδευση 

(http://www.cs.montana.edu/ross/helsinki/resources/koli_conference.htm) 

 Οι συγγραφείς των άρθρων κατά το 36
ο
  Technical Symposium 

(http://www.loran.org/Meetings/Meeting2007/ILA-36%20Information/ILA-

36%20Program.pdf) 

 Οι συγγραφείς των άρθρων κατά το 10
ο
  Ετήσιο Συνέδριο για την Καινοτομία 

και την Τεχνολογία (http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1067445&picked=prox) 

 Οι συγγραφείς των ερευνητικών εργασιών στη 4
η 

 Διεθνές Διάσκεψη για 

Προηγμένες Τεχνολογίες Μάθησης 

(http://rikowski.wordpress.com/2011/09/12/fourth-world-conference-on-educational-

sciences-2012/) 

http://www.cs.montana.edu/ross/helsinki/resources/koli_conference.htm
http://www.loran.org/Meetings/Meeting2007/ILA-36%20Information/ILA-36%20Program.pdf
http://www.loran.org/Meetings/Meeting2007/ILA-36%20Information/ILA-36%20Program.pdf
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1067445&picked=prox
http://rikowski.wordpress.com/2011/09/12/fourth-world-conference-on-educational-sciences-2012/
http://rikowski.wordpress.com/2011/09/12/fourth-world-conference-on-educational-sciences-2012/
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 Οι συγγραφείς των άρθρων της Διάσκεψη της Αυστραλίας για την εκπαίδευση 

των υπολογιστών. (http://www.core.edu.au/) 

Δεν χρησιμοποιήθηκε σαν πηγή η SIGCSE. Επιπλέον, τίθεται ένα ζήτημα κατά πόσο 

τα επιλεγμένα πανεπιστήμια και οι μαθητές που απάντησαν είναι αντιπροσωπευτικά 

για να βγεί ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα.  

Οι αιτήσεις για τα δεδομένα είχαν σταλεί σε 575 ερωτηθέντες το Νοέμβριο του 2006 . 

Τα 78 ερωτηματολόγια δεν συμπληρώθηκαν ποτέ, δίνοντας έναν τελικό πληθυσμό 

απαντήσεων 497. Συνολικά 80 ερωτηθέντες (από διαφορετικά ιδρύματα) απάντησαν  

στο ερωτηματολόγιο, δίνοντας ένα ποσοστό ανταπόκρισης 16,8 %. Οι 17 απαντήσεις 

δεν είχαν συμπληρωθεί σωστά. Κατά συνέπεια, έχουμε πληροφορίες από 63 ιδρύματα 

μόνο ( 12,7 % ). Η γεωγραφική κατανομή των απαντήσεων παρουσιάσετε στην 

παρακάτω πίτα. 

Διάγραμμα 6: Γεωγραφική κατανομή απαντήσεων 

 

Το Ινστιτούτο Στατιστικής της UNESCO συλλέγει δεδομένα σχετικά με την 

εκπαίδευση σε όλο τον κόσμο, αλλά όχι σε επαρκώς λεπτομερές επίπεδο. Για να 

δώσει κάποια ένδειξη η κατανομή των φοιτητών σε όλο τον κόσμο, η UNESCO έχει 

αριθμούς για τους αποφοίτους στον τομέα της επιστήμης στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Δυστυχώς, όμως  δεν έχει αριθμούς για Κίνα, την Ινδία και άλλες 

μεγάλες χώρες της Ασίας. Από την κατανομή αυτή, καταλήγουμε στο συμπέρασμα 

ότι οι απαντήσεις δεν είναι τόσο αντιπροσωπευτικές όσο θα θέλαμε. 

http://www.core.edu.au/


182 

 

Διάγραμμα 7: Κατανομή φοιτητών 

 

Τα αποτελέσματα φαίνονται στους παρακάτω πίνακες. Όπως μπορούμε να 

παρατηρήσουμε το 72% του ποσοστού επιτυγχάνουν το μάθημα. Από το γεγονός 

αυτό, καταρρίπτεται το γεγονός που αναφέρουν συχνά, ότι οι μαθητές δυσκολεύονται 

στον προγραμματισμό και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, με αποτέλεσμα να 

αποτυγχάνουν στον μάθημα. 

Διάγραμμα 8: Ποσοστά επιτυχίας/αποτυχίας 
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Πίνακας 20: Ποσοστά 

 

Βλέποντας τα στοιχεία από την UNESCO τους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (όσο αφορά την επιστήμη των υπολογιστών) το 1999 

και αυτούς που αποφοίτησαν το 2004, θέλουμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα για το 

μέγιστο χρονικό διάστημα που κάνει κάποιος φοιτητής για να αποφοιτήσει και να 

δυσκολεύεται τόσο. Η διάρκεια των σπουδών είναι από 2 έως 8 έτη.  

Διάγραμμα 9: Διάρκεια σπουδών 

 

Το αποτέλεσμα που φαίνεται από το σχήμα, είναι ότι ο αριθμός των φοιτητών που 

αποφοίτησαν το 2004 ήταν μόλις 26,8 % του αριθμού των φοιτητών που εγγράφονται 
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στο 1999. Με άλλα λόγια, φαίνεται ότι υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός των 

εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι δεν αποφοιτούν και υπό αυτό το 

πρίσμα, το 33% μπορεί να μην είναι ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό. (Δυστυχώς, η  

UNESCO δεν έχει αριθμούς για τις ΗΠΑ). Ο αριθμός των φοιτητών στην 

Πληροφορική το 1999 είναι περίπου ένα εκατομμύριο στις 72 χώρες που καλύπτονται 

από το σχήμα. Αυτές οι 72 χώρες δεν περιλαμβάνουν τις ΗΠΑ, την Ινδία και την 

Κίνα , έτσι εκτιμάται ότι πάνω από δύο εκατομμύρια φοιτητές ανά έτος εγγράφονται  

στην πληροφορική. Υποθέτοντας ότι η τιμή που βρέθηκε στην έρευνα αυτή είναι 

αντιπροσωπευτική, περίπου 650.000 μαθητές κάθε χρόνο δεν περνούν τα εισαγωγικά 

μαθήματα του προγραμματισμού.  

Μελέτη περίπτωσης 3 

Στη νότια Γερμανία στη Βαυαρία η Πληροφορική είναι υποχρεωτικό μάθημα στα 

σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2003/04. Αυτή η 

επιλoγή στα βαυαρικά σχολεία οδήγησε σε μεγάλη ζήτηση για επαρκώς 

εκπιδευμένους καθηγητές Πληροφορικής. Στη Γερμανία για το πτυχίο δασκάλου 

συνήθως συνδυάζουν δύο μαθήματα (την ίδια την επιστήμη της πληροφορικής και τη 

διδακτική της, π.χ. «Διδακτική της Πληροφορικής») και γενική παιδαγωγική . 

Το μάθημα,  «η διαμόρφωσή του» και οι πρώτες εμπειρίες σύμφωνα τους Torsten 

Brinda, Peter Hubwieser, (2008) 

Το μάθημα αυτό μπορεί να χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι αναπτύσσεται με βάση 

μία καινοτόμο, ολοκληρωμένη επαγγελματική, διδακτική, παιδαγωγική μέθοδο. Αυτό 

επιτυγχάνεται με την ενσωμάτωση του πεδίου της διδακτικής. Κύριος στόχος της 

διάλεξης είναι να μπορέσουν οι μαθητές να αναλύσουν και να σχεδιάσουν την 

διδασκαλία της πληροφορικής. Ως εκ τούτου, η θεωρία της Διδακτική της 

Πληροφορικής διαρθρώνεται γύρω από το «μοντέλο του Βερολίνου», για το 

σχεδιασμό και την ανάλυση της διδασκαλίας, η οποία εξασφαλίζει ότι καλύπτονται η 

βασική προϋπόθεση και οι περιοχές λήψης αποφάσεων της πληροφορικής για τον 

σχεδιασμό της τάξης. Επιπλέον, καλύπτονται όλοι οι τομείς αρμοδιοτήτων που είναι 

σχετικές με την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Οι μαθητές λαμβάνουν όλο το υλικό 

(διαφάνειες, κείμενα), περίπου μία εβδομάδα πριν από κάθε ημερομηνία του κύκλου 

μαθημάτων. Στη διάλεξη ο ομιλητής δίνει μια περίληψη του υλικού και απαντά στις 
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ερωτήσεις των μαθητών. Μετά από αυτό οι μαθητές εργάζονται σε μικρές ομάδες με 

εργασίες που προέρχονται από τους στόχους της μάθησης , χρησιμοποιώντας τις 

κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας (π.χ. παζλ της ομάδας , παιχνίδι ρόλων, η μέθοδος 

project). Σε αυτή τη φάση το ενδιαφέρον εστιάζεται στην αλληλεπίδραση μέσα στην 

ομάδα και με τον ίδιο τον καθηγητή, με σκοπό να εντοπιστούν και να αρθούν οι 

πιθανές δυσκολίες κατανόησης. Με τον διαμοιρασμό των καθηκόντων, οι μαθητές 

παράγουν συνεργατικά κείμενα και εικόνες, τα οποία βάζουν απευθείας σε ένα wiki 

που προβλέπονται στο χρησιμοποιούμενο σύστημα διαχείρισης μάθησης Moodle. Γι 

'αυτό, χρησιμοποιούν είτε δικούς τους φορητούς υπολογιστές ή τους διαθέσιμους από 

το πανεπιστήμιο. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας 

ένα διαδραστικό πίνακα, όπου οι μαθητές σχολιάζουν αυτά τα αποτελέσματα 

ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας ένα ψηφιακό στυλό και τα σχόλια αυτά διατίθενται 

επίσης μέσω του wiki. Με τον τρόπο αυτό, όλες οι πηγές και πόροι διατίθενται σε 

όλους τους συμμετέχοντες. Η παροχή όλων των υλικών, καθώς και η οργάνωση των 

εβδομαδιαίων γραπτών εργασιών (συζητήσεις, αξιολογήσεις από ομότιμους, η 

ανατροφοδότηση από τους διοργανωτές) καθώς και η ατομική πρόοδος μάθησης 

γίνονται επίσης με το σύστημα διαχείρισης μάθησης («blended learning»). Οι 

μαθητές βιώνουν το σχολείο με βάση τις δικές τους διαδικασίες μάθησης. Η διάλεξη 

τελειώνει με κάθε μαθητή να κάνει την τελική παρουσίαση του με τον κύριο στόχο 

του μαθήματος, στον οποίο αυτός ή αυτή σχεδιάζει την διδασκαλία πληροφορικής και 

προσπαθεί να καλύψει το περιεχόμενο των μαθημάτων όσο το δυνατόν περισσότερο. 

Καθ 'όλη τη διάρκεια, οι μαθητές πρέπει να χρησιμοποιούν την τεχνική γλώσσα για 

να συζητήσουν τις θέσεις που σχετίζονται μεταξύ τους και να αναπτύξουν τις ιδέες 

και τις λύσεις, να συνεργαστούν και να εφαρμόσουν συστήματα, έτσι ώστε να  

αποκτήσουν βασικές ικανότητες. Η «σύλληψη» του μαθήματος έχει αναπτυχθεί τα 

τελευταία 4 χρόνια. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων των σπουδαστών, καθώς 

και τα αποτελέσματα των τελικών παρουσιάσεων των φοιτητών δείχνουν την 

επιτυχία της.  
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5 Έρευνα 
 

5.1 Μεθοδολογία/ σύνταξη ερωτηματολογίου 

Τα στάδια για την διεξαγωγή της έρευνας ήταν τα εξής: 

1. Μελέτη θεωρητικού υπόβαθρου (κεφάλαιο 1
ο
 , 2

ο
 , 3

ο
 ) 

2. Αναζήτηση παρόμοιων ερωτηματολογίων και ερευνών (Αντωνιάδου 

Ανδρομάχη, 2011; Εμπέκογλου Δέσποινα, 2011; Kim, K., and Curtis J. 

Bonk,2006; Milne, Iain, and Glenn Rowe, 2002; Marsh, Cecille J.,2010; 

Christopher Irwin, Lauren Ball and Ben Desbrow,2012) 

3. Σύνταξη των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου που να καλύπτουν την θεωρία 

4. Επικοινωνία και συζήτηση των ερωτήσεων με την επιβλέπουσα καθηγήτρια 

5. Δημιουργία διαδικτυακής φόρμας (Google docs) και συνδεδεμένη βάσης όπου 

συγκεντρώνονται οι απαντήσεις 

6. Δημοσιοποίηση του ερωτηματολογίου 04/11/2013 μέσω: 

 Facebook (μέσω προσωπικού λογαριασμού και κοινοποίηση από 

φίλους),  

 Blog MIS,  

 Blog ΔΠΜΣ Oικονομικού,  

 Πολλαπλή αποστολή σε mail των μαθητών της Εφαρμοσμένης 

Πληροφορικής, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου,  

 Ανάρτηση δημοσίευσης σε πανελλήνιο blog του συλλόγου των 

καθηγητών της πληροφορικής,  

 Έντυπος διαμοιρασμός σε μαθητές και καθηγητές λυκείου της 

Καστοριάς (1
ου

, 2
ου

, 3
ου

 )  
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 Πολλαπλή αποστολή mail σε μαθητές, καθηγητές λυκείου Καστοριάς 

και σε φοιτητές του ΤΕΙ 

7. Αποσύνδεση της φόρμας και κλείσιμο των απαντήσεων 04/12/2013 

8. Δημιουργία πινάκων 

9. Συμπεράσματα 
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5.2 Ερωτηματολόγιο 

 

A. Δημογραφικά Στοιχεία Μαθητών/Φοιτητών και Καθηγητών 
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B. Χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης 
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C. Εκμάθηση προγραμματισμού 
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D. Χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης στην εκπαίδευση 
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E. Χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης στην εκπαίδευση του προγραμματισμού 
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5.3 Απαντήσεις  

Συγκεντρώθηκαν συνολικά 350 απαντήσεις, σε διάστημα ενός μήνα. Από τις οποίες, 

οι 182 ήταν από άνδρες και οι 168 από γυναίκες. Οι περισσότερες απαντήσεις ήταν 

υποχρεωτικές.  

Το συγκεκριμένο δείγμα περιλαμβάνει εύρος ηλικιών (από 12 μέχρι και άνω των 30) 

και χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: καθηγητές (56/350 ή 16%) και μαθητές/φοιτητές 

(294/350 ή 84%). Οι περισσότεροι καθηγητές ήταν λογικό να είναι της πληροφορικής 

(10/350 ή 3%), με την ειδικότητα των φιλολόγων να ακολουθεί  (6/350 ή 2%). 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών φοιτούν σε ΑΕΙ (182/350 ή 52%), ένα μέρος 

σε ΤΕΙ (19/350 ή 5%). Η πλειοψηφία των φοιτητών είναι από την εφαρμοσμένη 

πληροφορική (48/350 ή 14%), από το μεταπτυχιακό της εφαρμοσμένης 

πληροφορικής (6/350 ή 2%), από την πληροφορική (9/350 ή 3%) και από το 

μεταπτυχιακό των πληροφοριακών συστημάτων (8/350 ή 2%). Οι περισσότεροι 

φοιτητές ήταν σχετική με το αντικείμενο, αλλά υπήρχαν και πολλοί ερωτηθέντες που 

το αντικείμενο των σπουδών τους ήταν διαφορετικό για να μπορούμε να βγάλουμε να 

έχουμε μία πιο σφαιρική άποψη.  

Οι απαντήσεις των μαθητών είναι 93/350 ή 27%. Οι βαθμολογίες των μαθητών 

κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα (18-19), ενώ των φοιτητών γύρω στο 6-7.  

Ο αριθμός των καθημερινών απαντήσεων φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. 

