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Περίληψη 

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία αποτελεί για την εκπαιδευτική 

κοινότητα μία πρόκληση στην οποία καλείται να ανταποκριθεί με επιτυχία.  

Έχοντας αυτόν τον στόχο υλοποιούνται σχετικά επιμορφωτικά σεμινάρια σε 

εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, η ένταξη των ΤΠΕ παραμένει αργή ή περιορίζεται στη χρήση 

τους ως συμπληρωματικά μέσα και όχι στην αξιοποίησή τους ως διδακτικά και 

μαθησιακά εργαλεία. Ένα πρωτοπόρο μοντέλο ένταξης των ΤΠΕ στη μαθησιακή 

διαδικασία είναι η Τεχνολογική, Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (ΤΠΓΠ). Στο 

μοντέλο αυτό η μάθηση αντιμετωπίζεται ως ένα σύνθετο σύστημα αλληλοσυσχετίσεων 

μεταξύ Γνωστικού Περιεχομένου, Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Γνώσης. 

Στην παρούσα εργασία γίνεται διερεύνηση του τρόπου μάθησης των 

εκπαιδευτικών πληροφορικής με το μοντέλο της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης 

Περιεχομένου. Ειδικότερα, οι 14 εκπαιδευτικοί του δείγματος επιμορφώθηκαν στη 

διδακτική του προγραμματισμού αξιοποιώντας ως τεχνολογικό εργαλείο τον 

μικροελεγκτή Arduino και το μοντέλο της ΤΠΓΠ.  

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το σεμινάριο επιμόρφωσης, τα φύλλα 

εργασίας και τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν 

πολύ καλό επίπεδο γνώσεων του περιεχομένου που διδάσκουν, της παιδαγωγικής και 

των τεχνολογικών εργαλείων. Επίσης, ικανοποιητικές είναι οι γνώσεις τους στις 

υπόλοιπες συνιστώσες της ΤΠΓΠ που σημαίνει πως μπορούν να σχεδιάζουν 

αποτελεσματικές διδακτικές παρεμβάσεις με το συγκεκριμένο μοντέλο. Από τα 

παραπάνω, διαφαίνεται η δυνατότητα εφαρμογής της στην καθημερινή διδακτική 

πρακτική αναδεικνύοντάς την σε σημαντικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών. 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: ΤΠΓΠ, μικροελεγκτής Arduino, ΤΠΕ, εκπαίδευση ενηλίκων  
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Abstract 

The integration of ICT into teaching constitutes a challenge for the educational 

community to which it is invited to respond successfully. Setting this as a goal, relevant 

training seminars are being carried out by teachers. However, the integration of ICT is 

still slow or limited to their use as complementary instruments and not to their use as 

teaching and learning tools. A pioneering model for integrating ICT into the learning 

process is Technological, Pedagogical Knowledge of Content (TPACK). In this model, 

learning is treated as a complex system of interrelationships among Cognitive Content, 

Pedagogy, and Technological Knowledge. 

The present study investigates the way of teaching the informatics education, 

using the model of Technological Pedagogical Knowledge of Knowledge. In particular, 

14 sample teachers were trained in the programming curriculum using Arduino 

microcontroller and the TPACK model as technological tools. 

The results that emerged from the training seminar, the worksheets and the 

teacher interviews showed that teachers have a very good level of knowledge of the 

content they teach, pedagogy, and technological tools. Also, their knowledge of the 

other components of the TPACK is satisfactory, meaning they can design effective 

teaching interventions with this model. From the above, it becomes obvious that it can 

be applied in everyday teaching practice, making it an important tool in the hands of 

teachers. 

 

 

 

Key words: TPACK, microcontroller Arduino, ICT, adult education  
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Εισαγωγή 

Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις οδήγησαν στην εκτεταμένη χρήση των νέων 

τεχνολογιών στην καθημερινή δραστηριότητα. Οι αλλαγές αυτές επηρέασαν και την 

εκπαίδευση. Σήμερα οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

έχουν ενταχθεί στην εκπαιδευτική πρακτική και τα σχολεία έχουν εξοπλιστεί με 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, λογισμικά κα. Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

έκανε αναγκαίες τόσο την πλήρη αναμόρφωση των στόχων και του περιεχομένου της 

διδασκαλίας όσο και την αναπροσαρμογή της εκπαίδευσης μαθητών και εκπαιδευτικών 

(Τζιμογιάννης, 2007). Οι αυριανοί πολίτες πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή παιδεία και να 

μπορούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις. 

 Όμως, όπως προκύπτει από τα ερευνητικά δεδομένα, η ένταξη των ΤΠΕ δεν 

συνδέεται απαραίτητα με την αξιοποίησή τους στη διδακτική και μαθησιακή 

διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί τις χρησιμοποιούν κυρίως ως συμπληρωματικό εργαλείο 

και όχι ως μαθησιακό(Atsoglou & Jimoyiannis, 2012). Αίτιο αυτής της τάσης είναι η 

ανεπαρκής επιμόρφωσή τους (Κελεσίδης, Μανάφη, & Μπότσας, 2016). Ερευνητικά 

δεδομένα τονίζουν την ανάγκη να αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί τις απαραίτητες 

παιδαγωγικές και τεχνολογικές δεξιότητες, ώστε να μπορούν να ενσωματώσουν την 

τεχνολογία στη διδασκαλία τους και να προκαλέσουν την ενεργητική μάθηση των 

μαθητών τους (Proctor, Finger, & Albion, 2010). Επιπλέον, άλλοι ερευνητές 

υποστηρίζουν ότι σύμφωνα με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων οι εκπαιδευτικοί 

συναντούν εμπόδια που δυσκολεύουν την επιμόρφωσή τους (Jarvis, 2004). 

Ένα πρωτοπόρο μοντέλο ένταξης των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία είναι η 

Τεχνολογική, Παιδαγωγική και Γνώση Περιεχομένου (ΤΠΓΠ) (Mishra & Koehler, 

2006). Το μοντέλο αυτό αντιμετωπίζει τη μάθηση ως ένα σύνθετο σύστημα 

αλληλοσυσχετίσεων μεταξύ της Παιδαγωγικής, της Τεχνολογικής και του Γνωστικού 

Περιεχομένου και όχι ως ανεξάρτητες μεταβλητές (Τζιμογιάννης, 2010). Το 

συγκεκριμένο μοντέλο προσφέρει πολλές δυνατότητες στην εκπαιδευτική έρευνα και 

στη σκιαγράφηση των γνώσεων των εκπαιδευτικών σε κάθε γνωστικό τομέα 

αναδεικνύοντας τυχόν ελλείμματα και προσφέροντας επιπλέον υποστήριξη. 

Με βάση όλα τα προηγούμενα η παρούσα διατριβή φιλοδοξεί να μελετήσει τον 

τρόπο μάθησης με τη εφαρμογή του μοντέλου της ΤΠΓΠ σε εκπαιδευτικούς 

πληροφορικής που συμμετέχουν στην εκμάθηση των βασικών ενοτήτων του δομημένου 

προγραμματισμού. Παράλληλα, επιδιώκει να αναδείξει τα πιθανά προβλήματα που 
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αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί κατά την επιμόρφωσή τους με βάση το 

μοντέλο της ΤΠΓΠ. 

Η παρούσα διατριβή αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. 

Στο πρώτο μέρος και πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται η 

εννοιολογική προσέγγιση του μοντέλου της ΤΠΓΠ και περιγράφονται αναλυτικά όλες 

οι συνιστώσες της. Στο δεύτερο κεφάλαιο προσδιορίζεται εννοιολογικά η επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών και παρουσιάζονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά των ενηλίκων 

εκπαιδευόμενων. Στη συνέχεια του κεφαλαίου αναφέρονται τα εμπόδια που 

αντιμετωπίζουν στην εκπαίδευσή τους οι ενήλικες και αναλύονται οι προϋποθέσεις της 

αποτελεσματικής μάθησης αυτών. Το δεύτερο κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την 

παρουσίαση των επιμορφωτικών προσπαθειών των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ και την 

αναλυτική βιβλιογραφική ανασκόπηση των επιμορφωτικών τους αναγκών με εφαρμογή 

του μοντέλου της ΤΠΓΠ. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται το αναλυτικό πρόγραμμα 

σπουδών της πληροφορικής στο δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, αναλύεται η 

χρήση των μικροελεγκτών στην εκπαίδευση και παρουσιάζεται ο μικροελεγκτής 

Arduino.  

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει το εμπειρικό πλαίσιο της έρευνας. Στο τέταρτο 

κεφάλαιο αναπτύσσεται η μεθοδολογία της έρευνας. Αρχικά, διατυπώνονται η 

αναγκαιότητα της μελέτης του συγκεκριμένου θέματος, ο σκοπός και οι ερευνητικές 

υποθέσεις. Στη συνέχεια, ορίζεται το δείγμα της έρευνας και περιγράφονται τα 

ερευνητικά εργαλεία που επιλέχθηκαν. Τέλος, παρουσιάζονται αναλυτικά τα μαθήματα 

που αφορούσαν τις συγκεκριμένες θεματικές ενότητες που διδάχθηκαν. Στο πέμπτο 

κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας με την ανάλυση των 

δημογραφικών στοιχείων και την ανάλυση περιεχομένου των συνεντεύξεων. Η 

διπλωματική εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα όπως προέκυψαν από την 

επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων. 
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1.Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (ΤΠΓΠ) /   

Technological Pedagogical Content Knowledge (TRACK) 

1.1 Θεωρητικό πλαίσιο της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης 

Περιεχομένου (ΤΠΓΠ) 

Τις τελευταίες δεκαετίες η ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορίας και των 

επικοινωνιών έχουν επιφέρει μεγάλες αλλαγές στη διδασκαλία και τη μάθηση. Οι ΤΠΕ 

έχουν ενσωματωθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες για τον σχεδιασμό μαθημάτων που 

βασίζονται στις ΤΠΕ (Angeli & Valanides, 2005). Όμως, αν και ο αριθμός των 

εκπαιδευτικών που τις χρησιμοποιούν αυξάνεται, έρευνες διαπιστώνουν πως η χρήση 

τους γίνεται ως συμπληρωματικό εργαλείο και όχι ως μαθησιακό (Jimoyiannis & 

Komis, 2007).Οι εκπαιδευτικοί συνήθως διαθέτουν τεχνικές δεξιότητες χειρισμού 

λογισμικών. Όμως, δεν γνωρίζουν αρκετά για την αξιοποίηση των ΤΠΕ, ώστε να 

υποστηρίξουν συγκεκριμένες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και να ενισχύσουν τη μάθηση 

στα διάφορα αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος. Ταυτόχρονα, αγνοούν τις 

παρανοήσεις των μαθητών για τη διδακτέα ύλη και αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις 

κατάλληλες διδακτικές μεθόδους για να τις καταπολεμήσουν. Τίθεται επομένως το θέμα 

της ελλιπούς τους επιμόρφωσης (Αγγελή & Ιωάννου, 2014· Zhao & Bryant, 2006). 

Μάλιστα η επάρκεια της επιμόρφωσής τους πρέπει να διακατέχεται από τις αρχές της 

εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικότερα να λαμβάνει υπόψη της τα χαρακτηριστικά τους, 

τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στη μάθηση ως επιμορφούμενοι και τις προϋποθέσεις 

αποτελεσματικής μάθησης (Jarvis, 2004). 

Πρόσφατα, αναπτύχθηκε το μοντέλο της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης 

Περιεχομένου (ΤΠΓΠ) με στόχο την πολύπλευρη περιγραφή των παραγόντων που 

δρουν καταλυτικά στην ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η θεωρητική 

βάση αυτού του μοντέλου βρίσκεται στην Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου 

(ΠΓΠ)(Pedagogical Content Knowledge) όπως την είχε ορίσει ο Shulman (1987). 

Σύμφωνα με τον ερευνητή παιδαγωγική γνώση περιεχομένου είναι η γνώση που 

σχηματίζεται από την αλληλεπίδραση άλλων τμημάτων γνώσεων που συνδέονται με τη 

διδακτέα ύλη, τη διδασκαλία της ύλης και τις παρανοήσεις των μαθητών για αυτή. 

Πρόκειται κατά συνέπεια για έναν συνδυασμό παιδαγωγικής και περιεχομένου.  
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Όμως, η αλματώδης ένταξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών στις σχολικές τάξεις 

και οι ποικίλες εφαρμογές της τεχνολογίας στη διδασκαλία και τη μάθηση έκαναν 

απαραίτητη τη διεύρυνση της δομής αυτού του μοντέλου της ΠΓΠ. Η ΠΓΠ έπρεπε να 

προσδιοριστεί σε νέες βάσεις και να συμπεριλάβει τις ΤΠΕ. Ο εκσυγχρονισμός αυτός 

θα συνέβαλε καθοριστικά στην προετοιμασία των εκπαιδευτικών με τα κατάλληλα 

εφόδια, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία στη διδασκαλία τους 

(Αγγελή & Ιωάννου, 2014). Όλα αυτά οδήγησαν στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου 

γνωστό ως Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (ΤΠΓΠ). Το μοντέλο αυτό 

δεν αντιμετωπίζει ανεξάρτητα το Περιεχόμενο, την Παιδαγωγική και τα Τεχνολογικά 

μέσα, αλλά τα προσεγγίζει μέσα από ένα σύνθετο σύστημα αλληλοσυσχετίσεων που 

ορίζουν οι τρεις αυτές μεταβλητές. Η ΤΠΓΠ είναι ένα εργαλείο που προσδιορίζει και 

εξηγεί τις ενέργειες των εκπαιδευτικών για τη δημιουργική αξιοποίηση των 

τεχνολογικών εργαλείων στη διδασκαλία και μάθηση (Angeli & Valanides, 2005· 

Koehler & Mishra, 2005). Επιπλέον, υποστηρίζει σημαντικά την εκπαιδευτική έρευνα, 

αλλά και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προσφέροντάς τους 

μαθησιακές ευκαιρίες για ανανέωση των γνώσεών τους (Doering et al., 2009· Lee & 

Tsai, 2010). 

Ερευνητικά δεδομένα διαπιστώνουν πως η εννοιολογική θεώρηση της ΤΠΓΠ 

βασίζεται σε δυο κυρίαρχα μοντέλα, το αθροιστικό και το μετασχηματιστικό. Κοινή 

συνισταμένη και των δυο μοντέλων είναι το εννοιολογικό πλαίσιο της ΠΓΠ, όπως είχε 

υποστηριχθεί από τον Shulman (1987). Σύμφωνα με τους διαμορφωτές του αθροιστικού 

μοντέλου, Mishra και Koehler (2006), η ΤΠΓΠ είναι ένα σύνολο γνώσης που προκύπτει 

από την κοινή τομή της γνώσης του Περιεχομένου (Content Knowledge)(CK), της 

Παιδαγωγικής (Pedagogical Knowledge)(PK) και της Τεχνολογίας (Technological 

Knowledge)(TK) (βλ. σχήμα 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1. Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (ΤΠΓΠ) (Koehler & Mishra, 2005). 
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Η διδασκαλία είναι μια πολύπλοκη γνωστική διαδικασία που συμβαίνει μέσα σε 

ένα δυναμικό περιβάλλον και απαιτεί ευελιξία κινήσεων ανάμεσα στα διάφορα 

συστήματα γνώσης. Αναγνωρίζοντας τη βαρύνουσα σημασία της Τεχνολογικής γνώσης 

οι Mishra και Koehler (2006) δεν την θεώρησαν ως μια ανεξάρτητη γνώση, αλλά την 

ενσωμάτωσαν στην Παιδαγωγική Γνώση του Περιεχόμενου δημιουργώντας την 

ΤΠΓΠ(βλ. σχήμα 2).Η αποτελεσματική διδασκαλία επιτυγχάνεται από τον συνδυασμό 

της Τεχνολογικής Γνώσης, που αναφέρεται στο πως και ποιες ΤΠΕ πρέπει να 

ενταχθούν στη διδασκαλία, της Παιδαγωγικής, που αφορά τον τρόπο διδασκαλίας, και 

του Περιεχομένου, δηλαδή του τι πρέπει να διδαχθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2. Η Παιδαγωγική Γνώση του Περιεχομένου και η Τεχνολογική Γνώση(Mishra & Koehler,2006) 

 

Όπως υποστηρίζουν οι Mishra και Koehler (2006) η αλληλεξάρτηση των τριών 

αυτών γνώσεων δημιουργεί τρεις νέες γνώσεις στην τομή των τριών ζευγαριών 

μεταβλητών  μετατρέποντας τον συνολικό αριθμό των συνιστωσών του αθροιστικού 

μοντέλου σε επτά. Πιο συγκεκριμένα, συνιστώσες της ΤΠΓΠ είναι η Γνώση του 

Περιεχομένου, η Παιδαγωγική Γνώση, η Τεχνολογική Γνώση, η Παιδαγωγική Γνώση 

του Περιεχομένου, η Τεχνολογική Γνώση του Περιεχομένου, η Τεχνολογική 

Παιδαγωγική Γνώση και φυσικά η καρδιά όλων αυτών, η Τεχνολογική Παιδαγωγική 

Γνώση του Περιεχομένου (βλ. σχήμα 1). Το αθροιστικό μοντέλο των Mishra και 

Koehler (2006) έγινε ένα σημαντικό εργαλείο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

εργαστηρίων ή επιμορφωτικών προγραμμάτων κατάρτισης εκπαιδευτικών που 

στοχεύουν στην εκμάθηση ειδικών τεχνολογικών γνώσεων, ώστε να ενσωματωθούν 

στη διδασκαλία και να την κάνουν αποτελεσματικότερη. 

Περιεχόμενο Παιδαγωγική 

Τεχνολογική 

Γνώση 

Παιδαγωγική 

Γνώση 

Περιεχομένου 



6 
 

Οι διαμορφωτές του μετασχηματιστικού μοντέλου, Angeli και Valanides (2005), 

θεωρούν την ΤΠΓΠ ως ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό σύνολο γνώσης και προσθέτοντας 

τις ΤΠΕ την μετονόμασαν σε ICT-TPCK. Στο μετασχηματιστικό μοντέλο, η ξεχωριστή 

αυτή γνώση εκτός από το περιεχόμενο, την παιδαγωγική και  την τεχνολογία 

επηρεάζεται σημαντικά από τις αντιλήψεις των μαθητών και το πλαίσιο που γίνεται η 

διδασκαλία με την τεχνολογία, τα οποία αλληλεπιδρούν (βλ. σχήμα 3). Αυτή η γνώση 

βοηθά τους εκπαιδευτικούς να αποφασίσουν πώς θα μετασχηματίσουν ένα 

συγκεκριμένο περιεχόμενο, που αφενός είναι δυσκολονόητο για τους μαθητές αφετέρου 

δύσκολο να διδαχτεί από τους ίδιους, και πώς να ενσωματώσουν τα κατάλληλα 

τεχνολογικά εργαλεία στη διδασκαλία, ώστε τελικά να γίνει κατανοητό από τους 

μαθητές. Σύμφωνα με τους Angeli και Valanides (2009) η ΤΠΓΠ ενισχύει την 

ικανότητα των εκπαιδευτικών να εντοπίζουν την ύλη που με τη χρήση της τεχνολογίας 

μπορεί να διδαχτεί και να αφομοιωθεί ευκολότερα αναδεικνύοντας τη μαθησιακή της 

αξία. Επιπρόσθετα, με την ΤΠΓΠ οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν την τεχνολογία για 

να αναπτύξουν νέες αναπαραστάσεις, ώστε να τροποποιήσουν την ύλη της διδασκαλίας 

που δυσκολεύει τους μαθητές. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εντοπίζουν τις 

απαραίτητες στρατηγικές, ώστε η ενσωμάτωση της τεχνολογίας να είναι 

μαθητοκεντρική. 

Τα δυο μοντέλα της ΤΠΓΠ είναι εξίσου σημαντικά και εξυπηρετούν διαφορετικής 

φύσης ερευνητικά ερωτήματα. Κατάλληλο μοντέλο για τη διερεύνηση των ερωτημάτων 

της παρούσας έρευνας θεωρήθηκε το αθροιστικό μοντέλο των Mishra και Koehler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3. Μετασχηματιστικό μοντέλο (Angeli & Valanides, 2005) 

 

ΠΠααιιδδααγγωωγγιικκήή   

ΤΤΠΠΕΕ 

ΠΠεερριιεεχχόόμμεεννοο 

ΜΜααθθηηττέέςς   ΠΠλλααίίσσιιοο 

ΤΤΠΠΓΓΠΠ   
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1.2 Οι συνιστώσες της ΤΠΓΠ 

Σύμφωνα με τους Mishra & Koehler (2006) η ΤΠΓΠ αποτελείται από επτά 

συνιστώσες. Οι τρεις βασικές από τις οποίες προκύπτουν όλες οι υπόλοιπες είναι το 

Περιεχόμενο, η Παιδαγωγική και η Τεχνολογία. Στην τομή των τριών συνιστωσών 

αναπτύσσεται η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου. Οι τρεις συνιστώσες 

(περιεχόμενο, παιδαγωγική και τεχνολογία) δεν είναι ανεξάρτητες, αλλά 

αλληλεπικαλύπτονται δημιουργώντας άλλους τρεις δυαδικούς συνδυασμούς γνώσεων. 

Έτσι, προκύπτουν η Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου, η Τεχνολογική Γνώση του 

Περιεχομένου και η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση.  

1.2.1 Η Γνώση του Περιεχομένου (ΓΠ)- Content Knowledge (CK) 

Η Γνώση του Περιεχομένου αναφέρεται στη επιστημονική γνώση που πρέπει να 

έχουν οι εκπαιδευτικοί για το αντικείμενό τους. Καθώς η ύλη που πρέπει να διδαχθεί 

διαφοροποιείται σημαντικά ανάμεσα στις βαθμίδες, αλλά και από μάθημα σε μάθημα οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να διαθέτουν άριστη γνώση του περιεχομένου του αντικειμένου 

τους και να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν σε όλες τις διδακτικές καταστάσεις 

(Koehler & Mishra, 2009). Σε αντίθετη περίπτωση οι μαθητές λαμβάνουν λανθασμένες 

πληροφορίες δημιουργώντας παρανοήσεις(Ball & McDiarmid, 1990). 

Η ΓΠ περιλαμβάνει ποικιλία γνώσεων. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στη γνώση 

εννοιών, θεωριών, αξιωμάτων και αποδείξεων, αλλά και σε οργανωτικά πλαίσια και 

εφαρμόσιμες πρακτικές για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία τους (Shulman, 1986, 

όπως αναφ. στο Koehler & Mishra, 2009). Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λαμβάνει υπόψη 

του το εκάστοτε μαθησιακό περιβάλλον και να αναζητά λειτουργικούς τρόπους ένταξης 

της ύλης. Μάλιστα πρέπει να γνωρίζουν καλά θεμελιώδεις αρχές του αντικειμένου τους 

για να μπορέσουν να τις μεταδώσουν αποτελεσματικά (Mishra & Koehler, 2006). 

 

1.2.2 Η Παιδαγωγική Γνώση (ΠΓ)- Pedagogical Knowledge (PK) 

Η Παιδαγωγική γνώση αφορά ένα γενικό σύνολο γνώσεων που είναι απαραίτητες 

για τη διδασκαλία (Voss, Kunter, & Baumert, 2011). Ειδικότερα, αναφέρεται στη 

γνώση των εκπαιδευτικών για τις διαδικασίες, τις πρακτικές και τις μεθόδους 

διδασκαλίας και μάθησης των μαθητών (Koehler,  Mishra, & Yahya, 2007· Mishra & 

Koehler, 2006). Η Παιδαγωγική Γνώση ενισχύει τους εκπαιδευτικούς στην επιλογή 

μεθόδων που ενθαρρύνουν την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών, προκαλούν την 

κριτική τους σκέψη και ελέγχουν το βαθμό κατανόησής τους (Angeli & Valanides, 
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2005· Kanuka, 2006).  Οι εκπαιδευτικοί στα πλαίσια του επαγγελματισμού τους πρέπει 

να γνωρίζουν άριστα τους γενικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς, τους επιμέρους στόχους 

και τις παιδαγωγικές αξίες της διδασκαλίας τους. Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζουν τον 

τρόπο μάθησης των μαθητών, τον τρόπο που οικοδομούν τη γνώση και κατακτούν 

δεξιότητες. Έχοντας άριστη παιδαγωγική γνώση οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

σχεδιάζουν αποτελεσματικές διδασκαλίες, να ελέγχουν την επίτευξη των στόχων που 

θέτουν και να αξιολογούν την κατάκτηση της γνώσης από τους μαθητές (Sahin, 2011). 

Στην παιδαγωγική γνώση του εκπαιδευτικού περιλαμβάνεται και η διαχείριση της 

σχολικής τάξης. Αναφέρεται στην ικανότητα του εκπαιδευτικού να οργανώνει την τάξη 

του και να έχει τον έλεγχο της. Ταυτόχρονα, οι σύγχρονες σχολικές τάξεις 

χαρακτηρίζονται από μεγάλη ανομοιομορφία. Σε αρκετές περιπτώσεις οι μαθητές 

προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, έχουν διαφορετικές εμπειρίες, 

γνώσεις και κίνητρα. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει τις απαραίτητες γνώσεις να 

διαχειριστεί αυτή την ανομοιογένεια, να επιλέξει την κατάλληλη μέθοδο  και να 

δημιουργήσει ίσες ευκαιρίες μάθησης για όλους τους μαθητές (Voss, Kunter, & 

Baumert, 2011). 

 

1.2.3 Η Τεχνολογική Γνώση (ΤΓ)- Technological Knowledge (TK) 

Η Τεχνολογική Γνώση περιλαμβάνει τη γνώση για τις παραδοσιακές τεχνολογίες, 

όπως τα βιβλία, τους μαρκαδόρους και τους πίνακες, και τις προηγμένες, όπως το 

διαδίκτυο και τα ψηφιακά βίντεο. Επομένως, αναφέρεται στην ικανότητα του 

εκπαιδευτικού να χειρίζεται με ευκολία αυτά τα μέσα. Μάλιστα στην περίπτωση των 

προηγμένων τεχνολογιών αναφέρεται στη γνώση των λειτουργικών συστημάτων, του 

υλικού του υπολογιστή, στη ικανότητά του να χρησιμοποιεί λογισμικά, όπως 

επεξεργαστές κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Διαθέτοντας Τεχνολογική Γνώση ο εκπαιδευτικός μπορεί να εγκαθιστά ή να αφαιρεί 

περιφερειακές συσκευές του υπολογιστή, λογισμικά προγράμματα, να δημιουργεί και 

να αρχειοθετεί έγγραφα, να λαμβάνει ηλεκτρονικά μηνύματα (Mishra & Koehler, 

2006). 

Όμως, σήμερα αφενός η χρήση των παραδοσιακών τεχνολογιών θεωρείται 

παρωχημένη, αφετέρου οι προηγμένες συνεχώς εξελίσσονται μεταβάλλοντας συνεχώς 

το περιεχόμενό τους. Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιώντας τις προηγμένες τεχνολογίες 

έχουν στη διάθεσή τους μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών. Ταυτόχρονα, όμως πρέπει να 
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ανανεώνουν συνεχώς τις γνώσεις τους προκειμένου να ακολουθήσουν τις εξελίξεις και 

να μπορέσουν να τις αξιοποιήσουν στη διδασκαλία τους (Koehler & Mishra, 2009). 

Η Τεχνολογική Γνώση σήμερα έχει έναν διαφορετικό προσανατολισμό που 

ξεπερνά τον απλό ηλεκτρονικό γραμματισμό. Η Τεχνολογική Γνώση εστιάζει στη βαθιά 

γνώση και χρήση της τεχνολογίας από τον εκπαιδευτικό για την επεξεργασία 

πληροφοριών, την επικοινωνία και την επίλυση προβλημάτων. Μάλιστα ο 

εκπαιδευτικός πρέπει να κατέχει τη γνώση σε τέτοιο βαθμό που να μπορεί να την 

χρησιμοποιεί με ευχέρεια και να πραγματοποιεί μια σειρά από δραστηριότητες 

συνδυάζοντας τεχνολογικά εργαλεία στην επαγγελματική και προσωπική του ζωή 

(Koehler & Mishra, 2009). 

Ωστόσο, ερευνητικά δεδομένα διαπιστώνουν ότι πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν 

ελλιπή Τεχνολογική Γνώση. Αυτό σημαίνει ότι συχνά αδυνατούν να αναγνωρίσουν  αν 

η τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου τους ή όχι. Επιπλέον, δεν 

μπορούν να ενσωματώσουν την τεχνολογία στη διδασκαλία και τη μάθηση, 

αισθάνονται ανασφάλεια και αδυνατούν να εκτιμήσουν τη συνεισφορά της στη 

διδασκαλία. Συνάγεται επομένως το συμπέρασμα ότι είναι αναγκαία η επιμόρφωσή 

τους (Mishra & Koehler, 2006). 

 

1.2.4 Η Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (ΠΓΠ)-Pedagogical Content 

Knowledge (PCK) 

Σύμφωνα με τον Shulman (1987) θεμελιώδεις συστήματα γνώσεων για τη 

διδασκαλία είναι η γνώση του τρόπου σκέψης και μάθησης των μαθητών και η γνώση 

του περιεχομένου του αντικειμένου. Σε πολλές έρευνες οι δυο αυτές γνώσεις, η 

παιδαγωγική και το περιεχόμενο, είχαν μελετηθεί ως αυτόνομες με αποτέλεσμα η 

διδασκαλία να εστιάζει άλλοτε στην παιδαγωγική και άλλοτε στο περιεχόμενο.  Ο 

Shulman (1987) διερευνώντας τη σχέση των δυο μεταβλητών κατέληξε στη διατύπωση 

μιας νέας γνώσης, την Παιδαγωγική Γνώση του Περιεχομένου (βλ. σχήμα 4). 
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Σχήμα 4. Οι γνώσεις του Περιεχομένου και της Παιδαγωγικής (Mishra & Koehler, 2006) 

 

Η Παιδαγωγική Γνώση του Περιεχομένου είναι ένας συνδυασμός Παιδαγωγικής 

και Περιεχομένου. Ειδικότερα, αναφέρεται στον τρόπο που μια συγκεκριμένη ύλη του 

γνωστικού αντικειμένου οργανώνεται, προσαρμόζεται στις μαθησιακές ανάγκες των 

μαθητών και τελικά διδάσκεται. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα πλαίσιο 

μετασχηματισμού του περιεχομένου, ώστε να είναι καλύτερη η διδασκαλία και η 

μαθησιακή διαδικασία (Τζαβάρα & Κόμης, 2011). Ο Shulman (1987) διαπίστωσε ότι 

αν και η γνώση του αντικειμένου και των παιδαγωγικών μεθόδων είναι απαραίτητες, οι 

εκπαιδευτικοί δυσκολεύονταν να βρουν πως έπρεπε να διδάξουν μια συγκεκριμένη ύλη 

για να γίνει κατανοητή από τους μαθητές τους. Συμπληρώνοντας υποστήριξε πως η 

διδασκαλία επηρεάζεται σημαντικά από το διαφορετικό ηλικιακό επίπεδο των μαθητών, 

τις  προϋπάρχουσες γνώσεις και από τις αντιλήψεις τους καθώς προέρχονται από 

διαφορετικά περιβάλλοντα. Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί αδυνατούσαν να 

αντιμετωπίσουν τις παρανοήσεις των μαθητών για αρκετά θέματα διδασκαλίας και δεν 

μπορούσαν να τις μετασχηματίσουν με κατάλληλες αναπαραστάσεις, ώστε να 

διορθωθούν ή να εξαλειφθούν (Αγγελή & Ιωάννου, 2014). Τη λύση σ’ αυτό το 

πρόβλημα δίνει η Παιδαγωγική Γνώση του Περιεχομένου. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

αντιμετωπίσουν το περιεχόμενο και την παιδαγωγική ταυτόχρονα και να αναζητήσουν 

τρόπους διδασκαλίας, ώστε η ύλη να είναι κατανοητή από τους μαθητές. Αυτό αποτελεί 

και το επίκεντρο της Παιδαγωγικής Γνώσης του Περιεχομένου, δηλαδή στον τρόπο που 

το περιεχόμενο διαμορφώνεται για διδασκαλία. Η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας 

εξαρτάται από τη επιτυχή σύνδεση του περιεχομένου, των προϋπάρχουσων γνώσεων 

των μαθητών, την ποικιλία των διδακτικών μεθόδων και την ευελιξία κατά την 

εφαρμογή (Mishra & Koehler, 2006). 

Ο ρόλος της Παιδαγωγικής Γνώσης του Περιεχομένου είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός, καθώς συμβάλλει στην προετοιμασία της διδασκαλίας και ενισχύει την 

αποτελεσματικότητά της (Geddis, 1993). Τέλος, η αναζήτηση νέων παιδαγωγικών 

Περιεχόμενο Παιδαγωγική 

Παιδαγωγική  

Γνώση  

Περιεχομένου 
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μεθόδων για τη διδασκαλία ενός αντικειμένου βοηθά στην επαγγελματική ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών. 

 

1.2.5 Η Τεχνολογική Γνώση του Περιεχομένου (ΤΓΠ)-Technological Content 

Knowledge (TCK) 

Η Τεχνολογική Γνώση Περιεχομένου περιλαμβάνει τη γνώση του τρόπου με τον 

οποίο οι επιστημονικές έννοιες και διαδικασίες επηρεάζονται από την τεχνολογία και 

μετασχηματίζονται σε συγκεκριμένα τεχνολογικά περιβάλλοντα (Τζιμογιάννης, 2010). 

Προκύπτει από τον συνδυασμό της Τεχνολογίας και της Γνώσης του Περιεχομένου και 

προτρέπει τον εκπαιδευτικό αρχικά να αναγνωρίσει τη συμβολή της τεχνολογίας στη 

διδασκαλία, να εστιάσει σε ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο και να επιλέξει το 

κατάλληλο τεχνολογικό εργαλείο για να διδάξει αυτό το περιεχόμενο (Δουκάκης, 

2016). Τα διάφορα τεχνολογικά εργαλεία μπορούν να σχηματίσουν αναπαραστάσεις για 

να γίνει κατανοητό ένα περιεχόμενο που χωρίς αυτά οι μαθητές θα δυσκολεύονταν να 

κατακτήσουν. 

 

1.2.6 Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση (ΤΠΓ)-Technological Pedagogical 

Knowledge (TPK) 

Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση είναι η γνώση για το πώς η Τεχνολογία 

μπορεί να υποστηρίξει συγκεκριμένες παιδαγωγικές στρατηγικές μέσα στη σχολική 

τάξη ενισχύοντας τη μάθηση (Τζιμογιάννης, 2010). Περιλαμβάνει τη γνώση της 

παιδαγωγικής και των δυνατοτήτων των τεχνολογικών εργαλείων στο σχεδιασμό 

παιδαγωγικών στρατηγικών. Αυτό είναι και η κεντρική ιδέα της Τεχνολογικής 

Παιδαγωγικής Γνώσης. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να γνωρίζει τις δυνατότητες των 

τεχνολογικών εργαλείων, να επιλέγει και να χρησιμοποιεί το κατάλληλο ανάλογα με 

τους επιδιωκόμενους στόχους και τις αλλαγές στο μαθησιακό πλαίσιο (Koehler & 

Mishra, 2009). 

Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση βοηθά στην αξιοποίηση επαγγελματικών 

λογισμικών. Τα συγκεκριμένα λογισμικά, όπως το Microsoft Office, τα blog, τα 

podcast,προορίζονται για επαγγελματική χρήση, επικοινωνία και κοινωνική δικτύωση 

και όχι για εκπαιδευτική (Niess, 2006). Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός που διαθέτει 

Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση μπορεί να προχωρήσει πέρα από τη συνηθισμένη 

χρήση, να επαναπροσδιορίσει και να αξιοποιήσει τη λειτουργία τους για την 
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εξυπηρέτηση παιδαγωγικών σκοπών. Αυτό που είναι απαραίτητο από τους 

εκπαιδευτικούς είναι η αναζήτηση, η δημιουργικότητα και το ανοιχτό πνεύμα. 

 

1.2.7 Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση του Περιεχομένου(ΤΠΓΠ)- 

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, το μοντέλο της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής 

Γνώσης του Περιεχομένου βασίστηκε στην Παιδαγωγική Γνώση του Περιεχομένου του 

Shulman (1987). Το συγκεκριμένο μοντέλο περιγράφει την αλληλεπίδραση της 

τεχνολογικής γνώσης των εκπαιδευτικών με την Παιδαγωγική Γνώση του 

Περιεχομένου, ώστε να επιτευχθεί μια αποτελεσματική διδασκαλία με ΤΠΕ. Η ΤΠΓΠ 

αναφέρεται σε έναν συνδυασμό γνώσεων που αλληλοσυμπληρώνονται. Ανάμεσα σε 

αυτές σημαντικότερες είναι η γνώση των αναπαραστάσεων των εννοιών με τη χρήση 

της τεχνολογίας, η γνώση των παιδαγωγικών μεθόδων που αξιοποιούν την τεχνολογία 

για τη διδασκαλία της ύλης, η γνώση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές 

στην κατανόηση εννοιών και η γνώση του τρόπου που η τεχνολογία μπορεί να 

συμβάλει στην επίλυση αυτών των δυσκολιών. Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός πρέπει να 

γνωρίζει τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών και τον τρόπο που η τεχνολογία 

μπορεί να βασιστεί πάνω σ΄ αυτές τις γνώσεις για να οικοδομήσει νέες (Koehler & 

Mishra, 2009). 

