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Πεπίληψη 
Ζ επηζηήκε ηεο Πιεξνθνξηθήο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ ηξέρνπζα ηερλνινγία, αιιά βαζίδεηαη 

ζε έλλνηεο. Καζώο νη έλλνηεο απηέο δηαπεξλνύλ ζηαδηαθά όιεο ηηο πηπρέο ηεο αλζξώπηλεο 

δξαζηεξηόηεηαο, ζεσξνύκε όηη ε δηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο δελ κπνξεί παξά λα 

απεπζύλεηαη ζε όινπο ηνπο καζεηέο. Σηελ εξγαζία απηή αληινύκε πιηθό από ηηο ζρεηηθέο 

πεγέο θαη επηρεηξεκαηνινγνύκε ππέξ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζε όινπο ηνπο 

καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δμεηάδνπκε πσο ε ζεκαζία ηεο Πιεξνθνξηθήο γηα 

ηελ θνηλσλία, ηελ νηθνλνκία, ηηο επηζηήκεο, αιιά θαη γηα ηηο ηθαλόηεηεο ησλ ίδησλ ησλ 

καζεηώλ ζηνηρεηνζεηεί ηελ αλάγθε αλαβάζκηζεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ζηα ζρνιεία. 

Λέξειρ κλειδιά: πιεξνθνξηθή, γεληθή παηδεία, πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ 

1. Ειζαγωγή 

“Θέισ ζήκεξα λα κηιήζσ γηα κηα ηδέα. Είλαη κηα κεγάιε ηδέα. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, 

πηζηεύσ όηη ηειηθά ζα ζεσξεζεί ε κεγαιύηεξε ηδέα πνπ εκθαλίζηεθε ηνλ αηώλα πνπ 

πέξαζε. Είλαη ε ηδέα ηνπ ππνινγηζκνύ (ζ.ζ. computation). Φπζηθά, ηνύηε ε ηδέα καο 

έθεξε όιε απηήλ ηελ ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηώλ πνπ δηαζέηνπκε ζήκεξα. Αιιά ν 

ππνινγηζκόο είλαη θάηη πνιύ πεξηζζόηεξν από απηό. Είλαη κηα πνιύ βαζηά, πνιύ 

ηζρπξή, πνιύ ζεκειηώδεο ηδέα, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο κόιηο ηώξα αξρίζακε λα 

βιέπνπκε. [...] Μαο έρεη πάεη ήδε πνιύ καθξηά, αιιά ζα έξζνπλ αθόκα πνιιά 

πεξηζζόηεξα. Από ηα ζεκέιηα ηεο επηζηήκεο, ζηα όξηα ηεο ηερλνινγίαο, κέρξη θαη ηνλ 

ίδην ηνλ νξηζκό ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο, πηζηεύσ νηη ν ππνινγηζκόο πξννξίδεηαη λα 

γίλεη ε θαζνξηζηηθή ηδέα ηνπ κέιινληόο καο.” (Wolfram, 2010). 

Ο ππνινγηζκόο είλαη ην θεληξηθό αληηθείκελν ηεο επηζηήκεο πνπ νλνκάδεηαη 

Πιεξνθνξηθή. Δίλαη κηα επηζηήκε πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ ηξέρνπζα ηερλνινγία, 

αιιά βαζίδεηαη ζε έλλνηεο. Καζώο νη έλλνηεο απηέο δηαπεξλνύλ ζηαδηαθά θάζε πηπρή 

ηεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο, ζεσξνύκε όηη ε δηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο δελ 

κπνξεί παξά λα απεπζύλεηαη ζε όινπο ηνπο καζεηέο. 