Διάγραμμα 10: Ρυθμός καθημερινών απαντήσεων 

 



195 

 

5.4 Αναλύσεις 

5.4.1 Σχήματα 

 

Διάγραμμα 11: Α. Δημογραφικά στοιχεία – Ειδικότητα 

Αν είστε καθηγητής ποιά είναι η ειδικότητά σας; 

 

Διάγραμμα 11: Α. Δημογραφικά στοιχεία - Φύλο, Ηλικία 

Διάγραμμα 12: Α. Δημογραφικά στοιχεία - Ιδιότητα 
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Διάγραμμα 12: Α. Δημογραφικά στοιχεία - Εκπαιδευτική βαθμίδα 

 

 

Αν είστε μαθητής/φοιτητής ποιός είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας σας; 

Διάγραμμα 13: Α. Δημογραφικά στοιχεία - Βαθμολογίες μαθητών 

 

 

 

 

Διάγραμμα 14: Α. Δημογραφικά στοιχεία - Βαθμολογίες φοιτητών 
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Διάγραμμα 15: Α.Δημογραφικά στοιχεία - Τμήματα φοίτησης ερωτηθέντων 

Αν είστε φοιτητής σε ποιό τμήμα ανήκετε; 

 

 

Διάγραμμα 16: Β. Χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης – Ύπαρξη 

ιστοσελίδας και σε ποιό κοινωνικό δίκτυο 
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Διάγραμμα 17: Β. Χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης - Συχνότητα 

επίσκεψης και βάθος χρόνου 

 

Διάγραμμα 18: Β. Χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης - Κύριοι λόγοι 

χρήσης και ύπαρξη εναλλακτικών ΚΔ 
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Διάγραμμα 19: Β. Χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης - Ποιά ΚΔ 

χρησιμοποιούν 

Αν ναι μπορείτε εν συντομία να αναφέρετε ποιά ΚΔ χρησιμοποιείτε και για ποιό σκοπό; 

 

 

 

Διάγραμμα 20: Β.Εκμάθηση προγραμματισμού - Βαθμός γνώσης 

προγραμματισμού και γλώσσες εκμάθησης 
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Διάγραμμα 21: Γ. Εκμάθηση προγραμματισμού - Βαθμός δυσκολίας και 

επιθυμητή ηλικία εκμάθησης 

 

 

Διάγραμμα 22: Γ. Εκμάθηση προγραμματισμού - Αιτίες δυσκολίας και επάρκεια 

εκπαίδευσης 
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Διάγραμμα 23: Δ. Χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης στην εκπαίδευση - 

Δημιουργία επικοινωνίας με διδάσκοντα και ενημέρωση νέων μεθόδων 

διδασκαλίας 

 

Διάγραμμα 24: Δ. Χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης στην εκπαίδευση - 

Συμβολή και ένταξη των ΚΔ 
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Διάγραμμα 25: Δ. Χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης στην εκπαίδευση - 

Τρόποι που έχουν βοηθήσει τα ΚΔ 

 

Δ. Σε ποιό μάθημα/τα ο καθηγητής είχε εντάξει στην εκπαιδευτική διαδικασία τη χρήση 

ΚΔ και ποιό ΚΔ ήταν αυτό; Περιγράψτε για ποιες δραστηριότητες το 

χρησιμοποιούσατε. 

Χαρακτηριστικές απαντήσεις ερωτηθέντων και η συχνότητα εμφάνισης των πιο 

δημοφιλών απαντήσεων: 

 Συμπλήρωση ερωτηματολογίου μέσω του facebook ως μέρος της 

διπλωματικής εργασίας φοιτητή.  

 Μάθημα: Τεχνικές Ερωτηματολογίου και Συνέντευξης Προγραμματιστικά 

Εργαλεία για το Διαδίκτυο (Β ΕΠΑΛ)  

 Δίκτυα Η/Υ ΙΙ (μάθημα που εξετάζεται στις πανελλαδικές εξετάσεις, ΕΠΑΛ)  

 Εκμάθηση ξένης γλώσσας Facebook (2),  

 Youtube για online test,  

 Παιχνίδια και φωτογραφίες που βοηθούσαν στην αποτύπωση των λέξεων και 

των γραμματικών φαινομένων στο μυαλό  

 Σε project μάθημα επιλογής στο λύκειο (11) 

 Έλεγχος μεταβολισμού με τη χρήση του YouTube, ούτως ώστε να 

παρακολουθήσουμε κάποια βίντεο για να κατανοήσουμε τον τρόπο 

μετάλλαξης των πρωτεϊνών. 
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 Δεν το έχω συναντήσει με καθηγητές του σχολείου. Στην ενισχυτική 

διδασκαλία όμως (φροντιστήριο) πολλοί καθηγητές αναρτούν στο facebook 

ασκήσεις κατανόησης κλπ.  

 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός: Facebook. Ο καθηγητής στέλνει 

σημαντικές ανακοινώσεις σε κλειστή ομάδα των φοιτητών που 

παρακολουθούν το μάθημα στο facebook. Οι φοιτητές μπορούν να βλέπουν 

ενημερώσεις και να λύνουν απορίες, επικοινωνία γενικότερα. Επίσης, ο 

καθηγητής ανέβαζε χρήσιμες ιστοσελίδες, καθώς και ανακοινώσεις σχετικές 

με τη διεξαγωγή του μαθήματος. (25) 

 Οδοποιία Ι στο blackboard για εκπόνηση εργασίας για ενημερώσεις και 

παροχή σημειώσεων. (3) 

 Στην ιστορία, στην γλώσσα και στην ερευνητική εργασία. Μας έβαζε κάποια 

βιντεάκια και βρίσκαμε πληροφορίες με βάση το μάθημα. Προβολή βίντεο για 

την καλύτερη κατανόηση του μαθήματος, προβολή ιστορικών γεγονότων. Το 

μάθημα γινόταν πιο ενδιαφέρον. (9) 

 Στα μαθηματικά. Το χρησιμοποιούσαμε για την καλύτερη κατανόηση του 

μαθήματος και για πιο ευχάριστη διδασκαλία. (2) 

 Ευρωπαϊκή Οικονομία: εργασίες και παρουσιάσεις εντός μαθήματος και 

ανταλλαγή υλικού. 

 Μιας και είμαι μόλις 2οετής φοιτητής και η εμπειρία μου δεν είναι και τόσο 

μεγάλη, δε μπορώ να πω και πολλά επί τούτου. Όμως μέσα σε αυτά τα 2 έτη 

έχω παρατηρήσει μερικούς καθηγητές που χρησιμοποιούν κυρίως το 

Facebook, δημιουργώντας group σχετικά με το μάθημα τους (όπου εκεί 

γίνονται συζητήσεις, απαντώνται απορίες κτλ κτλ) και άλλους οι οποίοι το 

χρησιμοποιούν για να σχολιάζουν την επικαιρότητα, να λένε τις απόψεις τους 

κ.ο.κ. (2) 

 Χρησιμοποιήσαμε Facebook & Skype. Για την ενημέρωση των συμμαθητών 

μέσα από το διαδίκτυο για θέματα σχετικά με το μάθημα και για την 

πραγματοποίηση βιντεοκλήσεων για σκοπούς τους μαθήματος.  

 Αν τα ιστολόγια θεωρούνται ΚΔ τότε ναι τα χρησιμοποιήσαμε στην έκθεση 

για ασκήσεις πάνω στην αναγνώριση του τρόπου ανάπτυξης παραγραφών.  

 Λογοτεχνία: προβολή video/πληροφορίες για το μάθημα (3) 
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 Πληροφορική: μάθημα το οποίο απαιτεί τη χρήση υπολογιστή και 

ΚΔ Facebook (6) 

 Στο πανεπιστήμιο στο οποίο φοιτώ ένας καθηγητής μας στα πλαίσια του 

μαθήματος της Ποσοτικής και Ποιοτικής Ανάλυσης Δεδομένων χρησιμοποιεί 

τη μέθοδο του SPSS ώστε να μας βοηθήσει να κατασκευάζουμε πίνακες 

συχνοτήτων τους οποίους έπειτα εντάσσουμε στην έρευνα μας. Επιπλέον, στο 

μάθημα "Εισαγωγή στην Πληροφορική" ο καθηγητής μας, μας παρουσίαζε εν 

ώρα μαθήματος διάφορα εκπαιδευτικά λογισμικά, πλούσια με διαδραστικά 

παιχνίδια, τα οποία θα μπορούσαμε ως μελλοντικοί δάσκαλοι να 

χρησιμοποιήσουμε στη διδασκαλία μας. 

 Πολυμέσα-Δίκτυα, Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον, 

Ομάδα ρομποτικής, Ομάδα Software με συνομιλία στο Facebook. 

 Μαθήματα σχετικά με το μάρκετινγκ και την καινοτομία.  

 Το facebook. Είναι το μέσο ΚΔ που όλοι μου οι μαθητές έχουν πρόσβαση 

είναι πολύ ευχάριστο και εύχρηστο γι αυτούς και το χρησιμοποιούν 

καθημερινά. Έτσι οι μαθητές συχνά επικοινωνούν μαζί μου για να 

παραδώσουν την εργασία τους ή για να με ρωτήσουν κάτι που χρειάζεται 

διευκρύνηση.  

 Χρησιμοποίησα τα κοινωνικά δίκτυα σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες γιατί 

τα παιδιά αυτά έχουν καλύτερη απόδοση σε επίπεδο μάθησης όταν έχουν 

μπροστά τους οπτικές εικόνες. Τους βοηθάει να είναι πιο συγκεντρωμένα και 

να επεξεργάζονται με προσοχή αυτό που τους δίνεται κάθε φορά. πχ στο 

μάθημα της ιστορίας γυμνασίου την κάθε ενότητα τη διδάσκω με εικόνες και 

έτσι είναι πιο ευχάριστο όπως επίσης και το μάθημα της έκθεσης για κάποιος 

βασικούς κανόνες γραμματικής και τέλος για την ανάπτυξη παραγωγής 

λόγου. Στα περισσότερα, η αναζήτηση ορισμών και τρόπων λειτουργίας για 

θέματα που αφορούσαν το μάθημα, στο internet ήταν αναγκαία.  

 Μάθημα: χρηματοοικονομικές συναλλαγές, μας παρότρυνε να 

δημιουργήσουμε λογαριασμό στο twitter ώστε μπορέσουμε να κάνουμε 

πρόβλεψη για κάποια μετοχή μέσω της φήμης που κυκλοφορούσε γι' αυτην 

στο συγκεκριμένο ΚΔ.  

 Εισαγωγή στην Υπολογιστική Βιολογία, Μοριακή Δομή και Λειτουργία Ι και 

ΙΙ, Βιοπληροφορική  μέσω Youtube  
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 Ιστορία, Λογοτεχνία: Στο blog του καθηγητή, Βικιπαιδεία, για εύρεση 

περισσότερων πληροφοριών  

 Αναπαράσταση γραφικών παραστάσεων συναρτήσεων, animation 

επεξήγησης. Αλλά χωρίς να θεωρώ ότι αυτά γίνονται μέσω ιστοσελίδων 

κοινωνικής δικτύωσης τύπου FB, Skype κτλ. Για εκπαιδευτικούς λόγους 

γίνεται χρήση του Wolfram alpha, Geozebra, Wikipedia και άλλων, 

τουλάχιστον στα μαθηματικά. Ο μόνος τρόπος να χρησιμοποιήσεις τα 

κοινωνικά δίκτυα, σύμφωνα  με την άποψή μου, είναι  για επικοινωνία και για 

να απαντώνται πιο άμεσα τυχόν απορίες.  

 Αν θεωρείται το compus μέσω κοινωνικής δικτύωσης τότε αυτό 

χρησιμοποιούν σχεδόν όλοι οι καθηγητές. (2) 

 Σε διάφορα μαθήματα, πολλοί καθηγητές, ενθάρρυναν την επικοινωνία μέσω 

Skype, για λόγους αμεσότητας και ευχρηστίας. Ο φοιτητής μπορούσε να 

λύσει τυχόν απορίες επικοινωνώντας με τον καθηγητή μέσω Skype.  

 Για παράδειγμα, το internet χρησιμοποιούνταν για πολλές και ποικίλες 

δραστηριότητες, όπως την έρευνα γενικότερων πληροφοριών σε μηχανές 

αναζήτησης (π.χ Google), αλλά και πιο εξειδικευμένων πληροφοριών μέσα 

από την προσέγγιση αρχείων διαφόρων βιβλιοθηκών ανά τον κόσμο. Επίσης, 

η τηλεόραση κάποιες φορές ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη στο μάθημα της Αρχαίας 

Τραγωδίας, για την προβολή παραστάσεων αρχαίου δράματος.  

 Επικοινωνία καθηγητή-φοιτητή για εργασίες, απορίες κλπ στο μάθημα 

πληροφοριακά συστήματα μάρκετινγκ. η εργασία του μαθήματος είχε σχέση 

με μια βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέματος και μελέτες περιπτώσεων 

μερικά θέματα ήταν τα Social media marketing (Linkedin, Facebook, Twitter, 

Blogs): πως μπορεί να βοηθήσει την επίτευξη επιχειρηματικών στόχων 

μάρκετινγκ, web-metrics, εργαλεία μέτρησης αποτελεσματικότητας / 

απόδοσης. όπως επίσης, Online Social Networks: Social Media Aggregator 

Websites- Social News Websites (Digg, Reddit, Delicious, Slashdots).  

 Στο ΑΟΘ παρουσίαση διαγραμμάτων στην θεωρία. Στο ΑΟΔΕ παρουσίαση 

θεωρίας μέσω video. Μέσω ιστοσελίδας που είχε δημιουργήσει ένας 

οικονομολόγος. 
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Διάγραμμα 26: Δ. Χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης στην εκπαίδευση - 

Ποιό ΚΔ έχουν χρησιμοποιήσει στην τάξη 

Σε ποιό μάθημα/τα ο καθηγητής είχε εντάξει στην εκπαιδευτική διαδικασία τη χρήση ΚΔ και 

ποιό ΚΔ ήταν αυτό: Περιγράψτε για ποιές δραστηριότητες το χρησιμοποιούσατε. 

 

 

Διάγραμμα 27: Δ. Χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης στην εκπαίδευση - Λόγοι 

χρήσης για τους καθηγητές 
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Διάγραμμα 28: Δ. Χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης στην εκπαίδευση - 

Λόγοι χρήσης για τους μαθητές και βαθμός βελτίωσης απόδοσης 
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Διάγραμμα 29: Ε. Χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης στην εκπαίδευση 

του προγραμματισμού - Συμβολή, ύπαρξη προφίλ ή ομάδας, ανταπόκριση στις 

προσδοκίες 

 

Διάγραμμα 30: Ε. Ποιό ΚΔ είχαν κατά νου οι ερωτηθέντες διαβάζοντας το 

ερωτηματολόγιο 

Ποιό κοινωνικό δίκτυο σκεφτόσασταν συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο; 
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Προτάσεις που αναφέρθηκαν στην σχετική (προτελευταία) ερώτηση του 

ερωτηματολογίου για τους τρόπους βελτίωσης της εκπαίδευσης του προγραμματισμού: 

 Ενσωμάτωση της πληροφορικής και του προγραμματισμού σε όλα τα 

μαθήματα στατιστικής, μαθηματικών, χρηματοοικονομικών, κλπ όσον αφορά 

τις σχολές θετικών και οικονομικών επιστημών. 

 Βασικά τα κοινωνικά δίκτυα ειναι τελείως άσχετα με τον προγραμματισμό 

γιατί αποσκοπούν στην επικοινωνία και όχι στην εκμάθηση οτιδηποτε. Είτε 

αυτό ειναι προγραμματισμός είτε ξένη γλώσσα...  