Η ενσωμάτωση της Τεχνολογίας, της Παιδαγωγικής και του Περιεχομένου φέρνει 

την ΤΠΓΠ στο επίκεντρο της διδασκαλίας. Κάθε κατάσταση είναι ένας μοναδικός 

συνδυασμός των τριών συνιστωσών και υπάρχουν πολλές λύσεις για κάθε εκπαιδευτικό 

ή διδασκαλία. Το μαθησιακό αποτέλεσμα έγκειται στην ικανότητα του  εκπαιδευτικού 

να κινείται με ευελιξία όχι μόνο ανάμεσα στο περιεχόμενο, την παιδαγωγική και την 

τεχνολογία, αλλά και μεταξύ των συνιστωσών τους, δηλαδή της Παιδαγωγικής Γνώσης 

Περιεχομένου, της Τεχνολογικής Γνώσης του Περιεχομένου  και της Τεχνολογικής 

Παιδαγωγικής Γνώσης (Mishra & Koehler, 2006). Επιπρόσθετα, μια ενδεχόμενη 

αλλαγή σε ένα αυτά πρέπει να συνοδεύεται από αλλαγή και στα υπόλοιπα. Σε αυτή την 

περίπτωση οι εκπαιδευτικοί πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τη διδασκαλία και να 

ανακαλύψουν νέους τρόπους ενσωμάτωσης των παραπάνω συνιστωσών (Peruski & 

Mishra, 2004).  
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2. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

2.1 Εννοιολογικός προσδιορισμός  

Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει για να οριστεί η έννοια της επιμόρφωσης. 

Σύμφωνα με τον Rogers (2002) η επιμόρφωση είναι μια σχεδιασμένη μορφή μάθησης 

που έχει ένα συγκεκριμένο στόχο για την επίτευξη κάποιου αποτελέσματος, ενώ ο 

Μπαμπινιώτης (2006) αναφέρεται στην επιμόρφωση ως τις πρόσθετες γνώσεις, την 

επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση. Σε μια άλλη προσέγγιση ο Κόκκος (2008) 

ορίζει την επιμόρφωση ως την κάθε είδους εκπαίδευση του ατόμου μετά την αρχική και 

στοχεύει στην αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων, στην απόκτηση νέων και 

στην ενίσχυση την προσωπική και επαγγελματικής ανάπτυξης. Κύριο χαρακτηριστικό 

της επιμόρφωσης είναι ότι απευθύνεται σε ενήλικα άτομα που βρίσκονται ήδη σε ένα 

ορισμένο επαγγελματικό στάδιο. 

Η επιμόρφωση είναι μια συνεχής και επαναλαμβανόμενη διαδικασία. Στις μέρες 

μας η αρχική εκπαίδευση αποδεικνύεται ανίκανη να προσφέρει στα άτομα τα 

απαραίτητα εφόδια για τη μελλοντική τους πορεία. Ωστόσο, αποτελεί τη βάση πάνω 

στην οποία θα στηριχτεί η επιμόρφωση (Μαυρογιώργος, 2003). Ειδικότερα, η 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρέπει να γίνεται με οργανωμένες διαδικασίες για τη 

συμπλήρωση της αρχικής τους εκπαίδευσης, ώστε να βελτιώνει τις γνώσεις, τις στάσεις 

και τις δεξιότητές τους. Απώτερος στόχος είναι η παροχή καλύτερου εκπαιδευτικού 

έργου και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης (Χατζηπαναγιώτου, 

2001).  

 

2.2 Επιμόρφωση και εκπαίδευση ενηλίκων 

Στις μέρες μας οι οικονομικές, τεχνολογικές και πολιτισμικές αλλαγές 

δημιούργησαν την ανάγκη απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Προσπαθώντας 

να ανταπεξέλθει στις αλλαγές ο σύγχρονος άνθρωπος ανανεώνει τα προσόντα του και 

εντάσσεται σε μια διαρκή κατάρτιση και μάθηση. Στα πλαίσια  αυτής της συνεχούς 

επιμόρφωσης αναπτύσσεται και η εκπαίδευση ενηλίκων. Με τον όρο εκπαίδευση 

ενηλίκων εννοείται κάθε εκπαιδευτική διεργασία που συμβάλλει στην ανάπτυξη των 

ικανοτήτων και τη βελτίωση των γνώσεων των ατόμων που θεωρούνται ενήλικα από 

την κοινωνία στην οποία ανήκουν και δρουν. Μέσω της εκπαίδευσης ενηλίκων τα 
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άτομα αποκτούν επαγγελματικά προσόντα, αλλάζουν τη στάση τους και τη 

συμπεριφορά τους. Έτσι, ενισχύεται η προσωπική τους ολοκλήρωση και η συμμετοχή 

τους σε μια κοινωνικοοικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη (UNESCO, 1976, στο 

Rogers, 1999). 

2.2.1 Τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων 

Σύμφωνα με τον Κόκκο (2008) ο σχεδιασμός των επιμορφωτικών προγραμμάτων 

που απευθύνονται σε ενήλικους πρέπει να βασίζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

τους. Παράλληλα, τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων επηρεάζουν 

σημαντικά τόσο την επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών όσο και την 

αποτελεσματικότητα της μάθησης.  

Ο Rogers (1999), ως ένας από τους πρώτους που ασχολήθηκαν με τα 

χαρακτηριστικά των ενηλίκων, ξεκίνησε τη μελέτη τους από την αποσαφήνιση του 

όρου ενηλικιότητα. Θεώρησε ότι η ενηλικιότητα δεν εξαρτάται τόσο από την ηλικία 

του ατόμου όσο από το πώς αναγνωρίζει το ίδιο το άτομο τον εαυτό του και πώς 

αναγνωρίζεται από την κοινωνία στην οποία ανήκει. Η κοινωνία έχει ορισμένες 

προσδοκίες από τα ενήλικα άτομα που ταυτίζονται με την ύπαρξη συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών. Έτσι, ένα ενήλικο άτομο πρέπει να διακρίνεται από ωριμότητα, να 

αξιοποιεί τις ικανότητές του με σκοπό την προσωπική του ανάπτυξη. Μέσα από ώριμη 

σκέψη και σωστές κρίσεις, το ενήλικο άτομο αξιοποιεί τις προηγούμενες εμπειρίες του  

και παίρνει αποφάσεις που ενισχύουν την προσωπική του ισορροπία και το αίσθημα της 

ικανοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι είναι αυτόνομο και υπεύθυνο για τις ενέργειές του. Η 

ενηλικιότητα αποτελεί ιδανικό καθώς το άτομο βρίσκεται σε μια διαρκή αναζήτησή της 

και συνιστά κίνητρο για την υπευθυνότητα και την εξέλιξή του. Μάλιστα οι ενέργειες 

της εκπαίδευσης ενηλίκων πρέπει να στοχεύουν στον αυτοπροσδιορισμό του, την 

αυτοπεποίθηση και την ανάπτυξη της προοπτικής (Κόκκος, 2008). 

Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι αποτελούν μια ανομοιογενή ομάδα με ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν τη μάθησή τους. Πολλοί ερευνητές (Rogers, 1999· 

Jarvis, 2004) διακρίνουν ανάμεσα στα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά τα ακόλουθα: 

• Είναι εξ ορισμού ενήλικες, διακρίνονται από ωριμότητα και συμμετέχουν 

συνειδητά και εκούσια στα προγράμματα, ώστε να αναπτύξουν τον 

αυτοκαθορισμό, την αυτοεκπλήρωση και την αυτονομία τους. 

• Βρίσκονται σε μια διαρκή ανάπτυξη και εξέλιξη, δεν είναι παθητικοί. Στη 

διάρκεια της ζωή τους συμβαίνουν πολλές αλλαγές, στις οποίες πρέπει να 
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ανταποκριθούν. Ταυτόχρονα, όμως οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν την εκπαιδευτική 

διαδικασία και πρέπει να συμπεριληφθούν στον σχεδιασμό της. 

• Επιθυμούν να αντιμετωπίζονται ως ενήλικοι, να συμμετέχουν ενεργά στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και να αυτοκαθορίζονται. Θέλουν να εκφράζουν την 

άποψή τους και να επικοινωνούν με τον επιμορφωτή τους. Ο επιμορφωτής δεν 

είναι αυθεντία, αλλά αντίθετα τον αντιμετωπίζουν ως έμπειρο επιστήμονα ή 

συνάδερφο. Συνήθως, προτιμούν την προσαρμογή του περιεχομένου της ύλης 

στους δικούς τους μαθησιακούς στόχους, ενώ άλλες φορές την αμφισβητούν και 

προτείνουν οι ίδιοι θέματα που τους ενδιαφέρουν. Έτσι, γίνονται συνδιαμορφωτές 

του προγράμματος. 

• Διαθέτουν ήδη ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, αντιλήψεων και εμπειριών που έχουν 

αποκτήσει από την προσωπική και επαγγελματική τους δραστηριότητα. Οι 

ενήλικοι εκπαιδευόμενοι έχουν διαμορφωμένες αξίες που πηγάζουν από τα 

προσωπικά τους βιώματα και είναι βαθιά ριζωμένες μέσα τους. Ταυτόχρονα, κατά 

τη μαθησιακή διαδικασία έχουν τη δική τους αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. 

Κάθε προσπάθεια αλλαγής αντιμετωπίζεται ως απειλή, ενώ μαθαίνουν καλύτερα 

όταν το εγώ τους δεν κινδυνεύει. Μάλιστα συνήθως προτιμούν το περιεχόμενο της 

εκπαίδευσής τους να σχετίζεται με τις προϋπάρχουσες εμπειρίες και να γίνονται 

αφετηρία για τη νέα γνώση.  

• Έχουν συγκεκριμένες προσδοκίες για την εκπαίδευση. Αυτές οι προσδοκίες 

σχετίζονται με τις προηγούμενες εμπειρίες τους και τις απόψεις τους για τη 

μάθηση, και επηρεάζουν τελικά τη στάση τους απέναντι στη μαθησιακή διεργασία. 

• Συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων με συγκεκριμένους 

στόχους και προθέσεις που σχετίζονται με τις ανάγκες τους. Η εκπαίδευσή τους 

στοχεύει στην απόκτηση νέων γνώσεων και ικανοτήτων που θα μπορούν να 

εφαρμοστούν άμεσα στην πράξη δίνοντας τους ευκαιρίες να διευρύνουν τα 

ενδιαφέροντά τους και να βελτιώσουν την προσωπική ή την επαγγελματική τους 

ζωή. 

• Έχουν διαφορετικούς τρόπους και ρυθμούς μάθησης και έχουν αναπτύξει τις 

δικές τους στρατηγικές βασισμένες στα ατομικά τους χαρακτηριστικά και τις 

ατομικές τους ικανότητες. Κάποιοι είναι ενεργητικοί και αυτοκατευθυνόμενοι, ενώ 

άλλοι είναι παθητικοί στην αποδοχή των γνώσεων. Συμμετέχοντας σε διάφορες 

μαθησιακές δραστηριότητες οι ενήλικοι έχουν εντοπίσει τους τρόπους μάθησης 

που τους αντιπροσωπεύουν καλύτερα, τους έχουν αποκρυσταλλώσει και είναι 

δύσκολο να απομακρυνθούν από αυτούς. Αυτό πρέπει να το λάβει υπόψη του ο 
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επιμορφωτής κατά το σχεδιασμό του προγράμματος και να εφαρμόζει 

εκπαιδευτικές μεθόδους που διευκολύνουν τη μάθησή τους και ανταποκρίνονται 

στα ενδιαφέροντά τους. Η επιλογή του κατάλληλου επιμορφωτικού υλικού, των 

τεχνικών διδασκαλίας και των δραστηριοτήτων θα ενισχύσει την 

αποτελεσματικότητα της μάθησης (Μπιγιλάκη, 2003). 

• Καταλήγοντας, οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι έχουν ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα 

και είναι επιφορτισμένοι με πολλά καθημερινά καθήκοντα. Αρκετά συχνά οι 

οικογενειακές, επαγγελματικές και κοινωνικές υποχρεώσεις είναι τόσες πολλές που 

βαρύνουν το πρόγραμμά τους και μονοπωλούν την προσοχή τους. Σε τέτοιες 

συνθήκες η εκπαίδευση έχει υποδεέστερη αξία.  

 

2.2.2  Τα εμπόδια αποτελεσματικής μάθησης 

Καθοριστικός παράγοντας για την αποτελεσματικότητα της μάθησης των 

ενηλίκων εκπαιδευομένων είναι η άμβλυνση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν. Με 

τον όρο εμπόδιο εννοείται οτιδήποτε που με την παρουσία του ή την απουσία του 

δυσχεραίνει τη μαθησιακή διαδικασία, την αλλαγή που θα συμβεί με την απόκτηση 

νέας γνώσης. Πολλοί από τους φραγμούς που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι 

πηγάζουν από τα χαρακτηριστικά τους.  

Σύμφωνα με την Cross (1981) υπάρχουν τρεις κατηγορίες εμποδίων στην 

εκπαίδευση ενηλίκων, τα καταστασιακά, τα θεσμικά και τα προδιαθετικά. 

Καταστασιακά είναι τα εμπόδια που συνδέονται με την κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται εκείνη τη στιγμή ο εκπαιδευόμενος, όπως είναι η έλλειψη χρόνου, η έλλειψη 

χρημάτων κτλ. Στα θεσμικά εμπόδια εντάσσονται όλα τα εμπόδια που προκύπτουν από 

τα ίδια τα επιμορφωτικά προγράμματα και σχετίζονται με τους φορείς διοργάνωσής 

τους, όπως είναι οι ώρες, οι όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα, το αντικείμενο του 

προγράμματος κτλ. Τέλος, τα προδιαθετικά είναι τα εμπόδια που αφορούν τις 

παγιωμένες αντιλήψεις και στάσεις των εκπαιδευομένων τόσο για τον ρόλο τους όσο 

και για τη μάθηση γενικότερα. 

Σε μια άλλη προσέγγιση ο Rogers (1999) υποστηρίζει ότι από τα σημαντικότερα 

εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι είναι αυτά που προέρχονται από την 

άμεση κατάσταση που βιώνουν. Φυσικοί ή περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως η δίψα, 

η κούραση, η ζέστη, η κακή διάταξη της αίθουσας, ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός ή άλλες 

έγνοιες όπως επαγγελματικά και οικογενειακά προβλήματα δυσκολεύουν τη μάθησή 

τους. Πρόσθετο εμπόδιο είναι και η κακή σχέση εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων ή των 
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εκπαιδευομένων μεταξύ τους. Η κακή επικοινωνία και συνεργασία δημιουργεί μια 

ατμόσφαιρα δυσφορίας που παρεμποδίζει τη μάθηση. 

Ο Κόκκος (2008) διακρίνει τα εμπόδια της αποτελεσματικής μάθησης σε 

εξωτερικά και εσωτερικά. Στα εξωτερικά εμπόδια εντάσσονται προβλήματα που 

σχετίζονται με την κακή οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, τους στόχους, 

την υποδομή, τις εκπαιδευτικές τεχνικές. Συνέπεια αυτών των εμποδίων είναι η 

απογοήτευση των εκπαιδευομένων που συχνά εκφράζεται με άρνηση ή αδιαφορία. 

Πρόσθετα εξωτερικά εμπόδια είναι οι αυξημένες κοινωνικές υποχρεώσεις των 

εκπαιδευομένων, ο ελάχιστος ελεύθερος χρόνος, και άλλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες 

όπως ο θόρυβος, ο φωτισμός, ο ανεπαρκής εξοπλισμός. Τα εσωτερικά εμπόδια 

απορρέουν από την προσωπικότητα των εκπαιδευομένων. Αυτά αφορούν αρχικά τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις και τις σταθερές αξίες που καθορίστηκαν από τις εμπειρίες 

τους. Έχει παρατηρηθεί ότι οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι είναι προσκολλημένοι σε αυτές 

τις γνώσεις και αξίες,  έχουν παγιωμένες αντιλήψεις, αντιστέκονται στην αμφισβήτησή 

τους, δυσκολεύονται να προχωρήσουν στην απομάθησή τους, την αναθεώρηση και την 

αποδοχή νέων. Αντιμετωπίζουν τη νέα γνώση ως αμφισβήτηση της προσωπικότητάς 

τους  και επιστρατεύουν μηχανισμούς άμυνας ή και  παραίτησης  για να τις 

υπερασπιστούν.  

Καταλήγοντας στα εμπόδια της μάθησης των ενήλικων εκπαιδευομένων 

συγκαταλέγονται και τα χαρακτηριστικά της ιδιαίτερης προσωπικότητας του καθενός. 

Ανάμεσα σ΄ αυτά ανήκουν η αρνητική αυτοεικόνα, η χαμηλή αυτοπεποίθηση, αλλά και 

άλλοι παράγοντες όπως το άγχος και ο φόβος της αποτυχίας. Αρκετές φορές οι 

απαιτήσεις των εκπαιδευτικών προγραμμάτων αγχώνουν τους εκπαιδευόμενους, 

αισθάνονται ανεπαρκείς και ανίκανοι να ανταπεξέλθουν (Κόκκος, 2008). 

 

2.2.3  Οι προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης 

Η διαχείριση των χαρακτηριστικών των ενηλίκων εκπαιδευομένων και η 

άμβλυνση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν στη μαθησιακή διαδικασία είναι κομβικά 

σημεία για την αποτελεσματική μάθηση (Κόκκος, 2008). Μια από τις κεντρικές αρχές 

για την αποτελεσματική μάθηση είναι η τοποθέτηση των εκπαιδευομένων στο 

επίκεντρο της εκπαίδευσης. Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 

του τους εκπαιδευόμενους στους οποίους απευθύνεται. Αυτοί συνιστούν τη 

σημαντικότερη πηγή πόρων σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Rogers, 1999). 

Επομένως, ο σχεδιασμός του πρέπει να βασίζεται στις ανάγκες τους, το περιεχόμενο και 
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τα γενικά θέματα με τα οποία ασχολείται να συνδέονται με τις εμπειρίες τους, με 

θέματα που τους απασχολούν και την πραγματικότητά τους (Κόκκος, 2008). Επίσης, 

πρέπει να παρέχονται ευκαιρίες αξιοποίησης των προηγούμενων γνώσεων και 

εμπειριών και να σχετίζονται με τις νέες. Οι στόχοι του προγράμματος πρέπει να είναι 

συγκεκριμένοι και πραγματοποιήσιμοι, και να αποσαφηνίζονται από την αρχή. Αυτό 

ενισχύει την αυτοπεποίθηση των εκπαιδευομένων και στη βελτίωση συγκεκριμένων 

δεξιοτήτων (Rogers, 1999). Στην αποτελεσματική μάθηση συμβάλλει και ο 

προσεκτικός σχεδιασμός των προγραμμάτων. Αυτός πρέπει να υλοποιείται με βάση την 

ποικιλία δραστηριοτήτων και τρόπων μάθησης. Έτσι, δίνεται σε όλους τους 

εκπαιδευόμενους η ευκαιρία να βρουν αυτό που τους αντιπροσωπεύει καλύτερα και να 

συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία, αφού καθένας έχει προσωπικό ρυθμό και 

τρόπο μάθησης (Κόκκος, 2008). 

Καθοριστικός παράγοντας αποτελεσματικής μάθησης είναι και η επιδίωξη της 

ενεργητικής συμμετοχής των εκπαιδευομένων (Κόκκος,2008:89). Είναι αναγκαίο οι 

εκπαιδευόμενοι να εκφράζουν τις προσδοκίες, τις ανησυχίες τους για το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στο σχεδιασμό του προγράμματος 

και στο περιεχόμενο συνδέοντάς το με τις ανάγκες τους. Επιπλέον, η αναζήτηση 

συμπληρωματικού διδακτικού υλικού, η συμβολή τους στη λήψη αποφάσεων για 

πρακτικά και  οργανωτικά θέματα ενισχύει την ενεργητική συμμετοχή τους και την 

πεποίθηση της συνεισφοράς στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι 

εκπαιδευόμενοι αναπτύσσουν τις κοινωνικές ικανότητες, ενισχύουν την 

αυτοπεποίθηση, γίνονται υπεύθυνοι, αυτοκαθορίζονται και ωριμάζουν (Κόκκος,2008). 

Ενεργητική πρέπει να είναι η συμμετοχή των εκπαιδευομένων και στην εκπαιδευτική 

διαδικασία με την αξιοποίηση πολλών και διαφορετικών εκπαιδευτικών τεχνικών, τη 

δυνατότητα ενεργοποίησης της κριτικής σκέψης, την ανακάλυψη νέων γνωστικών 

αντικειμένων και την αναζήτηση νέων εναλλακτικών λύσεων. Ωστόσο, κριτήριο των 

ενεργειών του εκπαιδευτή ενηλίκων είναι οι δυνατότητες ανάπτυξης της ομάδας και η 

επίγνωση των ορίων της παρέμβασής του. 

Σημαντικός είναι και ο ρόλος του εκπαιδευτή στην αποτελεσματική μάθηση. Ο 

εκπαιδευτής πρέπει να εντοπίσει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν  οι εκπαιδευόμενοι και 

να ενεργήσει για την άμβλυνσή τους.  Στόχος του είναι η ανάπτυξη συνεργατικού και 

ενθαρρυντικού κλίματος όπου θα κυριαρχεί η ελευθερία έκφρασης και η επικοινωνία 

μεταξύ των μελών της ομάδας (Κόκκος, 2008). Ταυτόχρονα, ο εκπαιδευτής πρέπει να 

εμψυχώνει τους εκπαιδευόμενους και να ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους, να σέβεται 

την προσωπικότητά τους και να αξιοποιεί τις γνώσεις (Rogers, 1999). Τέλος, οι 
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ενήλικοι εκπαιδευόμενοι έχουν ανάγκη να συμμετέχουν σε καλά οργανωμένα 

προγράμματα με λογική δομή. Αυτό παρέχει ένα αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς και 

ενισχύει τη μαθησιακή διαδικασία. 

 

2.3 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ 

Στις μέρες μας οι ΤΠΕ εμφανίζουν μια συνεχώς αυξανόμενη τάση εφαρμογής 

στην εκπαίδευση. Οι ΤΠΕ συνιστούν ένα πολύ λειτουργικό εργαλείο που διευκολύνει 

τη μαθησιακή διαδικασία (Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004). Όμως, η αποτελεσματική 

χρήση και η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που προσφέρουν καθιστά αναγκαία 

την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων από τους εκπαιδευτικούς με την κατάλληλη 

επιμόρφωση (Kalogiannakis, 2010· Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2010).  

Μπροστά στις συνεχιζόμενες αλλαγές ο ρόλος των εκπαιδευτικών γίνεται πιο 

απαιτητικός. Η αρχική τους εκπαίδευση δεν είναι αρκετή και χρειάζεται συνεχή 

ανανέωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. Ερευνητικά δεδομένα διαπιστώνουν 

πως οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την αξία των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, αδυνατούν 

όμως να προχωρήσουν στην εκτεταμένη χρήση τους μέσα στη σχολική τάξη (Russel, 

κ.συν., 2003· Ruthven, Hennesy, & Brindley, 2004). Αν και οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν πως οι ΤΠΕ αποτελούν ένα καινούριο γνωστικό 

αντικείμενο, δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν ως ένα καινοτόμο εργαλείο που 

ενισχύει τη μάθηση (Williams, κ.συν., 2000). Αυτό οδηγεί στον περιορισμό της χρήσης 

των ΤΠΕ μόνο ως συμπληρωματικό εργαλείο και όχι ως κύριο μέσο μετάδοσης γνώσης.  

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ είναι αναγκαία για τη δημιουργική 

ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πρωτεύων στόχος των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς είναι η ανάπτυξη των βασικών 

δεξιοτήτων στις ΤΠΕ και η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία (Μουζάκης, 2008). Οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν βασικές δεξιότητες όπως η πληκτρολόγηση και 

επεξεργασία κειμένου, η πλοήγηση στο διαδίκτυο, η χρήση του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου κτλ. Επιπλέον, είναι απαραίτητη η ενημέρωσή τους για τα διαθέσιμα 

εργαλεία. Μέσα από την επιμόρφωση γνωρίζουν τη χρήση των εργαλείων, τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, τις δυνατότητές τους, τους σκοπούς που 

εξυπηρετούν. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη ευκαιρία να επιλέξουν και τελικά να 

χρησιμοποιήσουν εκείνο που ικανοποιεί τους στόχους της διδασκαλίας τους (Akbulut, 

Kesim & Odabasi, 2007). 
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Τις τελευταίες δεκαετίες η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών συνιστά ένα κεντρικό 

ζήτημα της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Επηρεασμένη από τα προτάγματα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και την βελτίωση 

των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα του 

εκπαιδευτικού έργου, στρέφεται στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (European 

Commission, 2006). Μια από τις πρώτες προσπάθειες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 

στις ΤΠΕ ήταν το πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΙΑ». Το έργο αποτελούσε μέρος του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(ΕΠΕΑΕΚ) και στόχευε στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης δημιουργώντας μια κοινότητα σχολείων που τις αξιοποιούν (Οδύσσεια). 

Συνέχεια του προγράμματος «Οδύσσεια» ήταν η «Επιμόρφωση Α’ Επιπέδου», 

χρηματοδοτούμενη πάλι από το ΕΠΕΑΕΚ. Στόχος του έργου ήταν η επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη χρήση και την 

αξιοποίηση των ΤΠΕ σε σύγχρονες διδακτικές μεθόδους, αλλά και τη συμμετοχή τους 

σε κοινότητες μάθησης για ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία (Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο).Οι εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν σε βασικές εισαγωγικές έννοιες 

Πληροφορικής, στην χρήση Η/Υ, στην επεξεργασία κειμένου, στα υπολογιστικά φύλλα, 

τη διαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίας και λογισμικά παρουσιάσεων. Επέκταση 

αυτού του προγράμματος ήταν η Επιμόρφωση Β’ Επιπέδου με σκοπό την απόκτηση 

γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα θεωρητικού περιεχομένου και την εξοικείωση με 

εκπαιδευτικά λογισμικά και τη χρήση τους στη διδασκαλία και την δημιουργία 

διδακτικών σεναρίων που βασίζονται στην προσομοίωση και τη μοντελοποίηση με 

λογισμικά κτλ   

Σημαντικό μειονέκτημα, όμως των δυο αυτών προγραμμάτων ήταν ο 

αποκλεισμός ορισμένων ειδικοτήτων από την επιμόρφωση (Ντούρου, 2014).Από 

το2017 ξεκίνησε το έργο η «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και 

Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική Πράξη» ή αλλιώς «Επιμόρφωση 

Β’ Επιπέδου ΤΠΕ» και αυτή τη φορά απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των 

ειδικοτήτων. Το νέο έργο διακρίνεται στην «Εισαγωγική Επιμόρφωση για την 

εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε.»  (Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε.) και στην «Προχωρημένη 

επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη»  (Β2 

επίπεδο Τ.Π.Ε.). Ο συνδυασμός των δυο προγραμμάτων οδηγεί στην απόκτηση 

γνώσεων και δεξιοτήτων που αντιστοιχούν στην ολοκληρωμένη επιμόρφωση για την 

αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική (http://e-pimorfosi.cti.gr/).  

 

http://e-pimorfosi.cti.gr/to-ergo/gia-to-b1
http://e-pimorfosi.cti.gr/to-ergo/gia-to-b1
http://e-pimorfosi.cti.gr/to-ergo/gia-to-b2
http://e-pimorfosi.cti.gr/to-ergo/gia-to-b2
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2.4 Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών με εφαρμογή της 

ΤΠΓΠ 

Ερευνητικά δεδομένα διαπιστώνουν πως η χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία είναι απαραίτητη. Αν και αρχικά η εφαρμογή τους γινόταν 

σχεδόν αποκλειστικά από τους καθηγητές πληροφορικής, σήμερα έχει διευρυνθεί και 

σε άλλες ειδικότητες τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

(Τζιμογιάννης, 2010). Το ενδιαφέρον όμως των ερευνητών σε διεθνή κλίμακα 

στρέφεται στην κατάλληλη προετοιμασία των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορέσουν να 

αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία επιτυγχάνοντας συγκεκριμένα μαθησιακά 

αποτελέσματα (Hare, Howard, & Pope, 2002). Σημαντικό ρόλο σε αυτή την 

κατεύθυνση έχει και το μοντέλο της ΤΠΓΠ. Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκαν 

πολλές προσπάθειες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών προκειμένου να αναπτύξουν τις 

απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην διδακτική 

πράξη με το μοντέλο ΤΠΓΠ. Ωστόσο, τα ευρήματα των ερευνών καταλήγουν ότι τα 

επιμορφωτικά προγράμματα δεν είναι αποτελεσματικά και οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί αδυνατούν να σχεδιάσουν ολοκληρωμένες μαθησιακές δραστηριότητες 

(Jimoyiannis & Komis, 2006· Koehler, Mishra, & Yahya, 2007).  

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση ανέδειξε αρκετές έρευνες που μελετούν τις 

επιμορφωτικές ανάγκες των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε διεθνές 

επίπεδο η Niess (2005·2006·2007) σε μια σειρά ερευνών μελέτησε τη γνώση της ΤΠΓΠ 

σε απόφοιτους πτυχιούχους φυσικών επιστημών και μαθηματικών. Οι συμμετέχοντες 

επιμορφώθηκαν με το μοντέλο της ΤΠΓΠ και στη συνέχεια το εφάρμοσαν στη 

μαθησιακή διαδικασία. Τα ευρήματα της έρευνας κατέδειξαν ότι οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες είχαν ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων της ΤΠΓΠ. Όπως παρατήρησαν 

οι ίδιοι, οι μαθητές κατέκτησαν καλύτερα το γνωστικό αντικείμενο μέσα από τη χρήση 

της τεχνολογίας. Στα ίδια αποτελέσματα κατέληξε μεταγενέστερη έρευνα των 

Kafyulilo, Voogt και Fisser (2013) που αφορούσε καθηγητές φυσικής δυο σχολείων. Οι 

συμμετέχοντες επιμορφώθηκαν με μια ποικιλία μέσων όπως τα on-line μαθήματα και 

τις υποδειγματικές διδασκαλίες, ενώ έλαβαν προσωπική ανατροφοδότηση και 

υποστήριξη από τον επιμορφωτή. Οι γνώσεις τους στην ΤΠΓΠ αξιολογήθηκαν με 

ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, παρατήρηση και ομαδικές συζητήσεις πριν και μετά την 

επιμόρφωσή τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ιδιαίτερα σημαντική βελτίωση των 

γνώσεών τους σε όλες τις συνιστώσες της ΤΠΓΠ μετά την επιμόρφωση. Παρόμοια, 

στην έρευνα των Qasem και Viswanathappa (2016) οι συμμετέχοντες καθηγητές 
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φυσικής μετά την επιμόρφωσή τους στην ΤΠΓΠ είχαν πολύ καλύτερη Τεχνολογική 

Γνώση, αλλά και γενικά υψηλό επίπεδο γνώσης στην ΤΠΓΠ. 

Σε έρευνα των Graham κ.συν. (2009) 15 καθηγητές φυσικής μετά την 

επιμόρφωσή τους στην ΤΠΓΠ, ανέπτυξαν σχέδια μαθήματος και τα εφάρμοσαν στη 

σχολική τάξη. Στη συνέχεια αυτοαξιολόγησαν τις γνώσεις τους στην ΤΠΓΠ με τη 

συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί 

είχαν βελτιώσει σημαντικά τις γνώσεις σε όλες τις συνιστώσες της ΤΠΓΠ ιδιαίτερα 

στην Τεχνολογική Γνώση Περιεχομένου, στην Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση και 

στην ΤΠΓΠ. Αντίθετα, διαφορετικά ήταν τα ευρήματα σε έρευνα που αφορούσε 

μαθηματικούς (Richardson, 2009) και στόχευε στην επιμόρφωσή τους στην ΤΠΓΠ για 

τη διδασκαλία του μαθήματος της Άλγεβρας. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν  την ανάγκη 

να δοθούν ευκαιρίες και κίνητρα στους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν και να 

ανακαλύψουν τη θετική επίδραση της ΤΠΓΠ στη διδασκαλία.  

Άλλες ερευνητικές προσπάθειες (Jang & Tsai, 2012)επικεντρώνονται στη 

σύγκριση του επιπέδου των γνώσεων της ΤΠΓΠ σε φυσικούς και μαθηματικούς. Όπως 

διαπιστώθηκε οι καθηγητές φυσικής διέθεταν υψηλότερο επίπεδο γνώσεων της ΤΠΓΠ 

από τους μαθηματικούς. Ταυτόχρονα, είχαν τη δυνατότητα να αξιοποιούν το 

συγκεκριμένο μοντέλο καλύτερα και επομένως το χρησιμοποιούσαν περισσότερο στη 

διδακτική πράξη. Σε επόμενη μελέτη τους οι ίδιοι ερευνητές (Jang & Tsai, 2013) 

επικεντρώθηκαν μόνο σε καθηγητές φυσικής, οι οποίοι αξιολόγησαν τις γνώσεις τους 

στην ΤΠΓΠ απαντώντας ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Από τα ευρήματα 

διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν σημαντικές διαφορές ανάλογα με το φύλο και την διδακτική 

εμπειρία. Οι άνδρες καθηγητές φυσικής είχαν καλύτερη Τεχνολογική Γνώση από τις 

γυναίκες και όσοι είχαν περισσότερη προϋπηρεσία διέθεταν πιο ικανοποιητικό επίπεδο 

Γνώσης Περιεχομένου και Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου. Αντίθετα, οι 

εκπαιδευτικοί με λιγότερη διδακτική υπηρεσία είχαν καλύτερη Τεχνολογική Γνώση και 

ΤΠΓΠ. Αυτό καθιστά το φύλο και την προϋπηρεσία σημαντικούς προβλεπτικούς 

παράγοντες του επιπέδου της ΤΠΓΠ που διαθέτουν. 

Στην έρευνά τους οι Schmidt κ. συν. (2009) προσπάθησαν να αναπτύξουν και να 

σταθμίσουν ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης των γνώσεων υποψηφίων δασκάλων στην 

ΤΠΓΠ. Το εργαλείο αυτό θεωρήθηκε ένα αξιόλογο μέσο αναγνώρισης των 

επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών στην ΤΠΓΠ. Το ερωτηματολόγιο 

διανεμήθηκε σε 124 συμμετέχοντες που αξιολόγησαν μόνοι τους τις γνώσεις τους σε 

όλες τις συνιστώσες της ΤΠΓΠ. Χρησιμοποιώντας το ίδιο ερωτηματολόγιο οι Chai, 

Koh, & Tsai (2010) μελέτησαν τη γνώση της ΤΠΓΠ σε υποψήφιους καθηγητές πριν και 
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μετά τη συμμετοχή τους σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα για την ενσωμάτωση των 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική βελτίωση στη Γνώση του 

Περιεχομένου, την Παιδαγωγική Γνώση, την Τεχνολογική Γνώση και την ΤΠΓΠ μετά 

την επιμόρφωση. Επιπλέον, η Παιδαγωγική Γνώση αποδείχτηκε ο σημαντικότερος 

προβλεπτικός παράγοντας της γνώσης της ΤΠΓΠ. Αντίθετα, στην έρευνα του Pamuk 

(2012) οι απόφοιτοι δάσκαλοι αντιμετώπισαν δυσκολίες στην Τεχνολογική Γνώση 

Περιεχομένου και στην ανάπτυξη της νέας γνώσης. Η κατάκτηση της Παιδαγωγικής 

Γνώσης Περιεχομένου δεν ήταν επαρκής και φάνηκε πως είναι ιδιαίτερα σημαντική για 

την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη διδασκαλία.  

Στην έρευνά τους οι Akman και Güven (2015) διερευνούν το γνωστικό επίπεδο 

στην ΤΠΓΠ αλλά και την αυτοπεποίθηση που νιώθουν στην αξιοποίησή της 

εκπαιδευτικοί κοινωνικών επιστήμων. Για τον σκοπό της έρευνας οι ερευνητές 

ανέπτυξαν ένα ερωτηματολόγιο που περιλάμβανε όλες τις συνιστώσες της ΤΠΓΠ και 

δόθηκε στους εκπαιδευτικούς. Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου 

ήταν ιδιαίτερα υψηλή γεγονός που το καθιστά ένα αξιόπιστο εργαλείο αποτίμησης και 

αξιολόγησης των γνώσεων της ΤΓΠΠ. 

Αξιόπιστο είναι και το ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε από τον Mahdum 

(2015). Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει συνδυασμό ερωτήσεων από το 

ερωτηματολόγιο του Schmidt (2009) και του Sahin (2011) και αφορά όλες τις 

συνιστώσες της ΤΠΓΠ. Σκοπός του ήταν η αξιολόγηση του επιπέδου της ΤΠΓΠ και η 

διερεύνηση του τρόπου που την αναπτύσσουν και την εφαρμόζουν καθηγητές 

αγγλικών. Οι συμμετέχοντες αυτοαξιολόγησαν τις γνώσεις τους απαντώντας στο 

ερωτηματολόγιο. Τα ερευνητικά αποτελέσματα διαπίστωσαν ότι οι συμμετέχοντες 

είχαν επαρκές επίπεδο της ΤΠΓΠ και την εφαρμόζουν ικανοποιητικά στη διδακτική 

πράξη. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί είχαν πολύ ικανοποιητικό επίπεδο 

Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου που σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούσαν να 

αναπτύσσουν σχέδια μαθήματος επιλέγοντας την κατάλληλη μέθοδο και τα εργαλεία. 

Οι Παιδαγωγικές Γνώσεις και Γνώσεις του Περιεχομένου ήταν καλές, ενώ θα 

μπορούσαν να βελτιώσουν την Τεχνολογική τους Γνώση, την Τεχνολογική 

Παιδαγωγική Γνώση και την Τεχνολογική Γνώση Περιεχομένου. Όπως διαπιστώθηκε η 

Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου επηρεάζεται από επίπεδο σπουδών των 

εκπαιδευτικών. Το υψηλό επίπεδο συνδέεται με την καλύτερη διδακτική ικανότητα. 

Επίσης, η ΤΠΓΠ επηρεάζεται από την ηλικία και τη διδακτική εμπειρία των 

εκπαιδευτικών. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί είχαν λιγότερες Τεχνολογικές 

Γνώσεις και μειωμένο ενδιαφέρον να εφαρμόσουν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία. Οι 
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εμπειρότεροι εκπαιδευτικοί είχαν καλύτερο επίπεδο ΤΠΓΠ και μπορούσαν να την 

εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα. 