 



 

 

Υπάξρεη κεγάιε πνηθηινκνξθία ζηνπο ηξόπνπο πνπ ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα αλά 

ηνλ θόζκν πξνζεγγίδνπλ ηε δηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο (Eurydice, 2004; Ragonis, 

2009; Royal Society, 2012; Stephenson et al., 2008). Απνηειεί σζηόζν θνηλό ηόπν όηη 

ε εηθόλα ησλ καζεηώλ γηα ηελ Πιεξνθνξηθή δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθό-

ηεηα: δελ ηελ αληηιακβάλνληαη σο επηζηήκε, δελ έρνπλ γλώζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη 

ηνπ εύξνπο ηεο πέξαλ ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, αδπλαηνύλ λα ηε δηαθξίλνπλ από ηηο 

δεμηόηεηεο ρξήζεο ππνινγηζηή θαη πηνζεηνύλ αξλεηηθά ζηεξεόηππα γηα ηνπο 

αλζξώπνπο θαη ηα επαγγέικαηα ηνπ ρώξνπ (Haberman, 2006; Jones et al., 2010; 

McGettrick et al., 2004; Stephenson et al., 2008). 

Δθπαηδεπηηθνί, επηζηεκνληθνί θαη νηθνλνκηθνί θνξείο ζε ρώξεο όπσο νη ΖΠΑ, ε 

Βξεηαλία, ε Γεξκαλία, ε Γαιιία θαη ε Νέα Εειαλδία ζπλδένπλ ηελ αληηζηξνθή 

απηήο ηεο θαηάζηαζεο κε ηελ αλαβάζκηζε ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην ζρνιείν. Γηα ηνλ 

ζθνπό απηό έρνπλ εθπνλήζεη θαη πξνηείλνπλ ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ 

(ASTI, 2008; Bond et al., 2011; Carrell, Gough-Jones & Fahy, 2008; Gesellschaft für 

Informatik, 2008; Tucker et al., 2006, 2011). Με εμαίξεζε ηηο ΖΠΑ, νη πξνζπάζεηεο 

απηέο απνδίδνπλ θαξπνύο θαη νη πξνηάζεηο πηνζεηνύληαη, κεξηθώο ή νιηθώο, από ηελ 

πνιηηηθή εγεζία (Bell, Andreae, & Lambert, 2010; Brinda, Puhlmann & Schulte, 

2009; MENJVA, 2011), κε πιένλ πξόζθαην ην παξάδεηγκα ηεο Βξεηαλίαο (Gove, 

2012). Σηα παξαπάλσ αο πξνζηεζνύλ ρώξεο όπσο ην Ηζξαήι, κε καθξά παξάδνζε 

ζηε δηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο (Gal-Ezer & Harel, 1999), αιιά θαη ε Κύπξνο, ε 

νπνία πξόζθαηα εηζήγαγε λέν πξόγξακκα ζπνπδώλ Πιεξνθνξηθήο γηα όινπο ηνπο 

καζεηέο (Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην Κύπξνπ, 2010). 

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία νηη νη ζεκεξηλνί καζεηέο θαη απξηαλνί πνιίηεο πξέπεη λα είλαη 

ςεθηαθά εγγξάκαηνη· νη βαζηθέο δεμηόηεηεο ρξήζεο ππνινγηζηή ζεσξνύληαη πιένλ 

κέξνο ηνπ ππξήλα ηεο εθπαίδεπζεο, καδί κε ηε γξαθή, ηελ αλάγλσζε θαη ηελ 

αξηζκεηηθή (European Commission, 2007; UNESCO, 2004). Όκσο ε Πιεξνθνξηθή 

είλαη πνιύ επξύηεξε από ηνλ ςεθηαθό γξακκαηηζκό. Δίλαη “ε κειέηε ησλ αξρώλ θαη 

ησλ πξαθηηθώλ πνπ ζηεξίδνπλ ηελ θαηαλόεζε θαη ηελ κνληεινπνίεζε ηνπ ππνινγηζκνύ, 

θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηελ αλάπηπμε ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ. Σηελ θαξδηά ηεο 

βξίζθεηαη ε έλλνηα ηεο ππνινγηζηηθήο ζθέςεο: ελόο ηξόπνπ ζθέςεο πνιύ επξύηεξνπ από 

ην ινγηζκηθό θαη ην πιηθό, πνπ παξέρεη έλα πιαίζην ζπιινγηζηηθήο γηα ζπζηήκαηα θαη 

πξνβιήκαηα” (Bond et al., 2010). Παξόκνηνη νξηζκνί δίλνληαη θαη ζηα Ontario 

Ministry of Education (2008), Royal Society (2012) θαη Stephenson et al. (2008), 

όπνπ ε Πιεξνθνξηθή δηαρσξίδεηαη ξεηά από ηνλ ςεθηαθό γξακκαηηζκό. 