 Ο προγραμματισμός πρέπει να διδάσκεται από το Δημοτικό με χρήση 

εκπαιδευτικών ρομποτικών διατάξεων. Το πρόγραμμα σπουδών 

πληροφορικής στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο πρέπει να αναβαθμιστεί με 

έμφαση στο προγραμματισμό (με σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού, η 

python αποτελεί καλή επιλογή), στις δομές δεδομένων και αλγοριθμική και 

όχι στην χρήση Η/Υ που γίνεται τώρα 

 Δημιουργία κοινωνικών δικτύων αποκλειστικά και μόνο για την διδασκαλία 

προγραμματισμού -online διαλέξεις με βιντεοκλήση  

 Χρήση εφαρμογών με γραφικά/animation για την υποβοήθηση της 

διδασκαλίας για την επεξήγηση αλγορίθμων (π.χ. MinMax, A*) και 

λειτουργιών των δομών δεδομένων (λίστες, δένδρα αναζήτησης, γράφοι κ.λπ)  

 Να γίνεται με κάποια παραδείγματα, όσο πρακτικότερα γίνεται. Ενδιαφέρον 

από την μεριά των μαθητών  

 Μεγαλύτερη πρόσβαση από τους μαθητές στα σχολεία  

 Τα κοινωνικά δίκτυα συνήθως χρησιμοοποιούνται για διασκέδαση, η απλά 

επαφή-επικοίνωνια. Αυτή είναι γενικά η άποψη που κυριαρχεί για τη χρήση 

τους. Λίγοι καθηγητές έχουν εντάξει στην καθημερινή τους διδασκαλία τα 

ΚΔ. Βλέποντας λοιπόν πόσο ελκυστικό και εθιστικό (σε κάποιες περιπτώσεις) 

εργαλείο είναι, θα πρέπει να τα εντάξουν στην διδασκαλία τους ώστε να τους 

δώσουν ένα επιπλέον κίνητρο πέρα από τη διασκέδαση. 
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 Τα κοινωνικα δικτυα ίσως θα μπορούσαν να προβάλλουν ομάδες εκμάθησης 

προγράμματος, αλλά όχι να τον διδάξουν τα ίδια καθώς έχουν πολλές 

απαιτήσεις. Από κάτι απλό θα έπρεπε να ξεκινήσει κάποιος. Τα λέω 

σκεπτόμενη τις δυσκολίες που εγώ αντιμετώπισα. Να υπάρχει πιο 

οργανωμένο μάθημα στο λύκειο για την εκμάθηση του 

προγραμματισμού. Χρήση Η/Υ από την ηλικία των 12 για διάφορες εργασίες 

έτσι ώστε στην ηλικία των 15 που θα ξεκινήσουν να μαθαίνουν τα εργαλεία 

του προγραμματισμού (π.χ γλώσσες προγραμματισμού) να έχουν ήδη γνώσεις 

πάνω στις λειτουργίες του έτσι ώστε να τους είναι πιο κατανοητά. 

 Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη διαφορά είτε χρησιμοποιούνται ΚΔ είτε όχι...  

 Να δημιουργηθεί μία έγκυρη πλατφόρμα από τον διδάσκοντα όπου θα 

μπορούν να ανατρέχουν οι μαθητές/φοιτητές σε ότι αφορά τον 

προγραμματισμό  

 Περισσότερη εφαρμογή-εργαστήρια. Τα ΚΔ μπορούν να βοηθήσουν με την 

ύπαρξη κάποιας ομάδας για τον προγραμματισμό. Οι καθηγητές οφείλουν να 

ενημερώνουν για καινοτόμες ιδέες και για το πόσο μπορεί να βοηθήσει ο 

προγραμματισμός στην τεχνολογική εποχή την οποία ζούμε.  

 Να εισέλθει στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση μάθημα Προγραμματισμού για 

όλους τους μαθητές ανεξαιρέτως.  

 Να γίνονται πιο συχνά σεμινάρια από τη πολιτεία με δωρεάν συμμετοχή  

 Εκμάθηση του προγραμματισμού από πιο μικρή ηλικία (Γυμνάσιο) και σε 

όλες τις βαθμίδες (Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο) και κατευθύνσεις, ως 

εργαλείο αλλά και για βελτίωση του τρόπου σκέψης.  

 Κάποια πράγματα ίσως χρειάζονταν να γίνουν πιο νωρίς, γιατί όταν στην 

ουσία ξεκινάς να μαθαίνεις προγραμματισμό στο Πανεπιστήμιο δεν υπάρχει 

αρκετός χρόνος ώστε να έχει βάθος και πλάτος το πεδίο μάθησης.  

 Νέα pc και windows 8.  
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 Ένα site όπως είναι το compus, που έχει το ΠΑΜΑΚ, είναι μια δυνατή, ας 

πούμε εφαρογή εξυπηρέτησης για τους μαθητές, αλλά και για τους καθηγητές.  

 Εν ολίγης όταν τα πράγματα τα οποία καλείται κάποιος να μάθει 

δρομολογούντε από μια σταθερή πηγή που έχει την δυνατότητα να το 

καθοδηγήσει και σε άλλες τότε πιστεύω είναι ένας απ τους βέλτιστους 

τρόπους για την συσώρευση πληροφοριών για εκμάθηση!  

 Είναι μια χαρά δεν χρειάζεται βελτίωση 

 Να γίνεται πιο κατανοητή και πιο προσωπική η διδασκαλία του 

προγραμματισμού 

 Καμία παραπάνω βελτίωση εκτός του να έχουν όλοι οι μαθητές υπολογιστές  

 http://scratch.mit.edu/ προγραμματισμός από το MIT στα βασικά βήματα 

ακόμη και για παιδιά δημοτικού  

 Περισσότερες ώρες εκπαίδευσης προγραμματισμού πολλές εργασίες 

προαιρετικές και μη, στην τάξη η μέσω ΚΔ για να αναγκαστεί ο 

φοιτητής/μαθητής να αλληλεπιδράσει με τον προγραμματισμό γιατί από την 

μια μέρα στην άλλη δεν μαθαίνεται.  

 Ανάρτηση βιντεο-διαλέξεων με βασικά και αναλυτικά βήματα 

προγραμματισμού. Με τα βίντεο ο κάθε σπουδαστής έχει την επιλογή να τα 

παρακολουθεί όποτε και όσες φορές θέλει, μέχρι να καταλάβει κάτι και να 

μην χρειαστεί να απευθυνθεί στον εκάστοτε καθηγητή του. Κάτι αντίστοιχο 

έχει γίνει για τα μαθήματα της δευτεροβάθμιας, όπου έχουν αναρτηθεί βιντεο-

διαλέξεις που καλύπτουν την ύλη των μαθημάτων.  

 Να υπάρχει μάθημα προγραμματισμού στα σχολεία και τα παιδιά να έχουν 

μια ικανοποιητική πρώτη επαφή με τον προγραμματισμό. Επίσης να εισαχθεί 

μέσα στα προγράμματα δια βίου μάθησης για ανθρώπους που δεν έχουν την 

οικονομική δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα προγραμματισμού σε 

κάποια ιδιωτική σχολή αλλά και να γίνει επιτρεπτό σε άτομα όλων των 

ηλικιών. 
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 Εκμάθηση προγραμματισμού μέσω μικρόκοσμων/μικρογλωσσών όπως 

Scratch, Karel, ή πολυ απλά περιβάλλοντα όπως BlueJ. Στόχος να είναι η 

ανάπτυξη της αλγοριθμικής σκέψης και όχι η εκμάθηση ενός συγκεκριμένου 

περιβάλλοντος και η ιδιοτροπίες στην σύνταξη μιας γλώσσας.  

 Κατά την άποψη μου, η ανάγνωση και η μελέτη-σχολιασμός έτοιμου κώδικα 

και η επεξήγηση επί αυτού είναι απαραίτητη. Είναι από τα βασικότερα 

ελλατώματα στην διδασκαλία του προγραμματισμού. Όπως μαθαίνει κάποιος 

πρώτα ανάγνωση και ύστερα ξεκινάει και ο ίδιος να παράγει γραπτό λόγο, 

έτσι κάποιος πρώτα πρέπει να μάθει να διαβάζει κώδικα, να μελετήσει 

προγραμματιστικές τεχνικές και μεθοδολογία-τρόπο σκέψης και επίλυσης και 

ύστερα να προχωρήσει στη συγγραφή του κώδικα.  

 Το ανέβασμα links σχετικά με το μάθημα, ανέβασμα εκπαιδευτικών βίντεο 

για φοιτητές όλων των επιπέδων (αρχάριους και πιο εξειδικευμένους) και οι 

περισσότερες ώρες προγραμματισμού θα ήταν μία αρχή. 

 Πολλές εργασίες, ώστε ο φοιτητής να μάθει να χρησιμοποιεί τη γλώσσα μέσω 

της επίλυσης των ασκήσεων.  

 Να διδάσκεται στο σχολείο και να επιμορφώνονται οι καθηγητές όλων των 

ειδικοτήτων  

 Ο προγραμματισμός μπορεί να αρχίσει απο το απλό επίπεδο του PowerPoint ή 

του Excel. Στη συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν εφαρμογές όπως το 

InteractivePhysics, EIS, και άλλα που υπάρχουν στο επίπεδο της 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχουν άμμεσα 

αποτελέσματα. Σε επόμενο βήμα και με βάση τα ενδιαφέροντα των μαθητών 

μπορεί να γίνει χρήση του Mathematica ή Matlab για λύση ποβλημάτων σε 

διάφορα μαθήματα. Αυτό θα οδηγήσει στη συνέχεια σε γλώσσες όπως η C++, 

Java. 

 Η ύπαρξη βοηθημάτων και υποδείξεων σε διάφορα θέματα είναι απαραίτητη 

π.χ. www.wlearn.gr 1) Η χρήση γενικά των νέων τεχνολογιών βοηθάει πολύ 

(έχει αποδειχτεί από πολλές έρευνες και από προσωπική έρευνα που 

πραγματοποίησα σε μαθητές γ' λυκείου), αρκεί να μη γίνεται η χρήση της 
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τεχνολογίας αυτοσκοπός. 2) Χρειάζεται να μεταβούμε από το 

δασκαλοκεντρικό στο μαθητοκεντρικό μοντέλο μάθησης, ήτοι ο ίδιος ο 

μαθητής να έχει ενεργό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία του 

προγραμματισμού και ο διδάσκων να επινοεί τρόπους ώστε να εμπνεύσει τους 

μαθητές να ανακαλύψουν οι ίδιοι τον τρόπο που λειτουργεί αυτό το μάθημα. 

3) Το αντικείμενο του προγραμματισμού θεωρείται πολύ δύσκολο για 

αρχάριους. Ο διδάσκων οφείλει να "βάζει" τον εαυτό του στη θέση του 

μαθητή και να προσπαθεί να εξηγεί αναλυτικά και αποτελεσματικά ακόμη και 

τα αυτονόητα για τον ίδιο. 

 Όλα τα μαθήματα να γίνονται σε εργαστήρια, ο καθένας με τον υπολογιστή 

του. Υποχρεωτικά εβδομαδιαία projects Προόδους.  

 Η πράξη.  

 Θα έπρεπε στα σχολεία να διδάσκεται μία πραγματική γλώσσα 

προγραμματισμού, ενώ στα πανεπιστήμια θα έπρεπε ανεξαρτήτως του 

τμήματος να εξειδικεύονται οι φοιτητές τουλάχιστον σε μία γλώσσα 

προγραμματισμού, πράγμα το οποίο δυστυχώς δεν γίνεται σε αρκετές σχολές. 

Πιστεύω πως η δημιουργία μιας ομάδας σε ΚΔ για την εκπαίδευση του 

προγραμματισμού θα μπορούσε ενδεχομένως να βοηθήσει ορισμένους 

μαθητές/φοιτητές αναφορικά με ορισμένες απορίες τους, όμως χωρίς την 

κατάλληλη παιδεία σχετικά με τα ΚΔ, εν τέλει θα τους κλέβει το χρόνο παρά 

θα τους βοηθά. Αυτή η έλλειψη γνώσης για τη σωστή και αποτελεσματική 

χρησιμοποίηση των ΚΔ δυσχεραίνει την εφαρμογή τους στον τομέα της 

εκπαίδευσης γενικά και γι αυτό θεωρώ πως πρώτα από όλα θα πρέπει να 

εισάγουμε τα παιδιά από μικρά σε μία κριτική σκέψη απέναντι στα ΚΔ. Μέσα 

σε λίγες λέξεις (κάτι το οποίο δεν αφορά τόσο πολύ το τμήμα της 

Εφαρμοσμένης  Πληροφορικής, αλλά κυρίως άλλα τμήματα πληροφορικής): 

Λιγότερη θεωρία, πιο πολλή πράξη. Και κάτι το οποίο ίσως να αφορά και 

εμάς, αναπολώντας στιγμές 1ου εξαμήνου: Καλύτεροι καθηγητές, με 

καλύτερη και πιο ευπρεπή-ήρεμη συμπεριφορά.  

 Περισσότερες ώρες για καλύτερη εκμάθηση προγραμματισμού καλύτερη 

μεταδοτικότητα των καθηγητών προς τους μαθητές. 
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 Ψηφιακή εκμάθηση του προγραμματισμού. 

 Ανάρτηση περισσότερων πληροφοριών από τους εκπαιδευτικούς φορείς, στις 

επίσημες σελίδες τους στα κοινωνικά δίκτυα.  

 Την απίστευτη ικανοποίηση που σου προσφέρει η επιτυχής εκτέλεση του 

κώδικά σου, ακόμα κι όταν το μόνο που κάνει είναι να ανάβει ένα πίξελ στην 

οθόνη, είναι το κυριότερο επιχείρημα που επιστρατεύουν οι άνθρωποι του 

Code.org στην ταινία μικρού μήκους που είδαν εκατομμύρια άνθρωποι μέσα 

σε δύο ημέρες για να πείσουν πως ο προγραμματισμός πρέπει να ενταχθεί στο 

πρόγραμμα σπουδών από νωρίς. Οι δημιουργοί του Raspberry Pi, ενός 

λειτουργικού υπολογιστή σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας πίστεψαν ότι τα 

πιτσιρίκια μπορούν να μάθουν προγραμματισμό και διοργάνωσαν έναν 

διαγωνισμό για να αναδείξουν το ταλέντο τους.  

 Να δώσουν οι καθηγητές έναυσμα στους φοιτητές να ασχοληθούν και να 

διδάσκονται περισσότερες και πιο συχρονες γλώσσες καθώς είναι βασικό για 

να κάνεις μία καρίερα στον προγραμματισμό. 

 Την χρήση των πρόσφατων site για e-learning (e.g udacity.com)  

 Τα κοινωνικά δίκτυα δεν φτιάχτηκαν για να διδάξει προγραμματισμό κανείς. 

Μπορείς όμως να χρησιμοποιήσεις την "χαλαρότητα" της επικοινωνίας που 

προσφέρουν για να επικοινωνήσεις πιο "ανεπίσημα" με τους φοιτητές/μαθητές 

σου και να λύσεις απορίες, ούτως άλλως που τους χάνεις που τους βρίσκεις 

εκει είναι ολοι..  

 Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα κοινωνικά δίκτυα, όπως 

χρήση των ομαδικών βιντεοκλήσεων για ηλεκτρονική διδασκαλία (webinars), 

περιοχές συζητήσεων, διαμοιρασμός αρχείων, ενημερώσεις σχετικά με το 

μάθημα, ακόμα και αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα ΚΔ 

μέσω κινητών τηλεφώνων.  

 Εκμάθηση μέσω σχολείου. Ενίσχυση σχολικού περιβάλλοντος. 

 Οι εβδομαδιαίες ασκήσεις, είναι ένας ικανοποιητικός τρόπος εκμάθησης της 

γλώσσας, αλλά το θέμα είναι το μετά. Χρειάζεται συνεχή απασχόληση με το 
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αντικείμενο αλλιώς ξεχνιέται. Για αυτό δυστυχώς δεν μπορούν να κάνουν 

τίποτα οι καθηγητές. 

 Χρήση των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που έχουν αναπτυχθεί, αλλά και 

εφαρμογή των διάφορων τακτικών που έχουν προταθεί για την ευκολότερη 

εκπαίδευση του προγραμματισμού από τις διάφορες έρευνες.  

 Κύριος παράγοντας: η διάθεση του φοιτητή/μαθητή για αυτό που κάνει και η 

εξάσκηση. Συνήθως αυτό είναι αυτονόητο για κάποιους εφόσον το έχουν και 

ως "χόμπι". Όσον αφορά την πλευρά του εκπαιδευτικού: Πέρα απο τη 

διδασκαλία των βασικών (σύνταξη γλώσσας και χρήση ενός γραφικού - στις 

περισσότερες περιπτώσεις- περιβάλλοντος), εκμάθηση κάποιου βασικού (εώς 

ένα βαθμό) API της συγκεκριμένης γλώσσας, ασκήσεις κλιμακωτής 

δυσκολίας και παροχή link σε ιστοσελίδες που θα οδηγήσουν τον 

μαθητευόμενο σε μεγαλύτερο επίπεδο γνώσης.  