Αρκετές είναι και έρευνες που μελέτησαν τη γνώση της ΤΠΓΠ σε εν ενεργεία 

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Koh, Chai & Tsai, 2010· Chuang&Ho, 

2011· Liang, Chai, KohYang & Tsai, 2013). Το ερευνητικό ενδιαφέρον αυτών των 

μελετών επικεντρωνόταν σε όλες τις συνιστώσες της ΤΠΓΠ, αλλά και σε άλλες 

παραμέτρους  που μπορεί να επηρεάζουν την ενσωμάτωση των |ΤΠΕ στη διδασκαλία. 

Τα αποτελέσματα κατέληξαν ότι στην πλειονότητά τους οι εκπαιδευτικοί διέθεταν πολύ 

καλό επίπεδο Γνώσης Περιεχομένου, Παιδαγωγικής Γνώσης και Παιδαγωγικής Γνώσης 

Περιεχομένου. Όμως, μια αρκετά μεγάλη μερίδα εκπαιδευτικών είχαν χαμηλή 

Τεχνολογική Γνώση, ανεπαρκές επίπεδο Τεχνολογικής Γνώσης Περιεχομένου και 

Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης. Επίσης, δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα να διακρίνουν 

το αντικείμενο της ΤΠΓΠ. Σημαντικές διαφορές προέκυψαν ανάλογα με την ηλικία και 

τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών με τους μεγαλύτερους και πιο έμπειρους -με 

περισσότερη προϋπηρεσία- να έχουν χαμηλότερο επίπεδο Τεχνολογικής Γνώσης  από 

τους νεότερους και να αξιοποιούν λιγότερο τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. Τέλος, 

διαφορές διαπιστώθηκαν ανάλογα με το φύλο με τους άνδρες να είναι πιο ανοιχτοί στη 

χρήση των ΤΠΕ. 

Όσον αφορά την στάση των εκπαιδευτικών για την ΤΠΓΠ ερευνητικά δεδομένα 

καταλήγουν ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι θετικοί στην ένταξή της στη 

διδασκαλία. Συγκεκριμένα στην έρευνα των Shin κ. συν. (2009) οι εκπαιδευτικοί μετά 

τη συμμετοχή τους σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα άλλαξαν καταλυτικά τη στάση 

τους. Όπως διαπιστώθηκε, κατανόησαν καλύτερα την σχέση των συνιστωσών της 

ΤΠΓΠ μεταξύ τους και ήταν περισσότερο πρόθυμοι να την αξιοποιήσουν. Στο ίδιο 

συμπέρασμα κατέληξαν και οι Avidov-Ungar και Eshet-Alkakay (2011) μελετώντας 

δασκάλους. Όλοι ήταν θετικοί στην αλλαγή της διδασκαλίας τους και την εφαρμογή της 

ΤΠΓΠ. 

Σε εθνικό επίπεδο εντοπίζεται έλλειψη ερευνών σχετικών με τις επιμορφωτικές 

ανάγκες των εκπαιδευτικών με εφαρμογή της ΤΠΓΠ. Σε έρευνά τους οι Μπέλλου, 

Λαδιάς και Μικρόπουλος (2010) διερευνούν τις επιμορφωτικές ανάγκες καθηγητών 

πληροφορικής ύστερα από την επιμόρφωσή τους στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Επιμόρφωση Β’ Επιπέδου ΤΠΕ». Τα συμπεράσματα των ερευνητών εστιάζουν στο 

μεγάλο ενδιαφέρον των καθηγητών πληροφορικής να επιμορφωθούν σε θέματα που 

αφορούν τόσο το γνωστικό τους αντικείμενο όσο και την τεχνολογία. Επιπλέον, οι 



25 
 

εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν σε ζητήματα κατάλληλων 

παιδαγωγικών και διδακτικών πρακτικών.  

Αξιόλογη προσπάθεια εστιασμένη στο μοντέλο της ΤΠΓΠ αποτελούν μια σειρά 

ερευνών στις οποίες εξετάστηκε η γνώση της ΤΠΓΠ σε ένα μεγάλο αριθμό καθηγητών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δίδασκαν το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών 

Πληροφορικής σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) (∆ουκάκης, Κοίλιας, & 

Αδαµόπουλος, 2010· Doukakis, κ.συν., 2010· Doukakis, Koilias, Adamopoulos, & 

Giannopoulou, 2011· Δουκάκης, κ.συν., 2011· Giannakos, κ.συν., 2015). Οι καθηγητές 

απάντησαν ηλεκτρονικά σ΄ ένα ερωτηματολόγιο που εξέταζε τις γνώσεις τους σε όλες 

τις διαστάσεις του μοντέλου της ΤΠΓΠ. Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε πως οι 

καθηγητές διέθεταν υψηλό επίπεδο γνώσεων όλων των διαστάσεων της ΤΠΓΠ με 

εξαίρεση την Τεχνολογική Γνώση Περιεχομένου και την Παιδαγωγική Γνώση 

Περιεχομένου. Όσον αφορά την Τεχνολογική Γνώση Περιεχομένου αναδεικνύεται ότι 

οι καθηγητές πληροφορικής δεν γνωρίζουν το πώς η τεχνολογία μπορεί να υποστηρίξει 

ή να περιορίσει το γνωστικό αντικείμενο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υποστηριχτούν, 

ώστε να μπορούν να συνδυάσουν την τεχνολογία με το γνωστικό αντικείμενο, να 

επιλέξουν το κατάλληλο τεχνολογικό εργαλείο για να διδάξουν μια συγκεκριμένη 

γνωσιακή περιοχή και να κατανοήσουν πως το περιεχόμενο θα επηρεαστεί από τη 

χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου.  Η χαμηλή Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου 

αναδεικνύει ότι αν και οι καθηγητές πληροφορικής δηλώνουν ότι κατέχουν 

ικανοποιητική Παιδαγωγική Γνώση και γνώση του αντικειμένου, πολλοί απ΄ αυτούς δεν 

γνωρίζουν τον τρόπο μετασχηματισμού της γνώσης τους για να διευκολύνουν τη 

μαθησιακή διαδικασία. Δυσκολεύονται να εντοπίσουν τις παρανοήσεις των μαθητών 

τους και να ενεργούν ευέλικτα αναζητώντας εναλλακτικούς τρόπους παρουσίασης του 

αντικειμένου τους. Αντίθετα, ιδιαίτερα ικανοποιητική είναι η Τεχνολογική, 

Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου γεγονός που αναδεικνύει ότι γνωρίζουν την τομή 

των τριών ειδών γνώσης. Οι καθηγητές πληροφορικής αναπτύσσουν αναπαραστάσεις 

για τη χρήση των τεχνολογικών εργαλείων, των παιδαγωγικών μεθόδων που απαιτεί η 

χρήση της τεχνολογίας και της διδασκαλίας του περιεχόμενου με την τεχνολογία, αλλά 

και για τους περιορισμούς και τις δυνατότητες της τεχνολογίας. 

Σε διαφορετικά συμπεράσματα κατέληξαν σε μια πρόσφατη έρευνά τους οι 

Δημητρίου και Τζιμογιάννης (2016). Οι ερευνητές προχώρησαν στον σχεδιασμό μιας 

ειδικής κλίμακας αποτύπωσης των γνώσεων και των ικανοτήτων ΤΠΓΠ των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από τα αποτελέσματα 

διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί είχαν πολύ καλή γνώση του αντικειμένου τους, 
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παιδαγωγική και τεχνολογική γνώση χρησιμοποιώντας ποικιλία εργαλείων ΤΠΕ. 

Ωστόσο, δεν διαθέτουν ικανοποιητική γνώση των υπολοίπων διαστάσεων της ΤΠΓΠ 

για να σχεδιάσουν αποτελεσματικές διδακτικές παρεμβάσεις. Τείνουν να τις 

αντιμετωπίζουν ξεχωριστά αδυνατώντας να συνδυάσουν το περιεχόμενο με τα 

κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία και τις παιδαγωγικές μεθόδους. 

Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξε η Μαραγκάκη (2017) διερευνώντας τις 

επιμορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την εφαρμογή 

του μοντέλου της ΤΠΓΠ. Οι 138 εκπαιδευτικοί του δείγματος διέθεταν υψηλό επίπεδο 

Γνώσης Περιεχομένου και Παιδαγωγικής Γνώσης, αλλά χαμηλότερο επίπεδο 

Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου και Τεχνολογικής Γνώσης. Όμως, η συνιστώσα 

με το χαμηλότερο ποσοστό γνώσεων ήταν η ΤΠΓΠ. Συνάγεται επομένως το 

συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν πώς να ενσωματώσουν τις ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία ούτε να συσχετίζουν τις επιμέρους συνιστώσες της ΤΠΓΠ. 

Εξαίρεση όμως, αποτελούν οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής που φαίνεται πως διαθέτουν 

επαρκές επίπεδο γνώσεων όλων των συνιστωσών της ΤΠΓΠ. 

Τις επιμορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας μελετά και η έρευνα 

του Χαριτάκη (2012) μέσα από την αυτοαξιολόγηση των γνώσεών τους στις 

συνιστώσες της ΤΠΓΠ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι εκπαιδευτικοί έχουν πολύ 

ικανοποιητικό επίπεδο στη Γνώση του Περιεχομένου και την Παιδαγωγική Γνώση, 

αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο σε όλες τις υπόλοιπες συνιστώσες της ΤΠΓΠ.  

Άλλοι ερευνητές (Angeli & Valanides, 2014· Ioannou & Aggeli, 2013) 

αξιοποίησαν το μοντέλο της ΤΠΓΠ και της Τεχνολογικής Χαρτογράφησης για τη 

διδασκαλία της ενότητας «Δεδομένα», «Επεξεργασία» και «Πληροφορία». Σε αυτές τις 

έρευνες οι καθηγητές πληροφορικής ανέφεραν τα θέματα της πληροφορικής που οι 

ίδιοι θεωρούν ότι είναι δυσκολονόητα για τους μαθητές και διατύπωσαν τις 

παρανοήσεις των μαθητών για διάφορα θέματα από το αναλυτικό πρόγραμμα της 

πληροφορικής. Με βάση αυτά τα δεδομένα πραγματοποιήθηκε ο επανασχεδιασμός της 

διδασκαλίας με το μοντέλο της ΤΠΓΠ και της Τεχνολογικής Χαρτογράφησης για να 

αποσαφηνιστούν οι παρανοήσεις. Στο τέλος της έρευνας έγινε σύγκριση των γνώσεων 

των μαθητών για τις τρεις έννοιες πριν την παρέμβαση με τις γνώσεις που 

κατακτήθηκαν μετά την παρέμβαση. Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα η ΤΠΓΠ 

αναδείχτηκε ως ένα αποτελεσματικό θεωρητικό μοντέλο διδασκαλίας. 

Τέλος, στην έρευνα του ο Τζιμογιάννης (2010) μελέτησε τις γνώσεις και τις 

ικανότητες καθηγητών φυσικών επιστημών που είχαν επιμορφωθεί με το μοντέλο της 

ΤΠΓΠ και το εφάρμοζαν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 
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οι συμμετέχοντες διέθεταν υψηλό επίπεδο γνώσεων της ΤΠΓΠ και ανέφεραν αλλαγή 

προσεγγίσεων και αντιλήψεων για τον ρόλο των ΤΠΕ στη μάθηση. 
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3. Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση 

3.1 Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για την Πληροφορική 

Οι ΤΠΕ αποτελούν ένα βασικό εργαλείο για τον μετασχηματισμό του σχολείου, 

την υποστήριξη και ενίσχυση της μάθησης και, τελικά, την αναβάθμιση του 

εκπαιδευτικού αποτελέσματος. Διαμορφώνουν και καθορίζουν νέου τύπου ικανότητες 

που πρέπει να καλλιεργήσουν οι μαθητές στα πλαίσια των βασικών τους σπουδών, 

ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ με αποτελεσματικό, δημιουργικό και 

δεοντολογικά ορθό τρόπο (Πρόγραμμα Σπουδών Α’ Βάθμιας- Β’ Βάθμιας 

Εκπαίδευσης,  αρ. Πρωτοκόλλου 113719/Γ1/3-10-2011). 

 

3.2 Η Πληροφορική στο δημοτικό 

Οι ΤΠΕ θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να διεισδύουν στο κοινωνικό πεδίο 

με ταχύτατους ρυθμούς. Προσανατολισμένο σ’ αυτή την κατεύθυνση το Νέο 

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ και τον πληροφορικό γραμματισμό στο Δημοτικό 

Σχολείο προσδιορίζει και εξειδικεύει τις διαστάσεις του πληροφορικού γραμματισμού. 

Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι μαθητές πρέπει να αναπτύξουν ικανότητες (γνώσεις, 

δεξιότητες, στάσεις και αξίες για τις ΤΠΕ) που θα είναι απαραίτητες για τη συνέχιση 

των σπουδών τους, αλλά και την καθημερινή τους ζωή.  

Σύμφωνα με τις οδηγίες για τη διδασκαλία των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση (Φ20/1835/222136/Δ1/28-12-2016) για την Ε' τάξη του δημοτικού και 

συγκεκριμένα στον τρίτο άξονα, που αναφέρεται στη διερεύνηση, την ανακάλυψη και τη 

λύση προβλημάτων με ΤΠΕ, περιλαμβάνεται η ενότητα «Προγραμματίζω τον Η/Υ». Στην 

ενότητα αυτή ο εκπαιδευτικός καλείται να εξοικειώσει σταδιακά τους μαθητές στη 

διαδικασία του προγραμματισμού φέρνοντάς τους σε επαφή με τις έννοιες της 

μεταβλητής, την πρώτη τους επαφή τους με τη δομή επιλογής καθώς και με αυτή της 

δομής επανάληψης. Οι παραπάνω δομές προτείνεται να προσεγγιστούν με το Scratch 

αλλά και δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής.    

Στο πρόγραμμα σπουδών για την ΣΤ’ τάξη του δημοτικού και στον ίδιο άξονα 

προβλέπεται η επέκταση των προγραμματιστικών δεξιοτήτων των μαθητών με την 

ανάπτυξη μικρών προγραμμάτων. Οι μαθητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν τις δομές 

που έχουν διδαχθεί στην Ε’ τάξη του δημοτικού με τη χρήση προγραμμάτων οπτικού 
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προγραμματισμού. Επίσης, στον ίδιο άξονα προτείνεται δραστηριότητα εκπαιδευτικής 

ρομποτικής με συναρμολόγηση και κίνηση ρομπότ  σε χώρο με ή χωρίς εμπόδια. 

 

3.3 Η Πληροφορική στο Γυμνάσιο 

Το πρόγραμμα σπουδών που αφορά το μάθημα της πληροφορικής στο γυμνάσιο 

συνίσταται σε τέσσερις διαστάσεις (συνιστώσες), η μία απ΄ τις οποίες αφορά την 

Επίλυση προβλήματος (problem solving)(αρ. πρωτ. 164308/Δ2/3-10-2017).Στόχος 

της διάστασης αυτή είναι η επίλυση  προβλημάτων και η ανάπτυξη υπολογιστικής 

σκέψης. Οι ενότητες που προτείνεται να διδαχτούν από το βιβλίο για την Α’ και Β’ 

Γυμνασίου  είναι η «Εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και τον προγραμματισμό» 

και η ενότητα «Ο Προγραμματισμός στη Πράξη». Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει 

οποιοδήποτε προγραμματιστικό περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια 

για τον προγραμματισμό υπολογιστικών συσκευών και ρομποτικών συστημάτων 

όπως προτείνεται στις αναλυτικές οδηγίες. Βασικά θέματα τα οποία πρέπει να 

αναπτύξει στην ενότητα αυτή  ο εκπαιδευτικός είναι η κατανόηση και η ανάλυση 

προβλήματος, η έννοια του αλγορίθμου, η δομή επιλογής και η δομή επανάληψης. 

Όσον αφορά την Γ’ Γυμνασίου στον  άξονα «Διερευνώ, σχεδιάζω και λύνω 

προβλήματα» τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα που αναμένεται να 

επιτευχθούν αφορούν τον προγραμματισμό υπολογιστικών συσκευών και ρομποτικών 

συστημάτων. Στον άξονα αυτό βασικά θέματα τα οποία πρέπει να αναπτύξει ο 

εκπαιδευτικός είναι η κατανόηση και ανάλυση προβλήματος, η έννοια του 

αλγορίθμου, η έννοια της μεταβλητής, οι εντολές Εισόδου και Εξόδου, οι τύποι 

δεδομένων και απόδοση τιμής σε μεταβλητή, η δομή επιλογής και η δομή 

επανάληψης. 

 

3.4  Η Πληροφορική στο Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος σπουδών το μάθημα «Εφαρμογές 

Πληροφορικής» της Α’ Λυκείου έχει σαφή εργαστηριακό προσανατολισμό (αρ. πρωτ. 

163648/Δ2/2-10-2017). Στη Θεματική Ενότητα 2 και στο Κεφάλαιο 7 αναμένεται ότι οι 

μαθητές έχουν τις στοιχειώδεις γνώσεις προγραμματισμού, από το Δημοτικό και το 

Γυμνάσιο.  Η ενότητα αυτή έρχεται να επεκτείνει τις γνώσεις των μαθητών και να τους 

δώσει την ευκαιρία να γνωρίσουν και άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μέσα από 

ενδεικτικές δραστηριότητες ανάπτυξης μικροεφαρμογών, όπως η διαχείριση ενός 
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μικροελεγκτή Arduino με τη βοήθεια smartphone. Ειδικότερα, οι μαθητές αναμένεται να 

μπορούν να διακρίνουν και να αναπτύσσουν τις λειτουργίες και απαιτήσεις μιας 

εφαρμογής, καθώς και να αναπτύσσουν μικροεφαρμογές με εκπαιδευτικά 

προγραμματιστικά περιβάλλοντα (ΥΠΠΕΘ). 

Οι οδηγίες του προγράμματος σπουδών για τη διδασκαλία του μαθήματος 

«Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών» της Β’ Λυκείου 

προβλέπουν τη διδασκαλία της έννοιας του αλγορίθμου, της μεταβλητής, των 

εντολών Εισόδου και Εξόδου, των τύπων δεδομένων και απόδοση τιμής σε 

μεταβλητή, της δομής επιλογής και της δομής επανάληψης (αρ. πρωτ.163615/Δ2/2-

10-2017). Εξαιτίας του περιορισμού των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος η χρήση 

προγραμματιστικών περιβαλλόντων προγραμματισμού ενδείκνυται μόνο για λόγους 

επίδειξης. 

Καταλήγοντας το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος «Προγραμματισμός» της 

Γ' ΕΠΑΛ προβλέπει τη διδασκαλία όλων των παραπάνω εννοιών και δομών που 

σχετίζονται με τον προγραμματισμό Η/Υ. Στα πλαίσια αυτά μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στο εργαστήριο ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) 

λογισμικού μιας σύγχρονης γλώσσας προγραμματισμού. 

 

3.5  Οι μικροελεγκτές στην εκπαίδευση 

Ο μικροελεγκτής είναι ένας τύπος επεξεργαστή, ο οποίος έχει ενσωματωμένα 

πάνω σε μια πλακέτα τα περισσότερα υποσυστήματα. Αυτό τον καθιστά ικανό να 

λειτουργεί χρησιμοποιώντας ελάχιστα εξωτερικά περιφερειακά. Τα σημαντικότερα από 

τα περιφερειακά ενός μικροελεγκτή είναι ο μικροεπεξεργαστής και τα δύο είδη μνήμης, 

μόνιμης και προσωρινής αποθήκευσης, που έχει ενσωματωμένα. Ο μικροεπεξεργαστής 

ελέγχει τις περιφερειακές συσκευές και εκτελεί τα προγράμματα, ενώ οι μνήμες του 

επιτρέπουν να αποθηκεύει προγράμματα και πληροφορίες. 

Η χρήση του μικροελεγκτή είναι διαδεδομένη σε όλα τα συστήματα  ελέγχου, 

χαμηλού και μεσαίου κόστους. Τέτοια είναι αυτά που χρησιμοποιούνται σε 

αυτοματισμούς, ηλεκτρονικά προϊόντα, ηλεκτρικές συσκευές, αλλά και σε κάθε είδους 

αυτοκινούμενα τροχοφόρα οχήματα. 

Οι μικροελεγκτές διαθέτουν πολλά πλεονεκτήματα ανάμεσα στα οποία 

συγκαταλέγονται τα εξής: 

• Λειτουργούν αυτόνομα, καθώς ενσωματώνουν σύνθετα περιφερειακά 

υποσυστήματα, όπως μνήμες και θύρες επικοινωνίας. Έτσι, πολλοί 
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μικροελεγκτές δεν χρειάζονται κανένα άλλο ολοκληρωμένο κύκλωμα για να 

λειτουργήσουν. 

• Η ενσωμάτωση περιφερειακών σημαίνει ευκολότερη υλοποίηση εφαρμογών 

λόγω των απλούστερων διασυνδέσεων. 

• Έχουν πολύ χαμηλή κατανάλωση ισχύος με αποτέλεσμα να μεγιστοποιείται η 

φορητότητά τους.  

• Έχουν περισσότερους διαθέσιμους ακροδέκτες για ψηφιακές εισόδους-εξόδους 

(για δεδομένο μέγεθος ολοκληρωμένου κυκλώματος) 

• Μικρό μέγεθος συνολικού υπολογιστικού συστήματος. 

• Χαμηλό κόστος. 

 

Οι πλακέτες αυτές έχουν ως κεντρική τους μονάδα τον εκάστοτε μικροελεγκτή 

και μπορούν να προγραμματίζονται εύκολα. Συνήθως συνοδεύονται από λογισμικό 

ανάπτυξης εφαρμογών με έτοιμα παραδείγματα. Η πιο διαδεδομένη γλώσσα 

προγραμματισμού των μικροελεγκτών είναι η C, η C++ και οι παραλλαγές τους.  

 

3.6  Το εργαλείο ARDUINO 

Ένας από τους πιο διαδεδομένους και εύχρηστους μικροελεγκτές είναι ο Arduino. 

Το 2005 οι  Banzi και Cueartielles σχεδίασαν μια ηλεκτρονική πλακέτα, η οποία 

ενσωμάτωνε έναν μικροελεγκτή. Βασικός στόχος τους ήταν να αναπτύξουν ένα 

εργαλείο για μαθητές και φοιτητές που δεν διέθεταν γνώσεις προγραμματισμού και 

ηλεκτρονικής. Το εργαλείο αυτό ονομάστηκε Arduino. Ο Arduino διαθέτει ένα σύνολο 

από αναλογικές και ψηφιακές εισόδους και εξόδους,  που βοηθούν την ανάπτυξη 

διαδραστικών  κατασκευών. Οι κατασκευές αυτές μπορούν να έχουν είσοδο από μια 

πληθώρα πηγών (διακόπτες, αισθητήρες, κα.) και να ελέγχουν διάφορα αντικείμενα 

(φώτα, κινητήρες κα.).  

Οι δημιουργοί του από την πρώτη στιγμή υποστήριξαν την ανοιχτού υλικού και 

ανοιχτού λογισμικού διάθεση του στο ευρύ κοινό επιτυγχάνοντας έτσι τη δημιουργία 

μιας τεράστιας διαδικτυακής κοινότητας που συνεχώς βελτιώνει και εξελίσσει τον 

Αrduino. Ίσως το σημαντικότερο πλεονέκτημα του Αrduino είναι η απλότητά του. 

Ακόμη και ο πιο άπειρος χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μέσα σε λίγες ώρες την 

πρώτη του κατασκευή εκμεταλλευόμενος την μεγάλη και διαθέσιμη να προσφέρει τη 

βοήθειά της ανά πάσα στιγμή διαδικτυακή κοινότητα. Επιπρόσθετα, συνιστά ένα 
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ιδανικό δημιουργικό εργαλείο για την απόκτηση ηλεκτρονικών, μηχανικών και 

προγραμματιστικών δεξιοτήτων. 

Ο μικροελεγκτής Arduino συνεργάζεται με ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον 

ανάπτυξης  (IDE) μέσω του οποίου μπορεί να προγραμματιστεί χρησιμοποιώντας 

τη γλώσσα  Wiring. Η γλώσσα αυτή είναι ουσιαστικά παρόμοια με τη γλώσσα 

προγραμματισμού C++ και περιλαμβάνει ένα σύνολο από  βιβλιοθήκες υλοποιημένες 

επίσης στην C++. Παράλληλα, μια μεγάλη διαδικτυακή κοινότητα ανέπτυξε ένα 

ολοκληρωμένο γραφικό περιβάλλον ανάπτυξης προγραμμάτων με χρήση πλακιδίων με 

την ονομασία Ardublock. Επίσης, μια άλλη ομάδα υπό την εποπτεία του ΜΙΤ 

αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα του γραφικού και με χρήση πλακιδίων λογισμικού 

εκμάθησης προγραμματισμού Scratch, ανέπτυξε το Scratch for Arduino καθιστώντας 

τον Arduino προσιτό και σε μικρότερες βαθμίδες εκπαίδευσης.  

 Η οικογένεια του Αrduino είναι εμπλουτισμένη από διάφορες εκδόσεις  

μικροελεγκτών που σκοπό έχουν να κάνουν ευκολότερη την κατασκευή διαδραστικών 

αντικείμενων δαπανώντας το μικρότερο δυνατό κόστος. Κάθε έκδοση ανταποκρίνεται 

σε διαφορετικές ανάγκες και έχει διαφορετικές δυνατότητες καλύπτοντας  σε μεγάλο 

ποσοστό την τρέχουσα τεχνολογία. 
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4. Μεθοδολογία 

4.1  Αναγκαιότητα διερεύνησης 

Από την ανασκόπηση των ερευνητικών μελετών συνάγεται το συμπέρασμα πως 

οι ΤΠΕ μπορούν να επιφέρουν θετικά αποτελέσματα στη μάθηση. Έχοντας στο 

επίκεντρό τους τον μαθητή ενθαρρύνουν την ανακαλυπτική μάθηση και την προσωπική 

διερεύνηση της γνώσης (Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2012).  Η χρήση των ΤΠΕ στη 

σχολική τάξη κινητοποιεί το ενδιαφέρον των μαθητών και ενισχύει την ικανότητά τους 

να συνδέουν τα γεγονότα με τη θεωρία. Οι μαθητές εμπλέκονται σε δραστηριότητες 

που έχουν νόημα για τους ίδιους, εξερευνούν και καλλιεργούν την κριτική τους 

ικανότητα (Τζιμογιάννης, 2007). 

Σημαντικές προσπάθειες έχουν γίνει για τον εξοπλισμό των σχολείων με 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, λογισμικά κα. Όπως προκύπτει όμως από τα ερευνητικά 

δεδομένα, η ύπαρξη τεχνολογικών εργαλείων δε σημαίνει απαραίτητα ότι οι ΤΠΕ 

αξιοποιούνται και εντάσσονται στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Παρόλο που 

η αξιοποίηση των ΤΠΕ αναπτύσσει τις μαθησιακές και κοινωνικές δεξιότητες των 

μαθητών (Hadwin, Oshige, Gress, Winne, 2010) και παρά το ενδιαφέρον για την 

ενίσχυση της τεχνολογικής ενσωμάτωσης στην σχολική πραγματικότητα, η 

ανταπόκριση των εκπαιδευτικών δεν είναι η αναμενόμενη. 

Η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση αφορά την πλήρη αναμόρφωση των στόχων 

και του περιεχομένου της διδασκαλίας (Τζιμογιάννης, 2007). Οι επιμορφώσεις των 

εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με τις Νέες Τεχνολογίες έχουν προαιρετικό 

χαρακτήρα (Wastiau, Blamire, Kearney, Quittre, VandeGaer, & Monseur, 2013), ενώ 

τις περισσότερες φορές η ενασχόλησή τους πηγάζει από προσωπικό τους ενδιαφέρον 

και εσωτερικά κίνητρα. Συχνά περιορίζονται στη χρήση των ΤΠΕ ως 

συμπληρωματικών εργαλείων και όχι ως μαθησιακών (Atsoglou & Jimoyiannis, 2012). 

Στην Ελλάδα μια σημαντική προσπάθεια επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ήταν τα 

προγράμματα Β-επιπέδου. Βασικοί στόχοι τους ήταν να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί τις 

σύγχρονες αντιλήψεις για τη μάθηση και τις ΤΠΕ και να αποκτήσουν γνώσεις της 

διδακτικής του γνωστικού αντικειμένου και δεξιότητες σχεδιασμού διδακτικών 

σεναρίων (Λεγοντής, 2016). 

Η αξιοποίηση του μοντέλου της Τεχνολογικής, Παιδαγωγικής και Γνωστικού 

Περιεχομένου μάθησης (ΤΠΓΠ)  μπορεί να συμβάλλει στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία (Mishra & Koehler, 2006). Το μοντέλο αυτό αντιμετωπίζει τη μάθηση ως 
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ένα σύνθετο σύστημα αλληλοσυσχετίσεων μεταξύ της Παιδαγωγικής, της Τεχνολογικής 

και του Γνωστικού Περιεχομένου και όχι ως ανεξάρτητες μεταβλητές (Τζιμογιάννης, 

2010). Παράλληλα, το συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί να σκιαγραφήσει τις γνώσεις των 

εκπαιδευτικών σε κάθε γνωστικό τομέα, να διαπιστωθούν τυχόν ελλείμματα και να 

δοθεί επιπλέον υποστήριξη. 

Σε αυτή την κατεύθυνση απαραίτητη είναι και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

Ερευνητικά δεδομένα τονίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να βελτιώσουν την 

Τεχνολογική τους Γνώση, ώστε να μπορούν να ενσωματώσουν την τεχνολογία στη 

διδασκαλία τους και να προκαλέσουν την ενεργητική μάθηση των μαθητών τους (Koh, 

Chai & Tsai, 2010· Proctor, Finger, &Albion, 2010· Chuang & Ho, 2011· Liang, Chai, 

Koh Yang & Tsai, 2013· Mahdum, 2015). Αντίθετα,  οι εκπαιδευτικοί όλων των 

ειδικοτήτων διαθέτουν πολύ καλές γνώσεις του γνωστικού τους αντικειμένου 

(Mahdum, 2015· Δημητρίου & Τζιμογιάννης, 2016· Μαραγκάκη, 2017). Όπως 

διαπιστώθηκε όμως από τη μελέτη της ελληνικής βιβλιογραφίας δεν εντοπίστηκαν 

έρευνες που να έχουν διερευνήσει σε βάθος τις γνώσεις των εκπαιδευτικών 

πληροφορικής στην ΤΠΓΠ και να εστιάζουν στην επιμόρφωσή τους για την αξιοποίηση 

του συγκεκριμένου μοντέλου στη διδακτική πράξη. 

 

4.2  Σκοπός και ερευνητικές υποθέσεις 

Ο σχεδιασμός της παρούσας διατριβής βασίστηκε στην αρχή ότι η 

αποτελεσματική μάθηση των εκπαιδευομένων έχει στο επίκεντρό της τις εκπαιδευτικές 

τους ανάγκες, τα χαρακτηριστικά τους, τις προσδοκίες, αλλά και τα εμπόδια που 

αντιμετωπίζουν (Rogers, 1999· Κόκκος, 2008). Με βάση τα παραπάνω η παρούσα 

διατριβή επιδιώκει να διερευνήσει τον τρόπο μάθησης με τη χρήση του μοντέλου 

ΤΠΓΠ σε εκπαιδευτικούς πληροφορικής που συμμετέχουν στην εκμάθηση των 

βασικών ενοτήτων του δομημένου προγραμματισμού. Οι ερευνητικές υποθέσεις που 

προκύπτουν είναι οι εξής:  

 

1. Οι εκπαιδευτικοί έχουν θετική στάση και στους τρεις άξονες στους οποίους 

βασίζεται το μοντέλο ΤΠΓΠ. 

2. Οι εκπαιδευτικοί δεν αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την επιμόρφωση τους με βάση 

το μοντέλο ΤΠΓΠ. 

3. Το μοντέλο ΤΠΓΠ υποστηρίζει την διδασκαλία της πληροφορικής με σύγχρονες 

τεχνολογίες. 
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4.3  Μεθοδολογία της έρευνας 

Η έρευνα διεξήχθη με την ποιοτική μέθοδο, καθώς επιχειρεί  να διερευνήσει και 

να κατανοήσει ένα φαινόμενο, και συγκεκριμένα τη διαδικασία της διδασκαλίας και 

μάθησης των εκπαιδευτικών (Creswell, 2011). Στις ποιοτικές έρευνες ο ερευνητής θέτει 

γενικά ερωτήματα για να διερευνήσει σε βάθος και να αντλήσει πληροφορίες για ένα 

συγκεκριμένο φαινόμενο. Επιπλέον, βασικό χαρακτηριστικό της είναι η ευελιξία χωρίς 

να στερείται τον συντονισμό. Η συγκέντρωση δεδομένων γίνεται σε ένα γενικό πλαίσιο 

που όμως επιτρέπει την απάντηση και σε θέματα που προκύπτουν, ώστε να 

διερευνηθούν και παράγοντες που δεν είχαν προβλεφθεί.  

Το δείγμα της έρευνας παρακολούθησε μια σειρά επιμορφωτικών μαθημάτων 

βασισμένα στο πρότυπο ΤΠΓΠ. Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι 

εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να δημιουργήσουν φύλλα εργασίας σε μια ενότητα της 

επιλογής τους βασισμένα στο μοντέλο ΤΠΓΠ και να παραχωρήσουν μια ημιδομημένη 

συνέντευξη. 

 

4.4  Δείγμα της έρευνας  

Πληθυσμός-στόχος της έρευνας ήταν καθηγητές πληροφορικής που είχαν αιτηθεί 

τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικό πρόγραμμα εκπαιδευτικής ρομποτικής στο 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Το δείγμα αποτέλεσαν 16 

εκπαιδευτικοί που επιλέχθηκαν με τη δειγματοληψία κατά στρώματα. Στη 

δειγματοληψία κατά στρώματα, ο ερευνητής χωρίζει τον πληθυσμό-στόχο με βάση 

κάποιο χαρακτηριστικό και χρησιμοποιώντας την απλή τυχαία δειγματοληψία, παίρνει 

δείγμα από κάθε ομάδα-στρώμα (Creswell, 2011). Στη παρούσα διατριβή κύριο 

χαρακτηριστικό του δείγματος ήταν η ιδιότητά του ως εν ενεργεία καθηγητές 

πληροφορικής σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 

Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. Αφού δημιουργήθηκε μια λίστα με τους 

καθηγητές πληροφορικής που είχαν αιτηθεί και δόθηκε ένας αριθμός στον καθένα, 

επιλέχθηκαν οι πρώτοι 16. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τους επιλεχθέντες και 

τη δυσκολία τεσσάρων απ΄αυτούς να συμμετέχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα λόγω 

άλλων υποχρεώσεων, ο ερευνητής επικοινώνησε με τους επόμενους τέσσερις, ώστε να 

συμπληρωθεί ο αριθμός του δείγματος. 
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4.5  Επιλογή ερευνητικών εργαλείων 

4.5.1  Επιλογή τεχνολογικού εργαλείου 

Για τις ανάγκες της επιμόρφωσης ως προς το τεχνολογικό εργαλείο επιλέχθηκε 

ο μικροελεγκτής Arduino και συγκεκριμένα η έκδοση UNOR3. Ένας από τους 

κύριους λόγους που σχετίζονται με την επιλογή του είναι η χαμηλή τιμή σε σχέση με 

άλλους μικροελεγκτές αντίστοιχων δυνατοτήτων. Επιπλέον, o Arduino 

συγκαταλέγεται στους μικροελεγκτές μεσαίου μεγέθους, γεγονός που τον καθιστά 

αφενός εύκολο στη διασύνδεσή του με τους περιφερειακούς αισθητήρες αφετέρου 

εύκολο στην τοποθέτησή του σε οποιαδήποτε κατασκευή. Στα πλεονεκτήματά του 

περιλαμβάνονται και οι θύρες διασύνδεσής του με τους περιφερειακούς αισθητήρες, 

αφού διαθέτει 14 ψηφιακές θύρες εισόδου/ εξόδου και 6 αναλογικές. Ο αριθμός αυτός 

κρίνεται επαρκής για την υλοποίηση αρκετά μεγάλων project. Παράλληλα, η σύνδεσή 

του με τον Η/Υ υλοποιείται μέσω θύρας USB. Τέλος, η τροφοδοσία του με ρεύμα 

μέσω ειδικής υποδοχής το καθιστά αυτόνομο για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Το ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) του Arduino διαθέτει ένα 

πρακτικό περιβάλλον για τη συγγραφή των προγραμμάτων. Επιπρόσθετα, ο χρήστης 

έχει στη διάθεσή του αρκετά έτοιμα παραδείγματα και έτοιμες βιβλιοθήκες για να 

γνωρίσει και να δημιουργήσει  με ευκολία τα πρώτα του προγράμματα. Παράλληλα, η 

μεγάλη διαδικτυακή κοινότητα που υποστηρίζει τον Arduino έχει αναπτύξει ένα 

ολοκληρωμένο γραφικό περιβάλλον ανάπτυξης προγραμμάτων με χρήση πλακιδίων 

με την ονομασία Ardublock. Αυτό έχει δώσει τη δυνατότητα σε έναν μεγάλο αριθμό 

χρηστών που δεν διαθέτουν ιδιαίτερες γνώσεις προγραμματισμού να εμπλακούν με 

τον προγραμματισμό, καθώς και σε άτομα μικρότερης ηλικίας να τον γνωρίσουν με 

παιγνιώδη τρόπο. 