Σηελ εξγαζία απηή αληινύκε πιηθό από ηηο ζρεηηθέο πεγέο θαη επηρεηξεκαηνινγνύκε 

ππέξ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζε όινπο ηνπο καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Δμεηάδνπκε πσο ε ζεκαζία ηεο Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ θνηλσλία, ηελ 

νηθνλνκία, ηηο επηζηήκεο, αιιά θαη γηα ηηο ηθαλόηεηεο ησλ ίδησλ ησλ καζεηώλ 

ζηνηρεηνζεηεί ηελ αλάγθε αλαβάζκηζεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ζηα ζρνιεία. 



 

 

2. Κοινωνία 

Ζ παξνπζία ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο είλαη θαζνιηθή. Οη καζεηέο 

αληηιακβάλνληαη ηελ επίδξαζή ηεο θαζώο έξρνληαη ζε θαζεκεξηλή επαθή κε πνιιέο 

από ηηο εθαξκνγέο ηεο. Ζ ρξήζε θηλεηώλ ηειεθώλσλ, πξνζσπηθώλ ππνινγηζηώλ θαη 

ηνπ δηαδηθηύνπ γηα επηθνηλσλία, ςπραγσγία θαη κάζεζε έρεη γίλεη αλαπόζπαζην 

ηκήκα ηεο δσήο ηνπο. Ταπηόρξνλα όκσο, ε Πιεξνθνξηθή επηδξά ζε έλα επξύηαην 

θάζκα αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ ρσξίο απηό λα γίλεηαη άκεζα αληηιεπηό από 

ηνπο καζεηέο. Ζ εμέιημε ηεο ηαηξηθήο, ησλ κεηαθνξώλ, ηεο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ 

θαη κνλάδσλ παξαγσγήο, ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ςπραγσγίαο έρεη επεξεαζηεί 

θαζνξηζηηθά από ζεσξεηηθέο θαη ηερληθέο εμειίμεηο ζηελ Πιεξνθνξηθή. Δθηηκάηαη νηη 

ν θαηάινγνο ζα ζπλερίζεη λα δηεπξύλεηαη ζε πεξηνρέο θαη κε ηξόπνπο πνπ δελ είλαη 

δπλαηό λα πξνβιέςνπκε (2020 Science Group, 2005; Royal Society, 2012). 

Δθόζνλ ε εθπαίδεπζε ζηνρεύεη ζηε δηακόξθσζε πνιηηώλ πνπ είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαλννύλ ηνλ θόζκν γύξσ ηνπο θαη λα δξνπλ ππεύζπλα θαη δεκηνπξγηθά, ηόηε ην 

ζρνιείν ζα πξέπεη λα ηνπο θέξεη ζε επαθή κε ηηο ζεκειηώδεηο έλλνηεο ηεο επηζηήκεο 

πνπ έρεη κεηακνξθώζεη ηόζν ξηδηθά θαη άκεζα ηνλ θόζκν γύξσ ηνπο. Ζ θαζεκεξηλή 

επαθή ησλ καζεηώλ κε ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο θαη ε απόθηεζε εκπεηξηθώλ 

γλώζεσλ δελ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ επαξθείο (Dagiene, 2011).  