 Να εισαχθεί μάθημα προγραμματισμού στα λύκεια. 
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5.4.2 Σχολιασμός 

Οι απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν δημιουργούν αφορμές για σχολιασμό. 

Μπορούμε να βγάλουμε και σχετικά συμπεράσματα για μελλοντικές αλλαγές στο 

τρόπο διδασκαλίας και τη βοηθητική χρήση των κοινωνικών δικτύων στον τομέα του 

προγραμματισμού. 

Έχουν γίνει αρκετές έρευνες όσο αφορά την χρήση του διαδικτύου και web 2.0 

εφαρμογών, για την ελληνική εκπαίδευση κ.ο.κ., αλλά δεν έχουν αναφερθεί πολλοί 

στην χρήση των κοινωνικών δικτύων ως βοηθητικό εκπαιδευτικό εργαλείο για την 

διδασκαλία του προγραμματισμού. Στην Ελλάδα υπάρχει ακόμα διχασμός ανάμεσα 

στους υποστηρικτές των κοινωνικών δικτύων και σε αυτούς που πιστεύουν ότι είναι 

μόνο μέσα ψυχαγωγίας και δεν προσφέρουν κάτι πιο βαθύ.  

Γενικά 

Γνωρίζουμε ότι η πλειοψηφία όσων ασχολούνται με τον τομέα της πληροφορικής 

είναι άντρες. Από τις απαντήσεις μπορεί να προκύπτει ένα μεγαλύτερο ποσοστό 

ανδρών 52%, έναντι 48% το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών, αλλά δεν είναι τόσο 

μεγάλο. Βλέπουμε πως σιγά σιγά περισσότερες γυναίκες παίρνουν την απόφαση να 

ασχοληθούν με την πληροφορική και τον προγραμματισμό. Μεγάλο ποσοστό από 

τους ερωτηθέντες, που απάντησαν ότι φοιτούν στην εφαρμοσμένη πληροφορική, 

είναι γένους θηλυκού.  

Οι περισσότεροι μαθητές ήταν σχετικοί με το αντικείμενο της πληροφορικής και του 

προγραμματισμού. Λόγω της δημοσιοποίησης του ερωτηματολογίου μέσω του 

διαδικτύου, υπήρχαν και απαντήσεις από διαφορετικά τμήματα και εκτός 

πληροφορικής. Αυτό βοηθάει την έρευνα, ώστε να μπορούμε να δούμε την άποψη 

που επικρατεί στο σύνολο των μαθητών, φοιτητών και καθηγητών. Σε σχετική 

ερώτηση για το εάν γνωρίζουν προγραμματισμό η πλειοψηφία απάντησε ότι 

γνωρίζουν, αλλά όχι άριστα (114/350 ή 33%). Ένα μεγάλο ποσοστό (117/350 ή 33%) 

δεν γνωρίζουν καλά προγραμματισμό. Οι υπόλοιποι (109/350 ή 31%) είναι σε καλό 

επίπεδο. Οι περισσότεροι φοιτητές που είναι εκτός του τομέα της πληροφορικής 

απάντησαν θετικά για την χρήση των κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση γενικά, 

αλλά και στον προγραμματισμό ειδικότερα, μιας και θεωρούν πολύ δύσκολο το 

αντικείμενο και είναι μία σημαντική βοήθεια για αυτούς. Το ίδιο και οι καθηγητές, 
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όπως για παράδειγμα οι φιλόλογοι που δεν έχουν σχέση με την πληροφορική, 

τονίζουν την αναγκαιότητα εισαγωγής των κοινωνικών δικτύων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, αλλά και στον προγραμματισμό. 

Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις από τους ερωτώμενους που δεν έχουν εμπειρία με τα 

κοινωνικά δίκτυα ή δεν έχουν δική τους ιστοσελίδα σε κάποιο από αυτά (18/350 ή 

5%). Οι περισσότεροι (298/350 ή 85%) έχουν μακροχρόνια εμπειρία με πάνω από 

τέσσερα χρόνια (175/350 ή 50%). Στην ερώτηση  σε ποιό κοινωνικό δίκτυο έχουν 

λογαριασμό, οι περισσότεροι απάντησαν πάνω από ένα, με την πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων να απαντά το Facebook (299/350 ή 85%). Μετά έρχεται το Skype 

(245/350 ή 70%) και στη συνέχεια το Google+ (171/350 ή 49%). Το Google+ είναι 

εντυπωσιακό το πόσο πολύ έχει αναπτυχθεί και τα νούμερα που έχει από πλήθος 

χρηστών. Η εφαρμογή για το κινητό χρησιμοποιείται από το 40% των Smartphone’s  

παγκοσμίως. To Twitter είναι πιο πίσω με (111/350 ή 32%), στην Ελλάδα δεν έχει 

γίνει τόσο απαραίτητο εργαλείο, όπως στην Αμερική. Μετά από κάποια χρόνια θα 

αποκτήσει την δημοτικότητα, που έχει τώρα εκεί. Άλλωστε, έρευνες έχουν δείξει ότι 

στο πέρασμα μίας πενταετίας, μεταφέρεται η τάση από την Αμερική στην Ευρώπη. 

Το Facebook (64/350 ή 18%) το χρησιμοποιούν κυρίως για συνομιλία με φίλους και 

επικοινωνία με γνωστούς, για εκπαιδευτικούς λόγους, για εργασίες, για διασκέδαση 

και για τα παιχνίδια, για ενημέρωση και για εκδηλώσεις και γενικά για να περνάνε 

τον ελεύθερο χρόνο τους και είναι μία εξάρτηση πλέον όπως δηλώνουν πολλοί 

ερωτηθέντες. Το Skype (42/350 ή 12%) είναι το επόμενο κοινωνικό δίκτυο που το 

χρησιμοποιούν κυρίως για: καθημερινή συνομιλία, πιο άμεση, πιο ζωντανή, για video 

calls με φίλους και γνωστούς που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση. Το LinkedIn 

(28/350 ή 8%) είναι ένα μέσο για εύρεση εργασίας (δημιουργία CV και 

ενδιαφερόντων), γίνονται εταιρικές επαφές, το θεωρούν πιο σοβαρό, γίνεται και 

προώθηση προϊόντων. Το Twitter (23/350 ή 7%) δεν χρησιμοποιείται συχνά, αλλά 

είναι ένα μέσο για απευθείας ενημέρωση των τρεχόντων γεγονότων. Το Google+ 

(9/350 ή 3%) το χρησιμοποιούν για βιντεοκλήσεις περισσότερα του ενός άτομα, για 

ενημέρωση των νέων προϊόντων και υπηρεσιών και για ενημέρωση γενικά. 

Χαρακτηριστικά, ένας από τιυς ερωτηθέντες ανέφερε ότι δεν ήθελε να δημιουργήσει 

λογαριασμό, αλλά κάνοντας Gmail δημιουργήθηκε αυτόματα και ο λογαριασμός. Η 

Google (5/350 ή 1%) προσφέρει τη δυνατότητα να δημιουργήσουν οι χρήστες ομάδες 
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χρηστών για την καλύτερη επικοινωνία, έτσι πολλοί καθηγητές που απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν αυτή την υπηρεσία για την καλύτερη 

ενημέρωση του κλάδου. Γενικά, αναφέρθηκαν πολλά κοινωνικά δίκτυα από τους 

ερωτηθέντες που χρησιμοποιούν για διαφορετικό σκοπό το καθένα μερικά από αυτά 

είναι: Oovoo (chat και παιχνίδια), Skydrive (αποθηκευτικό χώρο), Dropbox 

(αποθηκευτικό χώρο), Tumblr (για φωτογραφίες), blogspot, YouTube (βίντεο και 

μουσική), Instagram (για φωτογραφίες), academia edu (εκπαιδευτικό υλικό), hotmail 

(επικοινωνία), msn (επικοινωνία), soundcloud (μουσική) κ.α.    

Η συχνότητα επίσκεψης του κοινωνικού δικτύου της επιλογής των ερωτηθέντων είναι 

συνήθως πολλές φορές την ημέρα (202/350 ή 58%). Υπήρχαν και αξιοσημείωτες 

απαντήσεις, όπως τραγικά πολλές φορές την μέρα ή πολλές φορές σε σημείο εθισμού. 

Ένα σημαντικό σημείο σχολιασμού είναι το ότι οι ερωτηθέντες που δεν είχαν στενή 

επαφή με τα κοινωνικά δίκτυα, δυσκολεύονται περισσότερο στον προγραμματισμό, 

που είναι λογικό, επειδή δεν χρησιμοποιούν πολύ τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

(ακόμα και στην πιο απλή τους μορφή μέσω των κοινωνικών δικτύων) και δεν θα 

είναι εξοικειωμένοι για κάτι πιο δύσκολο. Ο εθισμός που δημιουργούν τα κοινωνικά 

δίκτυα είναι το μήλο της έριδος για πολλούς. Είναι το κομμάτι που αν καταφέρει 

κάποιος και το ελέγξει θα μπορεί να χειρίζεται προς όφελός του το εργαλείο αυτό.  

Όπως φαίνεται και από τις απαντήσεις τα κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιούνται κατά 

κύριο λόγο για επικοινωνία και για να κρατήσει κάποιος επαφή με την οικογένεια και 

τους φίλους (264/350 75%), εν συνεχεία για διασκέδαση (236/350 ή 67%), για 

ενημέρωση τρεχόντων γεγονότων (214/350 ή 61%), αλλά και εκδηλώσεις και party 

(160/350 ή 46%) και για εκπαιδευτικούς λόγους (155/350 ή 44%). Επικοινωνία, 

ενημέρωση και διασκέδαση είναι οι λέξεις κλειδιά. Πολλοί υποστηρίζουν ότι τα 

κοινωνικά δίκτυα δεν έχουν βάθος και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

εκπαιδευτικά εργαλεία. Από τις απαντήσεις σημειώνεται ένα εύλογο ποσοστό που 

χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα για εκπαιδευτικούς σκοπούς ήδη. Οι περισσότεροι 

που έχουν χρησιμοποιήσει τα κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση δηλώνουν ότι το 

κάνουν για: την καλύτερη αλληλεπίδραση καθηγητών μαθητών/φοιτητών (102/350 ή 

29%), έχουν πρόσβαση από οποιοδήποτε σημείο (88/350 ή 25%), είναι εύχρηστα 

(82/350 ή 23%), δημιουργούν καλύτερες προϋποθέσεις διδασκαλίας (72/350 ή 21%). 

Το να συνδυάζει κανείς την διασκέδαση με την εκπαίδευση είναι ένα σημαντικό βήμα 
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για την καλύτερη κατανόηση και την πιο δημιουργική έκφραση των διδασκόντων. 

Αυτό είναι και το σημείο κλειδί για επιτυχημένη διδασκαλία. Ο βαθμός βελτίωσης 

της μάθησης με την χρήση των κοινωνικών δικτύων είναι αρκετά υψηλός με τους 

187/350 ή το 53% να δηλώνουν ότι βοηθάει αρκετά στην διδασκαλία. 

Ενδιαφέρον έχει η ερώτηση για ποιό λόγο χρησιμοποιούν οι καθηγητές και 

αντίστοιχα οι μαθητές/φοιτητές. Μπορούσαν να απαντήσουν οι καθηγητές τι 

πιστεύουν για τους μαθητές τους και το αντίστροφο. Οι καθηγητές τα χρησιμοποιούν: 

για επικοινωνία με τους μαθητές τους (228/350 ή 65%), έχουν πρόσβαση ανά πάσα 

στιγμή (187/350 ή 53%), έχουν πρόσβαση όλοι οι μαθητές τους (178/350 ή 51%), πιο 

εύκολη λύση των αποριών των μαθητών (162/350 ή 46%), κάνουν πιο εύκολη την 

διδασκαλία (102/350 ή 29%), διακρίνουν τις δυσκολίες μάθησης (39/350 ή 11%). Οι 

μαθητές/ φοιτητές από την άλλη: για επικοινωνία με τους συμμαθητές τους (229/350 

ή 65%), για πρόσβαση από οποιοδήποτε μέρος (205/350 ή 59%), είναι πιο 

ενδιαφέρον τρόπος μάθησης (176/350 ή 50% ), είναι πιο εύχρηστο εργαλείο (175/350 

ή 50%), για επίλυση αποριών (164/350 ή 47%), δημιουργούν προϋποθέσεις για πιο 

συμμετοχική διαδικασία (151/350 ή 43%), ενθαρρύνονται οι πιο ντροπαλοί μαθητές 

(64/350 ή 18%). Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι τα ποσοστά είναι ίδια και η 

σειρά σημαντικότητας των απαντήσεων.  

Η εφαρμογή των κοινωνικών δικτύων στην πράξη φαίνεται από τις απαντήσεις που 

έδωσαν οι ερωτώμενοι για το μάθημα στο οποίο τα είχε εντάξει ο καθηγητής τους και 

τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποίησαν. Οι πλειοψηφία των απαντήσεων (μιας 

και προέρχονται από την εφαρμοσμένη πληροφορική), αναφέρουν ότι τα 

χρησιμοποίησαν στο μάθημα του αντικειμενοστραφή προγραμματισμού (Java), όπου 

οι διδάσκοντες είχαν δημιουργήσει μία ομάδα για δημοσιοποίηση σημαντικών 

ανακοινώσεων, επίλυση αποριών, δημιουργία ερωτήσεων, γενικότερα για άμεση 

επικοινωνία σε ό,τι αφορά το μάθημα. Μετά υπάρχουν απαντήσεις από τους μαθητές 

που αναφέρουν ότι σε μαθήματα όπως η ιστορία, λογοτεχνία, γλώσσα, μαθηματικά 

και πληροφορική οι καθηγητές προσπαθούν να τους εισάγουν στα κοινωνικά δίκτυα 

και να τους δείξουν στην πράξη κάποια γεγονότα. Με την εισαγωγή του μαθήματος 

επιλογής project στα λύκεια οι μαθητές άρχισαν να χρησιμοποιούν περισσότερο τα 

κοινωνικά δίκτυα και να αφυπνίζονται όσο αφορά την χρήση των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Επιπλέον, το blackboard και το compus, οι πλατφόρμες που 
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χρησιμοποιούν τα πανεπιστήμια για την ενημέρωση των φοιτητών είναι χειροπιαστές 

εφαρμογές που χρησιμοποιούν καθημερινά εκατοντάδες φοιτητές και καθηγητές. 

Στην ερώτηση σχετικά με τον βαθμό δυσκολίας που συναντούν στον 

προγραμματισμό, οι περισσότεροι απάντησαν ότι είναι δύσκολος ο προγραμματισμός 

(123/350 ή 35%) και μερικοί (49/350 ή 14%) μάλιστα ότι είναι πολύ δύσκολος. 

Υπήρχαν και πολλοί (119/350 ή 34%) που συναντούν μέτρια δυσκολία στην 

ενασχόληση με το αντικείμενο και ένα μικρό ποσοστό (59 άτομα) που δεν τους 

φαίνεται τόσο δύσκολο. Όσοι φοιτητές και μαθητές έχουν μεγαλύτερο μέσο όρο 

βαθμολογίας, στην ερώτηση για τον βαθμό δυσκολίας του προγραμματισμού, 

απάντησαν ότι για αυτούς είναι εύκολη η διδασκαλία του. Όσο αφορά τους μαθητές, 

που δηλώνουν ότι γνωρίζουν από προγραμματισμό (υπήρχαν πολλοί που δηλώσαν 

πληθώρα γλωσσών προγραμματισμού), έχουν ασχοληθεί και πειραματιστεί πολλές 

ώρες μόνοι τους, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει μάθημα εισαγωγής προγραμματισμού 

στο λύκειο. Αυτό που δυσκολεύει περισσότερο τον προγραμματισμό είναι, κατά 

πλειοψηφία, η κωδικοποίηση του προβλήματος (131/350 ή 37%) και η εύρεση 

σφαλμάτων στο πρόγραμμα (125/350 ή 36%). Ακολουθούν η εκμάθηση της γλώσσας 

προγραμματισμού (103/350 ή 29%), η κατανόηση της δομής του προγραμματισμού 

(98/350 ή 28%) και ο σχεδιασμός του προγράμματος (93/350 ή 27%). Η χρήση του 

προγραμματιστικού περιβάλλοντος δεν θεωρείται τόσο σημαντικό πρόβλημα (48/350 

ή 14%). 