 

4.5.2  Επιλογή ερευνητικού εργαλείου 

Το εργαλείο που επιλέχθηκε για την υλοποίηση της έρευνας είναι η ημιδομημένη 

συνέντευξη, η παρατήρηση και το φύλλο δραστηριοτήτων. Με το συγκεκριμένο 

εργαλείο ο ερευνητής μπορεί να διερευνήσει σε βάθος ένα φαινόμενο, αφού οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις και τις εμπειρίες τους 

δίνοντας ανοιχτές απαντήσεις (Creswell, 2011· Robson, 2007). Ο ερευνητής μπορεί να 

ελέγξει καλύτερα τις απαντήσεις που παίρνει και να θέσει και άλλες ερωτήσεις στην 

πορεία της συνέντευξης για να αντλήσει τις πληροφορίες που χρειάζεται. Επιπλέον, έχει 
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την ελευθερία να τροποποιήσει τη σειρά των προκαθορισμένων ερωτήσεων, να 

εξηγήσει ή να διατυπώσει διαφορετικά τις ερωτήσεις και να αποκτήσει έτσι μη 

τυποποιημένες εξατομικευμένες πληροφορίες. Έτσι, η συνέντευξη παρέχει χρήσιμες 

πληροφορίες, προσωπικές απόψεις και αφηγήσεις μιας ομάδας για το πώς αναπτύχθηκε 

το φαινόμενο. Στην περίπτωση της παρούσας έρευνας κύρια επιδίωξη ήταν η μελέτη 

των προσωπικών απόψεων και των εμπειριών των καθηγητών πληροφορικής μετά την 

επιμόρφωσή τους με το μοντέλο της ΤΠΓΠ.  

Σημαντικό πλεονέκτημα της συνέντευξης είναι η αλληλεπίδραση του ερευνητή με 

τον συμμετέχοντα που σε άλλη περίπτωση δεν θα υπήρχε. Το εργαλείο αυτό είναι μια 

μορφή οργανωμένης σχέσης λεκτικής επικοινωνίας ερευνητή και συμμετέχοντα 

(Σαραφίδου, 2011).Παράλληλα, η συνέντευξη αξιοποιείται προκειμένου να γίνουν 

κατανοητές πλευρές του φαινομένου, όπως στάσεις, αντιλήψεις και συναισθήματα του 

συμμετέχοντα που δεν μπορούν να παρατηρηθούν με άμεσο τρόπο.  

Οδηγός της συνέντευξης ήταν τα ερωτηματολόγια των Schmidt κ. συν. (2009) και 

Sahin (2011), τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί και σε άλλες παρόμοιες έρευνες και έχουν 

ελεγχθεί για την αξιοπιστία και την εγκυρότητά τους. 

 

4.6 Ερευνητική διαδικασία 

Πρώτο στάδιο της ερευνητικής διαδικασίας ήταν ο εντοπισμός του δείγματος. 

Όπως προαναφέρθηκε, το αρχικό δείγμα ήταν 16 εν ενεργεία καθηγητές πληροφορικής 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2017-2018, που 

επιλέχθηκαν με τον τρόπο που αναλύθηκε παραπάνω. Πρέπει ωστόσο να αναφερθεί ότι 

μετά την τρίτη επιμορφωτική συνάντηση δυο από τους συμμετέχοντες αποχώρησαν 

λόγω σοβαρών υποχρεώσεων και το τελικό δείγμα ήταν 14 εκπαιδευτικοί. Ο αριθμός 

αυτός θεωρήθηκε επαρκής για μια επιμορφωτική ομάδα και την εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες των δυο ατόμων με τυχαία 

επιλογή. Πρόθεση όλων των συμμετεχόντων ήταν η επιμόρφωσή τους στην 

εκπαιδευτική ρομποτική. 

Το δεύτερο βήμα της ερευνητικής διαδικασίας ήταν ο σχεδιασμός του 

επιμορφωτικού προγράμματος από τον ερευνητή. Το δείγμα της έρευνας 

παρακολούθησε μια σειρά μαθημάτων βασισμένα στο πρότυπο ΤΠΓΠ. Αρχικά, τα 

μαθήματα εστίαζαν στην τεχνολογική γνώση του αντικειμένου, ώστε οι συμμετέχοντες 

να κατανοήσουν τη λειτουργία, τον τρόπο χρήσης και τις δυνατότητες του 

μικροελεγκτή Arduino. Στη συνέχεια, ακολουθώντας και εφαρμόζοντας τις σύγχρονες 
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παιδαγωγικές μεθόδους μάθησης οι συμμετέχοντες διδάχθηκαν βασικές ενότητες του 

δομημένου προγραμματισμού όπως φαίνονται στον πίνακα 1. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί 

κλήθηκαν να δημιουργήσουν δυο φύλλα εργασίας βασισμένα στο μοντέλο ΤΠΓΠ. 

Η δομή του προγράμματος βασιζόταν σε 4 ενότητες που συνδέονταν με τον 

γενικό του σκοπό και η χρονική του διάρκεια ήταν 20 ώρες συνολικά. Τα μαθήματα 

διεξήχθησαν σε δέκα δίωρες συναντήσεις τις απογευματινές ώρες μια εβδομαδιαίως 

στο εργαστήριο πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που παραχωρήθηκε για 

τον σκοπό της έρευνας. Η παρακολούθηση γινόταν δια ζώσης και ήταν υποχρεωτική. 

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες έλαβαν πιστοποιητικό 

παρακολούθησης.  

 

 

Πρόγραμμα επιμορφωτικού σεμιναρίου 

1ο μάθημα: Γνωριμία και ενημέρωση για τον σκοπό του προγράμματος (2 ώρες) 

 

2ο-3ομάθημα: Εισαγωγική στην 1η ενότητα-Οι μεταβλητές στον προγραμματισμό- 

Εντολές εισόδου/εξόδου (4 ώρες) 

 

4ο μάθημα: Εισαγωγική στην 2η ενότητα-Ακολουθιακοί αλγόριθμοι (2 ώρες) 

 

5ο-6ο μάθημα: Εισαγωγική στην 3η ενότητα-Η δομή επιλογής (4 ώρες) 

 

7ο-8ο μάθημα: Εισαγωγική στην 4η ενότηταΗ δομή επανάληψης (4 ώρες) 

 

9ο μάθημα: Μελέτη υποδειγματικού εκπαιδευτικού σεναρίου (2 ώρες) 

 

10ο μάθημα: Μελέτη ατομικών φύλλων εργασίας- ανατροφοδότηση (2 ώρες) 

 

Πίνακας 1:Πρόγραμμα σεμιναρίου 

 

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων πραγματοποιήθηκαν οι ημιδομημένες 

συνεντεύξεις από τους συμμετέχοντες. Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία για τον 

καθορισμό του χρόνου και του τόπου της διεξαγωγής της συνέντευξης. Όλες οι 

συνεντεύξεις έγιναν δια ζώσης. Αυτό είχε το πλεονέκτημα της αμεσότητας, της άμεσης 

επίλυσης προβλημάτων, της παροχής διευκρινήσεων και της παρατήρησης της μη 

λεκτικής επικοινωνίας. Ο ερευνητής ενημέρωνε για το θέμα της συνέντευξης και 

προχωρούσε σε ερωτήσεις που αφορούν τα δημογραφικά τους στοιχεία. Στη συνέχεια 

μέσα από διάφορες ερωτήσεις διερευνούσε τις γνώσεις τους για την ΤΠΓΠ και 

κατέγραφε τις εντυπώσεις τους αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά την 

επιμόρφωσή τους. Στο τέλος της συνέντευξης δίνονταν η ευκαιρία στους 
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συμμετέχοντες να συμπληρώσουν ότι επιθυμούσαν. Μετά τις συνεντεύξεις, 

ακολούθησε η απομαγνητοφώνηση και η κωδικοποίηση των δεδομένων. 

 

4.7 Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων 

Η ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων των συμμετεχόντων πραγματοποιήθηκε 

με το στατιστικό πρόγραμμα SPPS 24, ενώ  για τις υπόλοιπες ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου επιλέχθηκε η ανάλυση περιεχομένου. Στην ανάλυση περιεχομένου τα 

λεκτικά δεδομένα μετατρέπονται σε ποσοτικά (Κυριαζή, 2009). Ο ερευνητής 

προκειμένου να επεξεργαστεί τα δεδομένα πρέπει αρχικά να δημιουργήσει κατηγορίες 

που σχετίζονται με τον σκοπό της έρευνάς του. Αυτές οι κατηγορίες πρέπει να είναι όσο 

το δυνατόν πιο σαφής και αντικειμενικές, ώστε τα αποτελέσματα να είναι πιο 

αξιόπιστα. Κατά τον ίδιο τρόπο, όλες οι συνεντεύξεις απομαγνητοφωνήθηκαν και 

μετατράπηκαν σε γραπτό κείμενο. Στη συνέχεια τα δεδομένα κατηγοροποιήθηκαν και 

ακολούθησε η ανάλυσή τους. Από την κωδικοποίηση των δεδομένων της συνέντευξης 

προέκυψαν οι παρακάτω κατηγορίες: 

 

 

 

Δυσκολίες εμπόδια 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνολογική Γνώση  

- Γνώση Εργαλείων ΤΠΕ 

- Επίλυση Τεχνικών Προβλημάτων 

- Χρησιμότητα εργαλείων  

Παιδαγωγική 

Γνώση 

Γνώση 

Περιεχομένου 

Τεχνολογική Γνώση 

Περιεχομένου 

(ΤΓΠ) 

Τεχνολογική 

Παιδαγωγική 

Γνώση (ΤΠΓ) 

Τεχνολογική 

Παιδαγωγική Γνώση 

Περιεχομένου (ΤΠΓΠ) 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών με βάση το μοντέλο ΤΠΓΠ 

Παιδαγωγική 

Γνώση 

Περιεχομένου 

(ΠΓΠ) 
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4.8 Υλοποίηση της εκπαιδευτικής δράσης 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε διάστημα δέκα εβδομάδων (δέκα 

δίωρες συναντήσεις) στο εργαστήριο πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Το πρώτο μάθημα ξεκίνησε με τη γνωριμία των συμμετεχόντων μεταξύ τους και με τον 

επιμορφωτή. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η ενημέρωσή τους σχετικά με τις 

θεματικές ενότητες που θα διδαχθούν,  τις υποχρεώσεις τους και άλλες οδηγίες για την 

υλοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος.  

Το δεύτερο και τρίτο μάθημα αφορούσε τη διδασκαλία της 1ης Θεματικής 

Ενότητας με τίτλο «Οι μεταβλητές στον προγραμματισμό-Εντολές εισόδου/εξόδου». Η 

συνολική διάρκεια της ενότητας ήταν 4 ώρες κατανεμημένες σε δυο δίωρα μαθήματα.  

Το τέταρτο μάθημα αφορούσε τη διδασκαλία της 2ης Θεματικής Ενότητας με τίτλο 

«Ακολουθιακοί Αλγόριθμοι - Οι αισθητήρες στον Arduino». Η συνολική διάρκεια της 

ενότητας ήταν 2 ώρες.  

Το πέμπτο και έκτο μάθημα αφορούσε τη διδασκαλία της 3ης Θεματικής Ενότητας 

με τίτλο «Η Δομή Επιλογής». Η συνολική διάρκεια της ενότητας ήταν 4 ώρες 

κατανεμημένες σε δυο δίωρα μαθήματα.  

Το έβδομο και όγδοο μάθημα αφορούσε τη διδασκαλία της 4ης Θεματικής 

Ενότητας με τίτλο «Η Δομή Επανάληψης». Η συνολική διάρκεια της ενότητας ήταν 4 

ώρες κατανεμημένες σε δυο δίωρα μαθήματα. Στο παράρτημα Β περιγράφεται  

αναλυτικά ο σχεδιασμός όλων των μαθημάτων των ενοτήτων. Στο ένατο μάθημα 

μελετήθηκε και συζητήθηκε ένα υποδειγματικό εκπαιδευτικό σενάριο και το τελευταίο 

μάθημα μελετήθηκαν τα ατομικά φύλλα εργασίας των εκπαιδευτικών, σχολιάστηκαν και 

δόθηκε ανατροφοδότηση. 
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5. Αποτελέσματα 

5.1  Δημογραφικά στοιχεία 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ξεκίνησε από τα δημογραφικά στοιχεία των 

ερωτώμενων. Όσον αφορά το φύλο οι  οκτώ (8) ήταν γυναίκες και οι έξι (6) ήταν 

άνδρες. Οι γυναίκες κατανέμονται στις δυο εκπαιδευτικές βαθμίδες ισότιμα, ενώ από 

τους έξι άνδρες οι δυο εργάζονταν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι τέσσερις στη 

δευτεροβάθμια (Πίνακας 2, Διάγραμμα1).  

 

Πίνακας 2. 

Κατανομή του δείγματος (Ν=14) ως προς το φύλο και την εκπαιδευτική 

βαθμίδα 

Φύλο A/βάθμια (n) B/βάθμια(n) Σύνολο(n) 

Άνδρας  2 4 6 

Γυναίκα  4  4 8 

Σύνολο 6 8 14 

 

  

Διάγραμμα 1: Φύλο συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ανά εκπαιδευτική βαθμίδα 

 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 41-50, 

τέσσερις (28,6%) είναι πάνω από 51 ετών και μόνο ένας ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 

των 31-40 (Πίνακας 3, Διάγραμμα 2). Σχετικά με τα χρόνια της εκπαιδευτικής 

υπηρεσίας, το 78,6% του δείγματος εργάζεται στην εκπαίδευση από 11-20 έτη και το 

21,4% από 21-30 έτη (Πίνακας 4). Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (64,3%) είναι 

2

44 4

0

1

2
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5

Α/ θμια Β/θμια

Συμμετοχή φύλου ανά βαθμίδα

Άνδρες Γυναίκες
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απόφοιτοι ΑΕΙ και έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο (71,4%) (Πίνακας 5,6). Τέλος, 

οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (78,6%) έχουν συμμετάσχει στην επιμόρφωση Β’ 

επιπέδου, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό (21,4%) δεν έχει καμία επιμόρφωση στις ΤΠΕ 

(Πίνακας 7). 

 

Πίνακας 3. 

Κατανομή του δείγματος (Ν=14) ως προς την ηλικία 

Ηλικιακή ομάδα n % 

31-40 1 7.1 

41-50 9 64.3 

51 και πάνω 4 28.6 

Σύνολο 14 100 

 

 

Διάγραμμα 2: Κατανομή του δείγματος (Ν=14) ως προς την ηλικία 

 

 

 

 

 

7,1

64,3

28,6

Ηλικιακή ομάδα

31-40 41-50 51 και πάνω
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Πίνακας 4. 

Κατανομή του δείγματος (Ν=14) ως προς τα έτη υπηρεσίας 

Έτη υπηρεσίας n % 

11-20 11 78,6 

21-30 3 21,4 

Σύνολο 14 100  

 

 

Πίνακας 5. 

 

Κατανομή του δείγματος (Ν=14) ως προς το ίδρυμα αποφοίτησης 

Ίδρυμα αποφοίτησης n % 

ΑΕΙ 9 64,3 

ΤΕΙ  5 35,7 

Πίνακας 6. 

Κατανομή του δείγματος (Ν=14) ως προς την κατοχή μεταπτυχιακού 

Μεταπτυχιακός τίτλος n % 

ναι 10 71,4 

όχι 4 28,6 

 

Πίνακας 7. 

Κατανομή του δείγματος (Ν=14) ως προς την επιμόρφωση στις ΤΠΕ 

Επιμόρφωση στις ΤΠΕ n % 

Δεν έχω επιμορφωθεί 3 21,4 

Α’ Επίπεδο 0 0 

Β’ Επίπεδο  11 78,6 

Σύνολο 14 100  
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5.2 Η Τεχνολογική Γνώση(ΤΓ) 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η ανάλυση των δεδομένων των 

συνεντεύξεων των εκπαιδευτικών σχετικά με το επίπεδο εξοικείωσης και κατάκτησης 

της Τεχνολογικής Γνώσης από τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής, την ικανότητα 

επίλυσης τεχνικών προβλημάτων και της γνώσης διάφορων εργαλείων ΤΠΕ.  

Η ανάλυση περιεχομένου των συνεντεύξεων διαπίστωσε ότι στην πλειοψηφία 

τους οι ερωτώμενοι κρίνουν πως οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν με ευχέρεια πληθώρα εργαλείων των ΤΠΕ  όπως είναι οι εφαρμογές 

γραφείου, το διαδίκτυο, οι παρουσιάσεις κτλ. Ωστόσο, πολλοί πιστεύουν ότι οι γνώσεις 

τους για νέα αντικείμενα όπως η ρομποτική δεν είναι επαρκείς. Οι ραγδαίες εξελίξεις 

της τεχνολογίας καθιστούν τις γνώσεις τους πεπερασμένες και επιβάλλουν τη διαρκή 

ανανέωσή τους. Στην ερώτηση που ακολουθεί διαπιστώνονται όλα τα παραπάνω 

δεδομένα μέσα από τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων (Αποσπάσματα 1, 2, 3,4,5). 

 

Ε: Κατά την άποψή σας, οι εκπαιδευτικοί του κλάδου Πληροφορικής  έχουν 

αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες να χρησιμοποιούν εργαλεία ΤΠΕ όπως οι 

εφαρμογές γραφείου, το διαδίκτυο, οι παρουσιάσεις, τα γραφικά περιβάλλοντα 

προγραμματισμού, ρομποτικές διατάξεις κλπ; 

 

Απόσπασμα 1 (Συμμετέχων 2):  Πιστεύω ότι οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής έχουν 

τουλάχιστον τις βασικές γνώσεις πάνω στα προαναφερθέντα εργαλεία. Δυστυχώς όπως 

και μας είπαν στη σχολή, «κάθε 4 χρόνια, χάνουμε το 40-50% των γνώσεών μας, λόγω 

της καλπάζουσας εξέλιξης της τεχνολογίας. 

 

Απόσπασμα 2 (Συμμετέχων 4): Ναι, νομίζω η πλειοψηφία έχει τις γνώσεις  και τις 

δεξιότητες  για να χρησιμοποιεί εργαλεία ΤΠΕ περισσότερο όμως εφαρμογές γραφείου, 

παρουσιάσεων  και διαδικτύου και λιγότερο ρομποτικών διατάξεων. Όσο πιο καινούριο 

είναι ένα εργαλείο τόσο λιγότεροι οι συνάδελφοι που έχουν τις γνώσεις. Γενικά η 

επιστήμη εξελίσσεται πολύ γρήγορα. 

 

Απόσπασμα 3 (Συμμετέχων 5): Όσον αφορά τη ρομποτική, είναι κάτι νέο για εμάς και 

δεν το έχουμε διδαχθεί ως τώρα. Έχω τελειώσει το τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ 

Θεσσαλονίκης το 2002 ως Μηχανικός Πληροφορικής. Με την Ρομποτική, τότε, είχε 

ασχοληθεί μόνον το τμήμα Αυτοματισμού και όχι το δικό μου. 
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Απόσπασμα 4 (Συμμετέχων 6) : Γενικά ναι μπορούν να χρησιμοποιούν εργαλεία ΤΠΕ. 

Όσον αφορά τη ρομποτική, όμως είναι κάτι νέο για εμάς και δεν το έχουμε διδαχθεί ως 

τώρα. 

 

Απόσπασμα 5 (Συμμετέχων 8) : Αναφορικά με τις ρομποτικές διατάξεις, αν και 

μικρός, αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των εκπαιδευτικών που επιχειρούν να τις 

ενσωματώσουν στη διδασκαλία τους. Βασικός, επίσης, ανασταλτικός παράγοντας για 

τη χρήση τους είναι ότι τα σχολεία δεν διαθέτουν αντίστοιχο εξοπλισμό και αδυνατούν 

να τον προμηθευτούν λόγω κόστους. 

Αρκετοί από τους ερωτώμενους ανέδειξαν ως θεμέλια για την απόκτηση νέων 

γνώσεων και την κατάκτηση πρωτοπόρων εργαλείων όπως τη ρομποτική, τις γνώσεις 

και τις δεξιότητες που απέκτησαν από την πανεπιστημιακή τους εκπαίδευση. Πιο 

συγκεκριμένα, τα αποσπάσματα που ακολουθούν αποτυπώνουν τα παραπάνω 

αποτελέσματα: 

 

Απόσπασμα 6 (Συμμετέχων 1) : Κάθε φορά που προκύπτει ένα νέο τεχνολογικό 

εργαλείο, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί της ειδικότητάς μας βασίζονται στις γνώσεις 

που έχουν από το πανεπιστήμιο. Αυτές χρησιμοποιούμε για να μάθουμε.  

 

Απόσπασμα 7 (Συμμετέχων 5): Οι βασικές μας γνώσεις είναι πολύ σημαντικές για να 

μάθουμε να χρησιμοποιούμε νέα εργαλεία. Όσο δύσκολο και αν είναι κάτι, αν 

αξιοποιήσει κάποιος τις προηγούμενες γνώσεις του και έχει επιμονή θα τα καταφέρει. 

 

Τέλος, η πλειοψηφία των ερωτώμενων τόνισε την ανυπαρξία επιμορφωτικών 

προγραμμάτων που θα ενίσχυαν την Τεχνολογική Γνώση των εκπαιδευτικών. 

Παράλληλα, κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς ανέδειξαν ως σημαντικούς παράγοντες 

απόκτησης νέων γνώσεων τον επαγγελματισμό και τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας (Αποσπάσματα 8,9,10,11,12). 

 

Απόσπασμα 8 (Συμμετέχων 3): Δυστυχώς, το Υπουργείο δεν δίνει την ευκαιρία για 

περαιτέρω εκπαίδευση με σύγχρονα σεμινάρια πάνω στα νέα θέματα-τομείς 

πληροφορικής. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί έχουν τις βασικές γνώσεις, έχουν 

δηλαδή τα εφόδια, από κει και πέρα είναι στον χαρακτήρα και στον επαγγελματισμό 
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του καθενός, να εκσυγχρονίζει και να επικαιροποιεί τις γνώσεις του σε θέματα 

πληροφορικής, αλλά και της διδακτικής.  

 

Απόσπασμα 9 (Συμμετέχων 8) : Αρκετές φορές οι γνώσεις που αποκτούν οι 

εκπαιδευτικοί δεν γίνονται με κάποια συστηματική ή επίσημη προσπάθεια. Εννοώ τα 

σεμινάρια. Αντίθετα, οι περισσότεροι αποκτούν κάποιες από τις παραπάνω γνώσεις είτε 

εμπειρικά είτε από προσωπικό ενδιαφέρον. 

 

Απόσπασμα 10 (Συμμετέχων 10) : Ακόμη και αν δεν έχουν τις γνώσεις σχετικά με ένα 

θέμα, έχουν ωστόσο τις ικανότητες να το διερευνήσουν και να εμβαθύνουν σε αυτό 

ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τους. 

Απόσπασμα 11 (Συμμετέχων 12) : Αν και προσπάθησα να ασχοληθώ μόνος μου, ως 

χόμπι με τη ρομποτική δυστυχώς πέτυχα πολύ λίγα σε περίπου ενάμισι χρόνο. Σίγουρα 

σ’ αυτό δεν βοήθησαν οι όποιες υποχρεώσεις είχα (εργασιακές, οικογενειακές, κτλ). 

Αναγκάστηκα πέρυσι να αιτηθώ σε ένα σεμινάριο ρομποτικής με arduino επί πληρωμή 

για να μπορέσω να μάθω αυτά που θέλω.  

 

Απόσπασμα 12 (Συμμετέχων 14) : Δυστυχώς, δεν υπάρχει κάποιο κεντρικά 

οργανωμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης που να εστιάζει στη διδασκαλία τεχνολογικών 

εργαλείων.  

 

Σχετικά με την ικανότητά τους να επιλύουν τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν 

κατά τη διδασκαλία η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών απάντησε θετικά. Σύμφωνα με τις 

απαντήσεις τους οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής έχουν κατακτήσει την Τεχνολογική 

Γνώση και μπορούν να την χρησιμοποιούν για την επίλυση διάφορων προβλημάτων 

(Αποσπάσματα 13,14).  

 

Ε: Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου Πληροφορικής  είναι σε θέση να  επιλύουν 

ανακύπτοντα τεχνικά προβλήματα (π.χ. κατά τη χρήση διαδραστικών πινάκων - 

βίντεοπροβολέων, ρομποτικών διατάξεων); 

 

Απόσπασμα 13 (Συμμετέχων 1) : Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών (πάνω 

από 80%) νομίζω ότι έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες να επιλύουν τα 

τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν κατά την χρήση του εξοπλισμού των Τ.Π.Ε. 
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Απόσπασμα 14 (Συμμετέχων 3) : Ναι, νομίζω ότι μπορούν να επιλύσουν το 

μεγαλύτερο μέρος των τεχνικών προβλημάτων. 

 

Μάλιστα τρεις από τους ερωτώμενους έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της 

τεχνικής υποστήριξης τονίζοντας ότι αναγκάζονται να επιλύσουν τα διάφορα 

προβλήματα αφού δεν υπάρχει τεχνική υποστήριξη (Αποσπάσματα 15,16,17). 

Χαρακτηριστικά ανέφεραν:  

 

Απόσπασμα 15 (Συμμετέχων 5) :Ναι, γιατί οι πληροφορικοί ειδικά στα σχολεία 

είμαστε εκτός από  δάσκαλοι και προγραμματιστές και οι τεχνικοί που πρέπει να 

επιλύουν όλα τα τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν.   

 

Απόσπασμα 16 (Συμμετέχων 6) : Ναι, έχουν τις γνώσεις να επιλύσουν τα προβλήματα 

που προκύπτουν αν και κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε να είναι υπεύθυνοι γι’ αυτό. 

Ακόμη και προβλήματα που προκύπτουν σε άλλους συναδέρφους τα λύνουμε εμείς. Θα 

έπρεπε να υπάρχει ανάλογη τεχνική υποστήριξη στα σχολεία.  

 

Απόσπασμα 17 (Συμμετέχων 10) : Νομίζω ότι είναι σε θέση να επιλύουν βασικά 

τεχνικά προβλήματα αναγκαστικά αφού δεν υπάρχει κάποια υπηρεσία για τεχνική 

υποστήριξη. 

 

Ωστόσο, πολλοί εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι η επίλυση των τεχνικών 

προβλημάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό τόσο από το αντικείμενο όσο και από την 

προσωπική τεχνική κατάρτιση και το προσωπικό ενδιαφέρον. Όπως φάνηκε από τις 

απαντήσεις τους, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλύουν προβλήματα που σχετίζονται 

με αντικείμενα στα οποία έχουν εξοικειωθεί, αλλά η επίλυση πιο εξειδικευμένων 

αντικειμένων όπως οι ρομποτικές διατάξεις απαιτεί πιο ειδικές γνώσεις. Τέτοιες 

γνώσεις δεν έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί, αλλά κυρίως όσοι έχουν ασχοληθεί με τα 

συγκεκριμένα αντικείμενα και έχουν αποκτήσει εμπειρία. Όμως ο αριθμός των 

εκπαιδευτικών που διαθέτει τέτοιες γνώσεις είναι αρκετά περιορισμένος. Επομένως,  

(Αποσπάσματα 18,19,20,21) 
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Απόσπασμα 18 (Συμμετέχων 7) : Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ναι, αυτό ισχύει και 

για κάθε λογής εξοπλισμό που υπάρχει στην σχολική μονάδα, αν και εξαρτάται αρκετά 

από το βαθμό τεχνικής κατάρτισης του καθενός. 

 

Απόσπασμα 19 (Συμμετέχων 11) : Για όλα αυτά που συμβαίνουν σε μια σχολική τάξη, 

πιστεύω πως ναι είναι, έχουν τις γνώσεις. Τώρα σχετικά με ρομποτικές διατάξεις 

αμφιβάλλω. Ίσως μόνον όσοι συνάδελφοι έχουν απασχοληθεί με το αντικείμενο αυτό, 

ως μάθημα ή  ως προσωπικό χόμπι. Όμως, και αυτοί πιστεύω ότι δεν περνούν το 10% 

των συναδέλφων πληροφορικής. 

 

Απόσπασμα 20 (Συμμετέχων 12) : Όσοι εκπαιδευτικοί διαθέτουν στα σχολεία τους τα 

παραπάνω μέσα και τα χρησιμοποιούν και οι ίδιοι, είναι σε θέση ν’ ανταπεξέλθουν 

αρκετά αποτελεσματικά στην επίλυση τεχνικών ζητημάτων. Και σ’ αυτόν τον τομέα 

όμως απουσιάζει η συστηματική επιμόρφωση, ώστε να επικαιροποιούν οι εκπαιδευτικοί 

τις γνώσεις τους σχετικά με τα νέα τεχνολογικά μέσα, και επαφίεται στο προσωπικό 

ενδιαφέρον ή στην αίσθηση καθήκοντος του εκπαιδευτικού η περαιτέρω ενασχόληση.    

 

Απόσπασμα 21 (Συμμετέχων 14) : Τεχνικά προβλήματα που αφορούν τους 

διαδραστικούς πίνακες, βιντεοπροβολείς και ηλεκτρονικούς υπολογιστές μπορούν να τα 

αντιμετωπίσουν πιο εύκολα από ότι προβλήματα ρομποτικών διατάξεων. Για τις 

ρομποτικές διατάξεις χρειάζεται περισσότερος χρόνος, αλλά και εμπειρία. 

 

Όσον αφορά τον ρόλο της Τεχνολογικής Γνώσης στην εκπαιδευτική διαδικασία οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Η γνώση και η 

χρήση των διάφορων εργαλείων μπορεί να δώσει νέες προεκτάσεις στη διδασκαλία, να 

την κάνει πιο ενδιαφέρουσα,  να διατηρήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών ή 

ακόμη και να τη συμπληρώσει. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ παρατηρείται από πολλές 

ειδικότητες εκπαιδευτικών. Ειδικά μετά την επιμόρφωσή τους στο Β’ επίπεδο είναι 

πολλοί οι εκπαιδευτικοί που αισθάνονται πιο σίγουροι και χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στη 

μαθησιακή διαδικασία έχει αυξηθεί αρκετά (Αποσπάσματα 1,2,3,4,5,6).  

 

Ε: Πιστεύετε ότι η σε βάθος γνώση των εργαλείων ΤΠΕ βοηθά τους 

εκπαιδευτικούς στην εκπαιδευτική διαδικασία; 
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Απόσπασμα 1 (Συμμετέχων 1) : Τα εργαλεία ΤΠΕ χωρίς αμφισβήτηση βοηθούν τους 

εκπαιδευτικούς στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το ξέρουν όλοι, ακόμα και αυτοί που 

δεν είναι Πληροφορικής. Ο συνδυασμός οπτικοακουστικών ερεθισμάτων (εικόνα, ήχος, 

βίντεο και συνδυασμός τους) προάγει το εκπαιδευτικό έργο. Το μάθημα γίνεται πιο 

ενδιαφέρον, πιο στοχευμένο, και καλύπτει πολύ καλύτερα τους εκπαιδευτικούς 

στόχους. 

 

Απόσπασμα 2(Συμμετέχων 3) : Πιστεύω ότι η γνώση των ΤΠΕ βοηθά τους 

εκπαιδευτικούς να εμπλουτίσουν τα μαθήματά τους με ενδιαφέρουσες δραστηριότητες 

και να κερδίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών τους. Η επιμόρφωση στις ΤΠΕ βοήθησε 

πολύ σ’ αυτό. 

 

Απόσπασμα 3 (Συμμετέχων 5) : Σίγουρα βοηθάει, διότι τους παρέχει πλήθος 

εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να  

προσφέρουν στους μαθητές νέους τρόπους προσέγγισης της γνώσης και να 

διατηρήσουν το ενδιαφέρον τους αμείωτο. Ειδικά  στην επιμόρφωση Β’ επιπέδου 

μάθαμε τη χρήση πολλών τέτοιων εργαλείων. 

 

Απόσπασμα 4 (Συμμετέχων 6) : Ναι, πιστεύω ότι η σε βάθος γνώση των εργαλείων 

ΤΠΕ βοηθά τους εκπαιδευτικούς στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς τα ψηφιακά 

μέσα αφενός εμπλουτίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία με ανεξάντλητες πηγές 

εκπαιδευτικού υλικού και εργαλεία επικοινωνίας, παρέχουν περιβάλλοντα, όπου η 

μάθηση προκύπτει μέσα από την ανακάλυψη, διερεύνηση και οικοδόμηση της γνώσης 

από τον ίδιο το μαθητή, υποστηρίζουν μαθητές με διαφορετικά μαθησιακά στυλ, και 

επομένως μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της διδακτικής και μαθησιακής 

διαδικασίας. 

 

Απόσπασμα 5 (Συμμετέχων 11) : Πιστεύω ότι η σε βάθος γνώση των εργαλείων ΤΠΕ 

βοηθά τους εκπαιδευτικούς στην εκπαιδευτική διαδικασία, γιατί μπορεί να γίνει το 

μάθημα ποιο κατανοητό και εύκολο.  

 

Απόσπασμα 6 (Συμμετέχων 12) : Εμφανίζονται συνέχεια νέα εργαλεία ΤΠΕ οπότε 

πρέπει να οι Πληροφορικοί να χρησιμοποιούν συνέχεια νέα εργαλεία για εμπλουτισμό 

των μαθημάτων τους ειδικά εργαλεία WEB2 φυσικά να τα γνωρίζουν σε βάθος. Πάνω 

σ’ αυτό το πλαίσιο η εκπαιδευτική διαδικασία ενισχύεται και ανανεώνεται. 
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Ωστόσο, ένα ερωτώμενος τόνισε ότι η βαθιά γνώση των δυνατοτήτων ενός 

εργαλείου των ΤΠΕ είναι απαραίτητη μόνο όταν ο εκπαιδευτικός το χρησιμοποιεί  ως 

μέσο διδασκαλίας. Αντίθετα, όταν στοχεύει στη διδασκαλία του ίδιου του εργαλείου, 

τότε μεγαλύτερη σημασία έχει η καλή γνώση των διδακτικών μεθόδων που θα 

βοηθήσουν στην εκμάθησή του (Απόσπασμα 7). 

 

 Απόσπασμα 7 (Συμμετέχων 14) : Εξαρτάται από τη χρήση για την οποία 

προορίζονται. Η σε βάθος γνώση των εργαλείων ΤΠΕ, κατά τη χρήση τους ως εργαλεία 

από  τον εκπαιδευτικό, βοηθάει να γίνει πιο αποτελεσματική η εκπαιδευτική διαδικασία 

με την αξιοποίηση όλου του εύρους των δυνατοτήτων τους. Αν, όμως, η διδασκαλία 

αφορά την εκμάθηση των συγκεκριμένων εργαλείων αυτών καθαυτών από τους 

μαθητές, έχει μεγαλύτερη σημασία η επιλογή των διδακτικών μεθόδων και τεχνικών για 

την παρουσίασή τους και όχι τόσο η σε βάθος διερεύνηση των δυνατοτήτων τους. 

 

5.3 Η Παιδαγωγική Γνώση (ΠΓ) 

Εξετάζοντας την Παιδαγωγική Γνώση των συμμετεχόντων η πλειοψηφία τους 

θεωρεί ότι η εκπαιδευτική εμπειρία βοηθά πολύ στον εντοπισμό και την αναγνώριση 

των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα της 

πληροφορικής. Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί μέσα από συζητήσεις μπορούν να 

καταλάβουν τις παρανοήσεις των μαθητών και να σχεδιάσουν τις κατάλληλες 

δραστηριότητες για την υπέρβασή τους. Όπως όμως επισημαίνουν οι συχνές αλλαγές 

στα αναλυτικά προγράμματα και το πλήθος των διδακτικών αντικειμένων δεν 

επιτρέπουν τη γνώση όλων των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να εντοπίζουν νέες δυσκολίες κατά τη διδασκαλία που 

δεν είχαν προβλέψει (Αποσπάσματα 1,2,3,4,5,6).  

 

Ε: Γνωρίζετε  τις συνήθεις δυσκολίες και παρανοήσεις των μαθητών σας  στα 

επιμέρους διδακτικά αντικείμενα της ειδικότητά σας; 

Απόσπασμα 1 (Συμμετέχων 2) : Προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι ένα προσόν που 

αποκτάται με τα χρόνια, χρειάζεται εμπειρία. 

 

Απόσπασμα 2 (Συμμετέχων 3) : Νομίζω ότι μετά από 20ετή εμπειρία τις γνωρίζω, όχι 

όμως όλες. 
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Απόσπασμα 3 (Συμμετέχων 6) : Δεν γνωρίζω όλες τις δυσκολίες δεδομένου ότι 

εργάζομαι σε ΕΠΑΛ και υπάρχουν πολλά μαθήματα ειδικότητας. 

 

Απόσπασμα 4 (Συμμετέχων 7) : Γνωρίζω τις κυριότερες δυσκολίες που συναντούν οι 

μαθητές στα περισσότερα διδακτικά αντικείμενα. Κατά την πορεία του μαθήματος 

όμως αρκετές  φορές, διαπιστώνουμε ότι εμφανίζονται νέες δυσκολίες που δεν είχαν 

προβλεφθεί ή δεν ήταν γνωστές. 

 

Απόσπασμα 5 (Συμμετέχων 9) : Σε πολλές περιπτώσεις ναι τις γνωρίζω, αλλά πάντα 

ενθαρρύνω με πολλές ερωτήσεις για επίλυση αποριών και διευκόλυνση της κατανόησης 

των αντικειμένων του μαθήματος.  Προσπαθώ να κάνω το μάθημα με  τέτοιο τρόπο, 

ώστε να απαλείφονται όλες οι δυσκολίες και παρανοήσεις. 

 

Απόσπασμα 6 (Συμμετέχων 13) : Έχουν μελετηθεί και έχει δοθεί μεγαλύτερη έμφαση 

στις δυσκολίες και στις παρανοήσεις των μαθητών σχετικά με το μάθημα του 

προγραμματισμού. Στα ΕΠΑΛ που υπάρχει πληθώρα άλλων μαθημάτων και 

αντικειμένων και δεδομένου ότι αρκετά συχνά αναθεωρείται το πρόγραμμα σπουδών 

διδάσκοντας το μάθημα ανακαλύπτεις τις δυσκολίες και με κουβέντα με τους μαθητές 

και τις κατάλληλες δραστηριότητες  προσπαθείς να τις ξεπεράσεις. 

 

Σχετικά με τον ρόλο της γνώσης των δυσκολιών και των παρανοήσεων που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές από τους εκπαιδευτικούς κατά τον σχεδιασμό των 

μαθημάτων η μεγαλύτερη ομάδα συμμετεχόντων εντάσσεται στην κατηγορία εκείνων 

που θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικός. Ειδικότερα, υπογραμμίζουν ότι ο σχεδιασμός 

της διδασκαλίας πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις δυσκολίες και τις παρανοήσεις των 

μαθητών και να περιλαμβάνει δραστηριότητες που συμβάλλουν στη μείωσή τους. 