Έλα κάζεκα Πιεξνθνξηθήο ζα κπνξνύζε λα ζπκβάιιεη ώζηε νη καζεηέο λα 

αληηιεθζνύλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν απηνκαηνπνηνύληαη ηόζεο δηαδηθαζίεο γύξσ 

ηνπο (πξνγξακκαηηζκόο) αιιά θαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε βαζύηαηεο έλλνηεο όπσο ε 

πνιππινθόηεηα θαη ε ππνινγηζηκόηεηα. Ζ έλλνηα ηεο αθαίξεζεο, ζεκειηώδεο ζηελ 

Πιεξνθνξηθή, ζα ηνπο βνεζνύζε λα πξνζεγγίζνπλ ηα ηεξάζηηαο πεξηπινθόηεηαο 

ζπζηήκαηα πνπ απαληώληαη ζε θάζε ηνκέα. Έλα κάζεκα Πιεξνθνξηθήο ζα 

ζπλέβαιιε ζηελ αλάπηπμε ησλ θξηηεξίσλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηνπο καζεηέο λα αμην-

ινγνύλ αληηθεηκεληθά ηελ ηερλνινγία, αληί λα γίλνληαη ηερλνιάηξεο ή ηερλνθνβηθνί. 

Τα ζύγρξνλα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ Πιεξνθνξηθήο πεξηιακβάλνπλ απαξεγθιίησο  

ζπληζηώζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο Πιεξνθνξηθήο 

(Astrachan et al., 2011; Bond et al., 2011; Ontario Ministry of Education, 2008; 

Tucker et al., 2011). Σθνπό έρνπλ λα παξέρνπλ ην απαξαίηεην γλσζηηθό ππόβαζξν 

ώζηε νη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίδνπλ θαη λα αμηνινγνύλ ην ξόιν θαη ηηο 

επηδξάζεηο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηα άηνκα θαη ηελ θνηλσλία.   

3. Οικονομία και Επγαζία 

Ζ παξνπζία νηθνλνκηθώλ επηρεηξεκάησλ ζην δηάινγν πεξί αλαβάζκηζεο ηεο 

Πιεξνθνξηθήο ζηα ζρνιεία είλαη έληνλε. Ζ Πιεξνθνξηθή ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

θαηλνηνκία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ηα ζηνηρεία δείρλνπλ όηη ν θιάδνο ησλ 

εηαηξεηώλ Πιεξνθνξηθήο απνηειεί ζεκαληηθό κέξνο ησλ εζληθώλ νηθνλνκηώλ, ελώ 



 

 

ηεξάζηηα είλαη ε ζπλεηζθνξά ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ παξαγσγή θαη ηελ πξνζθνξά 

ππεξεζηώλ (Royal Society, 2012; Stephenson et al., 2008). Σηελ Διιάδα, νη δαπάλεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Πιεξνθνξηθή θαη ηηο Τειεπηθνηλσλίεο μεπέξαζαλ ην 2010 ηα 

7 δηζ. επξώ, δειαδή πεξίπνπ ην 2% ηνπ ΑΔΠ, ελώ νη απαζρνινύκελνη ζηνλ θιάδν 

ήηαλ πεξηζζόηεξνη από 63 ρηιηάδεο (Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή, 2010α, 2010β). Μηα 

άιιε εθηίκεζε γηα ην 2010 αλεβάδεη ηηο δαπάλεο γηα ηνλ ηνκέα ζηα 18 δηζ. δνιάξηα 

(Σύλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληώλ Διιάδαο, 2010). 

Ζ ειιηπήο δηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηα ζρνιεία νδεγεί ηνπο καζεηέο ζε αζαθή 

ή εζθαικέλε εηθόλα ηνπ αληηθεηκέλνπ. Απηό ην γεγνλόο ζπζρεηίδεηαη κε ηελ πηώζε 

ζηα πνζνζηά ησλ καζεηώλ πνπ επηιέγνπλ λα ζπνπδάζνπλ Πιεξνθνξηθή θαη νδεγεί 

ζε έιιεηςε εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ζε απηόλ ηνλ ζεκαληηθό γηα ηελ νηθνλνκία θιάδν 

(Carrell, Gough-Jones & Fahy, 2008; Jones et al.. 2010; Royal Society, 2012; 

Stephenson et al., 2008). Ζ δηδαζθαιία καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο εθηηκάηαη νηη ζα 

ζπλέβαιε ζηελ άξζε εζθαικέλσλ αληηιήςεσλ θαη ζα βνεζνύζε ηνπο καζεηέο λα 

αμηνινγήζνπλ αληηθεηκεληθόηεξα ην ελδερόκελν ζπνπδώλ θαη εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα. 