Η γλώσσα προγραμματισμού που γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι η Java (233/350 ή 

67%) και είναι και λογικό, γιατί είναι μία από τις πιο απλές και χρησιμοποιείται σε 

πολλές εφαρμογές. Η Python από την άλλη, που σύμφωνα με έρευνες είναι η 

κατάλληλη γλώσσα για τους νεοεισερχόμενους στον προγραμματισμό έχει το 

μικρότερο ποσοστό (μόνο 21 άτομα).  

Όσο αφορά την εκπαίδευση του προγραμματισμού είναι γεγονός ότι δεν υπάρχουν οι 

απαραίτητες βάσεις και έτσι οι περισσότεροι δεν είναι ευχαριστημένοι από τις 

γνώσεις που έχουν λάβει μέχρι τώρα (266/350 ή 76%). Από αυτό συνεπάγεται ότι δεν 

έχουν καλυφθεί και οι προσδοκίες που είχαν σε σχέση με την διδασκαλία του 

προγραμματισμού και το εκπαιδευτικό σύστημα (277/350 ή 79%). 
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Οι μαθητές (στην βαθμίδα12-18), δεν είναι ακόμα σε θέση να έχουν πιο στενή σχέση 

με τους διδάσκοντες και σε σχετική ερώτηση, δεν θεωρούν τα κοινωνικά δίκτυα ως 

ένα μέσο επικοινωνίας με τους καθηγητές τους. Οι ίδιοι οι καθηγητές από την άλλη 

είναι διχασμένοι. Η  πλειοψηφία των καθηγητών πληροφορικής απάντησαν θετικά σε 

αυτή την ερώτηση, μαζί με πολλούς καθηγητές άλλων ειδικοτήτων. Όσο πιο πολλά 

χρόνια διδασκαλίας έχει κάποιος στο ενεργητικό του, τόσο πιο δύσκολα μπορεί να 

δεχτεί τις αλλαγές. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι τα άκρα της ηλικιακής 

βαθμίδας (κάτω των 18 και άνω των 30) είναι επιφυλακτική με την χρήση των 

κοινωνικών δικτύων ως ένα μέσο επικοινωνίας με τους καθηγητές. 

Όσοι από τους ερωτώμενους δεν έχουν ασχοληθεί με τα κοινωνικά δίκτυα σε 

σχετικές ερωτήσεις (ποιό έχουν στο μυαλό τους, ποιό είναι το πιο διαδεδομένο), 

απάντησαν το Facebook. Οι περισσότεροι απάντησαν το Facebook (39/350 ή 11%), 

το Skype (13/350 ή 4%) και Google+ (11/350 ή 3%). Είχαμε και άλλες απαντήσεις 

όπως: όλα (2/350 ή 0,6%), διάφορα (2/350 ή 0,6%), κανένα συγκεκριμένο (6/350 ή 

2%), compus (4/350 ή 1%), Instragram (4/350 ή 1%), Google (4/350 ή 1%), Gmail 

(3/350 ή 0,8%), YouTube (5/350 ή 1%), LinkedIn (8/350 ή 2%), Twitter (6/350 ή 

2%), email (2/350 ή 0,6%). Και επιπλέον, κάποιες μεμονωμένες απαντήσεις: 

Codeacademy, Stackoverflow, pinterest, blackboard, endmondo, coursera, moodle, 

hi5, wikispaces, blog, etwinning.    

Πολλοί καθηγητές (ακόμα και φιλόλογοι που είναι μακριά από το αντικείμενό τους), 

και οι μαθητές, γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται τον σπουδαίο ρόλο που παίζουν τα 

κοινωνικά δίκτυα και ο προγραμματισμός στην εκπαίδευση (211/350 ή 60%), αλλά 

παρόλα αυτά δεν διαθέτουν τα μέσα ή τις δυνατότητες να εισάγουν τα κοινωνικά 

δίκτυα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα ποσοστά εισαγωγής τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία είναι μισά μισά με λίγο περισσότερους να δίνουν θετική 

απάντηση. Οι καθηγητές απαντούν ότι έστω και σπάνια (21/350 ή 6%), μερικές φορές 

(27/350 ή 8%) ή και συχνά (17/350 ή 5%) τα κοινωνικά δίκτυα βοηθούν στο να 

ανακαλύπτουν καλύτερες και νεότερες μεθόδους διδασκαλίας. Έτσι πολλοί 

απάντησαν (266/350 ή 76%) ότι θα χρησιμοποιούσαν τα κοινωνικά δίκτυα στην 

εκπαίδευση του προγραμματισμού ειδικότερα, μιας και είναι τόσο αποδοτικά και 

άμεσα. Οι καθηγητές, επιπλέον, προτείνουν την αναγκαιότητα μαθήματος εισαγωγής 

του προγραμματισμού, όχι μόνο από το λύκειο, αλλά να εισαχθούν οι μαθητές στις 
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έννοιες του προγραμματισμού από το γυμνάσιο. Όσο μικρότερη ηλικία έχουν οι 

μαθητές, τόσο καλύτερα θα μπορούν να αφομοιώσουν και να εντάξουν στην ζωή 

τους τον προγραμματισμό. Στην αντίστοιχη ερώτηση συμφωνούν μαθητές και 

καθηγητές ότι από την ηλικία ακόμα των 12 θα πρέπει να αρχίσει η εισαγωγή 

(150/350 ή 43%) ή έστω από τα 15 (147/350 ή 42%). Ένα μικρό ποσοστό δηλώνει ότι 

πρέπει να αρχίσει η εκμάθηση του προγραμματισμού σε μεγαλύτερη ηλικία (53/350 ή 

15%). Τέλος, στην ερώτηση για το αν η ύπαρξη ενός εκπαιδευτικού προφίλ ή μιας 

ομάδας σε ένα κοινωνικό δίκτυο θα μπορούσε να βοηθήσει την διδασκαλία του 

προγραμματισμού οι πλειοψηφία απάντησε θετικά (302/360 ή 86%) και λίγοι μόνο 

είναι αρνητικοί στην ιδέα αυτή (48/350 ή 14%). Γεγονός που ανοίγει τις πόρτες για 

να δημιουργηθεί μεγαλύτερο ρεύμα προς αυτή την κατεύθυνση και να μπορέσουμε να 

εκσυγχρονίσουμε την διδασκαλία του προγραμματισμού.  

Οι περισσότερες προτάσεις από τους ερωτηθέντες κινήθηκαν στην εισαγωγή 

μαθήματος του προγραμματισμού από νωρίς και στην παροχή περισσότερων υλικών 

μέσων για την εκπαίδευση. Επιπλέον, να μην μένει η διδασκαλία στην θεωρία και να 

προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, στην πράξη. Το δημιουργικό πνεύμα και η διάθεση 

(η όρεξη των διδασκόντων και των διδασκομένων) στον τρόπο διδασκαλίας παίζουν 

σημαντικό ρόλο, όπως φάνηκε και από τις απαντήσεις. Η ένταξη των κοινωνικών 

δικτύων είναι μία πρόταση που θα μπορούσε να βοηθήσει στην διδασκαλία του 

προγραμματισμού και είναι μία λύση που μπορούμε να την δοκιμάσουμε, χωρίς να 

την απορρίψουμε εξ αρχής. Είναι το παραπάνω βήμα αφού χρησιμοποιεί και τους 

υπολογιστές στην πράξη. 
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6 Συμπεράσματα, προτάσεις και προβλέψεις για το μέλλον 
 

6.1 Συμπεράσματα 

6.1.1 Κοινωνικά δίκτυα 

Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν εισβάλει στην καθημερινή ζωή του μέσου ανθρώπου, 

παρά τις αντιρρήσεις που εκφράζουν πολλοί. Το να προσπαθεί κανείς να μείνει 

αμέτοχος είναι αδύνατο, γιατί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο επηρεάζουν την 

καθημερινότητά του. Από μικρή ηλικία οι χρήστες χρησιμοποιούν τα κοινωνικά 

δίκτυα για ψυχαγωγικούς λόγους ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς και σε μεγαλύτερη 

ηλικία για επαγγελματικούς κ.ο.κ. Βρίσκονται παντού και δίνουν χείρα βοηθείας. Οι 

χρήστες το 2013 έφτασαν τους 1.730.000.000, αποδεικνύοντας έμπρακτα την 

εμβέλεια και την εξάπλωσή τους.  

 

Εικόνα 32: http://socialmediatoday.com/evan-lepage/1959701/evolution-social-

media-2008-2013-infographic  

Το φαινόμενο δεν είναι κάτι εφήμερο (χρήστες δηλώνουν ότι τα χρησιμοποιούν ήδη 

εδώ και 5 χρόνια), γιατί δεν υπάρχει μόνο ένα κοινωνικό δίκτυο που θα περάσει η 

μόδα του και θα εξαφανιστεί. Υπάρχουν πολλές επιλογές για τους χρήστες, 

αναβαθμίσεις, βελτιώσεις και δημιουργούνται συνεχώς νέες ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης ποικίλου περιεχομένου.  

http://socialmediatoday.com/evan-lepage/1959701/evolution-social-media-2008-2013-infographic
http://socialmediatoday.com/evan-lepage/1959701/evolution-social-media-2008-2013-infographic
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Απόδειξη αποτελεί η έρευνα που πραγματοποιήθηκε και το 95%  δηλώνει ότι έχει 

ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης ). 

Το πιο διαδεδομένο κοινωνικό δίκτυο παγκοσμίως είναι το Facebook (φαίνεται και 

στην παρούσα έρευνα). Την έκπληξη αποτελεί το τελευταίο χρόνο το Google+ που 

κερδίζει έδαφος και έχει αφήσει πίσω πολλά κοινωνικά δίκτυα όπως το Twitter. 

Διάγραμμα 18 

 

Πλέον, τα κοινωνικά δίκτυα δημιουργούν και εφαρμογές έτσι ώστε να γίνεται η 

πρόσβαση και μέσω κινητών συσκευών που δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να 

είναι συνδεδεμένοι συνεχώς όπου και να βρίσκονται, χωρίς να έχουν τον υπολογιστή 

μαζί τους. 

 

6.1.2 Εκπαίδευση 

Διαβάζοντας άρθρα και δημοσιεύσεις που αφορούν διάφορες χώρες και το τι ισχύει 

στην παιδεία στο εξωτερικό, σε ένα βασικό συμπέρασμα μπορεί να καταλήξει 

κάποιος. Η παιδεία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχει πρότυπο χαρακτήρα και πολλές 
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καινοτομίες έχουν οδηγήσει τους διδάσκοντες και τους διδασκόμενους σε πολύ 

υψηλό, παραγωγικό επίπεδο. Στην χώρα μας από την άλλη, πολλές φορές 

προσπαθούμε να ενστερνιστούμε ιδέες και νόμους άλλων χωρών, χωρίς να υπάρχει 

πάντα επιτυχία ή να δεν έχουμε σκεφτεί όλες τις πτυχές ενός θέματος. Υπάρχει σαφής 

έλλειψη πόρων και υλικών που δεν βοηθάει την δουλειά των εκπαιδευτικών και στον 

εκσυγχρονισμό της παιδείας, γεγονός που μας γυρίζει χρόνια πίσω. Και οι δυο 

πλευρές δεν είναι ικανοποιημένες από το αποτέλεσμα, με τους περισσότερους να 

δηλώνουν ότι δεν έχουν καλυφθεί οι προσδοκίες τους σε σχέση με τις παροχές που 

έχουν.  

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι Έλληνες, μαθητές και καθηγητές, έχουν αποδείξει τις 

ικανότητές τους (και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό). Αυτό που χρειάζεται είναι 

να μπορούν να υλοποιηθούν όλα όσα είναι απαραίτητα για την εξέλιξη της παιδείας 

και να μπορούν οι έλληνες μαθητές να είναι ίσοι ή ακόμα καλύτερα ανταγωνιστικοί, 

σε σύγκριση με τις δυνατότητες που προσφέρονται σε ένα μαθητή σε μία άλλη χώρα.   

Τα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να θεωρηθούν, (σύμφωνα με: 

http://economu.wordpress.com/) ως ισχυρή ιδέα για την εκπαίδευση γιατί δεν 

χρειάζονται πολλές υποδομές (που λείπουν στην χώρα μας). Οι μαθητές ασχολούνται 

ήδη πολλές ώρες με διαδικτυακές δραστηριότητες και μπορούν να ωφεληθούν από 

την χρήση των δικτύων για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Άλλωστε τα κοινωνικά δίκτυα 

συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό: στην αλληλεπίδραση, την συνεργασία, την ενεργό 

συμμετοχή, την ενημέρωση, την κατανομή των πόρων, την υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και αναδεικνύουν νέες μορφές πολιτισμού και 

μάθησης. Οι νέοι μαθαίνουν πιο εύκολα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον και όταν η 

διαδικασία της μάθησης σχετίζεται με διασκεδαστικές δραστηριότητες. Τα 

διαδικτυακά περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης ενσωματώνουν πλήθος 

δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας των μαθητών: υποστηρίζουν την 

ανταλλαγή ιδεών, τη συνεργασία για παραγωγή κοινού έργου, την οικοδόμηση 

περιεχομένου, την δυνατότητα έκφρασης με διάφορες μορφές. Παράλληλα, παρέχουν 

τη δυνατότητα επέκτασης και μεταφοράς  του φυσικού χώρου και χρόνου της 

σχολικής τάξης, δημιουργώντας ένα συμπληρωματικό- βοηθητικό μαθησιακό 

πλαίσιο. 

http://economu.wordpress.com/
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Ο βαθμός βελτίωσης της μάθησης φαίνεται και από την παρούσα έρευνα με τους 

περισσότερους (252/350 ή 72%) να δηλώνουν ότι είχαν καλύτερες επιδόσεις με την 

χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης.  

  

6.1.3 Προγραμματισμός 

«Ο καθένας θα πρέπει να μάθει πώς να προγραμματίζει έναν υπολογιστή, διότι σου 

μαθαίνει πώς να σκέφτεσαι», Steve Jobs 

Το 2013 όλα εξαρτώνται πλέον από την τεχνολογία. Η επικοινωνία, η ψυχαγωγία, οι 

τραπεζικές συναλλαγές, οι πληροφορίες εξαρτώνται από τους υπολογιστές και κανείς 

μας δεν γνωρίζει πως να γράφει και να διαβάζει κώδικα. 