Εξάλλου, μια σημαντική αρχή της παιδαγωγικής είναι η προσαρμογή της διδασκαλίας 

ανάλογα με τις συνθήκες (Απόσπασμα 7,8,9,10,11). 

 

Ε: Θεωρείτε ότι παίζει ρόλο η γνώση των δυσκολιών και παρανοήσεων  των 

μαθητών από τους εκπαιδευτικούς κατά τον σχεδιασμό  των μαθημάτων; 

 

Απόσπασμα 7 (Συμμετέχων 2): Οπωσδήποτε. Δεν μπορείς να διδάξεις σε κάποιον, αν 

δεν ξέρεις τις δυσκολίες αντιμετωπίζει για να σε καταλάβει. Μόνον έτσι μπορείς 
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πραγματικά να διδάξεις. Πιστεύω μάλιστα, ότι είναι χρέος του εκπαιδευτικού να το 

κάνει. 

 

Απόσπασμα 8 (Συμμετέχων 3) : Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και πρέπει οι 

δραστηριότητες να δημιουργούνται ώστε να ξεπερνιούνται οι παρανοήσεις. 

 

Απόσπασμα 9 (Συμμετέχων 5) : Πιστεύω ότι για να επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι, 

πρέπει οι γνωστές παρανοήσεις να έχουν κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό του μαθήματος 

και αν είναι δυνατόν να υπάρχει πρόβλεψη για  πιθανές δυσκολίες που θα εμφανιστούν 

κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

Απόσπασμα 10 (Συμμετέχων 8) : Ναι γιατί  όταν κάνεις μάθημα πρέπει να μπορούν να 

σε παρακολουθούν το μεγαλύτερο ποσοστό  των  μαθητών. 

 

Απόσπασμα 11 (Συμμετέχων 11) : Σίγουρα η καλή γνώση των δυσκολιών και 

παρανοήσεων των μαθητών επηρεάζει θετικά τον τρόπο σχεδιασμού καθώς και τη 

διεξαγωγή των μαθημάτων. Απαιτείται η δαπάνη αρκετού χρόνου για τον ορθό 

σχεδιασμό μαθημάτων. 

 

Μελετώντας τον βαθμό στον οποίο οι εκπαιδευτικοί προσαρμόζουν τις διδακτικές 

τους τεχνικές στις μαθησιακές ανάγκες όλοι απάντησαν θετικά. Οι εκπαιδευτικοί 

γνωρίζοντας τις ανάγκες των μαθητών τους προσπαθούν να επιλέξουν την κατάλληλη 

διδακτική τεχνική ώστε να κάνουν τη διδασκαλία τους πιο αποτελεσματική. Μόνο ένας 

ερωτώμενος υποστήριξε ότι η επιλογή των διδακτικών τεχνικών δεν γίνεται με 

μοναδικό κριτήριο τις ανάγκες των μαθητών, αλλά και με τη διαθεσιμότητα των 

τεχνολογικών εργαλείων, ενώ ένας ακόμη τόνισε την σπουδαιότητα της επιμόρφωσης 

και τις ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ συναδέρφων (Αποσπάσματα 

12,13,14,15,16). 

 

Ε: Μπορείτε να προσαρμόσετε τις διδακτικές σας τεχνικές, στις ανάγκες των 
μαθητών σας;  

 

Απόσπασμα 12 (Συμμετέχων 1) : Προσπαθώ να το κάνω και να προσαρμόσω το 

μάθημα ανάλογα με το τμήμα που θα το διδαχθεί. 

 



53 
 

Απόσπασμα 13 (Συμμετέχων 5) : Προσπαθώ εις το μέγιστο δυνατό. Βέβαια οι ανάγκες 

αυτές μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία, τα ατομικά βιώματα των μαθητών 

αλλά και όλη την εκπαιδευτική «δουλειά» που έχει γίνει από παλαιότερες χρονιές, κ.α. 

 

Απόσπασμα 14 (Συμμετέχων 6) : Ναι, νομίζω σε ικανοποιητικό βαθμό έχω την 

ικανότητα να προσαρμόσω τις τεχνικές που χρησιμοποιώ στην εκπαιδευτική 

διδασκαλία ανάλογα με το επίπεδο και τις ανάγκες των μαθητών του κάθε τμήματος. 

 

Απόσπασμα 15 (Συμμετέχων 13) : Ως ένα βαθμό ναι, αν και η επιτυχία εξαρτάται από 

τη σύνθεση του κάθε τμήματος. Σημαντικό ρόλο στην επιτυχή προσαρμογή παίζει η 

επιμόρφωση και κυρίως η ανταλλαγή καλών πρακτικών με άλλους συναδέλφους. 

 

Απόσπασμα 16 (Συμμετέχων 14) : Και ναι και όχι. Οι διδακτικές τεχνικές εξαρτώνται 

και από την ύπαρξη και χρήση της σωστής τεχνολογίας (νέοι Η/Υ, βιντεοπροβολέας, 

υπάρχοντα φυλλάδίων, χρήση προγράμματος διαχείρισης της τάξης). Αν δεν υπάρχουν 

κάποια από τα παραπάνω στοιχεία διαθέσιμα, οι ανάγκες των μαθητών δυστυχώς θα 

καλυφτούν με ανεπαρκείς τεχνικές διδασκαλίας. 

 

Στην τελευταία ερώτηση της αυτής της ενότητας διερευνήθηκε η συμβολή της 

γνώσης των διδακτικών τεχνικών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σύμφωνα με τις 

απαντήσεις των συμμετεχόντων η γνώση των διδακτικών τεχνικών, των 

πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων τους, είναι πολύ σημαντική. Ο εκπαιδευτικός 

γνωρίζοντας τις ανάγκες της τάξης του, αλλά και τους στόχους που επιδιώκει να 

επιτευχθούν, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την κατάλληλη ή ακόμη και να συνδυάσει 

τεχνικές, ώστε να κάνει τη μάθηση πιο αποτελεσματική. Παρακάτω παρουσιάζονται 

κάποια αποσπάσματα από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών (Αποσπάσματα 17,18,19): 

 

Ε: Κατά πόσο πιστεύετε ότι βοηθά τους εκπαιδευτικούς η γνώση των διδακτικών 

στρατηγικών  στην εκπαιδευτική διαδικασία;   

 

Απόσπασμα 17 (Συμμετέχων 3) : Η γνώση διδακτικών στρατηγικών διδασκαλίας 

βοηθάει τον εκπαιδευτικό στο να οργανώνει τις δραστηριότητες της διδασκαλίας του 

για να επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι. Νομίζω ότι όλοι χρησιμοποιούμε διάφορες 

στρατηγικές στη διδασκαλία μας για να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να συνδέσουν 
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την νέα γνώση με την προϋπάρχουσα, και με διάφορες δραστηριότητες να γίνει η νέα 

γνώση κτήμα τους και να κινητοποιηθεί η σκέψη τους. 

 

Απόσπασμα 18 (Συμμετέχων 9) : Η γνώση των διδακτικών στρατηγικών  που 

χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι καθοριστικής σημασίας για την 

δημιουργία μιας επιτυχημένης διδακτικής παρέμβασης στην τάξη.  

 

Απόσπασμα 19 (Συμμετέχων 12) : Είναι πολύ σημαντικό ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει 

τις διάφορες διδακτικές στρατηγικές που υπάρχουν. Έτσι ανάλογα με τους στόχους που 

θέλει να πετύχει μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετική στρατηγική, αλλά και  να 

προσαρμόζει το μάθημά του στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. 

 

5.4 Γνώση Περιεχομένου (ΓΠ) 

Σχετικά με την επικαιροποίηση των γνώσεών τους οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

δήλωσαν ότι είναι σχεδόν επιβεβλημένη καθώς οι εξελίξεις της τεχνολογίας είναι 

ραγδαίες και οι γνώσεις θεωρούνται γρήγορα ξεπερασμένες. Ο σύγχρονος 

εκπαιδευτικός δεν πρέπει να εφησυχάζεται, αλλά να επιδιώκει τη συνεχή ανανέωση και 

διεύρυνση γνώσεων για να γίνεται πιο αποτελεσματικός. Μάλιστα, ένας από τους 

ερωτώμενος υπογράμμισε την ανάγκη μιας κεντρικά οργανωμένης επιμορφωτικής 

διαδικασίας. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών επικαιροποιεί τις γνώσεις τους 

τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο, ίσως και συχνότερα ανάλογα με το θέμα του 

σεμιναρίου. Όπως, αναφέρουν, βασικό εμπόδιο για την επικαιροποίηση των γνώσεών 

τους είναι οι οικογενειακές υποχρεώσεις και η έλλειψη χρόνου, ενώ σε κάποιες 

περιπτώσεις αποτρεπτικά λειτούργησε και η υπηρεσιακή τους κατάσταση, αφού λόγω 

απόσπασης σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δεν είχαν τη δυνατότητα επιμόρφωσης. Ο 

τρόπος επικαιροποίησης που προτιμούν οι εκπαιδευτικοί ποικίλλει. Ανάμεσα στα πιο 

επιθυμητά είναι τα δια ζώσης σεμινάρια, τα εξ΄ αποστάσεως, τα forum και η συμμετοχή 

σε συνέδρια (Αποσπάσματα 1,2,3,4,5,6). 

 

Ε: Πόσο συχνά επικαιροποιειτε τις γνώσεις σας  σχετικά με το επιστημονικό σας 

αντικείμενο; 

 

Απόσπασμα 1 (Συμμετέχων 1) : Λόγω της ειδικότητάς μου (ΠΕ19 Πληροφορικής), 

επιβάλλεται η επικαιροποίηση των γνώσεων μου, και προσπαθώ να παρακολουθώ 

τουλάχιστον 1-2 φορές τον χρόνο σεμινάρια ή on-line μαθήματα. Η άποψή μου όμως 
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είναι ότι, θα έπρεπε να γίνεται κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας ή από τη 

Διεύθυνση εκπαίδευσης, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κατά βαθμίδα και 

ειδικότητα. 

 

Απόσπασμα 2 (Συμμετέχων 4) : Για τον εκπαιδευτικό Πληροφορικής είναι απολύτως 

απαραίτητο να επικαιροποιεί τις γνώσεις του, καθώς οι εξελίξεις στον χώρο είναι 

ραγδαίες. Είναι πολύ σημαντικό το να μην εφησυχάζει κανείς, αλλά να προσπαθεί 

συνεχώς να διευρύνει τις γνώσεις του και να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο χώρο 

εργασίας του. Παρακολουθώ πολύ συχνά επιμορφωτικές ημερίδες και σεμινάρια, για να 

τα αξιοποιήσω  στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

Απόσπασμα 3 (Συμμετέχων 7) : Προσπαθώ να ενημερώνομαι γιατί η πληροφορική 

είναι η επιστήμη που συνεχώς εξελίσσεται. Περισσότερο προτιμώ τα εξ΄ αποστάσεως 

σεμινάρια καθώς είναι πιο ευέλικτα και δεν απαιτούν μετακίνηση. Δυστυχώς η έλλειψη 

χρόνου και οι οικογενειακές υποχρεώσεις δυσκολεύουν την κατάσταση. 

 

Απόσπασμα 4 (Συμμετέχων 12) : Η επικαιροποίηση είναι απαραίτητη. Προσωπικά 

συμμετέχω σε διάφορα forum της ειδικότητας ή σεμινάρια και  μερικές φορές σε 

διάφορα συνέδρια.  

 

Απόσπασμα 5 (Συμμετέχων 13) : Τα προηγούμενα χρόνια θα έλεγα σπάνια, διότι 

εργαζόμουν με απόσπαση σε γραφεία και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Τα τελευταία 

χρόνια όμως, το επιδιώκω ετησίως. Πέρυσι έκανα το Β1 επίπεδο. Φέτος παρακολουθώ 

σεμινάριο Ρομποτικής στο ΠΑΜΑΚ, καθώς και δεύτερο σεμινάριο για εκπαιδευτικούς 

πληροφορικής με στόχο την ενσωμάτωση της Ρομποτικής στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (του μαθήματος ΤΠΕ) 

 

Απόσπασμα 6 (Συμμετέχων 14) : Φυσικά, και πρέπει να επικαιροποιώ τις γνώσεις μου 

και προσπαθώ να το κάνω όσο συχνά μου το επιτρέπουν οι οικογενειακές μου 

υποχρεώσεις και όποτε βρίσκω κάποιο σεμινάριο που με ενδιαφέρει. 

 

Η μεγαλύτερη μερίδα των εκπαιδευτικών ανήκουν σε εκείνους που αναπτύσσουν 

επικαιροποιημένες και νέες δραστηριότητες  και τις εντάσσουν στα περιεχόμενα των 

μαθημάτων τους. Αρκετές φορές αυτό εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα των 

παλιών δραστηριοτήτων και τη διάθεση του εκπαιδευτικού να εφαρμόσει νέες γνώσεις 
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που έχει αποκτήσει. Επιπλέον, κάποιες φορές ο σχεδιασμός νέων δραστηριοτήτων 

απαιτεί την αφιέρωση πολύ προσωπικού χρόνου και λειτουργεί αποτρεπτικά. Πάντως, 

όταν οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν νέες δραστηριότητες συνήθως αξιοποιούν τις γνώσεις 

τους που έχουν κατακτήσει, αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο ή παρόμοιες 

δραστηριότητες από ιστοσελίδες συνάδερφων με σκοπό πάντα να τις προσαρμόσουν 

στις ανάγκες των συγκεκριμένων μαθητών τους(Αποσπάσματα 7,8,9,10,11,12).  

 

Ε: Είστε σε θέση να αναπτύξετε επικαιροποιημένες δραστηριότητες στην τάξη ως 

προς το περιεχόμενο των μαθημάτων και να τις  προσαρμόσετε  στις ανάγκες -

δυνατότητες των μαθητών σας; 

 

Απόσπασμα 7 (Συμμετέχων 2) : Φροντίζω να ανανεώνω τα σχέδια μαθήματος με νέες 

δραστηριότητες και τεχνικές και να τα προσαρμόζω ανάλογα σε κάθε τμήμα. Κάτι 

τέτοιο όμως δεν είναι δυνατόν να γίνεται συνεχώς διότι απαιτεί πολύ δουλειά από 

μέρους του εκπαιδευτικού και επιπλέον όταν κάποιες δραστηριότητες εξυπηρετούν 

πολύ καλά τους διδακτικούς στόχους, δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να 

αντικατασταθούν. Μπορούν να εμπλουτιστούν εφόσον είναι εφικτό. 

 

Απόσπασμα 8 (Συμμετέχων 4) : Νομίζω ότι έχω την ικανότητα να προσαρμόσω το 

περιεχόμενο των  δραστηριοτήτων των φύλλων εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες και 

τις δυνατότητες των μαθητών μου. Αυτό που λείπει από μένα και νομίζω και από 

πολλούς συναδέλφους είναι ο απαραίτητος χρόνος για την προετοιμασία και την 

τροποποίηση κάθε φορά των δραστηριοτήτων.  

 

Απόσπασμα 9 (Συμμετέχων 7) : Νομίζω πως ναι, εδώ μπορώ να πω ότι είχα αρκετή 

βοήθεια από το διαδίκτυο καθώς και από ιστοσελίδες άλλων συναδέλφων. 

 

Απόσπασμα 10 (Συμμετέχων 8) : Πιστεύω σε ικανοποιητικό βαθμό το καταφέρνω. 

Νομίζω ότι κάθε εκπαιδευτικός πρέπει να το κάνει, γιατί οι ανάγκες των μαθητών 

διαφέρουν. Δεν μπορείς δηλαδή την ίδια δραστηριότητα να την δώσεις σε όλα τα 

τμήματα. 

 

Απόσπασμα 11 (Συμμετέχων 10) : Σε γενικές γραμμές ναι. Αλλά εξαιρετικά μεγάλο 

ρόλο σ’ αυτό παίζει ο χρόνος που έχει ένας εκπαιδευτικός Πληροφορικής καθώς και η 

διάθεση του για να δημιουργήσει κάτι νέο και να το δοκιμάσει στην τάξη. Δυστυχώς 
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κάθε Πληροφορικός για να καλύψει το ωράριο του τρέχει σε δύο σχολεία, όπου έχει τα 

εργαστήρια και πολλά στοιχεία της μηχανοργάνωσης του σχολείου υπό την ευθύνη του 

με αποτέλεσμα την αυξημένη κούραση εντός και εκτός σχολείου και την ανάλογη 

έλλειψη διάθεσης πολλές φορές να σχεδιάσει νέες δραστηριότητες. 

 

Απόσπασμα 12 (Συμμετέχων 13) : Προσπαθώ. Δεν ξέρω, εξαρτάται από τις 

δραστηριότητες. Για παράδειγμα, μετά από αυτήν την επιμόρφωση στο Arduino, θα 

προσπαθήσω αυτό το τετράμηνο να εντάξω την σχεδίαση κυκλωμάτων ρομποτικής με 

Arduino στο μάθημα της Ερευνητικής Εργασίας που κάνω στην Α λυκείου. 

 

5.5 Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (ΠΓΠ) 

Η τέταρτη ενότητα του ερωτηματολογίου μελέτησε την Παιδαγωγική Γνώση 

Περιεχομένου των εκπαιδευτικών. Όπως διαπιστώθηκε από τις απαντήσεις τους όλοι οι 

συμμετέχοντες θεωρούν πως μπορούν να σχεδιάζουν διδακτικές παρεμβάσεις στο 

διδασκόμενο αντικείμενο χρησιμοποιώντας τις πιο ενδεδειγμένες παιδαγωγικές 

μεθόδους. Σε αυτό φαίνεται πως συνέβαλλε σε πολύ μεγάλο βαθμό η επιμόρφωση Β’ 

επιπέδου στην οποία συμμετείχαν. Πιθανόν οι εκπαιδευτικοί εξοικειώθηκαν με τον 

σχεδιασμό διδακτικών σεναρίων και αισθάνονται πιο σίγουροι να συνδυάσουν το 

διδακτικό αντικείμενο με την κατάλληλη παιδαγωγική μέθοδο. Μόνο ένας ερωτώμενος 

δήλωσε ότι η επιλογή  και χρήση των καταλληλότερων παιδαγωγικών μεθόδων 

εξαρτάται αρκετά από τη γνώση του διδακτικού αντικειμένου. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η 

επιμόρφωσή του από το παρόν σεμινάριο που ήταν βασισμένο στην εφαρμογή της 

ΤΠΓΠ τον βοήθησε πολύ στην κατανόηση της λειτουργίας του Arduinoκαι πώς να το 

διδάξει στους μαθητές(Αποσπάσματα 1,2,3,4). 

 

Ε: Πιστεύετε ότι είστε  σε θέση να σχεδιάσετε διδακτικές παρεμβάσεις στο 

διδασκόμενο αντικείμενο χρησιμοποιώντας τις πλέον ενδεδειγμένες  

παιδαγωγικές μεθόδους, όπως η εποικοδομητική, η διερευνητική, η 

συνεργατική μάθηση, η επίλυση προβλήματος, τα σχέδια έρευνας κ.α.; 

 

Απόσπασμα 1 (Συμμετέχων 1) : Νομίζω πως ναι. Σε αυτό το κομμάτι με βοήθησε 

πολύ η επιμόρφωση Β’ επιπέδου όπου ασχολήθηκα αρκετά με σενάρια και 

παιδαγωγικές μεθόδους. Βέβαια το πρόβλημα είναι ότι ο σχεδιασμός είναι πολύ 

χρονοβόρος και δεν βρίσκει πάντα ανταπόκριση στους μαθητές. Οι μαθητές 



58 
 

δυσκολεύονται να δουλέψουν ομαδοσυνεργατικά με αποτέλεσμα πολλές παρεμβάσεις 

να αποτυγχάνουν ακόμα και αν είναι καλοσχεδιασμένες. 

 

Απόσπασμα 2 (Συμμετέχων 3) : Πιστεύω ότι είμαι σε θέση να σχεδιάσω διδακτικές 

παρεμβάσεις ανά διδασκόμενο αντικείμενο,  χρησιμοποιώντας νομίζω τις κατάλληλες 

(ίσως τελικά  και τις πλέον) ενδεδειγμένες  παιδαγωγικές μεθόδους. Στην επιμόρφωση 

Β’ επιπέδου μάθαμε πολλά μέσα από τα διδακτικά σενάρια. 

 

Απόσπασμα 3 (Συμμετέχων 11) : Ναι πιστεύω ότι μπορώ, αν και χρησιμοποιώ 

συχνότερα κάποιες μεθόδους σε σχέση με κάποιες άλλες.  

 

Απόσπασμα 4 (Συμμετέχων 14) : Πιστεύω ότι μπορώ να σχεδιάζω διδακτικές 

παρεμβάσεις χρησιμοποιώντας παιδαγωγικές μεθόδους, αλλά μόνο στα αντικείμενα που 

γνωρίζω. Για παράδειγμα το παρόν σεμινάριο ήταν το μοναδικό απ' αυτά που έχω 

παρακολουθήσει μέχρι σήμερα, στο οποίο κατάλαβα πως λειτουργεί το Arduino και τι 

πρέπει να κάνω. 

 

5.6 Τεχνολογική Γνώση Περιεχομένου (ΤΓΠ) 

Σχετικά με την Τεχνολογική Γνώση Περιεχομένου των εκπαιδευτικών 

διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία διαθέτει τις γνώσεις να επιλέξει το κατάλληλο 

τεχνολογικό εργαλείο για τη διδασκαλία ενός αντικειμένου. Εξάλλου, όπως και οι ίδιοι 

επισημαίνουν οι εκπαιδευτικοί έχουν στη διάθεσή τους πληθώρα εργαλείων και 

επιλέγουν κάθε φορά το κατάλληλο ανάλογα με τους στόχους που επιδιώκουν και τις 

ανάγκες των μαθητών τους.  Ωστόσο, αρκετοί από αυτούς φαίνεται πως είναι πιο 

ανοιχτοί στη δοκιμασία εργαλείων που δεν έχουν ξαναχρησιμοποιήσει, ενώ άλλοι είναι 

πιο επιφυλακτικοί και συνήθως επιλέγουν αυτά που γνωρίζουν καλύτερα, έχουν 

δοκιμάσει και είναι σίγουροι για τα αναμενόμενα αποτελέσματα (Αποσπάσματα 

1,2,3,4,5). 

 

Ε: Πιστεύετε ότι είστε σε θέση να επιλέξετε κατάλληλα εργαλεία ΤΠΕ που να 

αντιστοιχούν στη διδασκαλία μιας συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας; 
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Απόσπασμα 1 (Συμμετέχων 2) : Ναι, μπορώ να επιλέξω το κατάλληλο εργαλείο, και 

συνήθως δεν λέω όχι σε κάτι πιο καινούργιο, πιο ενδιαφέρον και βέβαια πιο 

εκπαιδευτικά εύστοχο σαν εργαλείο. 

 

Απόσπασμα 2 (Συμμετέχων 4) : Νομίζω πως ναι. Προσπαθώ να βρίσκω τα κατάλληλα 

εργαλεία που θα βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα την συγκεκριμένη 

ενότητα. 

 

Απόσπασμα 3 (Συμμετέχων 8) : Υπάρχει πληθώρα εργαλείων ΤΠΕ που μπορεί να 

επιλέξει κάποιος για τη διδασκαλία μιας διδακτικής ενότητας. Αυτό όμως προϋποθέτει 

ότι έχει αφιερώσει αρκετό χρόνο στην αναζήτηση και εξοικείωση με τα αντίστοιχα 

εργαλεία, για να  είναι σε θέση να επιλέξει το πλέον κατάλληλο κάθε φορά. 

 

Απόσπασμα 4 (Συμμετέχων 12) : Κατά τον σχεδιασμό της διδασκαλίας μιας 

συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας έχω μάθει και χρησιμοποιώ κάθε φορά κάποιο από 

τα διαθέσιμα εργαλεία που υπάρχουν στην Τ.Π.Ε. Όταν αποδειχτεί επιτυχημένη η 

διδασκαλία τότε αυτό το εργαλείο δεν το αλλάζω. 

 

Απόσπασμα 5 (Συμμετέχων 13) : Ναι, σε πολλές περιπτώσεις μπορώ να επιλέξω ένα 

νέο εργαλείο κατάλληλο για το μάθημα σε μία νέα ενότητα. Αν μου διαφεύγει το 

κατάλληλο εργαλείο θα συζητήσω με άλλους συναδέλφους για τα εργαλεία που έχουν 

εκείνοι και θα επιλέξω αναλόγως. 

 

5.7 Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση (ΤΠΓ) 

Από τις απαντήσεις των ερωτώμενων σχετικά με την ικανότητά τους να επιλέγουν 

τα κατάλληλα εργαλεία ΤΠΕ προκειμένου να υποστηρίξουν συγκεκριμένες 

παιδαγωγικές στρατηγικές διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία μπορεί να το 

πραγματοποιήσει. Σημαντικός παράγοντας όμως όπως σημείωσαν ήταν η επιμόρφωση 

Β’ επιπέδου και η συμμετοχή σε καινοτόμα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων 

(Αποσπάσματα 1,2,3). 

 

Ε: Κατά πόσο είστε  σε θέση να επιλέξετε κατάλληλα εργαλεία ΤΠΕ, ώστε να 

υποστηρίξουν συγκεκριμένες παιδαγωγικές στρατηγικές (εποικοδομητική, 

διερευνητική, συνεργατική μάθηση, επίλυση προβλήματος κ.α.); 
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Απόσπασμα 1 (Συμμετέχων 3) : Θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό η συνεχής επιμόρφωση, 

κυρίως η επιμόρφωση Β επιπέδου, καθώς και η ενασχόληση με διάφορα προγράμματα 

σχολικών δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής, etwinning κλπ) μου παρείχε απαραίτητες 

γνώσεις και εμπειρία, ώστε να μπορώ  να επιλέγω κατάλληλα εργαλεία ΤΠΕ για την 

υποστήριξη παιδαγωγικών στρατηγικών. 

 

Απόσπασμα 2 (Συμμετέχων 5) : Μετά την επιμόρφωση ΤΠΕ Β΄ επιπέδου μπορώ να 

επιλέξω τα κατάλληλα εργαλεία ΤΠΕ . 

 

Απόσπασμα 3 (Συμμετέχων 9) : Νομίζω σε ικανοποιητικό βαθμό είμαι σε θέση να 

επιλέγω εργαλεία ΤΠΕ. Μετά την επιμόρφωση Β’ επιπέδου έχω εντάξει περισσότερο τα 

εργαλεία ΤΠΕ στη διδασκαλία μου. 

 

5.8 Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (ΤΠΓΠ) 

Αντικείμενο αυτής της ενότητας του ερωτηματολογίου ήταν η διερεύνηση της 

γνώσης της ΤΠΓΠ των εκπαιδευτικών. Αρχικά μελετήθηκε η συμβολή της 

επιμόρφωσης στην επιλογή στρατηγικών που συνδυάζουν παιδαγωγικές μεθόδους 

βασισμένες σε ΤΠΕ. Από τις απαντήσεις των ερωτώμενων διαπιστώθηκε ότι μέσω της 

επιμόρφωσης οι εκπαιδευτικοί αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες να 

επιλέγουν τις κατάλληλες τεχνικές και τα τεχνολογικά εργαλεία για κάνουν 

αποτελεσματικότερη τη διδασκαλία τους. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί διδάχτηκαν τα 

παραπάνω στην επιμόρφωση Β’ επιπέδου. Μάλιστα ένας ερωτώμενος πρότεινε τη 

δημιουργία μιας βάσης υποδειγματικών διδακτικών σεναρίων για κάθε διδακτική 

ενότητα ανά αντικείμενο η οποία να λειτουργεί ως οδηγός για τους εκπαιδευτικούς για 

την ανάπτυξη των προσωπικών τους σεναρίων. Εκείνο που λειτουργεί περιοριστικά 

είναι η έλλειψη χρόνου για τον σχεδιασμό της διδασκαλίας (Αποσπάσματα 1,2,3,4,5,6). 

 

Ε: Σε ποιο βαθμό κατά την άποψή σας οι επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί είναι 

έτοιμοι να εφαρμόσουν διδακτικές στρατηγικές που να συνδυάζουν κατάλληλες 

παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες σε ΤΠΕ για ένα συγκεκριμένο διδακτικό 

περιεχόμενο; 
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Απόσπασμα 1 (Συμμετέχων 1) : Νομίζω οι εκπαιδευτικοί είναι σε καλό βαθμό έτοιμοι 

να εφαρμόσουν στρατηγικές/ μεθόδους βασισμένες σε ΤΠΕ αρκεί να μπορούν να 

αφιερώσουν τον απαιτούμενο χρόνο. 

 

Απόσπασμα 2 (Συμμετέχων 5) : Γενικά πιστεύω ότι η επιμόρφωση βοηθάει πολύ. Οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους, καθώς αναπτύσσονται 

καινούρια εργαλεία, τα οποία μπορούν να τους είναι χρήσιμα και να ανταποκρίνονται 

καλύτερα στους επιδιωκόμενους στόχους. 

 

Απόσπασμα 3 (Συμμετέχων 6) : Ο επιμορφωμένος εκπαιδευτικός έχει σε μεγάλο 

βαθμό τις γνώσεις να σχεδιάσει σχέδια μαθήματος που να συνδυάζουν παιδαγωγικές 

μεθόδους βασισμένες σε ΤΠΕ για κάθε διδακτική ενότητα και να τα εφαρμόσει μέσα 

στην τάξη. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να δημιουργηθεί μια πλήρης βάση με υλικό και 

διδακτικά σενάρια για κάθε διδακτική ενότητα ανά ειδικότητα, που να μπορεί να 

χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός στην τάξη, αλλά και σαν πρότυπο για να δημιουργήσει 

το δικό του εκπαιδευτικό υλικό. 

 

Απόσπασμα 4 (Συμμετέχων 8) : Νομίζω ότι το πάν είναι η συνεχής και διαρκής 

επιμόρφωση των συναδέλφων. Μετά την επιμόρφωση Β΄ επιπέδου, που έδινε βάση στη 

συγγραφή ολοκληρωμένων διδακτικών σεναρίων, νομίζω ότι ένα μεγάλο ποσοστό  

εκπαιδευτικών  άνω του 80- 85% απέκτησαν αυτήν την ικανότητα. Είναι δηλαδή σε 

θέση να συγγράψουν και να εφαρμόσουν διδακτικά σενάρια με τις  κατάλληλες 

διδακτικές στρατηγικές που να συνδυάζουν κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους 

κάνοντας χρήση εργαλείων ΤΠΕ για μία συγκεκριμένη διδακτική ενότητα. 

 

Απόσπασμα 5 (Συμμετέχων 11) : Σίγουρα κάποιοι εκπαιδευτικοί από  αυτούς  που 

έχουν επιμορφωθεί μπορούν να εφαρμόσουν διδακτικές στρατηγικές που να 

συνδυάζουν κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες σε ΤΠΕ για ένα 

συγκεκριμένο διδακτικό περιεχόμενο . Και αυτό το γνωρίζω, επειδή ήμουν 

επιμορφωτής στα ΚΣΕ Α΄ επιπέδου. Έβλεπα ότι οι επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί 

χρησιμοποιούσαν ότι είχαν μάθει σε πολύ μεγάλο βαθμό.  

 

Όσον αφορά την ικανότητα τους να σχεδιάζουν διδακτικές παρεμβάσεις με 

εργαλεία ΤΠΕ που συμβάλλουν στην επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων η 

μεγαλύτερη μερίδα των εκπαιδευτικών απάντησε θετικά και ελάχιστοι ήταν λίγο 
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επιφυλακτικοί. Και σε αυτή την ερώτηση οι εκπαιδευτικοί επεσήμαιναν την ανάγκη 

δημιουργίας μιας βάσης διδακτικών σεναρίων για τη υποστήριξη των εκπαιδευτικών 

(Αποσπάσματα 7,8,9,10). 

 

Ε: Είστε σε θέση να σχεδιάσετε διδακτικές παρεμβάσεις με εργαλεία ΤΠΕ που 

να υποστηρίζουν (να επιτυγχάνουν) τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα - 

στόχους των Προγραμμάτων Σπουδών του αντικειμένου σας; 

 

Απόσπασμα 7 (Συμμετέχων 2) : Ναι, αρκετά, αλλά θέλω να δοκιμάσω και νεότερα 

εργαλεία ΤΠΕ. Όσο αναπτύσσεται και εξελίσσεται η τεχνολογία και οι επικοινωνίες, 

είναι πραγματική πρόκληση να μαθαίνεις νέους τρόπους, ώστε να επιτυγχάνονται πιο 

γρήγορα και πιο εύκολα οι διδακτικοί στόχοι. 

 

Απόσπασμα 8 (Συμμετέχων 6) : Ναι, έχω την ικανότητα να σχεδιάσω διδακτικά 

σενάρια που αξιοποιούν εργαλεία ΤΠΕ, ώστε να υποστηρίζονται τα αντίστοιχα 

μαθησιακά αποτελέσματα.  Επιμένω όμως στην άποψη ότι θα έπρεπε να υπάρχει 

συγκεντρωμένο έτοιμο υλικό που να μπορεί να αξιοποιήσει ή να τροποποιήσει ανάλογα 

ο εκπαιδευτικός εφόσον το επιθυμεί. 

 

Απόσπασμα 9 (Συμμετέχων 9) : Εν μέρει ναι. Δυστυχώς η πληροφορική είναι το 

μοναδικό αντικείμενο ειδικά στο δημοτικό όπου δεν υπάρχει σχολικό εγχειρίδιο και ο 

κάθε πληροφορικός πρέπει να σχεδιάζει δικά του διδακτικά σενάρια. Καλό θα ήταν όλα 

αυτά τα σενάρια να αναρτηθούν σε ένα ιστότοπο, ώστε να ανατρέχουν εκεί οι 

εκπαιδευτικοί για βοήθεια. 

 

Απόσπασμα 10 (Συμμετέχων 13) : Νομίζω αρκετά. Αν και όταν επιλέγω ένα νέο 

εργαλείο, αισθάνομαι μια σχετική ανασφάλεια. 

 

 Σχετικά με το μοντέλο της ΤΠΓΠ οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι είναι 

κατάλληλο για τη διδακτική της πληροφορικής. Ο συνδυασμός της Τεχνολογίας, της 

Παιδαγωγικής και τους Περιεχομένου μπορεί να κάνει τη διδασκαλία πιο ενδιαφέρουσα 

και τη μάθηση αποτελεσματικότερη. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι μια πρόκληση 

για τον σύγχρονο εκπαιδευτικό και απαραίτητο προσόν για το μέλλον. Μάλιστα κάποιοι 

υποστηρίζουν ότι με το συγκεκριμένο μοντέλο μπορούν να διδαχθούν και άλλα 

διδακτικά αντικείμενα όχι αποκλειστικά η πληροφορική. Όμως, η αποτελεσματικότητα 
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της διδασκαλίας εξαρτάται σημαντικά από τον βαθμό εξοικείωσης με την ΤΠΓΠ του 

επιμορφωτή (Αποσπάσματα 11,12,13,14). 

 

Ε: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι το μοντέλο ΤΠΓΠ υποστηρίζει την κατάρτιση 

εκπαιδευτικών στη διδακτική της πληροφορικής με σύγχρονες τεχνολογίες; 

 

Απόσπασμα 11 (Συμμετέχων 3) : Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση του ΤΠΓΠ. 

Επειδή την αντιμετώπισα για πρώτη φορά φαίνεται πραγματική πρόκληση, πώς να 

πετύχεις την τομή των τριών κύκλων Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση περιεχομένου. 

Όχι όμως ακατόρθωτη. Οπότε θεωρώ πολύ σημαντικό για τον σύγχρονο εκπαιδευτικό 

πληροφορικής να μπορεί να εφαρμόσει αυτό το μοντέλο. Μάλιστα πιστεύω ότι και 

άλλες ειδικότητες μπορούν να το εφαρμόσουν με επιτυχία. 

 

Απόσπασμα 12 (Συμμετέχων 4) : Υποστηρίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την κατάρτιση 

στη διδακτική της Πληροφορικής, αλλά και όλων των γνωστικών αντικειμένων με τη 

χρήση εργαλείων ΤΠΕ.  

 

Απόσπασμα 13 (Συμμετέχων 7) : Εξαρτάται από το βαθμό εξοικείωσης του 

επιμορφωτή με το συγκεκριμένο μοντέλο. Όταν ο επιμορφωτής γνωρίζει καλά το 

μοντέλο διδασκαλίας που πρόκειται να εφαρμόσει, τότε είναι σίγουρο ότι τα 

αποτελέσματα θα είναι θετικά σε μεγάλο βαθμό. Αν η γνώση και χρήση του μοντέλου 

διδασκαλίας είναι επιφανειακή, το ίδιο θα είναι και τα αποτελέσματα του στους 

εκπαιδευτικούς που επιμορφώνονται. 

 

Απόσπασμα 14 (Συμμετέχων 11) : Πιστεύω ότι το μοντέλο ΤΠΓΠ υποστηρίζει σε 

μεγάλο βαθμό  την κατάρτιση εκπαιδευτικών στη διδακτική της πληροφορικής με 

σύγχρονες τεχνολογίες. Σήμερα, και πόσο μάλλον σε λίγα χρόνια, υπάρχει μια 

δυναμική σχέση μεταξύ περιεχομένου, παιδαγωγικής και τεχνολογίας. Επιπρόσθετα, το 

μοντέλο ΤΠΓΠ ενισχύει την αυθεντική μάθηση, αφού συνδέει τις προϋπάρχουσες 

γνώσεις των μαθητών με αυθεντικές εμπειρίες μάθησης.   