Ο προγραμματισμός εξηγεί στον υπολογιστή τι να κάνει για σένα, κάνει δηλαδή κάτι 

πολύ όπλο, απλά, κάνει κάτι. Είναι από τα λίγα πράγματα στον κόσμο που μπορείς να 

δημιουργήσεις κάτι εντελώς καινούργιο από το μηδέν, οτιδήποτε θέλεις. Αυτό που 

κάνουν οι προγραμματιστές είναι πολύ απλό. Ασχολούνται  κυρίως με την διαδικασία 

επίλυσης προβλημάτων και όχι τόσο με την δημιουργία πολύπλοκων αλγορίθμων, 

όπως πιστεύουν οι περισσότεροι. Στον προγραμματισμό δεν υπάρχει όριο στην 

φαντασία. Υλοποιείς μία ιδέα που την καταλαβαίνει ο υπολογιστής, κάτι που πριν δεν 

μπορούσε να γίνει. Φοβίζει στην αρχή, αλλά έτσι δεν γίνεται πάντα όταν αρχίζεις να 

κάνεις κάτι άγνωστο; Η πρώτη επαφή με κάποιο τομέα ή αντικείμενο που έρχεται 

κάποιος, θέτει τα θεμέλια για την επακόλουθη μάθηση. Ανεπαρκής εκπαίδευση 

προκαλεί εσφαλμένες ερμηνείες και παρερμηνείες, οι οποίες μπορεί να είναι και 

καθοριστικές για την μετέπειτα πορεία. Λογική συνέπεια, η εισαγωγή μαθήματος από 

την δευτεροβάθμια ακόμα εκπαίδευση με τις εισαγωγικές έννοιες που πρέπει να 

γνωρίζουν οι μαθητές για τον προγραμματισμό. Στο λύκειο, είναι απαραίτητο να γίνει 

η γνωριμία με μία τουλάχιστον βασική γλώσσα προγραμματισμού. Με τον 

προγραμματισμό οι μαθητές είναι πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, 

βοηθάει στην διαδικασία επίλυσης του και τους παρέχει σημαντικές γνώσεις που τους 

χρειάζονται και σε άλλες θετικές επιστήμες. Έτσι, αναπτύσσουν δημιουργικά την 

κριτική σκέψη. Το 30% των μαθητών αύξησαν τις επιδόσεις τους με την εισαγωγή 

του μαθήματος προγραμματισμού στο πρόγραμμα σπουδών. 
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Πολλοί αναφέρουν τον προγραμματισμό σαν μία μοναχική και αντικοινωνική 

ενασχόληση, το ίδιο αντεπιχείρημα που χρησιμοποιούν και για την χρήση των 

κοινωνικών δικτύων, ό,τι δεν είναι τόσο «κοινωνικά», όπως αναφέρει και το όνομά 

τους. Οι μεγαλύτεροι προγραμματιστές παγκοσμίως (Ruchi: η πρώτη γυναίκα 

μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών του Facebook και πλέον η VP του Dropbox, 

Mark Zuckerberg: ο δημιουργός του Facebook και πλήθος άλλων προγραμματιστών) 

αναφέρουν ότι όλα τα μεγάλα πράγματα γίνονται από ομάδες και όταν συνεργάζεσαι 

με έξυπνους ανθρώπους. Οι μεγαλύτερες ιδέες προέκυψαν μετά από πολλαπλά τεστ. 

Το κλειδί της επιτυχίας δεν είναι απλή αναλαμπή από κάποιον που προγραμματίζει 24 

ώρες το 24ωρο για εβδομάδες. Τα μαγικά συμβαίνουν όταν είναι όλοι στην ίδια 

ομάδα, συνεργάζονται και κατασκευάζουν κάτι όλοι μαζί.  

Ο προγραμματισμός αφορά την ανθρωπότητα, το πώς μπορείς να βοηθάς τους άλλους 

χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, να αλλάζεις τον κόσμο με την δυναμική δεξιότητα 

που πρέπει να αποκτήσεις. Δεν χρειάζεται υποχρεωτική γνώση, αρκεί να είσαι 

αποφασισμένος και να μαθαίνεις συνεχώς καινούργια πράγματα.  

Οι προγραμματιστές του αύριο είναι οι «μάγοι» του μέλλοντος.  

(Ανακτήθηκε από: https://www.youtube.com/watch?v=dU1xS07N-FA) 

 

6.1.4 Προτάσεις 

Μπορούμε να αναφέρουμε μία σειρά από προτάσεις που μπορούν να δημιουργήσουν 

ένα καλύτερο υπόβαθρο για τους μαθητές και να ενδυναμώσουν/ενισχύσουν την 

διδασκαλία όσο αφορά τους καθηγητές.  

 Αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών από το γυμνάσιο με πιο εξελιγμένη 

λογική και με γνώμονα την τεχνολογία και τις εξελίξεις που έχουν δημιουργεί 

στο ευρύτερο μας περιβάλλον. Επιπλέον μάθημα «Εισαγωγή στον 

προγραμματισμό». 

 Στο λύκειο εισαγωγή μαθήματος «Προγραμματισμός». Στο μάθημα θα πρέπει 

να γίνεται κατανοητή η χρήση και η λειτουργία μίας τουλάχιστον γλώσσας 

προγραμματισμού, για να μπορούν οι μαθητές να προχωρήσουν ένα βήμα 

https://www.youtube.com/watch?v=dU1xS07N-FA
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παρακάτω. Ιδανική γλώσσα εισαγωγής για τους νέους προγραμματιστές , 

όπως αναφέρθηκε και στο 3
ο
 κεφάλαιο, σύμφωνα με έρευνες η πιο κατάλληλη 

γλώσσα είναι η Python. Οι μαθητές γνωρίζουν ήδη πώς να χρησιμοποιούν 

τους Η/Υ, οι διδάσκοντες θα πρέπει να εστιάσουν σε ένα βήμα πιο πέρα. 

 Δημιουργία διαδικτυακών εκπαιδευτικών πλατφόρμων αποκλειστικά και μόνο 

για την διδασκαλία του προγραμματισμού (μπορεί να γίνει είτε από τον 

διδάσκοντα, είτε να υπάρχει συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας για να 

είναι πιο έγκυρα). Μπορεί να αναρτηθούν και βίντεο εκμάθησης βήμα προς 

βήμα για τους αρχάριους, για να μπορούν να τα χρησιμοποιούν σαν οδηγό. 

 Υλοποίηση προγράμματος δωρεάν σεμιναρίων για όλους (μαθητές και 

καθηγητές) 

 Οι διδάσκοντες να έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε στοχευόμενα 

σεμινάρια και ενημερώσεις για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις 

του μαθήματος και να μπορούν να κρατήσουν την προσοχή των μαθητών με 

την χρήση νέων-πιο εμπεριστατωμένων μεθόδων διδασκαλίας.   

 

6.1.5 Έρευνα 

 Όσο αφορά το παρόν ερωτηματολόγιο, οι απαντήσεις που δόθηκαν βοήθησαν στο να 

τεκμηριωθούν οι σκόρπιες σκέψεις και η κοινή ομολογία που επικρατούσε για τα 

κοινωνικά δίκτυα και την συμβολή τους στην εκπαίδευση και ειδικότερα στην 

διδασκαλία του προγραμματισμού (266/350). Τα κοινωνικά δίκτυα βοηθούν στην 

εκπαίδευση και οι διδάσκοντες και οι διδασκόμενοι συμφωνούν σε αυτό. Πολλές 

είναι οι περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται ήδη στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια 

και στην δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Υπάρχουν ανησυχίες 

μόνο ως προς τον βαθμό εξάρτησης τους και την χαλαρότητα που δημιουργούν. Τα 

κοινωνικά δίκτυα ξεκίνησαν σαν πηγή ψυχαγωγίας και πολλοί θεωρούν ότι δεν 

υπάρχει κάτι πιο βαθύ που μπορεί να βγει από την χρήση των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. Το πιο σημαντικό πρόβλημα όμως θεωρώ ότι βρίσκεται στο μέτρο που 

πρέπει να έχει ο κάθε χρήστης για να μπορεί να κρατήσει τις ισορροπίες. Να μπορεί 

να «χειρίζεται» ο ίδιος τα κοινωνικά δίκτυα, ως εργαλείο, προς όφελός του και όχι να 
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είναι έρμαιο αυτών. Στις μικρότερες ηλικίες αυτό διδάσκεται, σε μεγαλύτερες (αν και 

μερικές φορές πιο επιρρεπής) υπάρχουν οι βάσεις για να είναι πιο εγκρατής. Όσο 

αφορά τον προγραμματισμό, ένα από τα δυσκολότερα κομμάτια της πληροφορικής, 

χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και από την πλευρά τον διδασκόντων και των 

διδασκόμενων. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση από την πλευρά τους και 

οι καθηγητές να είναι πιο προσεκτικοί και ενημερωμένοι. Οι διαθέσιμοι πόροι που 

έχουν στην διάθεσή τους οι καθηγητές μπορούν να τους δέσουν ή να τους λύσουν τα 

χέρια. Τα κοινωνικά δίκτυα εφόσον μπορούν να χρησιμοποιηθούν σωστά και υπάρχει 

και η υποδομή, μπορούν να βοηθήσουν στην εκπαίδευση του προγραμματισμού και 

να την κάνουν πιο εύκολη και ευχάριστη (μιας και αποτελεί μάθημα ταμπού για τους 

περισσότερους με υψηλό βαθμό δυσκολίας 242/350).    

 

6.2 Μέλλον 

6.2.1 Neuroscience 

Η Νευροεπιστήμη είναι η επιστημονική μελέτη του νευρικού συστήματος, σύμφωνα 

με την Wikipedia και είναι ένα κομμάτι της επιστήμης, που το τελευταίο διάστημα 

και με την βοήθεια της τεχνολογίας, έχει εξελιχθεί και αναπτυχθεί πολύ. Υπάρχουν 

πλέον πολλές υποκατηγορίες της νευροεπιστήμης. Η κοινωνική νευροεπιστήμη 

(social neuroscience) είναι ο τομέας που μας ενδιαφέρει. Η κοινωνική 

νευροεπιστήμη είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο που αφιερώνεται στην κατανόηση του, 

πώς τα βιολογικά συστήματα/όντα εφαρμόζουν τις κοινωνικές διαδικασίες 

και συμπεριφορές, καθώς και τη μελέτης της χρήσης βιολογικών εννοιών και 

μεθόδων για την ενημέρωση και την βελτίωση των θεωριών των κοινωνικών 

φαινομένων και της συμπεριφοράς του ατόμου.  

Η γνώση για τον εγκέφαλο και τις λειτουργίες του πλέον δεν αφορά µόνο τους 

νευροεπιστήµονες. Το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος και κατ΄επέκταση οι γνωστικές 

λειτουργίες βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όλων των 

ανθρωποκεντρικών επιστηµών και η Εκπαίδευση ως επιστημονικός κλάδος δεν θα 

µπορούσε να λείπει από αυτό το κάλεσµα. Τα δεδοµένα από τις σύγχρονες 

νευροαπεικονιστικές µεθόδους και τις γνωστικές νευροεπιστήµες, (σύμφωνα με: 

http://www.openmind.net.gr/simplecms/cms_sites/resources/informatique/b.m._enimerwtiko.

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Biological_system&usg=ALkJrhhPrg9e5l_Psb-ssFpjOJORh1p15A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Behavior&usg=ALkJrhixb3ly9jXgYUX8BFpgTJ1lci8qzA
http://www.openmind.net.gr/simplecms/cms_sites/resources/informatique/b.m._enimerwtiko.pdf
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pdf) συνεχίζουν να προσφέρουν σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε το πως οι 

άνθρωποι ανταποκρινόμαστε σε αισθητηριακά δεδομένα και εκτελούμαι γνωστικά 

έργα. Και αυτό µε τη σειρά του έχει επιτρέψει µια καλύτερη κατανόηση των 

νευρωνικών κυκλωµάτων του εγκεφάλου και του πώς αυτά παράγουν ή σχετίζονται 

µε διαδικασίες όπως συγκέντρωση, προσοχή, μνήμη, μάθηση και δημιουργική 

επίλυση προβλημάτων. Ο στόχος είναι να μεταφερθεί αυτή η γνώση στους πλέον 

άµεσα ενδιαφερόμενους, τους εκπαιδευτικούς. Τους ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι 

καθημερινά καλούνται να βοηθήσουν στην γνωστική ανάπτυξη των παιδιών- 

μαθητών.  

Η νευροεπιστήμη αλλάζει την τάξη του σήμερα προς το καλύτερο 

Μελετώντας τον ανθρώπινο εγκέφαλο και τις λειτουργίες του μπορούμε να βγάλουμε 

πολλά χρήσιμα συμπεράσματα  για να κατανοήσουμε την επιστήμη της μάθησης και 

πώς να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα ευρήματα στον χώρο της τάξης. Οι 

σημαντικότερες αλλαγές που φέρνει η νευροεπιστήμη είναι: 

 Γνωστική διδασκαλία (cognitive tutoring): 

Η γνωστική διδασκαλία είναι ακόμη στα σπάργανα, αλλά είναι ένα από τα πιο 

ελπιδοφόρα προϊόντα της νευρολογίας και της εκπαίδευσης. Οι ερευνητές στο 

Carnegie Mellon, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους στις νευροεπιστήμες και τον 

προγραμματισμό, μαζί με τη βοήθεια και τη συμβολή των εκπαιδευτικών, 

κατασκευάζουν λογισμικό που είναι τόσο καινοτόμο, όσο και πρακτικό για 

καθημερινή χρήση. Ο πρώτος δάσκαλος που δημιουργήθηκε από την ομάδα 

επικεντρώνεται στην άλγεβρα και έχει μέχρι στιγμής ελπιδοφόρα αποτελέσματα, 

βοηθώντας τους μαθητές να αυξήσουν τις βαθμολογίες του τεστ μαθηματικών τους. 

Τα γνωστικές προγράμματα διδασκαλίας επιτρέπουν στους μαθητές να μάθουν στην 

πράξη και βασίζονται στη γνωστική θεωρία της ψυχολογίας, χρησιμοποιώντας ένα 

σύστημα για να προσαρμώσουν στις ανάγκες των σπουδαστών, καθώς και για την 

παρακολούθηση της προόδου των φοιτητών και τις διαδικασίες σκέψης, ώστε οι 

εκπαιδευτικοί να μπορούν να τους βοηθήσουν καλύτερα να μάθουν. 
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 Τα σχολεία να αρχίζουν αργότερα: 

Η έρευνα της νευροεπιστήμης απέδειξε ότι οι συνήθειες ύπνου αλλάζουν σημαντικά 

καθώς αλλάζει και η ηλικία. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι οι έφηβοι χρειάζονται 

περισσότερο ύπνο από ό, τι άλλες ηλικιακές ομάδες και είναι απίθανο να λειτουργεί 

σε ώρες αιχμής η γνωστική ικανότητα τόσο νωρίς το πρωί. Εκτός από το ότι 

χρειάζονται περισσότερο ύπνο, οι έφηβοι έχουν επίσης διαφορετικούς καρδιακούς 

ρυθμούς, κάτι που συχνά τους κάνει να έχουν υπνηλία και κυκλοθυμικές τάσεις το 

πρωί. Πολλά σχολεία έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα για να 

κάνουν αλλαγές, σπρώχνοντας προς τα πίσω το πρόγραμμα και να επιτρέπουν στους 

μαθητές να κοιμηθούν λίγο ακόμα. Παραδόξως, μόλις 30 λεπτά διαφορά μπορεί να 

έχει σημαντική επίδραση στη διάθεση και την προσοχή, και τα σχολεία που έχουν 

επιλέξει να εκμεταλλευτούν αυτή την έρευνα νευρολογίας και να την λάβουν υπόψη 

κατά τη διαμόρφωση των πολιτικών, έχουν καρπωθεί τα οφέλη, λιγότεροι φοιτητές 

να εμφανίζονται αργά στο μάθημα ή αργοπορημένοι, παρακάμπτοντας το πρωινό, και 

την υπνηλία όλη την ημέρα. 

 Προσφέροντας μεγαλύτερη ποικιλία: 

Η επανάληψη μπορεί να είναι πολύτιμο εργαλείο μάθησης, αλλά η έρευνα στις 

νευροεπιστήμες έχει εντοπίσει το αντίθετο, αποδεικνύοντας ότι οι μαθητές μαθαίνουν 

περισσότερα, όταν τα επεισόδια της μάθησης απέχουν από την πάροδο του χρόνου 

αντί να ωθούνται σε ένα μεμονωμένο επεισόδιο. Η καλύτερη απόδοση αποκτάτε 

φέρνοντας μεγαλύτερη ποικιλία στην τάξη, με τα μαθήματα να εκτείνονται παραπάνω 

από ένα εξάμηνο και όχι να προσπαθούν να χωρέσουν σε λίγες ημέρες ή εβδομάδες. 

Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι η ποικιλία είναι το κλειδί στη μάθηση, διότι, με 

απλά λόγια, ο εγκέφαλος χρειάζεται χρόνο για την αύξηση των επιπέδων της 

προσοχής. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ζητήσουν από τους μαθητές να λύσουν ένα 

πρόβλημα με τη χρήση πολλαπλών μεθόδων, όχι μόνο απομνημόνευση ενός ενιαίου 

τρόπου για να το πράξουν. Η ίδια έρευνα έχει επίσης καταρρίψει την ιδέα ότι 

υπάρχουν μεμονωμένες μορφές μάθησης, γεγονός που υποδηλώνει ότι η παρουσίαση 

των πληροφοριών με πολλαπλούς τρόπους είναι χρήσιμη σε όλους τους μαθητές, όχι 

μόνο σε εκείνους που απολαμβάνουν περισσότερο οπτικό ή ακουστικό περιεχόμενο. 

 Εξατομικευμένη εκπαίδευση: 
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Ενώ η γενική ανατομία του εγκεφάλου μας είναι παρόμοια, η νευροεπιστήμη δείχνει 

ότι δεν υπάρχουν δύο εγκέφαλοι να λειτουργούν ακριβώς όμοια. Οι προσωπικές 

εμπειρίες πραγματικά καθορίζουν τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στον 

εγκέφαλο, και την ανάπτυξη μοναδικών δομών νευρώνα για κάθε άτομο. Επειδή 

είμαστε όλοι λίγο διαφορετικοί, τα εργαλεία μάθησης που είναι προσαρμοσμένα στις 

ατομικές ανάγκες είναι ιδιαίτερα πολύτιμα στην τάξη. Τα νέα, εξαιρετικά πλαστικά 

ψηφιακά εργαλεία βοηθούν και συμβάλλουν σε αυτό το ρόλο. Οι εκπαιδευτικοί 

ενθαρρύνονται να μυήσουν τους μαθητές σε νέες εμπειρίες κατά την παρουσίαση 

πληροφοριών, για τη δημιουργία εντελώς νέων νευρωνικών συνδέσεων ή για τη 

σύνδεση νέων πληροφοριών με τις προηγούμενες εμπειρίες των μαθητών. 

 Κατανοώντας ότι μπορείς να χρησιμοποιείς ή να το χάνεις: 

Όταν πρόκειται για τη γνώση, μπορείτε είτε να το χρησιμοποιήσετε είτε να ξεχάσετε. 

Όποιος έχει δοκιμάσει ποτέ να θυμηθεί τα μαθήματα από το σχολείο δεκαετίες 

αργότερα μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό, αλλά η νευροεπιστήμη το υποστηρίζει, 

αποδεικνύοντας ότι οι άνθρωποι που διαβάζουν πιο δύσκολα βιβλία έχουν συχνά μια 

μεγαλύτερη ποικιλία και αριθμό νευρικών συνδέσεων. Αυτή η έρευνα έχει επίσης 

πρακτικές εφαρμογές για τη σύγχρονη εκπαίδευση πέρα από το να ενθαρρύνει τους 

μαθητές να διαβάσουν. Η έρευνα έχει δείξει ότι όσο περισσότερο χρόνο περνούν οι 

μαθητές έξω από το σχολείο, τόσο γρηγορότερα θα ξεχάσουν,  κάτι που οδηγεί σε 

περισσότερη δουλειά για να ανακτήσουν τα χαμένα στοιχεία. Ως αποτέλεσμα, πολλά 

σχολεία συντομέυουν τις διακοπές το καλοκαίρι προκειμένου να μειώσουν το χρόνο 

που οι μαθητές είναι μακριά από τις σπουδές τους. 

 Καλύτερος προσδιορισμός της ταυτότητας και παρέμβασης για 

μαθησιακές διαταραχές: 

Η νευρολογία καθιστά ευκολότερο να εντοπιστούν οι μαθητές που έχουν μαθησιακές 

δυσκολίες και να παρέμβουν σε αυτές, έτσι ώστε οι μαθητές να αυξήσουν σημαντικά 

τις ακαδημαϊκές επιδόσεις τους. Μέσα από την έρευνα των νευροεπιστημών, νέοι 

βιοδείκτες και διαγνωστικές στρατηγικές για αναπηρίες, όπως ADHD και δυσλεξία, 

έχουν εντοπιστεί, και αυτό με τη σειρά οδηγεί σε μεγαλύτερη επιτυχία έγκαιρων 

παρεμβάσεων για τους σπουδαστές και ορισμένα ενδεχομένως καταπληκτικά 

εργαλεία για να βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν. Ένα παράδειγμα είναι ένα 
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πρόγραμμα ανάγνωσης νευροεπιστήμης για τους δυσλεκτικούς φοιτητές, που 

ονομάζεται Fast FordWord, το οποίο βοηθά τους μαθητές να αντισταθμίσουν τις 

δυσκολίες που έχουν με την ακουστική επεξεργασία. Οι επιστήμονες πίσω από το 

λογικό πειραματισμό, μπορούν να βοηθήσουν άλλους μαθητές, χωρίς δυσλεξία, να 

χτίσουν τους γνωστικές τους «μυς» και να επωφεληθούν από την πλαστικότητα του 

εγκεφάλου κατά τον ίδιο τρόπο που το κάνουν για τους δυσλεκτικούς φοιτητές. 

 Κάνοντας τη μάθηση διασκέδαση: 

Η νευροεπιστήμη αποδεικνύει τη σημασία της εκμάθησης ως μία διασκεδαστική και 

θετική εμπειρία. Οι ευχάριστες εμπειρίες αναγκάζουν το σώμα να απελευθερώσει 

ντοπαμίνη, η οποία με τη σειρά της βοηθά τον εγκέφαλο να θυμάται γεγονότα. Ένα 

παράδειγμα για το πώς αυτό μπορεί να γίνει στην τάξη είναι Khan Academy, μια 

διαδικτυακή πύλη μάθησης, που προκαλεί τους μαθητές να ολοκληρώσουν τα 

παιχνίδια και το πρόβλημα για να κερδίσουν κονκάρδες. Ακόμα και όταν οι μαθητές 

δεν είχαν σημαντική αύξηση στις βαθμολογίες μετά τη χρήση Khan, ανέφεραν μια 

πιο θετική στάση για τη μάθηση, η οποία μπορεί συχνά να είναι ένα σημαντικό 

εμπόδιο για τους εκπαιδευτικούς. Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει πόσο μια 

συναισθηματική εμπειρία μάθησης μπορεί να συνδεθεί με αρνητικές συναισθηματικές 

καταστάσεις όπως ο φόβος, άγχος, ντροπή, ή να καθιστά δύσκολο ή αδύνατο για τους 

μαθητές να μάθουν, ή να αποθηκεύσουν νέες αναμνήσεις. Αυτά τα δεδομένα τονίζουν 

περαιτέρω την ανάγκη για την ανάπτυξη περιβαλλόντων μάθησης που 

περιλαμβάνουν και διασκέδαση. 

 Κάνοντας τη μάθηση πιο κοινωνική: 

Τα ανθρώπινα όντα είναι πολύ κοινωνικά πλάσματα, γι 'αυτό δεν πρέπει να αποτελεί 

καμία έκπληξη ότι η νευρολογία εμφανίζει θετικά αποτελέσματα από την εμπειρία 

της κοινωνικής μάθησης. Μια μελέτη από τον καθηγητή και νευρολόγο Judy Willis 

το 2011 διαπίστωσε ότι οι μαθητές που συνεργάστηκαν για το γράψιμο σε θετικές, 

υποστηρικτικές ομάδες, παρουσίασαν μια αύξηση της ντοπαμίνης (που έχουμε ήδη 

συζητήσει τις θετικές συνέπειες της), καθώς και μια ανακατεύθυνση και διευκόλυνση 

των πληροφοριών  στην υψηλότερη γνωστική περιοχή του εγκεφάλου, επιτρέποντας 

στους μαθητές να θυμούνται καλύτερα τις πληροφορίες μακροπρόθεσμα. Βρήκε 

επίσης ότι η μάθηση σε ομάδες έτεινε να μειώσει το άγχος, το οποίο μπορεί συχνά να 
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είναι ένα σημαντικό εμπόδιο στην αποτελεσματική μάθηση. Ορισμένα σχολεία έχουν 

χρησιμοποιήσει τη μελέτη αυτή ως βάση για να επιτρέπουν στους φοιτητές να κάνουν 

περισσότερη ομαδική δουλειά ή ακόμη και να τους βοηθήσει να συναγωνίζονται με 

τους συμμαθητές τους και να κατανοήσουν μια νέα έννοια. 

 Έμφαση στην νευροεκπαίδευση: 

Μέσα από την πρακτική, είναι πραγματικά δυνατό να αλλάξει ο τρόπος που ο 

εγκέφαλος μας είναι δομημένος, προσθέτοντας περισσότερες συνδέσεις και μέσω της  

αλλαγής νευρικών οδών μέσω της πλαστικότητας  που παρέχεται από τα κύτταρα του 

εγκεφάλου μας. Η εκπαίδευση μόλις αρχίζει να αναγνωρίζει ότι η επιτυχής μάθηση 

δεν είναι απλά μια διαδικασία λήψης γεγονότων. Είναι η ενίσχυση και η ανάπτυξη 

του εγκεφάλου. Οι εξελίξεις αυτές μπορεί όχι μόνο να βοηθήσουν στη βελτίωση της 

μάθησης σε άτομα με αναπηρίες, αλλά μπορεί επίσης να βελτιώσουν τη μνήμη και τις 

γλωσσικές δεξιότητες σε όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από την ικανότητα τους. 

Οι εκπαιδευτικοί είναι ολοένα και πιο ενθαρρυντικοί, ώστε να απομακρυνθούμε από 

την αποστήθιση της μάθησης, με βάση τα προγράμματα που ζητούν από τους 

μαθητές να λύσουν τα προβλήματα, να σκέφτονται κριτικά, και να εξερευνούν τη 

δημιουργικότητα, καθώς οι συγκεκριμένες μέθοδοι έχουν χτίσει όχι μόνο τη γνώση, 

αλλά και την ενίσχυση και την οικοδόμηση του εγκεφάλου, προετοιμάζοντας τον 

εγκέφαλο και για τις μελλοντικές εκπαιδευτικές εμπειρίες. 

 

Εικόνα 33: http://www.onlineuniversities.com/blog/2012/06/9-signs-that-

neuroscience-has-entered-classroom/ 

http://www.onlineuniversities.com/blog/2012/06/9-signs-that-neuroscience-has-entered-classroom/
http://www.onlineuniversities.com/blog/2012/06/9-signs-that-neuroscience-has-entered-classroom/
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Πρώτα πειράματα και εφαρμογές 

Μέσω ενός συστήματος που ανακαλύφθηκε πρόσφατα, από τους Bertrand Schneider 

et all, (2013) το  BrainExplorer, οι μαθητές μπορούν να ανακαλύψουν τον τρόπο με 

τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλος και οι νευρικές οδοί και τον τρόπο με τον οποίο 

αλληλεπιδρούν, μέσω διεπαφής, με κάποιο χρήστη. Το περιβάλλον αυτό μάθησης 

έχει χαμηλό κόστος και είναι εύκολο αναπαραχθεί και να διανεμηθεί στα σχολεία. Το 

BrainExplorer, οργανώνεται με έναν αρθρωτό τρόπο και επιτρέπει στους χρήστες να 

αναπτύξουν γρήγορα πρόσθετα σενάρια μάθησης, χρησιμοποιώντας δωρεάν 

εργαλεία. Ο κύριος στόχος είναι να δημιουργηθεί χαμηλού κόστους, εύκολη στην 

κλίμακα εκπαιδευτική πλατφόρμα, με βάση open source, δωρεάν λογισμικό και 

δομικά στοιχεία, έτσι ώστε το σύστημά να μπορεί να είναι εύκολο και φθηνό και να 

αναπτυχθεί στις τάξεις. 

 

6.2.2 Mobile 

H ευρεία χρήση κινητών συσκευών όπως τα smartphones και υπολογιστές τσέπης 

είναι πλέον γεγονός. Το στοίχημα που θα μπορούσε να βάλει κάποιος είναι αν θα 

μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για καθαρά εκπαιδευτικούς σκοπούς και πόσο 

μάλλον για την εκπαίδευση του προγραμματισμού. 

Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για την καινοτομία στην εκπαίδευση της πληροφορικής έτσι 

ώστε να αντικατοπτρίζει τη σημερινή πραγματικότητα. Για παράδειγμα, οι μαθητές 

σε εισαγωγικά μαθήματα προγραμματισμού πρέπει συνήθως να αναπτύξουν και να 

δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους σε μια πλατφόρμα παρόμοια με εκείνη στην οποία 

θα δοκιμαστούν στις εξετάσεις τους από τον διδάσκοντα. Ωστόσο, αυτό δεν 

συμβαίνει στην περίπτωση των κινητών εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί σε μια 

πλατφόρμα, όπως τα Microsoft Windows ή Linux και θα αναπτυχθούν σε μία τελείως 

διαφορετική πλατφόρμα, όπως ένα smartphone BlackBerry. Υπάρχει μεγάλη ευκαιρία 

για την εισαγωγή των φοιτητών σε διάφορα μοντέλα προγραμματισμού, τα οποία όχι 

μόνο θα είναι πολύ πρακτικά, αλλά μπορούν επίσης να εμπνεύσουν τους μαθητές για 

να έχουν καλύτερη απόδοση.  

Μια προσέγγιση, για την χρήση των κινητών συσκευών για την διδασκαλία του 

προγραμματισμού, εστιάζει στη χρήση HTML, Cascading Style Sheets (CSS), 
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JavaScript για την ανάπτυξη απλών εφαρμογών Web, και στη συνέχεια να 

χρησιμοποιούν τις ίδιες τεχνολογίες για την ανάπτυξη κινητών εφαρμογών που θα 

τρέχουν στις δικές τους συσκευές. Αυτή η προσέγγιση είναι ελκυστική για τον 

φοιτητή που χρησιμοποιεί απλά εργαλεία για τη δημιουργία ισχυρών εφαρμογών. 

Τα εργαλεία λογισμικού που απαιτούνται εξαρτώνται από την κινητή πλατφόρμα που 

θέλει κανείς να στοχεύσει. Για το BlackBerry smartphones, για παράδειγμα, θα 

χρειαστεί κανείς το BlackBerry Widget SDK (ή WebWorks), το οποίο είναι ένα 

δωρεάν πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα. Το εργαλείο αυτό, το οποίο είναι ένα Eclipse 

Plugin , έρχεται με όλα τα απαραίτητα βοηθητικά προγράμματα για την ανάπτυξη, 

την κατάρτιση, και τη λειτουργία κινητών εφαρμογών για προσομοιωτές BlackBerry. 

Αυτά τα συστήματα προσομοίωσης, τα οποία διατίθενται ελεύθερα,  δεν δημιουργούν 

κανένα εμπόδιο για να ξεκινήσει κανείς  την ανάπτυξη εφαρμογών κινητής 

τηλεφωνίας. Ορισμένες εφαρμογές κάνουν χρήση της κάμερας ή GPS, το καλύτερο 

είναι να δοκιμάσουν τις εφαρμογές σε μια πραγματική συσκευή. Η δημοτικότητα των 

κινητών συσκευών μεταξύ των μαθητών εμπνέει τους ερευνητές και τους 

διδάσκοντες  να αναζητήσουν τρόπους για να διδάξουν στους μαθητές πώς να 

αναπτύξουν κινητές εφαρμογές, καθώς και η χρήση της HTML και JavaScript που 

παρουσιάζουν μια ισχυρή ευκαιρία για τη διδασκαλία της εισαγωγής του 

προγραμματισμού μέσω κινητών συσκευών. (Qusay H. Mahmoud, 2011) 

 

Στο άμεσο μέλλον, σύμφωνα με τους Nikolai Tillmann et all, (2012) τα απίστευτα 

ισχυρά και εύκολα στη χρήση smartphones θα είναι οι πρώτες (και πιθανώς οι μόνες) 

κινητές συσκευές που σχεδόν όλοι οι άνθρωποι θα κατέχουν, και έχουν μαζί τους ανά 

πάσα στιγμή. Οι συσκευές αυτές θα χρησιμοποιηθούν ως περιβάλλοντα δημιουργίας 

εφαρμογής, και η διδασκαλία του προγραμματισμού θα πρέπει να ξεκινήσει από αυτή 

την νέα πραγματικότητα. Οι μαθητές του σχολείου αναφέρουν ότι ο 

προγραμματισμός απευθείας στις κινητές συσκευές είναι πράγματι αρκετά προσιτός 

για τους φοιτητές που αρχίζουν να μαθαίνουν προγραμματισμό. Με την εκμάθηση 

του προγραμματισμού μέσω των προσωπικών τους συσκευών, με πρόσβαση σε 

προσωπικό περιεχόμενο, όπως φωτογραφίες, βίντεο, τραγούδια, θα δημιουργήσει νέο 

τρόπο διδασκαλίας του προγραμματισμού, με μια μοναδική συναρπαστική και 

διασκεδαστική εμπειρία μάθησης για τους μαθητές. 
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Εικόνα 34: http://www.hallaminternet.com/2013/social-media-week-2013/  

 

 

6.2.3 Το σχολείο στο μέλλον 

Το σχολείο του μέλλοντος δεν χρειάζεται να 

«καταστρέψει» ό,τι καλό εχει χτίσει ο μέχρι 

τώρα ο θεσμός του σχολείου. Μπορεί να 

χρησιμποποιήσει τα βιώσιμα στοιχεία του 

παρελθόντος και να προσθέσει τις σύγχρονες 

αντιλήψεις και πόρους για να μπορούμε να 

προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω.  