 

Οι δυο τελευταίες ερωτήσεις αφορούσαν την καταγραφή των εντυπώσεων των 

εκπαιδευτικών και των δυσκολιών που αντιμετώπισαν. Σχετικά με τις εντυπώσεις των 

εκπαιδευτικών οι περισσότερες απαντήσεις τόνισαν ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα 

εμπειρία που τους γέμισε γνώσεις και δεξιότητες. Επικεντρώθηκαν στη συμβολή της 
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τεχνολογικής γνώσης, αλλά και στη διδασκαλία νέων τρόπων προσέγγισης διδακτικών 

αντικειμένων. Πλεονέκτημα του συγκεκριμένου μοντέλου είναι ότι δεν εστιάζει μόνο 

στην τεχνολογική γνώση, αλλά επικεντρώνεται και στην παιδαγωγική αξιοποίηση. Οι 

εκπαιδευτικοί ενθουσιάστηκαν από τη δυνατότητά τους να πειραματιστούν, να 

συναρμολογήσουν, να εντοπίσουν τα λάθη τους για να οδηγηθούν τελικά στη γνώση 

του Arduino. Σημαντικός ήταν και ο ρόλος του επιμορφωτή που συντόνιζε την 

εκπαιδευτική διαδικασία, διευκρίνιζε τα λάθη και φρόντιζε για την οργάνωση και τη 

μετάδοση γνώσεων. Όπως τόνισαν οι εκπαιδευτικοί τόσο οι δραστηριότητες όσο και τα 

φύλλα εργασίας ήταν πολύ καλά οργανωμένα και βοηθούσαν σημαντικά στην 

κατάκτηση της γνώσης (Αποσπάσματα 15,16,17,18,19,20,21). 

 

Απόσπασμα 15 (Συμμετέχων 1) : Όλο το σεμινάριο ήταν πολύ ενδιαφέρον. 

Οπωσδήποτε έπαιξε ρόλο η παρουσίαση μέσω του προβολικού, η οποία ήταν σύντομη, 

εύστοχη και περιεκτική. Στη συνέχεια, τα φύλλα εργασίας που δόθηκαν ήταν 

στοχευμένα, και κατατοπιστικά.  Βέβαια το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, είχε το κομμάτι 

της υλοποίησης όπου με τη συνεργασία 2 συναδέλφων, ο ένας έκανε τον κώδικα, ο 

άλλος έκανε το κομμάτι συναρμολόγησης-σύνδεσης του Arduino και στο τέλος έκαναν 

και οι δύο μαζί αποσφαλμάτωση (σε περίπτωση που δεν δούλευε κάτι). Συγκεκριμένα 

το αμαξάκι που ακολουθούσε κάποια γραμμή, μπορώ να πω ότι ήταν πάρα πολύ 

ενδιαφέρον, ίσως επειδή ήταν το πρώτο πραγματικό «ρομπότ» που φτιάξαμε με την 

ομάδα μου. Επειδή είμαι προγραμματιστής, μου άρεσε και το κομμάτι της υλοποίησης 

αλγορίθμων, όμως δεν συγκρίνεται με τη κατασκευή και τη λειτουργία του ρομπότ που 

ακολουθούσε τη γραμμή (Αποσπάσματα 16,17,18,19,20,21). 

 

Απόσπασμα 16 (Συμμετέχων 2) : Η συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων με άλλους 

εκπαιδευτικούς. Κυρίως όμως το γεγονός ότι έμαθα νέους τρόπους προσέγγισης 

διδακτικών αντικειμένων της Πληροφορικής, που απαιτούν την ενεργό συμμετοχή των 

μαθητών και προσφέρουν μεγάλη ικανοποίηση. 

 

Απόσπασμα 17 (Συμμετέχων 4) : Για μένα προσωπικά το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του 

σεμιναρίου είναι η Τεχνολογική Γνώση που μας μετέδωσε ο εκπαιδευτής για την 

πλατφόρμα του Arduino καθώς επίσης και τις θεωρητικά άπειρες δυνατότητες του. 

 

Απόσπασμα 18 (Συμμετέχων 7) :  Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του σεμιναρίου ήταν η 

διαδικασία κατασκευής του κυκλώματος,  η δημιουργία του κώδικα και η δοκιμή του 
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για τη σωστή λειτουργία του ή για τον εντοπισμό του λάθους. Παλαιότερα είχα 

διαβάσει για το Arduino θεωρητικά, αλλά με φόβιζε η διαδικασία συναρμολόγησης του 

κυκλώματος. Στο σεμινάριο μας επιδείχθηκε και εξηγήθηκε με λεπτομέρεια  ο τρόπος 

συνδεσμολογίας. Επιπλέον είχαμε όλοι στη διάθεσή μας όλα τα απαραίτητα εργαλεία 

για την κατασκευή των κυκλωμάτων, έτσι εξοικειώθηκα με την πλακέτα, τα καλώδια 

και τους αισθητήρες.  Όταν κάτι δεν δούλευε σωστά, ο επιμορφωτής εξηγούσε τα λάθη 

μου και προσπαθούσα να το διορθώσω. Αυτό νομίζω με βοήθησε να μάθω 

περισσότερα. 

 

Απόσπασμα 19 (Συμμετέχων 8) : Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του σεμιναρίου ήταν τα 

πληρέστατα φυλλάδια και οι πολύ καλά προετοιμασμένες δραστηριότητες που 

βοηθούσαν τον επιμορφούμενο να αποκτήσει ένα βασικό υπόβαθρο γνώσεων με πολύ 

καλό τρόπο. 

 

Απόσπασμα 20 (Συμμετέχων 10) : Είχα ελάχιστη επαφή με το Arduino πριν το 

σεμινάριο και μου φάνηκαν όλα τα μαθήματα πολύ ενδιαφέροντα . Το πιο ενδιαφέρον 

κομμάτι πιστεύω ήταν το ότι είδα καλύτερα συνδεσμολογίες και τεχνικά θέματα και 

προβλήματα του Arduino. Το κομμάτι του προγραμματισμού ήταν αρκετά οικείο. 

Πιστεύω το σεμινάριο θα είναι η αφορμή να ασχοληθώ στο μέλλον περισσότερο με το 

Arduino. 

 

Απόσπασμα 21 (Συμμετέχων 14) : Μου άρεσε το ότι εστίασε στην ενσωμάτωση του 

Arduino στη διδασκαλία μαθημάτων Πληροφορικής (κυρίως του Προγραμματισμού) 

και δεν αφορούσε απλώς εκμάθηση του Arduino ως τεχνολογικό εξοπλισμό. 

 

Τέλος, όσον αφορά στα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί αυτά 

δεν αφορούσαν τη διαδικασία του σεμιναρίου, εκτός από την έλλειψη σύνδεσης στο 

διαδικτύο όπως αναφέρθηκε από έναν εκπαιδευτικό. Το βασικότερο πρόβλημα που 

επισημάνθηκε από τους περισσότερους ήταν η αδυναμία τους να ασχοληθούν με το 

εργαλείο στο σπίτι για να εξοικειωθούν καλύτερα, αφού οι ίδιοι δεν το διέθεταν. Ένα 

δεύτερο πρόβλημα που εντοπίστηκε ήταν η έλλειψη χρόνου για προσωπική μελέτη στο 

σπίτι, ενώ ένας εκπαιδευτικός εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για τη δυνατότητα 

εφαρμογής του μοντέλου της ΤΠΓΠ σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα της 

πληροφορικής και πρότεινε την εφαρμογή της σε πιο ευέλικτα προγράμματα 

(Αποσπάσματα 22,23,24,25,26). 
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Απόσπασμα 22 (Συμμετέχων 1) : Το μεγαλύτερο πρόβλημα που συνάντησα ήταν το 

γεγονός ότι δεν μπορούσα να επαναλάβω τις δραστηριότητες στο σπίτι, επειδή δεν 

διέθετα τα απαραίτητα εξαρτήματα. Αυτή φαντάζομαι θα είναι και η μεγαλύτερη 

δυσκολία από πλευράς μαθητών αν χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά το Arduino για την 

διδασκαλία προγραμματισμού, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα εξοικείωσης. Βέβαια το 

μικρό οικονομικό κόστος, καθιστά εύκολο να ξεπεραστεί το πρόβλημα αυτό ειδικά από 

την πλευρά του εκπαιδευτικού.  

 

Απόσπασμα 23 (Συμμετέχων 5) : Αν και ήταν η πρώτη επαφή με το Αrduino , το μόνο 

πρόβλημα για μένα ήταν ότι  δεν είχα το κατάλληλο εξοπλισμό για να κάνω εξάσκηση 

μόνη μου. 

 

Απόσπασμα 24 (Συμμετέχων 8) : Νομίζω ότι το μόνο πρόβλημα που αντιμετώπισα 

ήταν το πρόβλημα χρόνου μελέτης. Αν είχα περισσότερο χρόνο για μελετάω αυτά που 

κάναμε στο εργαστήριο,  η αποτελεσματικότητα του σεμιναρίου θα ήταν πολλαπλάσια. 

 

Απόσπασμα 25 (Συμμετέχων 12) : Δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα με το ίδιο το 

σεμινάριο. Ωστόσο, υπάρχει προβληματισμός σχετικά με το κατά πόσο είναι εφικτό να 

εφαρμοστούν οι νεοαποκτηθείσες γνώσεις στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος 

Σπουδών των μαθημάτων Πληροφορικής, π.χ. στο μάθημα του Προγραμματισμού, 

ειδικά όσο δεν υπάρχουν σημαντικά ερευνητικά δεδομένα σχετικά με αποδεδειγμένα 

βελτιωμένα μαθησιακά αποτελέσματα σε σύγκριση με τον μέχρι τώρα παραδοσιακό 

τρόπο διδασκαλίας. Ωστόσο, μπορούν σίγουρα να εφαρμοστούν σε ένα πιο ευέλικτο 

πλαίσιο, όπως π.χ. στο μάθημα «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» στην Α’ τάξη 

ΕΠΑΛ ή στην «Ερευνητική εργασία» (project), ως εφαρμογή της 

STE(Α)Mπροσέγγισης. 

 

Απόσπασμα 26 (Συμμετέχων 13) : Επειδή πρόσφατα παρακολούθησα το πρώτο κύκλο 

Arduino στο ΠΑΜΑΚ και τώρα παρακολουθώ τον τρίτο κύκλο Arduino IOT, μπορώ 

να πω ότι δεν δυσκολεύτηκα ιδιαίτερα με την υλοποίηση των εργασιών. Ίσως να ήταν 

καλύτερα αν μας δινόταν πρόσβαση σε ασύρματο δίκτυο ώστε να συνδέαμε τα 

laptopμας, χωρίς όμως να είναι άκρως απαραίτητο. 
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6. Συμπεράσματα 

Αντικείμενο της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση των συμπερασμάτων 

σχετικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με το μοντέλο της ΤΠΓΠ. Η 

επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε σε 14 εκπαιδευτικούς πληροφορικής, απ’ τους οποίους 

οι 8 υπηρετούσαν σε σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 6 στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Όπως προκύπτει από την ανάλυση των δημογραφικών τους 

στοιχείων,  οι περισσότεροι  ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα των 41-50, είχαν 11-20 

χρόνια υπηρεσίας, είχαν αποφοιτήσει από ΑΕΙ, απέκτησαν μεταπτυχιακό τίτλο και 

επιμορφώθηκαν στο Β’ επίπεδο. 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας αναδύθηκαν σημαντικά συμπεράσματα για 

την γνώση των εκπαιδευτικών πληροφορικής σε όλες τις διαστάσεις της ΤΠΓΠ.  Όπως 

φαίνεται, μετά την επιμόρφωσή τους στο συγκεκριμένο μοντέλο οι εκπαιδευτικοί 

διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων σε όλες τις διαστάσεις της ΤΠΓΠ σε 

αντίθεση με τα ευρήματα άλλων ερευνών που κατέληξαν στην αδυναμία των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων να ενισχύσουν αυτή τη γνώση (Jimoyiannis & Komis, 

2006· Koehler, Mishra, & Yahya, 2007· Kafyulilo, Voogt&Fisser, 2013). Παρακάτω 

παρουσιάζονται αναλυτικά τα συμπεράσματα που προέκυψαν σε κάθε διάσταση. 

Αρχικά όσον αφορά στην τεχνολογική γνώση των εκπαιδευτικών που 

συμμετείχαν στην επιμόρφωση οι ίδιοι κρίνουν ότι διαθέτουν όλες τις γνώσεις και 

δεξιότητες να χειρίζονται με ευχέρεια ένα μεγάλο αριθμό εργαλείων των ΤΠΕ. Σε 

παρόμοια συμπεράσματα κατέληξε και η έρευνα των Qasem και Viswanathappa 

(2016)στην οποία οι καθηγητές φυσικής μετά την επιμόρφωσή τους στην ΤΠΓΠ είχαν 

πολύ καλύτερη Τεχνολογική Γνώση. Μερικά από τα εργαλεία στα οποία αισθάνονται 

τεχνολογικά επαρκείς είναι οι εφαρμογές γραφείου, το διαδίκτυο, οι παρουσιάσεις, τα 

λογισμικά προσομοίωσης και τα logolike περιβάλλοντα επιβεβαιώνοντας τα 

συμπεράσματα των ερευνών των Chai, Koh, & Τsai (2010) και Jang & Tsai (2013). 

Ένα όμως από τα αντικείμενα που αρκετοί εκπαιδευτικοί καταλήγουν πως οι 

γνώσεις τους είναι ανεπαρκείς είναι η ρομποτική. Όπως υποστηρίζουν πρόκειται για 

ένα νέο αντικείμενο το οποίο δεν έχουν διδαχθεί στην αρχική τους εκπαίδευση και κατά 

συνέπεια δεν είναι εξοικειωμένοι με την χρήση του. Βέβαια θεωρούν ότι η απόκτηση 

νέων τεχνολογικών γνώσεων και η κατάκτηση πρωτοπόρων εργαλείων βασίζεται σε 

πολύ μεγάλο βαθμό στις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν από την 

πανεπιστημιακή τους εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους δηλώνουν ότι 

μετά την παρούσα επιμόρφωση η τεχνολογική γνώση τους για τον Arduino είναι 



68 
 

επαρκής. Αυτό επιβεβαιώνει την σπουδαιότητα της επιμόρφωσης για τη βελτίωση της 

Τεχνολογικής Γνώσης καθώς μάλιστα όπως οι ίδιοι επισημαίνουν η συνεχής εξέλιξη 

της τεχνολογίας την καθιστά πολύ σύντομα ξεπερασμένη. Επιπλέον, και οι Koehler & 

Mishra (2009) έχουν υπογραμμίσει την ανάγκη ανανέωσης των γνώσεων των 

εκπαιδευτικών, ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν νέα τεχνολογικά εργαλεία στη 

διδασκαλία τους. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι Μπέλλου, Λαδιάς και 

Μικρόπουλος (2010) τονίζοντας το μεγάλο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών 

πληροφορικής να επιμορφωθούν σε θέματα που αφορούν τόσο την τεχνολογία όσο και 

το γνωστικό τους αντικείμενο. 

Επιπρόσθετα, η Τεχνολογική Γνώση των περισσότερων εκπαιδευτικών τους 

επιτρέπει την επίλυση των διάφορων τεχνικών προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη 

διδασκαλία. Αντίστοιχα αποτελέσματα εμφανίζονται και στις έρευνες των Avidov-

Ungar & Eshet-Alkakay (2011) και των Chuang & Ho (2011). Συχνά σημαντικό ρόλο 

παίζει η προσωπική εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τα συγκεκριμένα εργαλεία, αλλά 

και οι ειδικές γνώσεις που μπορεί να διαθέτουν. Αυτό σημαίνει ότι κάποια προβλήματα 

επιλύονται περισσότερο από κάποια άλλα. Στην επίλυση των προβλημάτων που 

προκύπτουν συνέβαλε αρκετά και η έλλειψη τεχνικής υποστήριξης στις σχολικές 

μονάδες. Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αναγκάζονται να επιλύσουν τα 

διάφορα προβλήματα όχι μόνο κατά τη προσωπική τους διδασκαλία, αλλά και των 

συναδέρφων τους αποκτώντας έτσι ακόμη μεγαλύτερη Τεχνολογική Γνώση.  

Αξιόλογα συμπεράσματα προέκυψαν και για την Παιδαγωγική Γνώση των 

εκπαιδευτικών πληροφορικής. Οι εκπαιδευτικοί τους δείγματος έχουν υψηλή 

Παιδαγωγική Γνώση καθώς επιλέγουν την κατάλληλη διδακτική τεχνική και την 

προσαρμόζουν στις ανάγκες των μαθητών τους, ενθαρρύνουν την ενεργητική 

συμμετοχή των μαθητών και προκαλούν την κριτική τους σκέψη (Angeli & Valanides, 

2005).  Επιπλέον, αξιολογούν την κατάκτηση της γνώσης και επιδιώκουν τη μείωση 

των μαθησιακών διαφορών (Voss, Kunter, & Baumert, 2011).Μέσα από την 

καθημερινή επαφή με τους μαθητές, την παρατήρησή τους και τις συζητήσεις 

αναγνωρίζουν τον τρόπο μάθησης των μαθητών και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, 

και σχεδιάζουν αποτελεσματικές διδασκαλίες για την εξάλειψή τους. Τα ευρήματα αυτά 

επιβεβαιώνουν τις έρευνες των Archambault, Avidov-Ungar (2011) και Chuang & Ho 

(2011). 

Σημαντικό ρόλο στην Παιδαγωγική Γνώση των εκπαιδευτικών παίζει η 

εκπαιδευτική τους εμπειρία και η επιμόρφωσή τους. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν 

για πολλά χρόνια σε σχολεία έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια στην αναγνώριση των 
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παρανοήσεων των μαθητών στα γνωστικά αντικείμενα, αλλά και στη διαχείριση 

προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διδασκαλία. Μπορούν να δημιουργούν το 

κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα και να κάνουν τη μάθηση πιο αποτελεσματική.  

Ταυτόχρονα, η επιμόρφωσή τους σε νέες παιδαγωγικές μεθόδους, διδακτικές τεχνικές 

και υποδειγματικές διδασκαλίες βελτιώνει και ανανεώνει την Παιδαγωγική τους 

Γνώση. Το υψηλό επίπεδο Παιδαγωγικής Γνώσης των εκπαιδευτικών της έρευνας 

σχετίζεται με την προϋπηρεσία τους και τις επιμορφωτικές τους προσπάθειες, αφού 

όλοι έχουν πολλά χρόνια υπηρεσίας και επιδιώκουν την επιμόρφωσή τους τουλάχιστον 

1-2 φορές ετησίως. 

Περνώντας στη Γνώση Περιεχομένου οι εκπαιδευτικοί θεωρούν επιβεβλημένη τη 

διαρκή ανανέωση των γνώσεων τους. Αυτό είναι αναμενόμενο για τη συγκεκριμένη 

ειδικότητα εκπαιδευτικών, αφού η πληροφορική είναι μια επιστήμη που συνεχώς 

εξελίσσεται. Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής συμμετέχουν σε επιμορφωτικά 

προγράμματα για να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους, να παρακολουθήσουν την 

εξέλιξη της τεχνολογίας και να γνωρίσουν καινούρια εργαλεία των ΤΠΕ. Μάλιστα, οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η επιμόρφωσή τους πρέπει να οργανώνεται από την επίσημη 

πολιτεία. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί δεν επιμορφώνονται 

μόνο για την απόκτηση νέων γνώσεων. Όπως δηλώνουν απώτερος σκοπός τους είναι η 

αξιοποίηση των νέων κεκτημένων γνώσεων στη μαθησιακή διαδικασία με την 

ανάπτυξη σχετικών δραστηριοτήτων στα γνωστικά αντικείμενα (Koehler & Mishra, 

2009). 

Η έλλειψη χρόνου αποτελεί τον βασικότερο ανασταλτικό παράγοντα  για την 

επιμόρφωσή τους. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στην εκπαίδευση 

ενηλίκων όπως αναφέρει και ο Κόκκος (2008).  Προκειμένου να τον αντισταθμίσουν 

επιλέγουν τα εξ’ αποστάσεως προγράμματα, την ενημέρωση από τα συναφή forum ή τη 

συμμετοχή σε συνέδρια.  

Σημαντικά συμπεράσματα διαπιστώθηκαν και για την Παιδαγωγική Γνώση 

Περιεχομένου των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής της παρούσας 

έρευνας διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο σ΄αυτή τη συνιστώσα της ΤΠΓΠ 

επαληθεύοντας τα ευρήματα του Mahdum (2015). Οι περισσότεροι αισθάνονται πως 

μπορούν να σχεδιάζουν διδακτικές παρεμβάσεις στο διδασκόμενο αντικείμενο 

χρησιμοποιώντας τις πιο ενδεδειγμένες παιδαγωγικές μεθόδους, ώστε η ύλη να είναι 

κατανοητή από τους μαθητές. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στην επιμόρφωση Β’ επιπέδου. Ένας από τους κύριους 

στόχους αυτής της επιμόρφωσης ήταν αξιοποίηση των παιδαγωγικών μεθόδων για τη 
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διδασκαλία των γνωστικών  αντικειμένων της πληροφορικής και ο σχεδιασμός 

διδακτικών σεναρίων(http://e-pimorfosi.cti.gr/).Μετά την επιμόρφωσή τους όπως και 

μετά την παρούσα επιμόρφωση οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν πιο σίγουροι για την 

Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου. Αντίθετα συμπεράσματα προέκυψαν στις έρευνες 

των Giannakos κ. συν. (2015) και Pamuk (2012) καθώς η κατάκτηση της Παιδαγωγικής 

Γνώσης Περιεχομένου δεν ήταν επαρκής από τους εκπαιδευτικούς, ενώ διαπιστώθηκε 

επίσης πως είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη 

διδασκαλία. Οι εκπαιδευτικοί συνήθως έχουν ικανοποιητική Παιδαγωγική Γνώση και 

Γνώση Περιεχομένου, όμως δεν γνωρίζουν τον τρόπο μετασχηματισμού της γνώσης 

τους για να διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία. Ιδιαίτερα δυσκολεύονται στον 

εντοπισμό των παρανοήσεων των μαθητών τους και δεν είναι ευέλικτοι στην 

παρουσίαση του αντικειμένου τους.  

Όσον αφορά τη διάσταση της Τεχνολογικής Γνώσης Περιεχομένου το επίπεδο 

γνώσεων των εκπαιδευτικών αποτυπώνεται ως ικανοποιητικό. Οι εκπαιδευτικοί 

γνωρίζουν τη λειτουργία πολλών τεχνολογικών εργαλείων και επιλέγουν το κατάλληλο 

ανάλογα με τους στόχους που επιδιώκουν στη διδασκαλία τους και τις ανάγκες των 

μαθητών τους (Akbulut, Kesim & Odabasi, 2007· Graham κ. συν., 2009). Μάλιστα 

πολλοί εκπαιδευτικοί δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν ακόμη και τεχνολογικά 

εργαλεία στα οποία δεν είναι καθόλου εξοικειωμένοι. Αυτό σημαίνει ότι δεν 

διακατέχονται από τον φόβο της αποτυχίας (Κόκκος, 2008). Σε αντίθετα συμπεράσματα 

κατέληξαν οι Pamuk (2012) και οι Δουκάκης κ. συν. (2011) μελετώντας απόφοιτους 

δασκάλους και καθηγητές πληροφορικής αντίστοιχα. Στις έρευνες τους οι εκπαιδευτικοί 

είχαν πολύ χαμηλή Τεχνολογική Γνώση Περιεχομένου γεγονός που καθιστούσε 

αναγκαία την επιμόρφωσή τους ώστε να μπορούν να επιλέξουν το κατάλληλο 

τεχνολογικό εργαλείο για να διδάξουν μια συγκεκριμένη γνωσιακή περιοχή και να 

κατανοήσουν πως το περιεχόμενο θα επηρεαστεί από τη χρήση του συγκεκριμένου 

εργαλείου.   

Σε αντίθεση με την έρευνα της Μαραγκάκη (2017) οι εκπαιδευτικοί 

πληροφορικής της παρούσας έρευνας διαθέτουν υψηλό επίπεδο Τεχνολογικής 

Παιδαγωγικής Γνώσης. Μπορούν να επιλέγουν τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία για 

να υποστηρίξουν συγκεκριμένες παιδαγωγικές στρατηγικές στη διδασκαλία τους και να 

χρησιμοποιούν εφαρμογές ΤΠΕ για να διευκολύνουν τη μάθηση των μαθητών τους. 

Παρόμοια ευρήματα προέκυψαν και στην έρευνα των Graham κ. συν. (2009) όπου οι 

εκπαιδευτικοί είχαν βελτιώσει σημαντικά το επίπεδο αυτής της διάστασης της ΤΠΓΠ 

μετά την επιμόρφωσή τους. 
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Αξιόλογα αποτελέσματα προέκυψαν και για τη διάσταση της Τεχνολογικής 

Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου. Όπως διαπιστώθηκε οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί πληροφορικής έχουν ικανοποιητικό επίπεδο της γνώσης αυτής 

ενισχύοντας τα ευρήματα παλιότερων ερευνητών (Chai, Koh & Tsai, 2010· ∆ουκάκης, 

Κοίλιας, & Αδαµόπουλος, 2010· Τζιμογιάννης, 2010· Giannakos κ. συν., 2015· Qasem 

& Viswanathappa, 2016). Οι ίδιοι αναφέρουν ότι με τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο  

απέκτησαν περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες να επιλέγουν τις κατάλληλες τεχνικές, 

τις παιδαγωγικές μεθόδους και τα τεχνολογικά εργαλεία για να κάνουν 

αποτελεσματικότερη τη διδασκαλία τους και για τους περιορισμούς και τις δυνατότητες 

της τεχνολογίας. Αυτό είναι πολύ πιθανό να οφείλεται στη Τεχνολογική Γνώση που 

διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής, αλλά και στη θετική επίδραση των 

αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης Β΄επιπέδου που συνδύαζε την Παιδαγωγική και το 

Περιεχόμενο. Όπως δηλώνουν το μοντέλο της ΤΠΓΠ είναι κατάλληλο για τη διδακτική  

πολλών αντικειμένων συμπεριλαμβανομένων της πληροφορικής. Με το συγκεκριμένο 

μοντέλο η διδασκαλία γίνεται πιο ενδιαφέρουσα και η μάθηση αποτελεσματικότερη. Σε 

αντίθετα αποτελέσματα έχουν καταλήξει άλλοι ερευνητές (Richardson, 2009· 

Δημητρίου & Τζιμογιάννης, 2016) υποστηρίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί τείνουν να 

αντιμετωπίζουν τις διαστάσεις της ΤΠΓΠ ξεχωριστά αδυνατώντας να σχεδιάσουν 

αποτελεσματικές διδακτικές παρεμβάσεις.  

Καταλήγοντας οι εκπαιδευτικοί της παρούσας έρευνας μετά την επιμόρφωσή τους 

δηλώνουν ότι μπορούν να εντάξουν το μοντέλο της ΤΠΓΠ στη διδασκαλία του 

προγραμματισμού που ήταν και το αντικείμενο της επιμόρφωσής τους. Κρίνουν πως 

ήταν μια πολύ σημαντική εμπειρία που αποσαφήνισε τις απορίες τους και ανανέωσε τις 

γνώσεις τους. Ο συνδυασμός τεχνολογίας, παιδαγωγικής και περιεχομένου άλλαξε τις 

αντιλήψεις τους και επηρέασε θετικά τη στάση τους για την εφαρμογή του μοντέλου 

της ΤΠΓΠ στη σχολική τάξη (Τζιμογιάννης, 2010). 

Στην αποτελεσματικότητα του επιμορφωτικού προγράμματος συνέβαλε και ο 

επιμορφωτής. Ο ρόλος του ήταν καθοδηγητικός, συντονιστικός και προσπάθησε να 

συμπεριλάβει στη διδασκαλία του όλες τις αρχές για την αποτελεσματική μάθηση των 

ενηλίκων εκπαιδευομένων (Κόκκος, 2008). Επιλέγοντας ενεργητικές τεχνικές, 

λαμβάνοντας υπόψη όλα τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί ως 

εκπαιδευόμενοι και αναπτύσσοντας τις κατάλληλες δραστηριότητες και φύλλα 

εργασίας προσπάθησε να διατηρήσει αμείωτο το ενδιαφέρον τους σ΄ όλη τη διάρκεια 

του προγράμματος. Ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί ενθουσιάστηκαν από τη δυνατότητά τους 

να πειραματιστούν, να συναρμολογήσουν, να εντοπίσουν τα λάθη τους για να 
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οδηγηθούν τελικά στη γνώση του Arduino.Τέλος, αξιόλογο εύρημα είναι ότι οι 

εκπαιδευτικοί αναγνωρίζοντας την αξία της ΤΠΓΠ και τη συμβολή της στην 

αποτελεσματική μάθηση προτείνουν τη δημιουργία μιας οργανωμένης βάσης 

δεδομένων στην οποία θα μπορούν να ανταλλάσσουν καλές πρακτικές βασισμένες στην 

ΤΠΓΠ ή να αναζητούν υποδειγματικές διδασκαλίες για διάφορα γνωστικά αντικείμενα. 

 

6.1 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Η παρούσα έρευνα ανέδειξε σημαντικά συμπεράσματα για την εφαρμογή του 

μοντέλου της ΤΠΓΠ σε εκπαιδευτικούς πληροφορικής και θα μπορούσε να αποτελέσει 

αφετηρία για περαιτέρω έρευνες με συναφές ερευνητικό αντικείμενο. Ενδιαφέρουσα θα 

ήταν διερεύνηση της γνώσης της ΤΠΓΠ και σε άλλες ειδικότητες εκπαιδευτικών, 

θετικών αλλά και θεωρητικών κατευθύνσεων, που δεν διαθέτουν τον ίδιο βαθμό 

Τεχνολογικής Γνώσης όπως οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής πριν και μετά την 

επιμόρφωσή τους.  

Μεγάλο ενδιαφέρον θα είχε και η διερεύνηση της ΤΠΓΠ των εκπαιδευτικών 

πληροφορικής και σε άλλα διδακτικά αντικείμενα εκτός του προγραμματισμού. Επίσης, 

σημαντική θα ήταν και η υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων με την αξιοποίηση 

άλλων τεχνολογικών εργαλείων με σκοπό την αξιολόγησή τους. 

Τέλος, η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ένα μικρό δείγμα εκπαιδευτικών 

αστικής πόλης γεγονός που θέτει περιορισμούς για την εγκυρότητα της. Ενδιαφέρον θα 

ήταν να εφαρμοστεί ένα παρόμοιο επιμορφωτικό πρόγραμμα σε μεγαλύτερο δείγμα και 

σε επαρχιακές πόλεις ή απομακρυσμένες περιοχές, ώστε να συγκριθούν οι διαφορές 

στις απόψεις των εκπαιδευτικών. 
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Παράρτημα Α 

Ερωτήσεις ημιδομημένης συνέντευξης  

 

1. Κατά την άποψή σας οι εκπαιδευτικοί του κλάδου Πληροφορικής  έχουν αποκτήσει 

τις γνώσεις και τις δεξιότητες να χρησιμοποιούν εργαλεία ΤΠΕ όπως οι εφαρμογές 

γραφείου, το διαδίκτυο, οι παρουσιάσεις, τα γραφικά περιβάλλοντα προγραμματισμού, 

ρομποτικές διατάξεις κλπ; 

 

2. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου Πληροφορικής  είναι σε θέση να επιλύουν ανακύπτοντα 

τεχνικά προβλήματα (π.χ. κατά τη χρήση διαδραστικών πινάκων - βίντεοπροβολέων, 

ρομποτικών διατάξεων); 

 

3. Πιστεύετε ότι η σε βάθος γνώση των εργαλείων ΤΠΕ βοηθά τους εκπαιδευτικούς 

στην εκπαιδευτική διαδικασία; 

 

4. Γνωρίζετε  τις συνήθεις δυσκολίες και παρανοήσεις των μαθητών σας  στα επιμέρους 

διδακτικά αντικείμενα της ειδικότητά σας; 

 

5. Θεωρείτε ότι παίζει ρόλο η γνώση των δυσκολιών και παρανοήσεων που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές από τους εκπαιδευτικούς κατά τον σχεδιασμό των 

μαθημάτων; 

 

6. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις διδακτικές σας τεχνικές, στις ανάγκες των μαθητών 

σας; 

 

7. Κατά πόσο πιστεύετε ότι βοηθά τους εκπαιδευτικούς η γνώση των διδακτικών 

στρατηγικών  στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

8. Πόσο συχνά επικαιροποιείτε τις γνώσεις σας  σχετικά με το επιστημονικό σας 

αντικείμενο; 
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9. Είστε σε θέση να αναπτύξετε επικαιροποιημένες δραστηριότητες στην τάξη ως προς 

το περιεχόμενο των μαθημάτων και να τις  προσαρμόσετε  στις ανάγκες -δυνατότητες 

των μαθητών σας; 

 

10. Πιστεύετε ότι είστε σε θέση να σχεδιάσετε διδακτικές παρεμβάσεις στο 

διδασκόμενο αντικείμενο χρησιμοποιώντας τις πλέον ενδεδειγμένες  παιδαγωγικές 

μεθόδους, όπως η εποικοδομητική, η διερευνητική, η συνεργατική μάθηση, η επίλυση 

προβλήματος, τα σχέδια έρευνας κ.α.; 

 

11. Πιστεύετε ότι είστε σε θέση να επιλέξετε κατάλληλα εργαλεία ΤΠΕ που να 

αντιστοιχούν στη διδασκαλία μιας συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας;  

 

12. Θεωρείτε ότι είστε σε θέση να επιλέξετε τα κατάλληλα εργαλεία ΤΠΕ, ώστε να 

υποστηρίξουν συγκεκριμένες παιδαγωγικές στρατηγικές (εποικοδομητική,  

διερευνητική, συνεργατική μάθηση, επίλυση προβλήματος κ.α.); 

 

13. Σε ποιο βαθμό κατά την άποψή σας οι επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί είναι έτοιμοι 

να εφαρμόσουν διδακτικές στρατηγικές που να συνδυάζουν κατάλληλες παιδαγωγικές 

μεθόδους βασισμένες σε ΤΠΕ για ένα συγκεκριμένο διδακτικό περιεχόμενο; 

 

14. Είστε σε θέση να σχεδιάσετε διδακτικές παρεμβάσεις με εργαλεία ΤΠΕ που να 

υποστηρίζουν (να επιτυγχάνουν) τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα - στόχους 

των Προγραμμάτων Σπουδών του αντικειμένου σας; 

 

15. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι το μοντέλο ΤΠΓΠ υποστηρίζει την κατάρτιση 

εκπαιδευτικών στη διδακτική της πληροφορικής με σύγχρονες τεχνολογίες; 

 

16.  Σημειώστε το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του σεμιναρίου και  αιτιολογήστε. 

 

17. Ποιες δυσκολίες ή προβλήματα αντιμετωπίσατε; 
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Παράρτημα Β  

1η Θεματική Ενότητα  

Μάθημα 2ο 

1. Τίτλος ενότητας 

Γνωριμία με τον Arduino - Σειριακή επικοινωνία Arduino- Η/Υ – Οι εντολές 

Εισόδου και Εξόδου.  

 

2. Συνοπτική περιγραφή μαθήματος 

Στα πλαίσια του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα έρθουν σε επαφή με τον 

μικροελεγκτή Arduino, θα γνωρίσουν τις δυνατότητές του και θα μάθουν τις θύρες 

επικοινωνίας και διασύνδεσης που διαθέτει. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος οι 

εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες εντολές στη γλώσσα 

προγραμματισμού WIRING (εναλλακτικά τα πλακίδια του Ardublock), θα μάθουν να 

επιτυγχάνουν αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του Arduino και του Η/Υ μέσω της θύρας 

USB.  

 

3. Εκτιμώμενη διάρκεια  

Το μάθημα προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 2 ώρες 

 

4. Σκοποί και στόχοι  

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν: 

Ως προς την Τεχνολογική Γνώση: 

• Να αναγνωρίζουν τις θύρες επικοινωνίας του Arduino 

• Να διασυνδέουν τον Arduino με τον Η/Υ. 

• Να συνδέουν τον αισθητήρα λευκού-μαύρου με τον Arduino. 

• Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το προγραμματιστικό του περιβάλλον (IDE) 

ή (εναλλακτικά Ardublock) και να δημιουργούν τα πρώτα προγράμματα. 

Ως προς την Παιδαγωγική: 

Σε επίπεδο γνώσεων: 
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• Να αναγνωρίζουν και να εξηγούν τη λειτουργία της εντολής εισόδου/ εξόδου. 

 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:  

• Να εκτελούν νοητικά αλγορίθμους.  

• Να κωδικοποιούν απλούς αλγόριθμους σε γλώσσα κατανοητή από τον Αrduino 

 

Σε επίπεδο στάσεων:  

• Να συνεργάζονται για την επίλυση απλών προβλημάτων 

Ως προς το Περιεχόμενο:   

• Να γνωρίσουν σταδιακά τις δομές που περιλαμβάνει μια γλώσσα 

προγραμματισμού γενικού σκοπού. 

• Να κατανοήσουν τη λειτουργία εισόδου και εξόδου σε ένα υπολογιστικό σύστημα 

χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες εντολές. 

 

5. Συσχετισμός με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών για τις ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση για την Ε' και Στ' τάξη του δημοτικού και συγκεκριμένα στον τρίτο άξονα, 

που αναφέρεται στη διερεύνηση, την ανακάλυψη και τη λύση προβλημάτων με ΤΠΕ, 

περιλαμβάνεται η ενότητα «Προγραμματίζω τoν Η/Υ». Στην ενότητα αυτή, ο 

εκπαιδευτικός καλείται να εξοικειώσει σταδιακά τους μαθητές στην διαδικασία του 

προγραμματισμού φέρνοντας τους σε επαφή με ένα περιβάλλον προγραμματισμού 

γενικού σκοπού.  

Στα αναλυτικά προγράμματα της Α’ και Β’ Γυμνασίου υπάρχουν οι ενότητες 

«Εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και τον προγραμματισμό» και «Ο 

Προγραμματισμός στη Πράξη». Στις ενότητες αυτές ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνεται να 

επιλέξει οποιοδήποτε περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια για την 

υλοποίηση ενός ρομποτικού συστήματος όπως προτείνεται στις αναλυτικές οδηγίες. 

Βασικά θέματα τα οποία πρέπει να αναπτύξει στην ενότητα αυτή  ο εκπαιδευτικός είναι 

η έννοια του αλγορίθμου και η αναγνώριση και εκτέλεση μικρών αλγορίθμων. 

Στο αναλυτικό πρόγραμμα της Γ’ Γυμνασίου ο ένας από τους δύο άξονες 

«Διερευνώ, σχεδιάζω και λύνω προβλήματα» αναφέρει ως βασικά θέματα τα οποία 

πρέπει να αναπτύξει ο εκπαιδευτικός την έννοια του αλγορίθμου καθώς και τις εντολές 

Εισόδου και Εξόδου. 

Το πρόγραμμα σπουδών της Α’ Λυκείου περιλαμβάνει το μάθημα «Εφαρμογές 

Πληροφορικής». Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα στη Θεματική Ενότητα 2 και 
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στο Κεφάλαιο 7 οι μαθητές έχοντας αποκτήσει τις στοιχειώδεις γνώσεις 

προγραμματισμού από το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, καλούνται να επεκτείνουν τις 

γνώσεις τους. Στην ενότητα αυτή τους δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουν και άλλα 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μέσα από ενδεικτικές δραστηριότητες ανάπτυξης 

μικροεφαρμογών όπως η διαχείριση ενός μικροελεγκτή Arduino με τη βοήθεια 

smartphone. 

Το πρόγραμμα σπουδών για την Πληροφορική της Β’ Λυκείου αφορά το μάθημα 

«Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών». Στα πλαίσια του μαθήματος 

προβλέπεται η διδασκαλία της έννοιας του αλγορίθμου και  των εντολών εισόδου και 

εξόδου. Όμως, εξαιτίας του περιορισμού των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος η 

χρήση προγραμματιστικών περιβαλλόντων προγραμματισμού ενδείκνυται μόνο για 

λόγους επίδειξης. 

Τέλος, το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος «Προγραμματισμός» της Γ' 

Λυκείου των ΕΠΑΛ προβλέπει τη διδασκαλία όλων των παραπάνω εννοιών και δομών 

που σχετίζονται με τον προγραμματισμό Η/Υ. Στα πλαίσια αυτά μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στο εργαστήριο ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) 

λογισμικού μιας σύγχρονης γλώσσας προγραμματισμού. 

 

6. Διδακτικό υλικό και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την ενότητα 

Απαιτούμενα εργαλεία για την υλοποίηση της διδασκαλίας της συγκεκριμένης 

ενότητας είναι ένας Η/Υ με εγκατεστημένο το πρόγραμμα IDE του Αrduino, ένας 

βιντεοπροβολέας, μικροελεγκτές Arduino μαζί με τα απαραίτητα εξαρτήματα για την 

υλοποίηση των δραστηριοτήτων, και τέλος φύλλα δραστηριοτήτων.  

 

7. Οι εναλλακτικές αντιλήψεις (αναπαραστάσεις, ιδέες, κλπ.) των μαθητών  

Στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία μελετώνται οι δυσκολίες που συναντούν 

οι μαθητές και φοιτητές κατά την διαδικασία  απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων 

προγραμματισμού (Γλέζου, Μπιρμπίλης & Γρηγοριάδου, 2009). Η εκμάθηση του 

προγραμματισμού είναι μια δύσκολη διαδικασία καθώς είναι μια πολύπλοκη 

διανοητική δραστηριότητα (Σατρατζέμη, Δαγδιλέλης,& Ευαγγελίδης, 2002). Οι 

μαθητές που έρχονται πρώτη φορά σε επαφή με τον προγραμματισμό δεν γνωρίζουν τι 

πρέπει να κάνουν προκειμένου να επιλύσουν ένα πρόβλημα και δυσκολεύονται να 

εξηγήσουν γιατί τα αποτελέσματα εκτέλεσης ενός προγράμματος δεν συμπίπτουν με τα 

αναμενόμενα (Γρηγοριάδου, Γόγουλου,& Γουλή, 2002). 
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Επιπρόσθετα, ένας από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την εκμάθηση 

του προγραμματισμού από τους μαθητές είναι η παραδοσιακή διδακτική προσέγγιση 

(Ξυνόγαλος, 2002). Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση δίδεται μεγαλύτερη βαρύτητα 

στην εκμάθηση του συντακτικού και της σημασιολογίας της γλώσσας 

προγραμματισμού παρά στην μεθοδολογία και στην ανάπτυξη ικανοτήτων για την 

επίλυση προβλημάτων (Κυριακού & Φαχαντίδης, 2012). Επιπλέον, οι γλώσσες γενικού 

σκοπού που χρησιμοποιούνται στην διδασκαλία διαθέτουν ένα μεγάλο πλήθος εντολών 

και είναι αρκετά πολύπλοκες (Ξυνόγαλος, 2002). 

 

8. Διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές/ θεωρίες μάθησης 

Για τη μείωση του διδακτικού θορύβου και την αποφυγή συχνών ερωτήσεων που 

διακόπτουν τη ροή του μαθήματος, οι μαθητές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους 

ήδη ένα έτοιμο παράδειγμα εφαρμογής για την κάθε ενότητα που διδάσκονται. Επίσης, 

πρέπει να τους έχουν δοθεί σημειώσεις με τον τρόπο σύνταξης των εντολών και των 

συνδέσεων, στις οποίες μπορούν να ανατρέχουν όποτε χρειάζεται. Οι υπολογιστές θα 

πρέπει να είναι σε κατάσταση λειτουργίας ήδη με την έναρξη του μαθήματος. Επίσης, ο 

καθηγητής θα πρέπει να φροντίσει, ώστε κάθε ομάδα να έχει στην κατοχή της από την 

πρώτη στιγμή όλα τα απαραίτητα υλικά για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των 

δραστηριοτήτων. 

Οι θεωρίες μάθησης που θα αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία της δομής επιλογής 

είναι ο συμπεριφορισμός και η θεωρία οικοδόμησης της γνώσης. Αρχικά, προκειμένου 

να κατανοήσουν οι μαθητές τον τρόπο σύνδεσης και λειτουργίας του Arduino, καθώς 

και τις εντολές, με τις οποίες επικοινωνεί με το εξωτερικό περιβάλλον θα 

χρησιμοποιηθούν οι τεχνικές του πειραματισμού, της διερεύνησης, της ανακάλυψης 

(θεωρία οικοδόμησης της γνώσης). Στη φάση της εμπέδωσης και εφαρμογής της έννοιας 

της μεταβλητής  θα χρησιμοποιηθούν η καθοδήγηση και η πρακτική και 

εξάσκηση(συμπεριφορισμός). 
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1ηΕνότητα  

Μάθημα 3ο 

1. Τίτλος ενότητας 

Οι μεταβλητές στον προγραμματισμό 

 

2. Συνοπτική περιγραφή μαθήματος 

Στα πλαίσια του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα έρθουν σε επαφή με τον 

μικροελεγκτή Arduino και θα γνωρίσουν τις θύρες επικοινωνίας που διαθέτει. Στη 

συνέχεια, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες εντολές θα μάθουν να δημιουργούν τα 

πρώτα τους προγράμματα γνωρίζοντας και χρησιμοποιώντας τους βασικούς τύπους 

μεταβλητών που υποστηρίζονται από τη γλώσσα προγραμματισμού WIRING 

(εναλλακτικά τα πλακίδια του Ardublock). Ταυτόχρονα,  θα μάθουν τις γνωστικές 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στη συγκεκριμένη ενότητα.  

 

3. Εκτιμώμενη διάρκεια  

Το μάθημα προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 2 ώρες 

4. Σκοποί και στόχοι  

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν: 

Ως προς την Τεχνολογική Γνώση: 

• Να χρησιμοποιούν το προγραμματιστικό περιβάλλον(IDE- εναλλακτικά τα 

πλακίδια του Ardublock) του Αrduino, ώστε να κάνουν περισσότερο κατανοητή  

την έννοια της μεταβλητής. 

• Να χρησιμοποιούν το προγραμματιστικό περιβάλλον(IDE- εναλλακτικά τα 

πλακίδια του Ardublock) του Αrduino ώστε να κάνουν περισσότερο κατανοητή  

την έννοια της εκχώρησης τιμής σε μεταβλητή. 

• Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το προγραμματιστικό του περιβάλλον και να 

εφαρμόζουν τις γνώσεις που θα αποκτήσουν στην επίλυση απλών προβλημάτων. 

 

Ως προς την Παιδαγωγική: 

Σε επίπεδο γνώσεων: 
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• Να προσδιορίζουν την έννοια και την αναγκαιότητα χρήσης μια μεταβλητής στο 

χώρο της πληροφορικής. 

• Να επιλέγουν και να ορίζουν τον κατάλληλο τύπο για κάθε μεταβλητή που 

χρησιμοποιούν. 

 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:  

• Να εκτελούν νοητικά αλγορίθμους.  

• Να κωδικοποιούν απλούς αλγόριθμους σε γλώσσα κατανοητή από τον Αrduino 

 

Σε επίπεδο στάσεων:  

• Να συνεργάζονται για την επίλυση απλών προβλημάτων 

 

Ως προς το Περιεχόμενο:   

• Να κατανοήσουν την εντολή εκχώρησης τιμής σε μεταβλητή. 

• Να κατανοήσουν την έννοια της μεταβλητής καθώς και τους τύπους μεταβλητών 

που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. 

 

5. Συσχετισμός με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών για τις ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση για την Ε' και Στ' τάξη του δημοτικού και συγκεκριμένα στον τρίτο άξονα, 

που αναφέρεται στη διερεύνηση, την ανακάλυψη και τη λύση προβλημάτων με ΤΠΕ, 

περιλαμβάνεται η ενότητα «Προγραμματίζω τoν Η/Υ». Στην ενότητα αυτή, ο 

εκπαιδευτικός καλείται να εξοικειώσει σταδιακά τους μαθητές στην διαδικασία του 

προγραμματισμού φέρνοντας τους σε επαφή με τις έννοιες της μεταβλητής.  

Στα αναλυτικά προγράμματα της Α’ και Β’ Γυμνασίου υπάρχουν οι ενότητες 

«Εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και τον προγραμματισμό» και «Ο 

Προγραμματισμός στη Πράξη». Στις ενότητες αυτές ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνεται να 

επιλέξει οποιοδήποτε περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια για την 

υλοποίηση ενός ρομποτικού συστήματος όπως προτείνεται στις αναλυτικές οδηγίες. 

Βασικά θέματα τα οποία πρέπει να αναπτύξει στην ενότητα αυτή  ο εκπαιδευτικός είναι 

η έννοια του αλγορίθμου, η έννοια της μεταβλητής και η αναγνώριση και εκτέλεση 

μικρών αλγορίθμων. 

Στο αναλυτικό πρόγραμμα της Γ’ Γυμνασίου ο ένας από τους δύο άξονες 

«Διερευνώ, σχεδιάζω και λύνω προβλήματα» αναφέρει ως βασικά θέματα τα οποία 
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πρέπει να αναπτύξει ο εκπαιδευτικός την έννοια του αλγορίθμου, την έννοια της 

μεταβλητής, τους τύπους δεδομένων και την απόδοση τιμής σε μεταβλητή. 

Το πρόγραμμα σπουδών της Α’ Λυκείου περιλαμβάνει το μάθημα «Εφαρμογές 

Πληροφορικής». Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα στη Θεματική Ενότητα 2 και 

στο Κεφάλαιο 7 οι μαθητές έχοντας αποκτήσει τις στοιχειώδεις γνώσεις 

προγραμματισμού από το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, καλούνται να επεκτείνουν τις 

γνώσεις τους. Στην ενότητα αυτή τους δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουν και άλλα 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μέσα από ενδεικτικές δραστηριότητες ανάπτυξης 

μικροεφαρμογών όπως η διαχείριση ενός μικροελεγκτή Arduino με τη βοήθεια 

smartphone. 

Το πρόγραμμα σπουδών για την Πληροφορική της Β’ Λυκείου αφορά το μάθημα 

«Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών». Στα πλαίσια του μαθήματος 

προβλέπεται η διδασκαλία α) της έννοιας του αλγορίθμου β) της έννοιας της μεταβλητής 

και γ) των τύπων δεδομένων και απόδοσης τιμής σε μεταβλητή. Όμως, εξαιτίας του 

περιορισμού των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος η χρήση προγραμματιστικών 

περιβαλλόντων προγραμματισμού ενδείκνυται μόνο για λόγους επίδειξης. 

Τέλος, το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος «Προγραμματισμός» της Γ' 

Λυκείου των ΕΠΑΛ προβλέπει τη διδασκαλία όλων των παραπάνω εννοιών και δομών 

που σχετίζονται με τον προγραμματισμό Η/Υ. Στα πλαίσια αυτά μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στο εργαστήριο ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) 

λογισμικού μιας σύγχρονης γλώσσας προγραμματισμού. 

 

6. Διδακτικό υλικό και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την ενότητα 

Απαιτούμενα εργαλεία για την υλοποίηση της διδασκαλίας της συγκεκριμένης 

ενότητας είναι ένας Η/Υ με εγκατεστημένο το πρόγραμμα IDE του Αrduino, ένας 

βιντεοπροβολέας, μικροελεγκτέςArduino μαζί με τα απαραίτητα εξαρτήματα για την 

υλοποίηση των δραστηριοτήτων, και τέλος φύλλα δραστηριοτήτων.  

 

7. Οι εναλλακτικές αντιλήψεις (αναπαραστάσεις, ιδέες, κλπ.) των μαθητών  

 Στη διεθνή βιβλιογραφία μελετώνται οι δυσκολίες που συναντούν μαθητές και 

φοιτητές στη κατανόηση, τη διαχείριση και τον χειρισμό των μεταβλητών για την 

επίλυση προβλημάτων. Έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε μαθητές λυκείου διαπίστωσαν 

ότι οι περισσότεροι ακολουθούν τη μαθηματική αναπαράσταση για την έννοια της 

μεταβλητής και της ισότητας για την εντολή εκχώρησης (Τζιμογιάννης & Κόμης, 

2000). Επίσης, οι διαδοχικές εκχωρήσεις αντιμετωπίζονται ως μαθηματικές σχέσεις, 
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ενώ δεν έχει εμπεδωθεί η διαδοχική φύση της εκτέλεσης των εντολών εκχώρησης σε 

ένα πρόγραμμα (Τζιμογιάννης Α., Πολίτης Π. και Κόμης Β. 2005). 

Ένα δεύτερο διδακτικό εμπόδιο που συναντούν στον προγραμματισμό οι μαθητές 

είναι η ανάθεση (ή εκχώρηση) τιμής μιας μεταβλητής. Η σχετική εντολή υποκρύπτει 

μια μαθηματική υπόσταση, η οποία προέρχεται από τα ονόματα των μεταβλητών και το 

σύμβολο ανάθεσης (Φεσάκης & ∆ηµητρακοπούλου, 2005). 

Η Samurcay (1985, οπ. αναφ. στο Εφόπουλος, 2005) καταλήγει σε τέσσερις 

τρόπους ανάθεσης τιμών σε µμεταβλητές: 

• Ανάθεση σταθερής τιμής (Α=3). 

• Ανάθεση τιμής που προκύπτει από υπολογισμό (Α=2*Β+1). 

• Αντιγραφή (duplication, Α=Β). 

• Συσσώρευση (accumulation,Α=Α+1). 

Οι μαθητές, επηρεασμένοι από τα μαθηματικά, μπορούν να κατανοήσουν τους 

τρείς πρώτους τρόπους ανάθεσης τιμής. Όμως, δεν συμβαίνει το ίδιο στην τέταρτη 

περίπτωση όπου πρέπει να γίνει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στο δεξί και το αριστερό 

τμήμα της εντολής, καθώς πρώτα υπολογίζεται η τιμή του δεξιού μέρους και μετά 

ανατίθεται στο αριστερό. 

Επιπλέον, πολλοί μαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν ότι η εντολή ανάθεσης 

τιμής καταχωρίζει δεδομένα στη θέση της προϋπάρχουσας τιμής, η οποία χάνεται. Έτσι, 

θεωρούν ότι το «κουτί» διατηρεί περισσότερες από μία τιμές. Συχνά νομίζουν ότι η 

μεταβλητή έχει τη δυνατότητα να «θυμάται» την ιστορία των αναθέσεων που έχουν 

προηγηθεί σχηματίζοντας μια εικόνα τύπου λίστας (Τζιμογιάννης & Κόμης, 2000). 

Μελετώντας τις δυσκολίες κατανόησης των μαθητών ο Δαγδιλέλης (1996) 

επικεντρώνεται στις μεταβλητές με «πεπλεγμένο» υπολογισμό τιμών. Σύμφωνα με τον 

ερευνητή όταν οι μεταβολές μιας μεταβλητής (έστω Ν) εξαρτώνται από τις μεταβολές 

μια άλλης μεταβλητής (έστω Μ), η οποία εξαρτάται από κάποιες άλλες μεταβλητές 

(έστω Χ και Υ), τότε ο σπουδαστής δυσκολεύεται να προσδιορίσει τόσο την τιμή της 

μεταβλητής Ν όσο και το ρόλο της. 

Καταλήγοντας μια ακόμη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι μαθητές είναι η 

κατανόηση του γεγονότος ότι οι πράξεις επιτρέπονται μεταξύ μεταβλητών του ίδιου 

τύπου. Οι μαθητές είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με τη χρήση αριθμητικών 

μεταβλητών, ενώ συναντούν ιδιαίτερες δυσκολίες όταν χειρίζονται δεδομένα τύπου 

string ή boolean (Tζιµογιάννης & Κόµης, 2000). 
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8. Διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές/ θεωρίες μάθησης 

Για τη μείωση του διδακτικού θορύβου και την αποφυγή συχνών ερωτήσεων που 

διακόπτουν τη ροή του μαθήματος, οι μαθητές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους 

ήδη ένα έτοιμο παράδειγμα εφαρμογής για την κάθε ενότητα που διδάσκονται. Επίσης, 

πρέπει να τους έχουν δοθεί σημειώσεις με τον τρόπο σύνταξης των εντολών και των 

συνδέσεων, στις οποίες μπορούν να ανατρέχουν όποτε χρειάζεται. Οι υπολογιστές θα 

πρέπει να είναι σε κατάσταση λειτουργίας ήδη με την έναρξη του μαθήματος. Επίσης, ο 

καθηγητής θα πρέπει να φροντίσει, ώστε κάθε ομάδα να έχει στην κατοχή της από την 

πρώτη στιγμή όλα τα απαραίτητα υλικά για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των 

δραστηριοτήτων. 

Οι θεωρίες μάθησης που θα αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία της δομής επιλογής 

είναι ο συμπεριφορισμός και η θεωρία οικοδόμησης της γνώσης. Αρχικά, προκειμένου 

να κατανοήσουν οι μαθητές τον τρόπο σύνδεσης και λειτουργίας του Arduino, καθώς 

και τις εντολές, με τις οποίες επικοινωνεί με το εξωτερικό περιβάλλον θα 

χρησιμοποιηθούν οι τεχνικές του πειραματισμού, της διερεύνησης, της ανακάλυψης 

(θεωρία οικοδόμησης της γνώσης). Στη φάση της εμπέδωσης και εφαρμογής της έννοιας 

της μεταβλητής  θα χρησιμοποιηθούν η καθοδήγηση και η πρακτική και 

εξάσκηση(συμπεριφορισμός). 
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2η Θεματική Ενότητα  

Μάθημα 4ο 

1. Τίτλος ενότητας 

Ακολουθιακοί Αλγόριθμοι - Οι αισθητήρες στον Arduino. 

 

2.Συνοπτική περιγραφή μαθήματος 

Στα πλαίσια του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα έρθουν σε επαφή με το 

προγραμματιστικό περιβάλλον (IDE) του Arduino (εναλλακτικά τα πλακίδια του 

Ardublock). Θα υλοποιήσουν συνδέσεις χρησιμοποιώντας απλά υλικά και θα 

γνωρίσουν τους πρώτους αισθητήρες που διασυνδέονται και επικοινωνούν με τον 

μικροελεγκτή. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες εντολές θα 

δημιουργήσουν τα πρώτα τους ακολουθιακά προγράμματα. Τα προγράμματα θα πρέπει 

να επιτύχουν  τόσο επικοινωνία μεταξύ του Arduino και των αισθητήρων όσο και να 

συλλέξουν δεδομένα από το περιβάλλον με τη βοήθεια των αισθητήρων.  

 

4. Εκτιμώμενη διάρκεια  

Το μάθημα προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 2 ώρες 

 

5. Σκοποί και στόχοι  

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν: 

Ως προς την Τεχνολογική Γνώση: 

• Να υλοποιούν απλές ηλεκτρονικές συνδέσεις. 

• Να αναγνωρίζουν τους αισθητήρες φωτός, θερμοκρασίας και απόστασης. 

• Να συνδέουν  τους αισθητήρες στις κατάλληλες εισόδους του Arduino. 

• Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το προγραμματιστικό του περιβάλλον και να 

εφαρμόζουν τις γνώσεις που θα αποκτήσουν στην κατασκευή απλών Αλγορίθμων. 
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Ως προς την Παιδαγωγική: 

Σε επίπεδο γνώσεων:   

• Να προβλέπουν το αποτέλεσμα της εκτέλεσης ενός αλγορίθμου. 

• Να εξηγούν τον τρόπο λειτουργίας της εντολής εκχώρησης τιμής. 

• Να αναγνωρίζουν τις εντολές και να εξηγούν την λειτουργία της κάθε μίας. 

 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:  

• Να προγραμματίζουν τον μικροελεγκτή χρησιμοποιώντας το περιβάλλον (IDE) 

(εναλλακτικά το περιβάλλον του Ardublock),   προγραμματισμού του.  

• Να πειραματίζονται αλλάζοντας τη σειρά εκτέλεσης των εντολών σε ακολουθιακά 

προγράμματα. 

• Να τροποποιούν προγράμματα επιτυγχάνοντας καλύτερα αποτελέσματα. 

 

Σε επίπεδο στάσεων:  

• Να συνεργάζονται για την επίλυση απλών προβλημάτων. 

• Να υιοθετήσουν την Αλγοριθμική σκέψη. 

 

Ως προς το Περιεχόμενο:   

• Να κατανοήσουν την έννοια της γλώσσας προγραμματισμού και του 

προγράμματος. 

• Να οργανώνουν τη δομή ενός προγράμματος. 

• Να αναγνωρίζουν τους ακολουθιακούς αλγόριθμους. 

 

6. Συσχετισμός με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

H συγκεκριμένη ενότητα σχετίζεται άμεσα τόσο με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) για την πληροφορική. Σύμφωνα με το νέο 

πρόγραμμα σπουδών για τις ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για την Ε' και Στ' τάξη 

του δημοτικού και συγκεκριμένα στον τρίτο άξονα, που αναφέρεται στη διερεύνηση, την 

ανακάλυψη και τη λύση προβλημάτων με ΤΠΕ, περιλαμβάνεται η ενότητα 

«Προγραμματίζω τον Η/Υ». Στην ενότητα αυτή, ο εκπαιδευτικός καλείται 

χρησιμοποιώντας κατάλληλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα να εξοικειώσει σταδιακά τους 

μαθητές στο χειρισμό και στη διερεύνηση έτοιμων προγραμμάτων. Προτείνεται οι 

μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες των 3-4 ατόμων να σχεδιάζουν και να οργανώσουν την 

εργασία τους, να διακρίνουν τα μέσα και τα εργαλεία του περιβάλλοντος της 
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εκπαιδευτικής ρομποτικής ώστε να συναρμολογούν ένα ρομπότ, και να ελέγχουν και 

βελτιώνουν τις διαδικασίες καθοδήγησης του. 

Στα αναλυτικά προγράμματα της Α’ και Β’ Γυμνασίου υπάρχουν οι ενότητες 

«Εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και τον προγραμματισμό» και «Ο 

Προγραμματισμός στη Πράξη». Στις ενότητες αυτές ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνεται να 

επιλέξει οποιοδήποτε περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια για την 

υλοποίηση ενός ρομποτικού συστήματος όπως προτείνεται στις αναλυτικές οδηγίες. Οι 

μαθητές  εισάγονται στην έννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμό. Καλούνται 

να μελετήσουν προβλήματα των οποίων η λύση είναι μια ακολουθία βημάτων και να  

διαπιστώνουν την αναγκαιότητα μιας γλώσσας επικοινωνίας με τον υπολογιστή. 

Ολοκληρώνοντας την ενότητα θα πρέπει να είναι σε θέση να συναρμολογούν ένα 

ρομπότ, να εξοικειωθούν με το περιβάλλον προγραμματισμού και καθοδήγησης του 

(εντολές κίνησης, εντολές ελέγχου, εντολές ελέγχου αισθητήρων κ.λπ.). Επίσης, θα 

πρέπει να μπορούν να σχεδιάζουν, υλοποιούν και βελτιώνουν απλούς αλγόριθμους 

καθοδήγησης του ρομπότ. 

Στο αναλυτικό πρόγραμμα της Γ’ Γυμνασίου ο ένας από τους δύο άξονες 

«Διερευνώ, σχεδιάζω και λύνω προβλήματα» αναφέρει ως βασικά θέματα τα οποία 

πρέπει να αναπτύξει ο εκπαιδευτικός την έννοια του αλγορίθμου, οι μαθητές θα πρέπει 

να μελετήσουν προβλήματα των οποίων η λύση είναι μια ακολουθία βημάτων. 

Ολοκληρώνοντας την ενότητα θα πρέπει να είναι σε θέση να συναρμολογούν ενα 

ρομπότ, να εξοικειωθούν με το περιβάλλον προγραμματισμού και καθοδήγησης του 

(εντολές κίνησης, εντολές ελέγχου, εντολές ελέγχου αισθητήρων κ.λπ.). Επίσης θα 

πρέπει να μπορούν να σχεδιάζουν, υλοποιούν και βελτιώνουν απλούς αλγόριθμους 

καθοδήγησης του ρομπότ. 

Το πρόγραμμα σπουδών της Α’ Λυκείου περιλαμβάνει το μάθημα «Εφαρμογές 

Πληροφορικής». Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα στη Θεματική Ενότητα 2 και 

στο Κεφάλαιο 7 οι μαθητές έχοντας αποκτήσει τις στοιχειώδεις γνώσεις 

προγραμματισμού από το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, καλούνται να επεκτείνουν τις 

γνώσεις τους. Στην ενότητα αυτή τους δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουν και άλλα 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μέσα από ενδεικτικές δραστηριότητες ανάπτυξης 

μικροεφαρμογών όπως η διαχείριση ενός μικροελεγκτή Arduino με τη βοήθεια 

smartphone. 

Το πρόγραμμα σπουδών για την Πληροφορική της Β’ Λυκείου αφορά το μάθημα 

«Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών». Στα πλαίσια του μαθήματος 

προβλέπεται η διδασκαλία α) της έννοιας του αλγορίθμου και της έννοιας δομή 
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ακολουθίας. Όμως, εξαιτίας του περιορισμού των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος η 

χρήση προγραμματιστικών περιβαλλόντων προγραμματισμού ενδείκνυται μόνο για 

λόγους επίδειξης. 

Τέλος, το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος «Προγραμματισμός» της Γ' 

Λυκείου των ΕΠΑΛ προβλέπει τη διδασκαλία όλων των παραπάνω εννοιών και δομών 

που σχετίζονται με τον προγραμματισμό Η/Υ. Στα πλαίσια αυτά μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στο εργαστήριο ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) 

λογισμικού μιας σύγχρονης γλώσσας προγραμματισμού. 

 

7. Διδακτικό υλικό και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την ενότητα 

Απαιτούμενα εργαλεία για την υλοποίηση της διδασκαλίας της συγκεκριμένης 

ενότητας είναι ένας Η/Υ με εγκατεστημένο το πρόγραμμα IDE του Αrduino, ένας 

βιντεοπροβολέας, μικροελεγκτές Arduino μαζί με τα απαραίτητα εξαρτήματα και 

αισθητήρες για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων, και τέλος φύλλα δραστηριοτήτων.  

 

8. Οι εναλλακτικές αντιλήψεις (αναπαραστάσεις, ιδέες, κλπ.) των μαθητών  

 Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν εντοπίζονται ιδιαίτερες δυσκολίες των μαθητών 

στην ακολουθιακή δομή ενός αλγορίθμου. Αναφέρονται κάποια προβλήματα που 

προκύπτουν από την ίδια τη γλώσσα προγραμματισμού, και σχετίζονται με τους 

συντακτικούς και σηµασιολογικούς κανόνες. Επίσης ένα ποσοστό μαθητών 

προσπαθώντας να καλύψει την ελλιπή γνώση του στη γλώσσα προγραμματισμού, 

υποθέτει ότι η μηχανή έχει ικανότητες φυσικής γλώσσας, εξάγοντας (προφανώς 

λανθασμένα) συμπεράσματα για τη χρήση των λέξεων κλειδιών της γλώσσας σύμφωνα 

µε την αγγλική τους σημασία (Putnam, 1986). Ένα μη γραφικό περιβάλλον 

προγραμματισμού δεν παρέχει επαρκή υποστήριξη στο μαθητή ώστε να κατανοήσει τις 

βασικές δομές με συνέπεια η προσοχή των μαθητών να επικεντρώνεται στην εκμάθηση 

της σύνταξης της γλώσσας και όχι στην ανάπτυξη ικανοτήτων επίλυσης 

προβλημάτων(Καγκάνη, κ. συν., 2005·Ξυνόγαλος, 2005). 

 

9.  Διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές/ θεωρίες μάθησης 

Για τη μείωση του διδακτικού θορύβου και την αποφυγή συχνών ερωτήσεων που 

διακόπτουν τη ροή του μαθήματος, οι μαθητές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους 

ήδη ένα έτοιμο παράδειγμα εφαρμογής για την κάθε ενότητα που διδάσκονται. Επίσης, 

πρέπει να τους έχουν δοθεί σημειώσεις με τον τρόπο σύνταξης των εντολών και των 

συνδέσεων, στις οποίες μπορούν να ανατρέχουν όποτε χρειάζεται. Οι υπολογιστές θα 
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πρέπει να είναι σε κατάσταση λειτουργίας ήδη με την έναρξη του μαθήματος. Επίσης, ο 

καθηγητής θα πρέπει να φροντίσει, ώστε κάθε ομάδα να έχει στην κατοχή της από την 

πρώτη στιγμή όλα τα απαραίτητα υλικά για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των 

δραστηριοτήτων. 

Οι θεωρίες μάθησης που θα αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία της ακολουθιακής 

δομής είναι ο συμπεριφορισμός και η θεωρία οικοδόμησης της γνώσης. Αρχικά, 

προκειμένου να κατανοήσουν οι μαθητές τον τρόπο σύνδεσης και λειτουργίας των 

αισθητήρων, καθώς και τις εντολές, με τις οποίες επικοινωνούν με το Arduino, θα 

χρησιμοποιηθούν οι τεχνικές του πειραματισμού και της ανακάλυψης (θεωρία 

οικοδόμησης της γνώσης) στους μαθητές προτείνονται μια σειρά από προβλήματα τα 

οποία καλούνται να επιλύσουν με την βοήθεια του εκπαιδευτικού. 

 

10. Πρόσθετες πληροφορίες μαθήματος 
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3η Θεματική Ενότητα  

Μάθημα 5ο 

1. Τίτλος ενότητας 

Η Δομή Επιλογής  

(ΑΝ συνθήκη ΤΟΤΕ σώμα εντολών ΤΕΛΟΣ ΑΝ) 

( ΑΝ συνθήκη ΤΟΤΕ σώμα εντολών1  ΑΛΛΙΩΣ σώμα εντολών2 ΤΕΛΟΣ ΑΝ ). 

 

2. Συνοπτική περιγραφή μαθήματος 

Στα πλαίσια του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα έρθουν σε επαφή με το 

προγραμματιστικό περιβάλλον (IDE) του Arduino. Θα υλοποιήσουν συνδέσεις με υλικά 

που έχουν χρησιμοποιήσει σε προηγούμενες ενότητες. Στη συνέχεια θα διδαχθούν τον 

τρόπο λειτουργίας και σύνταξης της δομής επιλογής (ΑΝ). Χρησιμοποιώντας και 

συνδυάζοντας τις γνώσεις τους θα δημιουργήσουν τα πρώτα τους προγράμματα 

ενσωματώνοντας τη νέα δομή.  

 

3. Εκτιμώμενη διάρκεια  

Το μάθημα προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 2 ώρες 

 

4. Σκοποί και στόχοι  

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν: 

Ως προς την Τεχνολογική Γνώση: 

• Να υλοποιούν απλές ηλεκτρονικές συνδέσεις. 

• Να συνδυάζουν τους αισθητήρες φωτός και απόστασης με άλλες ηλεκτρονικές 

διατάξεις (LED). 

• Να συνδέουν  τους αισθητήρες στις κατάλληλες εισόδους του Arduino. 

• Να συνδέουν  τα Led στις κατάλληλες εξόδους του Arduino 
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• Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το προγραμματιστικό περιβάλλον του Arduino 

και να εφαρμόζουν τις γνώσεις που θα αποκτήσουν στην κατασκευή Αλγορίθμων. 

Ως προς την Παιδαγωγική: 

Σε επίπεδο γνώσεων:   

• Να προβλέπουν το αποτέλεσμα της εκτέλεσης ενός αλγορίθμου. 

• Να διατυπώνουν την διαδικασία της εκτέλεσης μιας ομάδας εντολών μόνο όταν 

συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις. 

• Να εξηγούν τον τρόπο λειτουργίας της εντολής ΑΝ. 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:  

• Να προγραμματίζουν τον μικροελεγκτή χρησιμοποιώντας το περιβάλλον (IDE) 

προγραμματισμού του.  

• Να αναγνωρίζουν την έννοια και τον ρόλο της συνθήκης σε ένα αλγόριθμο με 

δομή επιλογής. 

 

Σε επίπεδο στάσεων:  

• Να συνεργάζονται για την επίλυση απλών προβλημάτων. 

• Να υιοθετήσουν την Αλγοριθμική σκέψη. 

• Να εκτιμούν εάν θα πρέπει να γίνει χρήση της δομής επιλογής. 

 

Ως προς το Περιεχόμενο:   

• Να κατανοήσουν τη χρησιμότητα της δομής επιλογής. 

• Να κατανοήσουν τη λειτουργία της δομής επιλογής. 

 

5. Συσχετισμός με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

H συγκεκριμένη ενότητα σχετίζεται άμεσα τόσο με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) για την πληροφορική. Σύμφωνα με το νέο 

πρόγραμμα σπουδών για τις ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για την Ε' και Στ' τάξη 

του δημοτικού και συγκεκριμένα στον τρίτο άξονα, που αναφέρεται στη διερεύνηση, την 

ανακάλυψη και τη λύση προβλημάτων με ΤΠΕ, περιλαμβάνεται η ενότητα 

«Προγραμματίζω τον Η/Υ». Στην ενότητα αυτή, ο εκπαιδευτικός καλείται 

χρησιμοποιώντας κατάλληλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα να εισάγει τους μαθητές στη 

δομή επιλογής. Προτείνεται οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες των 3-4 ατόμων να 

σχεδιάζουν και να οργανώσουν την εργασία τους, να διακρίνουν τα μέσα και τα εργαλεία 

του περιβάλλοντος της εκπαιδευτικής ρομποτικής ώστε να συναρμολογούν ένα ρομπότ, 

και να ελέγχουν και βελτιώνουν τις διαδικασίες καθοδήγησης του. 
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Στα αναλυτικά προγράμματα της Α’ και Β’ Γυμνασίου υπάρχουν οι ενότητες 

«Εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και τον προγραμματισμό» και «Ο 

Προγραμματισμός στην Πράξη». Στις ενότητες αυτές ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνεται να 

επιλέξει οποιοδήποτε περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια για την 

υλοποίηση ενός ρομποτικού συστήματος όπως προτείνεται στις αναλυτικές οδηγίες. Οι 

μαθητές εισάγονται στην έννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμό. 

Προτείνεται να συναρμολογηθεί ένα ρομπότ, ώστε να εξοικειωθούν με το περιβάλλον 

προγραμματισμού και καθοδήγησης του (εντολές κίνησης, εντολές ελέγχου, εντολές 

ελέγχου αισθητήρων κ.λπ.). Επίσης, προτείνεται να υλοποιηθεί η δραστηριότητα 

Arduino : Μάθηση στη πράξη-Δομή Επιλογής (http://aesop.iep.edu.gr/node/8374 ) 

Στο αναλυτικό πρόγραμμα της Γ’ Γυμνασίου ο ένας από τους δύο άξονες 

«Διερευνώ, σχεδιάζω και λύνω προβλήματα» αναφέρει ως βασικά θέματα τα οποία 

πρέπει να αναπτύξει ο εκπαιδευτικός την έννοια του αλγορίθμου. Οι μαθητές 

ολοκληρώνοντας την ενότητα θα πρέπει να είναι σε θέση να συναρμολογούν ένα 

ρομπότ, να εξοικειωθούν με το περιβάλλον προγραμματισμού και καθοδήγησης του 

(εντολές κίνησης, εντολές ελέγχου, εντολές ελέγχου αισθητήρων κ.λπ.). Επίσης, θα 

πρέπει να μπορούν να σχεδιάζουν, υλοποιούν και βελτιώνουν απλούς και σύνθετους 

αλγόριθμους καθοδήγησης του ρομπότ. Επίσης, προτείνεται να υλοποιηθεί η 

δραστηριότητα Arduino : Μάθηση στη πράξη-Δομή Επιλογής (http://aesop.iep 

.edu.gr/node/8374 ). 

Το πρόγραμμα σπουδών της Α’ Λυκείου περιλαμβάνει το μάθημα «Εφαρμογές 

Πληροφορικής». Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα στη Θεματική Ενότητα 2 και 

στο Κεφάλαιο 7 οι μαθητές έχοντας αποκτήσει τις στοιχειώδεις γνώσεις 

προγραμματισμού από το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, καλούνται να επεκτείνουν τις 

γνώσεις τους. Στην ενότητα αυτή τους δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουν και άλλα 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μέσα από ενδεικτικές δραστηριότητες ανάπτυξης 

μικροεφαρμογών, όπως η διαχείριση ενός μικροελεγκτή Arduino με τη βοήθεια 

smartphone. 