Το σχολείο του μέλλοντος, (σύμφωνα με 

δημοσίευμα: http://www.chiosnews.com/cn12920061004140.asp) δεν θα περιλαμβάνει 

σίγουρα βαριές τσάντες. Το απαραίτητο εργαλείο που θα πρέπει να διαθέτουν οι 

μαθητές θα είναι ένας υπολογιστής, πιθανότατα Tablet, όπου οι μαθητές θα μπορούν 

να χρησιμοποιούν κατά την διάρκεια της διδασκαλίας τους. Ο καθηγητής θα είναι και 

αυτός συνδεδεμένος με τον δικό του υπολογιστή, ο οποίος θα έχει συνδεθεί και με 

τον διαδραστικό πίνακα (Smart Board) της αίθουσας. Η διδασκαλία θα μπορεί να 

καταγράφεται και οι μαθητές να μπορούν να την έχουν διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. 

Θα ανεβαίνει σε εκπαιδευτική πλατφόρμα ή σε κάποιο γκρουπ σε κάποιο κοινωνικό 

δίκτυο της επιλογής του διδάσκοντα. Οι ερωτήσεις και οι απορίες θα είναι πιο εύκολο 

και γρήγορο να απαντηθούν. Επιπλέον, οι μαθητές θα μπορούν να επικοινωνούν και 

με συμμαθητές από άλλες περιοχές είτε εσωτερικού, είτε εξωτερικού και να μπορούν 

Εικόνα 35: 

http://egpaid.blogspot.com/2012_09_

01_archive.html 

http://www.hallaminternet.com/2013/social-media-week-2013/
http://www.chiosnews.com/cn12920061004140.asp
http://egpaid.blogspot.com/2012_09_01_archive.html
http://egpaid.blogspot.com/2012_09_01_archive.html
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να συνεργαστούν πιο εύκολα και να ανταλλάσουν εμπειρίες και γνώσεις. Με άλλα 

λόγια η τηλεκπαίδευση θα έχει ενεργό ρόλο και θα μπορούν να συνεργάζονται τα 

σχολεία μεταξύ τους για καλύτερο αποτέλεσμα. Το hi-tech σχολείο δεν είναι κάτι που 

πρέπει να τρομάζει, άλλωστε οι μαθητές χρησιμοποιούν τους υπολογιστές το 

μεγαλύτερο κομμάτι της μέρας, μπορεί όχι πάντα για παραγωγικό σκοπό. Το σχολείο 

θα διδάξει στους μαθητές τον τρόπο που θα μπορούν αξιοποιούν τις δυνατότητες και 

του υπολογιστή και των κοινωνικών δικτύων.  

Όλα αυτά προϋποθέτουν και καλή γνώση του υπολογιστή και των δυνατοτήτων των 

κοινωνικών δικτύων. Γι αυτό θα πρέπει να προετοιμαστούν και οι διδάσκοντες και οι 

διδασκόμενοι.  

Όλα αυτά μπορεί σε κάποια εκπαιδευτικά ιδρύματα να είναι γεγονός και να μην 

αποτελέι έκπληξη τίποτα από τα παραπάνω. Όπως για παράδειγμα στο πρότυπο 

εκπαιδευτικο ίδρυμα που δημιούργησε η Microsoft από το 2006. Το σχολείο αυτό 

περιλαμβάνει το σύνολο των παροχών που προαναφέρθηκαν και οι μαθητές που 

εισάγονται μπαίνουν με κλήρωση. Η μεγαλύτερη πρόκληση όμως θα είναι να 

μπορούν όλοι οι μαθητές ανεξαιρέτως να έχουν την ίδια δυνατότητα και να μην 

φαίνεται όλο αυτό για πολλούς άπιαστο όνειρο.  

Δεν αργεί η εποχή που και από το δημοτικό πλέον οι εργασίες θα στέλνονται με mail 

στους δασκάλους για να διορθωθούν! 

Τέλος, θα δανειστώ μία φράση από ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στις 22 Αυγούστου 

του 2013 στην σελίδα του Protagon. Ο Τάκης Καραγιάννης αναφέρει 

χαρακτηριστικά:  «Χρειαζόμαστε σχολεία που η δομή και η λειτουργία τους γίνεται 

με εργαλεία του σήμερα και δουλεύουν για τους ανθρώπους του αύριο κι όχι του 

χθες.»   

 

6.2.4 Ο προγραμματισμός στο μέλλον 

Οι περισσότεροι δεν είναι ικανοποιημένοι από τις γνώσεις τους, όσο αφορά το 

αντικείμενο του προγραμματισμού και αυτό αποδεικνύεται και από την έρευνα 

(266/350). Η αποδοχή της έλλειψης κατάλληλων γνώσεων είναι το πρώτο βήμα για 
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να μπορεί να γίνει η επιθυμητή αλλαγή. Η εκπαίδευση του προγραμματισμού είναι 

δύσκολη υπόθεση και χρειάζεται προσεχτικούς χειρισμούς.  

Στο σχολείο του μέλλοντος ο προγραμματισμός μπορεί να αναπτυχθεί πιο εύκολα και 

να διδαχθεί στους μαθητές μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας έμπρακτα και αβίαστα 

με έναν πιο ενδιαφέρον τρόπο. Θα κατέχει περίοπτη θέση, αφού θα μπορεί να 

απομυθοποιήσει όλα όσα φόβιζαν τους μαθητές. 

Στην Ελλάδα, ειδικότερα, έχοντας σαν παράδειγμα την Φιλανδία και την Εσθονία, με 

την ένταξη του μαθήματος εισαγωγής προγραμματισμού από το δημοτικό, οι 

αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να αρχίσουν να υλοποιούν την απαραίτητη, κατά γενική 

ομολογία, αλλαγή του σχολικού προγράμματος.  

O Bret Vector αναφέρει,(σύμφωνα με: http://vimeo.com/71278954) σχετικά με την 

εξέλιξη του προγραμματισμού, ότι πολλά πράγματα, που φαίνονταν ακατόρθωτα 

σαράντα χρόνια πριν, είναι γεγονός σήμερα. Όσο αφορά το μέλλον τέσσερα σημεία 

προβλέπει να αλλάζουν τα επόμενα χρόνια: 

1. Η κωδικοποίηση του προγραμματισμού να οδηγεί κατευθείαν στην 

παραποίηση των δεδομένων (manipulation of data). 

2. Από τις διαδικασίες να μεταφερόμαστε στους στόχους και στους 

περιορισμούς 

3. Από τα προγράμματα σε χωρικές αναπαραστάσεις (spatial representations) 

4. Από διαδοχικά σε παράλληλα προγράμματα 

Επαγγελματικό μέλλον 

Στα επόμενα 10 χρόνια θα υπάρξουν 1,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην επιστήμη 

της πληροφορικής. Μόνο όμως 100 χιλιάδες απόφοιτοι έχουν τα απαραίτητα 

προσόντα γι’ αυτές τις θέσεις. Έχουμε έλλειψη ενός εκατομμυρίου ανθρώπινου 

δυναμικού. Οι προγραμματιστές είναι δυσεύρετοι και οι περισσότερες κενές θέσεις 

εργασίας αφορούν κάποιον προγραμματιστή.  

http://vimeo.com/71278954
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Εικόνα 36: http://eecs.oregonstate.edu/news/weekly-news/2013-04-15 

 

 

6.2.5 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Σαν μελλοντική έρευνα μπορούμε να δημιουργήσουμε απτά αποτελέσματα με δείκτες 

όσο αφορά την απόδοση και τα ποσοστά επιτυχίας σε μία τάξη που χρησιμοποιεί τα 

κοινωνικά δίκτυα για την διδασκαλία του προγραμματισμού και σε μια πιο 

παραδοσιακή τάξη. Αυτό μπορεί να γίνει σε διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης για 

να μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα στο βαθμό που επηρεάζει ο εθισμός που 

δημιουργούν τα κοινωνικά δίκτυα ανά ηλικία και τι ρόλο παίζει η ωριμότητα για να 

τον αντιμετωπίσουν. Έτσι θα βγουν τα ανάλογα συμπεράσματα. Μπορεί, επίσης, να 

χρησιμοποιηθεί η νευροεπιστήμη για να ανακαλύψουμε ποιό μέρος του εγκεφάλου 

διεγείρουν τα κοινωνικά δίκτυα και ποιό κομμάτι πρέπει να δουλέψουμε για να 

μπορούμε να μάθουμε πιο εύκολα προγραμματισμό! 

 

Εικόνα 37: http://www.edutopia.org/brain-based-learning-research-resources 

http://eecs.oregonstate.edu/news/weekly-news/2013-04-15
http://www.edutopia.org/brain-based-learning-research-resources
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http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/5028/1/%CE%91%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82%20%20%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%BC%CE%B5%20%CF%84%CE%B7%20%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%20wikis_%CE%91%CE%BB%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85.pdf
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/5028/1/%CE%91%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82%20%20%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%BC%CE%B5%20%CF%84%CE%B7%20%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%20wikis_%CE%91%CE%BB%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85.pdf
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/5028/1/%CE%91%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82%20%20%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%BC%CE%B5%20%CF%84%CE%B7%20%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%20wikis_%CE%91%CE%BB%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85.pdf
http://ensiwiki.ensimag.fr/index.php/Accueil
http://dide-peiraia.att.sch.gr/plinetp/images/stories/files/imerida_plinet/mikti&eksatomikevmeni.pdf
http://dide-peiraia.att.sch.gr/plinetp/images/stories/files/imerida_plinet/mikti&eksatomikevmeni.pdf
http://dide-peiraia.att.sch.gr/plinetp/images/stories/files/imerida_plinet/mikti&eksatomikevmeni.pdf
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Ανακτήθηκε από: http://ilearnproject.com/online-learning/advantages-of-blended-

learning/ 

Ανακτήθηκε από: http://gym-kassiop.ker.sch.gr/internet.php 

Ανακτήθηκε από: http://www.ekped.gr/praktika10/web/150.pdf 

Ανακτήθηκε από: http://onceateacher.wordpress.com/2009/05/05/pln-your-personal-

learning-network-made-easy/ 

Ανακτήθηκε από: http://mag.e-diktyo.eu/?p=212 

Ανακτήθηκε από: http://www.eoppep.gr/index.php/el/work-guidance-and-

consulting/developing-careers-adult/base-educational-opportunities-proigos 

Ανακτήθηκε από: http://connectededucators.org/profiles/interview-with-eric-

sheninger-principal/ 

Ανακτήθηκε από: http://hyperion.math.upatras.gr/courses/comp99-

00geo/mat/history.html 

Ανακτήθηκε από: http://eprl.korinthos.uop.gr/files/imerida/bookKor.pdf 

Ανακτήθηκε από: http://www.slideshare.net/edu4adults/h-o-edmodo 

Ανακτήθηκε από: http://prezi.com/3sbdjezwlo3s/edmodo/ 

Ανακτήθηκε από: http://pe19.gr/wp-

content/uploads/2012/09/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B

5%CF%82-

%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE

%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-

%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%C

F%85.pdf 

Ανακτήθηκε από: http://dide.ilei.sch.gr/keplinet/education/info-gym.php 

http://ilearnproject.com/online-learning/advantages-of-blended-learning/
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http://dide.ilei.sch.gr/keplinet/education/info-gym.php
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Ανακτήθηκε από: 

http://dide.zak.sch.gr/keplinet/yliko/programma_spoudwn_pliroforikos_grammatismo

s_gsio.PDF 

Ανακτήθηκε από: http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=1&ep=228 

Ανακτήθηκε από: 

http://alkisg.mysch.gr/steki/index.php?topic=5316.msg55761#msg55761 

Ανακτήθηκε από: http://ai.stanford.edu/users/sahami/CS2013/final-draft/CS2013-

final-report.pdf 

Ανακτήθηκε από: 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%8

1%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%

BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9D%CE%AD%CE%B5%CF%82%20%CE%A4

%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%

CE%B5%CF%82/%CE%A4%CE%A0%CE%95%20%CE%94%CE%B7%CE%BC

%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdf 

Ανακτήθηκε από: 

http://users.sch.gr/tsakarak/Yliko_Blog/Gel/Tzimogiannis_8ewria_didaktikis_Progra

mmatismou.pdf 

Ανακτήθηκε από: http://users.sch.gr/salnk/didaskalia/microworldspro/microwpro.htm 

Ανακτήθηκε από: http://www.flowmagazine.gr/article/view/estonia_h_e_stonia 

Ανακτήθηκε από: http://www.bbc.co.uk/news/business-22317297 

Ανακτήθηκε από: 

http://edu.anthropomania.gr/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=128 

Ανακτήθηκε από: http://tenntlc.utk.edu/files/2010/12/HowToPeerLearning_Final.pdf 

Ανακτήθηκε από: http://www.efytimes.com/e1/fullnews.asp?edid=117608 

Ανακτήθηκε από: www.in2life.gr 
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http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9D%CE%AD%CE%B5%CF%82%20%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%A4%CE%A0%CE%95%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdf
http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%9D%CE%AD%CE%B5%CF%82%20%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%A4%CE%A0%CE%95%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdf
http://users.sch.gr/tsakarak/Yliko_Blog/Gel/Tzimogiannis_8ewria_didaktikis_Programmatismou.pdf
http://users.sch.gr/tsakarak/Yliko_Blog/Gel/Tzimogiannis_8ewria_didaktikis_Programmatismou.pdf
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http://www.flowmagazine.gr/article/view/estonia_h_e_stonia
http://www.bbc.co.uk/news/business-22317297
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http://tenntlc.utk.edu/files/2010/12/HowToPeerLearning_Final.pdf
http://www.efytimes.com/e1/fullnews.asp?edid=117608
http://www.in2life.gr/
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Ανακτήθηκε από: 

http://economu.wordpress.com/e%CE%BD%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%

CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-

%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%80%CE%B5-

%CF%83%CF%84%CE%B7-

%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%C

E%AF%CE%B1/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE

%B9%CE%BA%CE%AC-

%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%B1-web-2-0-

%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%C

F%83%CE%B7/ 

Ανακτήθηκε από: https://www.youtube.com/watch?v=dU1xS07N-FA 

Ανακτήθηκε από: http://www.openmind.net.gr/simple-

cms/cms_sites/resources/informatique/b.m._enimerwtiko.pdf 

Ανακτήθηκε από: http://www.chiosnews.com/cn12920061004140.asp 

Ανακτήθηκε από: http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.article&id=27026 

Ανακτήθηκε από: http://vimeo.com/71278954 

Βίντεο  YouTube 

 http://www.youtube.com/watch?v=kdipvBo274Q 

 http://www.youtube.com/watch?v=F_BedA0INBA 

 http://www.youtube.com/watch?v=dU1xS07N-FA  
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