Το πρόγραμμα σπουδών για την Πληροφορική της Β’ Λυκείου αφορά το μάθημα 

«Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών». Στα πλαίσια του μαθήματος 

προβλέπεται η διδασκαλία της δομής επιλογής. Όμως, εξαιτίας του περιορισμού των 

ωρών διδασκαλίας του μαθήματος η χρήση προγραμματιστικών περιβαλλόντων 

προγραμματισμού ενδείκνυται μόνο για λόγους επίδειξης. 

Τέλος, το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος «Προγραμματισμός» της Γ' 

Λυκείου των ΕΠΑΛ προβλέπει τη διδασκαλία όλων των παραπάνω εννοιών και δομών 
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που σχετίζονται με τον προγραμματισμό Η/Υ. Στα πλαίσια αυτά μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στο εργαστήριο ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) 

λογισμικού μιας σύγχρονης γλώσσας προγραμματισμού. 

 

6. Διδακτικό υλικό και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την ενότητα 

Απαιτούμενα εργαλεία για την υλοποίηση της διδασκαλίας της συγκεκριμένης 

ενότητας είναι ένας Η/Υ με εγκατεστημένο το πρόγραμμα IDE του Αrduino, ένας 

βιντεοπροβολέας, μικροελεγκτές Arduino μαζί με τα απαραίτητα εξαρτήματα και 

αισθητήρες για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων, και τέλος φύλλα δραστηριοτήτων.  

 

7. Οι εναλλακτικές αντιλήψεις (αναπαραστάσεις, ιδέες, κλπ.) των μαθητών  

Στη διεθνή βιβλιογραφία εντοπίζονται ιδιαίτερες δυσκολίες των μαθητών στην 

χρήση της δομής επιλογής. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τον Sleeman και οι 

συνεργάτες του (1988) το 25% των μαθητών έκανε τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω 

λάθη στη χρήση δομών επιλογής: 

• Θεώρησε ότι η εκτέλεση του προγράμματος σταματά όταν η συνθήκη της 

δομής επιλογής είναι ΨΕΥΔΗΣ και δεν υπάρχει τμήμα ΑΛΛΙΩΣ στη δομή 

επιλογής. 

• Θεώρησε ότι και το σώμα εντολών1 και το σώμα εντολών2 θα εκτελεστεί. 

• Θεώρησε ότι το σώμα εντολών1 θα εκτελεστεί ανεξάρτητα από το αν η 

συνθήκη είναι αληθής ή ψευδής. 

Ο Putnum και οι συνεργάτες του (1989) σε έρευνα που έκαναν κατέγραψαν 

κάποιες από τις παρανοήσεις των µαθητών: 

• Μια κατηγορία μαθητών θεωρεί ότι αν η συνθήκη μιας εντολής ΑΝ είναι 

ψευδής, τότε τερματίζεται η εκτέλεση όλου του προγράμματος. 

• Μια κατηγορία μαθητών θεωρεί ότι αν η συνθήκη μιας εντολής ΑΝ είναι 

ψευδής, τότε η ροή του ελέγχου μεταφέρεται στην αρχή του προγράμματος. 

Σύμφωνα με άλλες έρευνες ένα από τα ποιο συχνά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές είναι η λανθασμένη σύνταξη της συνθήκης που 

περιλαμβάνει η δομή επιλογής (Τζιµογιάννης & Γεωργίου, 1999). Οι λανθασμένες 

αντιλήψεις των μαθητών προκύπτουν από τη προσπάθεια λύσης ενός προβλήματος 

προγραμματισμού αποτυπωμένης µε χρήση φυσικής γλώσσας (∆αγδιλέλης, 1996), 

χωρίς όμως να συνεπάγεται ότι µε τον τρόπο αυτό οδηγούμαστε στο σωστό 

αποτέλεσμα. 

Σύμφωνα με τους  Payne&Myers (2000) αίτια δυσκολιών-παρανοήσεων που 
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αφορούν στη δομή επιλογής έχουν αποδοθεί:  

• Στον τρόπο που διατυπώνουν στην καθημερινή τους ζωή έναν κανόνα και τις 

εξαιρέσεις του δίνοντας πρώτα τον κανόνα και μετά τις εξαιρέσεις  π.χ. η 

έκφραση «όλοι εκτός από…» η οποία όμως στον προγραμματισμό σημαίνει 

πώς πρέπει να ελεγχθούν ξεχωριστά οι περιπτώσεις των εξαιρέσεων, 

• Στον τρόπο µε τον οποίο διατυπώνουν στην καθημερινή τους ζωή έναν 

έλεγχο περιπτώσεων χρησιμοποιώντας φυσική γλώσσα  π.χ. «αν όλοι οι 

μαθητές φύγουν, τότε η εξέταση τελειώνει» ενώ στον προγραμματισμό η 

αντίστοιχη έκφραση είναι « αν το πλήθος των μαθητών που έφυγαν είναι ίσο 

µε το συνολικό αριθμό των μαθητών τότε η εξέταση τελειώνει», 

• Στο γεγονός ότι στην εντολή επιλογής κάποιες εντολές δεν θα εκτελεστούν. 

Οι μαθητές όμως έχουν συνηθίσει από όλα τα άλλου είδους κείμενα την 

σειριακή ανάγνωση γραμμή προς γραμμή από πάνω προς τα κάτω πράγμα 

που έρχεται σε αντίθεση µε την υπερπήδηση των εντολών που δεν θα 

εκτελεστούν ανάλογα µε τη λογική τιμή της συνθήκης κατά τη ροή 

εκτέλεσης του προγράμματος. 

 

8. Διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές/ θεωρίες μάθησης 

 Για τη μείωση του διδακτικού θορύβου οι μαθητές θα πρέπει να έχουν 

κατανοήσει πλήρως τη δομή ακολουθίας και τις εντολές εισόδου, εξόδου και την 

εντολή εκχώρησης καθώς και την έννοια της μεταβλητής. Στην φάση της εξάσκησης 

τους θα πρέπει να έχουν στη διάθεση τους ήδη ένα έτοιμο παράδειγμα εφαρμογής που 

κάνει χρήση της  δομής επιλογής στο οποίο θα μπορούν να προστρέχουν κάθε φορά 

που συναντάνε κάποια δυσκολία. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται οι συχνές 

ερωτήσεις όσον αφορά τη σύνταξη των εντολών. Στη φάση της εξάσκησης τους στο 

εργαστήριο θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί το κατάλληλο λογισμικό στον κάθε Η/Υ και 

να έχει ελεγχθεί για τη λειτουργία του. Οι υπολογιστές θα πρέπει να είναι σε κατάσταση 

λειτουργίας ήδη με την έναρξη του μαθήματος. 

Οι θεωρίες μάθησης που θα χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία της δομής 

επιλογής θα είναι ο συμπεριφορισμός και η θεωρία οικοδόμησης της γνώσης. Σε πρώτη 

φάση προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της δομής επιλογής 

θα χρησιμοποιηθούν οι τεχνικές του πειραματισμού, της διερεύνησης, της ανακάλυψης 

(θεωρία οικοδόμησης της γνώσης), και στη φάση της εμπέδωσης και εφαρμογής της 

δομής επιλογής θα είναι  η καθοδήγηση και η πρακτική και εξάσκηση(συμπεριφορισμός). 
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3η Θεματική Ενότητα  

Μάθημα 6ο 

1. Τίτλος ενότητας 

«Η Δομή Εμφωλευμένης Επιλογής» 

 ( ΑΝ συνθήκη ΤΟΤΕ σώμα εντολών1  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ συνθήκη ΤΟΤΕ σώμα 

εντολών2  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ συνθήκη ΤΟΤΕ  σώμα εντολών3  ΑΛΛΙΩΣ σώμα εντολών4 

ΤΕΛΟΣ ΑΝ ). 

 

2. Συνοπτική περιγραφή μαθήματος 

Το μάθημα αποτελεί προέκταση του προηγούμενου μαθήματος της απλής δομής 

επιλογής. Στα πλαίσια του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα έρθουν σε επαφή με το 

προγραμματιστικό περιβάλλον (IDE) του Arduino. Θα επεκτείνουν συνδέσεις που 

έχουν δημιουργήσει και χρησιμοποιήσει σε προηγούμενες ενότητες. Στη συνέχεια θα 

διδαχθούν τον τρόπο λειτουργίας και σύνταξης της εμφωλευμένης δομής επιλογής 

(ΑΝ). Τέλος, χρησιμοποιώντας και συνδυάζοντας τις γνώσεις τους θα δημιουργήσουν 

τα πρώτα τους προγράμματα ενσωματώνοντας τη νέα δομή.  

 

3.Εκτιμώμενη διάρκεια  

Το μάθημα προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 2 ώρες 

 

4. Σκοποί και στόχοι  

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν: 

Ως προς την Τεχνολογική Γνώση: 

• Να υλοποιούν απλές ηλεκτρονικές συνδέσεις. 

• Να συνδυάζουν τους αισθητήρες φωτός και απόστασης με άλλες ηλεκτρονικές 

διατάξεις (LED). 

• Να συνδέουν  τους αισθητήρες στις κατάλληλες εισόδους του Arduino. 

• Να συνδέουν  τα Led στις κατάλληλες εξόδους του Arduino. 
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• Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το προγραμματιστικό περιβάλλον του 

Arduino και να εφαρμόζουν τις γνώσεις που θα αποκτήσουν στην κατασκευή 

Αλγορίθμων. 

 

Ως προς την Παιδαγωγική: 

Σε επίπεδο γνώσεων:   

• Να προβλέπουν το αποτέλεσμα της εκτέλεσης ενός αλγορίθμου. 

• Να διατυπώνουν τη διαδικασία της εκτέλεσης μιας ομάδας εντολών μόνο όταν 

συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις. 

• Να εξηγούν τον τρόπο λειτουργίας της εμφωλευμένης δομής επιλογής ΑΝ. 

• Να γνωρίζουν ποια block στο προγραμματιστικό περιβάλλον του Ardublock 

αντιστοιχούν στις δομές επιλογής 

 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:  

• Να προγραμματίζουν τον μικροελεγκτή χρησιμοποιώντας το περιβάλλον (IDE) 

προγραμματισμού του.  

• Να αναγνωρίζουν την έννοια και τον ρόλο των πολλαπλών συνθηκών που 

απαιτούνται  σε ένα αλγόριθμο με εμφωλευμένη δομή επιλογής. 

 

Σε επίπεδο στάσεων:  

• Να συνεργάζονται για την επίλυση απλών προβλημάτων. 

• Να υιοθετήσουν την Αλγοριθμική σκέψη. 

• Να εκτιμούν εάν θα πρέπει να γίνει χρήση της απλής ή της εμφωλευμένης δομής 

επιλογής. 

 

Ως προς το Περιεχόμενο:   

• Να κατανοήσουν την χρησιμότητα της εμφωλευμένης δομής επιλογής. 

• Να κατανοήσουν την λειτουργία της εμφωλευμένης δομής επιλογής. 

 

5. Συσχετισμός με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

H συγκεκριμένη ενότητα σχετίζεται άμεσα τόσο με το Διαθεματικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) για την πληροφορική. Σύμφωνα με το 

νέο πρόγραμμα σπουδών για τις ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για την Ε' και Στ' 

τάξη του δημοτικού και συγκεκριμένα στον τρίτο άξονα, που αναφέρεται στη 

διερεύνηση, την ανακάλυψη και τη λύση προβλημάτων με ΤΠΕ, περιλαμβάνεται η 
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ενότητα «Προγραμματίζω τον Η/Υ». Στην ενότητα αυτή, ο εκπαιδευτικός καλείται 

χρησιμοποιώντας κατάλληλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα να εισάγει τους μαθητές στην 

εμφωλευμένη δομή επιλογής. Προτείνεται οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες των 3-4 

ατόμων να σχεδιάζουν και να οργανώσουν την εργασία τους, να διακρίνουν τα μέσα 

και τα εργαλεία του περιβάλλοντος της εκπαιδευτικής ρομποτικής ώστε να 

συναρμολογούν ένα ρομπότ, και να ελέγχουν και βελτιώνουν τις διαδικασίες 

καθοδήγησης του. 

Στα αναλυτικά προγράμματα της Α’ και Β’ Γυμνασίου υπάρχουν οι ενότητες 

«Εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και τον προγραμματισμό» και «Ο 

Προγραμματισμός στη Πράξη». Στις ενότητες αυτές ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνεται να 

επιλέξει οποιοδήποτε περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια για την 

υλοποίηση ενός ρομποτικού συστήματος όπως προτείνεται στις αναλυτικές οδηγίες. Οι 

μαθητές εισάγονται στην έννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμό. 

Προτείνεται να συναρμολογηθεί ένα ρομπότ, ώστε να εξοικειωθούν με το περιβάλλον 

προγραμματισμού και καθοδήγησης του (εντολές κίνησης, εντολές ελέγχου, εντολές 

ελέγχου αισθητήρων κ.λπ.). Επίσης προτείνεται να υλοποιηθεί η δραστηριότητα 

Arduino : Μάθηση στη πράξη-Δομή Επιλογής (http://aesop.iep.edu.gr/node/8374 ) 

Στο αναλυτικό πρόγραμμα της Γ’ Γυμνασίου ο ένας από τους δύο άξονες 

«Διερευνώ, σχεδιάζω και λύνω προβλήματα» αναφέρει ως βασικά θέματα τα οποία 

πρέπει να αναπτύξει ο εκπαιδευτικός την έννοια του αλγορίθμου. Οι μαθητές 

ολοκληρώνοντας την ενότητα θα πρέπει να είναι σε θέση να συναρμολογούν ένα 

ρομπότ, να εξοικειωθούν με το περιβάλλον προγραμματισμού και καθοδήγησης του 

(εντολές κίνησης, εντολές ελέγχου, εντολές ελέγχου αισθητήρων κ.λπ.). Επίσης θα 

πρέπει να μπορούν να σχεδιάζουν, υλοποιούν και βελτιώνουν απλούς και σύνθετους 

αλγόριθμους καθοδήγησης του ρομπότ. Επίσης προτείνεται να υλοποιηθεί η 

δραστηριότητα Arduino : Μάθηση στη πράξη-Δομή Επιλογής (http://aesop.iep 

.edu.gr/node/8374 ). 

Το πρόγραμμα σπουδών της Α’ Λυκείου περιλαμβάνει το μάθημα «Εφαρμογές 

Πληροφορικής». Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα στη Θεματική Ενότητα 2 και 

στο Κεφάλαιο 7 οι μαθητές έχοντας αποκτήσει τις στοιχειώδεις γνώσεις 

προγραμματισμού από το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, καλούνται να επεκτείνουν τις 

γνώσεις τους. Στην ενότητα αυτή τους δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουν και άλλα 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μέσα από ενδεικτικές δραστηριότητες ανάπτυξης 

μικροεφαρμογών όπως η διαχείριση ενός μικροελεγκτή Arduino με τη βοήθεια 

smartphone. 
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Το πρόγραμμα σπουδών για την Πληροφορική της Β’ Λυκείου αφορά το μάθημα 

«Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών». Στα πλαίσια του μαθήματος 

προβλέπεται η διδασκαλία της εμφωλευμένης δομής επιλογής. Όμως, εξαιτίας του 

περιορισμού των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος η χρήση προγραμματιστικών 

περιβαλλόντων προγραμματισμού ενδείκνυται μόνο για λόγους επίδειξης. 

Τέλος, το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος «Προγραμματισμός» της Γ' 

Λυκείου των ΕΠΑΛ προβλέπει τη διδασκαλία όλων των παραπάνω εννοιών και δομών 

που σχετίζονται με τον προγραμματισμό Η/Υ. Στα πλαίσια αυτά μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στο εργαστήριο ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) 

λογισμικού μιας σύγχρονης γλώσσας προγραμματισμού. 

 

6. Διδακτικό υλικό και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την ενότητα 

Απαιτούμενα εργαλεία για την υλοποίηση της διδασκαλίας της συγκεκριμένης 

ενότητας είναι ένας Η/Υ με εγκατεστημένο το πρόγραμμα IDE του Αrduino, ένας 

βιντεοπροβολέας, μικροελεγκτές Arduino μαζί με τα απαραίτητα εξαρτήματα και 

αισθητήρες για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων, και τέλος φύλλα δραστηριοτήτων.  

 

7. Οι εναλλακτικές αντιλήψεις (αναπαραστάσεις, ιδέες, κλπ.) των μαθητών  

Στη διεθνή βιβλιογραφία εντοπίζονται ιδιαίτερες δυσκολίες των μαθητών στην 

χρήση της δομής επιλογής. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τον Sleeman και τους 

συνεργάτες του (1988) το 25% των μαθητών έκανε τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω 

λάθη στη χρήση δομών επιλογής: 

• Θεώρησε ότι η εκτέλεση του προγράμματος σταματά όταν η συνθήκη της 

δομής επιλογής είναι ΨΕΥΔΗΣ και δεν υπάρχει τμήμα ΑΛΛΙΩΣ  στη δομή 

επιλογής. 

• Θεώρησε ότι και το σώμα εντολών1 και το σώμα εντολών2 θα εκτελεστεί. 

• Θεώρησε ότι το σώμα εντολών1 θα εκτελεστεί ανεξάρτητα από το αν η 

συνθήκη είναι αληθής ή ψευδής. 

Ο Putnum και οι συνεργάτες του (1989) σε έρευνά τους κατέγραψαν κάποιες από 

τις παρανοήσεις των μαθητών: 

• Μια κατηγορία μαθητών θεωρεί ότι αν η συνθήκη μιας εντολής ΑΝ είναι 

ψευδής, τότε τερματίζεται η εκτέλεση όλου του προγράμματος 

• Μια κατηγορία μαθητών θεωρεί ότι αν η συνθήκη μιας εντολής ΑΝ είναι 

ψευδής, τότε η ροή του ελέγχου μεταφέρεται στην αρχή του προγράμματος 

Σύμφωνα με άλλες έρευνες ένα από τα συχνότερα προβλήματα που 
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αντιμετωπίζουν οι μαθητές είναι η λανθασμένη σύνταξη της συνθήκης που 

περιλαμβάνει η δομή επιλογής (Τζιµογιάννης & Γεωργίου, 1999). Οι λανθασμένες 

αντιλήψεις των μαθητών προκύπτουν από τη προσπάθεια λύσης ενός προβλήματος 

προγραμματισμού αποτυπωμένης µε χρήση φυσικής γλώσσας (∆αγδιλέλης, 1996). 

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι µε τον τρόπο αυτό οδηγούμαστε στο σωστό αποτέλεσμα. 

Σύμφωνα με τους  Payne&Myers (2000) αίτια δυσκολιών-παρανοήσεων που αφορούν 

στη δομή επιλογής έχουν αποδοθεί:  

• Στον τρόπο που διατυπώνουν στην καθημερινή τους ζωή ένα κανόνα και τις 

εξαιρέσεις του, δίνοντας πρώτα τον κανόνα και μετά τις εξαιρέσεις  π.χ. η 

έκφραση «όλοι εκτός από…» η οποία όμως στον προγραμματισμό σημαίνει 

πώς πρέπει να ελεγχθούν ξεχωριστά οι περιπτώσεις των εξαιρέσεων, 

• Στον τρόπο µε τον οποίο διατυπώνουν στην καθημερινή τους ζωή έναν έλεγχο 

περιπτώσεων χρησιμοποιώντας φυσική γλώσσα  π.χ. «αν όλοι οι µμαθητές 

φύγουν, τότε η εξέταση τελειώνει» ενώ στον προγραμματισμό η αντίστοιχη 

έκφραση είναι « αν το πλήθος των μαθητών που έφυγαν είναι ίσο µε το 

συνολικό αριθμό των μαθητών τότε η εξέταση τελειώνει» 

• Στο γεγονός ότι στην εντολή επιλογής κάποιες εντολές δεν θα εκτελεστούν. Οι 

μαθητές όμως έχουν συνηθίσει από όλα τα άλλου είδους κείμενα την σειριακή 

ανάγνωση γραμμή προς γραμμή από πάνω προς τα κάτω πράγμα που έρχεται 

σε αντίθεση µε την υπερπήδηση των εντολών που δεν θα εκτελεστούν 

ανάλογα µε τη λογική τιμή της συνθήκης κατά τη ροή εκτέλεσης του 

προγράμματος. 

 

Σε όλα τα παραπάνω προβλήματα και παρανοήσεις πρέπει να προσθέσουμε ότι ο 

βαθμός δυσκολίας κλιμακώνεται ανάλογα με το πόσες δομές εμπεριέχονται η μία μέσα 

στην άλλη (Rogalski 1990).  

 

8. Διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές/ θεωρίες μάθησης 

Για τη μείωση του διδακτικού θορύβου οι μαθητές θα πρέπει να έχουν 

κατανοήσει πλήρως τη δομή ακολουθίας και τις εντολές εισόδου, εξόδου και την 

εντολή εκχώρησης καθώς και την έννοια της μεταβλητής. Στην φάση της εξάσκησης 

τους θα πρέπει να έχουν στη διάθεση τους ήδη ένα έτοιμο παράδειγμα εφαρμογής που 

κάνει χρήση της  δομής επιλογής στο οποίο θα μπορούν να προστρέχουν κάθε φορά 

που συναντάνε κάποια δυσκολία. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται οι συχνές 

ερωτήσεις όσον αφορά τη σύνταξη των εντολών. Στη φάση της εξάσκησης τους στο 
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εργαστήριο θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί το κατάλληλο λογισμικό στον κάθε Η/Υ και 

να έχει ελεγχθεί για τη λειτουργία του. Οι υπολογιστές θα πρέπει να είναι σε κατάσταση 

λειτουργίας ήδη με την έναρξη του μαθήματος. 

Οι θεωρίες μάθησης που θα χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία της δομής 

επιλογής θα είναι ο συμπεριφορισμός και η θεωρία οικοδόμησης της γνώσης. Σε πρώτη 

φάση προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της δομής επιλογής 

θα χρησιμοποιηθούν οι τεχνικές του πειραματισμού, της διερεύνησης, της ανακάλυψης 

(θεωρία οικοδόμησης της γνώσης), και στη φάση της εμπέδωσης και εφαρμογής της 

δομής επιλογής θα είναι  η καθοδήγηση και η πρακτική και εξάσκηση(συμπεριφορισμός). 

 

9. Πρόσθετες πληροφορίες μαθήματος 

∆αγδιλέλης Β., (1996). Διδακτική της πληροφορικής. Η διδασκαλία του 

προγραμματισμού: αντιλήψεις των σπουδαστών για την κατασκευή κι επικύρωση 

προγραμμάτων και διδακτικές καταστάσεις για τη διαμόρφωσή τους.(Διδακτορική 

διατριβή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη). 

Pane, J., Myers, B. (2000). The Influence of Psychology of Programming on a 

Language Design: Project Status Report. ΣτοProceedings of the 12th Annual 

Meeting of the Psychology of Programmers Interest Group,(σσ.193-205). Edizioni 

Memoria, Italy, 193-205. 

Putnam, R. T., Sleeman, D., Baxter, J. A., & Kuspa, L. K. (1986). A summary of 

misconceptions of high school Basic programmers. Journal of Educational 

Computing Research, 2(4), 459-472. 

Rogalski J. (1987). Acquisition et didactique des structures conditionnelles en 

programmationinformatique,PsychologieFrançaise,32(2),275-280. 

Sleeman, D. Putnum, R. T. Baxter, J. Kuspa, L. (1988). An introductory Pascalclass: A 

case study of student’s errors. ΣτοR.E. Mayer (Επιμ.),Teaching and learning 

Computer Programming : Multiple Research Perspectives, (σσ.237-257), 

Hillsdale, NJ: Lawrence ErlbaumAssociates. 

Τζιµογιάννης, Α., & Γεωργίου, Β. (1999). Οι δυσκολίες μαθητώνδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στην εφαρμογή της δομής ελέγχου για την ανάπτυξη αλγορίθμων. 

Μία μελέτη περίπτωσης. Στο: Α. Τζιµογιάννης (Επιµ.), Πρακτικά Πανελλήνιου 

Συνεδρίου «Πληροφορική και Εκπαίδευση», Σύλλογος Καθηγητών Πληροφορικής 

Ηπείρου,(σσ.183-192). 
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4η Θεματική Ενότητα  

Μάθημα 7ο-8ο 

1.Τίτλος ενότητας 

«Η Δομή Επανάληψης» 

 

2. Συνοπτική περιγραφή μαθήματος 

Στα πλαίσια του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα έρθουν σε επαφή με το 

προγραμματιστικό περιβάλλον (IDE) του Arduino. Θα επεκτείνουν τις συνδέσεις που 

έχουν δημιουργήσει και χρησιμοποιήσει σε προηγούμενες ενότητες και θα γνωρίσουν 

τους κινητήρες Servo καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους. Στη συνέχεια, θα 

διδαχθούν τον τρόπο λειτουργίας και σύνταξης των δομών Επανάληψης ΟΣΟ, 

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ και ΓΙΑ. Θα διδαχθούν τη χρήση της κάθε μίας δομής και θα 

εξασκηθούν στον τρόπο μετατροπής από τη μία δομή στην άλλη. Χρησιμοποιώντας και 

συνδυάζοντας γνώσεις που έχουν αποκτήσει μέχρι τώρα θα δημιουργήσουν τα πρώτα 

τους προγράμματα ενσωματώνοντας της νέες δομές.  

 

3. Εκτιμώμενη διάρκεια  

Το μάθημα προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 4 ώρες 

 

4. Σκοποί και στόχοι  

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν: 

Ως προς την Τεχνολογική Γνώση: 

• Να επεκτείνουν απλές ηλεκτρονικές συνδέσεις 

• Να συνδυάζουν κουμπιά (pushbutton) με άλλες ηλεκτρονικές διατάξεις (LED) 

• Να συνδέουν  ένα κινητήρα servo και να τον θέτουν σε λειτουργία 

• Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το προγραμματιστικό περιβάλλον του 

Arduino ή του Ardublock και να εφαρμόζουν τις γνώσεις που θα αποκτήσουν 

στην κατασκευή Αλγορίθμων. 
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Ως προς την Παιδαγωγική: 

Σε επίπεδο γνώσεων:   

• Να προβλέπουν το αποτέλεσμα της εκτέλεσης ενός αλγορίθμου. 

• Να επιλέγουν την κατάλληλη επαναληπτική δομή. 

• Να περιγράφουν και να συγκρίνουν τις τρεις επαναληπτικές δομές. 

• Να γνωρίζουν ποια block στο προγραμματιστικό περιβάλλον του Ardublock 

αντιστοιχούν στις δομές επανάληψης 

 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:  

• Να προγραμματίζουν τον μικροελεγκτή χρησιμοποιώντας το περιβάλλον (IDE) 

προγραμματισμού του ή αυτό του Ardublock αντίστοιχα. 

• Να μετατρέπουν την ΟΣΟ στη ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ και αντίστροφα 

• Να μετατρέπουν την ΟΣΟ στη ΓΙΑ και αντίστροφα 

• Να παρουσιάσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των δομών 

επανάληψης. 

• Να τροποποιούν τις τιμές των μεταβλητών ελέγχου και να προβλέπουν τη 

συμπεριφορά της δομής επανάληψης. 

 

Σε επίπεδο στάσεων:  

• Να συνεργάζονται για την επίλυση προβλημάτων. 

• Να υιοθετήσουν την Αλγοριθμική σκέψη. 

• Να εκτιμούν εάν είναι εφικτή η χρήση μιας δομής επανάληψης για τη λύση 

ενός προβλήματος. 

• Να εκτιμούν πια δομή είναι καταλληλότερη για την επίλυση ενός 

προβλήματος. 

 

Ως προς το Περιεχόμενο:   

• Να κατανοήσουν την χρησιμότητα της δομής επανάληψης. 

• Να κατανοήσουν την λειτουργία της  δομής επανάληψης. 

• Να κατανοήσουν τις διαφορές μεταξύ των τριών δομών επανάληψης. 

 

5. Συσχετισμός με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

H συγκεκριμένη ενότητα σχετίζεται άμεσα τόσο με το Διαθεματικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) για την πληροφορική. Σύμφωνα με το 



112 
 

νέο πρόγραμμα σπουδών για τις ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για την Ε' και Στ' 

τάξη του δημοτικού και συγκεκριμένα στον τρίτο άξονα, που αναφέρεται στη 

διερεύνηση, την ανακάλυψη και τη λύση προβλημάτων με ΤΠΕ, περιλαμβάνεται η 

ενότητα «Προγραμματίζω τον Η/Υ». Στην ενότητα αυτή, ο εκπαιδευτικός καλείται 

χρησιμοποιώντας κατάλληλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα να εισάγει τους μαθητές στην 

δομή επανάληψης. Προτείνεται οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες των 3-4 ατόμων να 

σχεδιάζουν και να οργανώσουν την εργασία τους, να διακρίνουν τα μέσα και τα 

εργαλεία του περιβάλλοντος της εκπαιδευτικής ρομποτικής ώστε να συναρμολογούν 

ένα ρομπότ, και να ελέγχουν και βελτιώνουν τις διαδικασίες καθοδήγησης του. 

Στα αναλυτικά προγράμματα της Α’ και Β’ Γυμνασίου υπάρχουν οι ενότητες 

«Εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και τον προγραμματισμό» και «Ο 

Προγραμματισμός στη Πράξη». Στις ενότητες αυτές ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνεται να 

επιλέξει οποιοδήποτε περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια για την 

υλοποίηση ενός ρομποτικού συστήματος όπως προτείνεται στις αναλυτικές οδηγίες. Οι 

μαθητές  εισάγονται στην έννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμό. 

Προτείνεται να συναρμολογηθεί ένα ρομπότ, ώστε να εξοικειωθούν με το περιβάλλον 

προγραμματισμού και καθοδήγησης του (εντολές κίνησης, εντολές ελέγχου, εντολές 

ελέγχου αισθητήρων κ.λπ.). Επίσης προτείνεται να υλοποιηθεί η δραστηριότητα 

Arduino : Μάθηση στη πράξη-Δομή Επιλογής (http://aesop.iep.edu.gr/node/8374 ) 

Στο αναλυτικό πρόγραμμα της Γ’ Γυμνασίου ο ένας από τους δύο άξονες 

«Διερευνώ, σχεδιάζω και λύνω προβλήματα» αναφέρει ως βασικά θέματα τα οποία 

πρέπει να αναπτύξει ο εκπαιδευτικός την έννοια του αλγορίθμου. Οι μαθητές 

ολοκληρώνοντας την ενότητα θα πρέπει να είναι σε θέση να συναρμολογούν ένα 

ρομπότ, να εξοικειωθούν με το περιβάλλον προγραμματισμού και καθοδήγησης του 

(εντολές κίνησης, εντολές ελέγχου, εντολές ελέγχου αισθητήρων κ.λπ.). Επίσης θα 

πρέπει να μπορούν να σχεδιάζουν, υλοποιούν και βελτιώνουν απλούς και σύνθετους 

αλγόριθμους καθοδήγησης του ρομπότ. Επίσης προτείνεται να υλοποιηθεί η 

δραστηριότητα Arduino : Μάθηση στη πράξη-Δομή Επιλογής (http://aesop.iep 

.edu.gr/node/8374 ). 

Το πρόγραμμα σπουδών της Α’ Λυκείου περιλαμβάνει το μάθημα «Εφαρμογές 

Πληροφορικής». Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα στη Θεματική Ενότητα 2 και 

στο Κεφάλαιο 7 οι μαθητές έχοντας αποκτήσει τις στοιχειώδεις γνώσεις 

προγραμματισμού από το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, καλούνται να επεκτείνουν τις 

γνώσεις τους. Στην ενότητα αυτή τους δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουν και άλλα 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μέσα από ενδεικτικές δραστηριότητες ανάπτυξης 
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μικροεφαρμογών όπως η διαχείριση ενός μικροελεγκτή Arduino με τη βοήθεια 

smartphone. 

Το πρόγραμμα σπουδών για την Πληροφορική της Β’ Λυκείου αφορά το μάθημα 

«Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών». Στα πλαίσια του μαθήματος 

προβλέπεται η διδασκαλία της δομής επανάληψης. Όμως, εξαιτίας του περιορισμού των 

ωρών διδασκαλίας του μαθήματος η χρήση προγραμματιστικών περιβαλλόντων 

προγραμματισμού ενδείκνυται μόνο για λόγους επίδειξης. 

Τέλος, το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος «Προγραμματισμός» της Γ' 

Λυκείου των ΕΠΑΛ προβλέπει τη διδασκαλία όλων των παραπάνω εννοιών και δομών 

που σχετίζονται με τον προγραμματισμό Η/Υ. Στα πλαίσια αυτά μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στο εργαστήριο ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) 

λογισμικού μιας σύγχρονης γλώσσας προγραμματισμού. 

 

6. Διδακτικό υλικό και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την ενότητα 

Απαιτούμενα εργαλεία για την υλοποίηση της διδασκαλίας της συγκεκριμένης 

ενότητας είναι ένας Η/Υ με εγκατεστημένο το πρόγραμμα IDE του Αrduino, ένας 

βιντεοπροβολέας, μικροελεγκτές Arduino μαζί με τα απαραίτητα εξαρτήματα και 

αισθητήρες για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων, και τέλος φύλλα δραστηριοτήτων.  

 

7. Οι εναλλακτικές αντιλήψεις (αναπαραστάσεις, ιδέες, κλπ.) των μαθητών  

Στην Ελληνική και  διεθνή βιβλιογραφία εντοπίζονται ιδιαίτερες δυσκολίες των 

μαθητών στην χρήση των δομών επανάληψης . Υπάρχει η τάση σε όσους ασχολούνται 

πρώτη φορά με τον προγραμματισμό να επαναλαμβάνουν το ίδιο κομμάτι εντολών αντί 

να χρησιμοποιούν μια δομή επανάληψης (Hoc 1989). Οι μαθητές δυσκολεύονται στο να 

θέσουν αρχική τιμή σε μια μεταβλητή αλλά και να ανανεώσουν την τιμή της 

μεταβλητής που λαμβάνει μέρος στη συνθήκη ελέγχου (Rogalski,&Samurcay, 1990· 

Γρηγοριάδου, Γόγουλου,& Γουλή, 2002). 

Σε έρευνα των Soloway, Bonar, Βarth, Rubin και Woolf (1981) βρέθηκε ότι ένας 

στους τρεις μαθητές θεωρεί ότι η έξοδος από μία δομή επανάληψης πραγματοποιείται 

μόλις αλλάξει η συνθήκη χωρίς ωστόσο να έχουν φροντίσει να ενσωματώσουν εντολές 

που πραγματοποιούν την αλλαγή αυτή. 

Σύμφωνα με τον  Sleeman  (1988, όπ. αναφ. στο Εφόπουλος, Ευαγγελίδης, 

Δαγλιλέλης,& Κλεφτοδήμος, 2006) σε ποιοτική έρευνα με δείγμα 68 μαθητές Λυκείου 

που παρακολουθούσαν εισαγωγικά μαθήματα προγραμματισμού, ανιχνεύθηκαν τα 

παρακάτω λάθη: 
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• Μια κατηγορία μαθητών θεωρεί ότι η εντολή που βρίσκεται αμέσως μετά το 

τέλος του βρόχου συμπεριλαμβάνεται σε αυτόν. 

• Κάποιοι μαθητές θεωρούν ότι η τελευταία εντολή ενός βρόχου εκτελείται 

πολλές φορές, ενώ όλες οι άλλες εντολές εκτελούνται µία φορά. 

• Κάποιοι μαθητές πιστεύουν ότι μια μεταβλητή διατηρεί περισσότερες από 

μια τιμές και έτσι χειρίζονται μια δομή επιλογής σαν δομή επανάληψης 

• Κάποιοι μαθητές πιστεύουν ότι μια  µμεταβλητή που χρησιμοποιείται ως 

μετρητής στη δομή ΓΙΑ ή δεν έχει τιμή μέσα στο βρόχο, ή ότι είναι σωστό 

να αλλάζει η τιμή της μέσα στο βρόχο. 

• Κάποιοι μαθητές θεωρούν ότι μια δομή επιλογής ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ 

τερματίζεται αμέσως μόλις η συνθήκη γίνει ψευδής ακόμα και μέσα στο 

σώμα εντολών και όχι την στιγμή ελέγχου της συνθήκης στην αρχή της 

δομής. 

 

8. Διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές/ θεωρίες μάθησης 

Για τη μείωση του διδακτικού θορύβου οι μαθητές θα πρέπει να έχουν 

κατανοήσει πλήρως τις δομές ακολουθίας και επιλογής καθώς και  τις εντολές εισόδου, 

εξόδου. Στην φάση της εξάσκησης τους θα πρέπει να έχουν στη διάθεση τους ήδη ένα 

έτοιμο παράδειγμα εφαρμογής που κάνει χρήση της  δομής επανάληψης στο οποίο θα 

μπορούν να προστρέχουν κάθε φορά που συναντάνε κάποια δυσκολία. Με αυτό τον 

τρόπο αποφεύγονται οι συχνές ερωτήσεις όσον αφορά τη σύνταξη των εντολών. Στη 

φάση της εξάσκησης τους στο εργαστήριο θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί το 

κατάλληλο λογισμικό στον κάθε Η/Υ και να έχει ελεγχθεί για τη λειτουργία του. Οι 

υπολογιστές θα πρέπει να είναι σε κατάσταση λειτουργίας ήδη με την έναρξη του 

μαθήματος. 

Οι θεωρίες μάθησης που θα χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία της δομής 

επανάληψης θα είναι ο συμπεριφορισμός και η θεωρία οικοδόμησης της γνώσης. Σε 

πρώτη φάση προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της δομής 

επιλογής θα χρησιμοποιηθούν οι τεχνικές του πειραματισμού, της διερεύνησης, της 

ανακάλυψης (θεωρία οικοδόμησης της γνώσης), και στη φάση της εμπέδωσης και 

εφαρμογής της δομής επιλογής θα είναι  η καθοδήγηση και η πρακτική και 

εξάσκηση(συμπεριφορισμός). 
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