Γηα ην ιόγν απηό, εηαηξείεο όπσο ε Google, ε Microsoft θαη πνιιέο άιιεο εθθξάδνπλ 

αλνηρηά ηελ επηζπκία ηνπο λα δηδάζθεηαη ε Πιεξνθνξηθή ζηα ζρνιεία: “Πηζηεύνπκε 

νηη είλαη ππόζεζε εζληθήο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο λα έρνπλ όια ηα παηδηά ηελ επηινγή λα 

δηδάζθνληαη Πιεξνθνξηθή ζην ζρνιείν κεηαμύ ησλ έληεθα θαη δεθαέμη εηώλ. [...] Δίλεη 

ζηα παηδηά ηελ ηθαλόηεηα λα δηακνξθώζνπλ ηνλ ςεθηαθό θόζκν ζηνλ νπνίν δνπλ, ελώ 

ηαπηόρξνλα είλαη κηα πξαθηηθή θαη εθαξκνζκέλε επηζηήκε κε κεγάιε αμία γηα ηε 

βηνκεραλία θαη ην εκπόξηό καο.” (British Computer Society, 2011). 

Ζ εμνηθείσζε κε έλλνηεο θαη κεζόδνπο ηεο Πιεξνθνξηθήο δελ αθνξά ην ζηελό 

πιαίζην ησλ εξγαδόκελσλ ζε απηόλ ηνλ ηνκέα (Stephenson et al., 2008; Dagiene, 

2011).  “Γηα λα είλαη κνξθσκέλνη πνιίηεο ζε έλαλ ππνινγηζηηθό θόζκν θαη γηα λα είλαη 

πξνεηνηκαζκέλνη γηα ζηαδηνδξνκίεο ζηνλ 21ν αηώλα, νη καζεηέο καο πξέπεη λα έρνπλ 

δηαπγή θαηαλόεζε ησλ αξρώλ θαη ησλ πξαθηηθώλ ηεο Πιεξνθνξηθήο.” (Tucker et al., 

2011). “Γλσξίδνπκε νηη ην λα κελ έρεη θαλείο ππόβαζξν ζηελ Πιεξνθνξηθή κπνξεί λα 

απνηειέζεη ζνβαξό εκπόδην ζε κηα επξεία γθάκα επαγγεικάησλ. [...] Μέρξη ην 2012 ζα 

ππάξρνπλ 3 εθαη. επαγγεικαηίεο πξνγξακκαηηζηέο θαη 13 εθαη. άλζξσπνη πνπ 

πξνγξακκαηίδνπλ σο θνκκάηη ηεο δνπιεηάο ηνπο αιιά δελ είλαη πξνγξακκαηηζηέο.” 

(Stephenson, Thompson & Guzdial, 2011).  

4. Επιζηήμερ 

Ζ Πιεξνθνξηθή ρξεζηκνπνηείηαη εδώ θαη θαηξό ζε άιιεο επηζηήκεο σο εξγαιείν. Ζ 

κνληεινπνίεζε θαη ε πξνζνκνίσζε ζεσξνύληαη “ν ηξίηνο ππιώλαο” ησλ θπζηθώλ 

επηζηεκώλ, καδί κε ηελ παξαηήξεζε θαη ην πείξακα (Wing, 2010). Αιιά ε 

αιιειεπίδξαζε ηεο Πιεξνθνξηθήο κε άιιεο επηζηήκεο βαζαίλεη, θαζώο ζεσξεηηθά 



 

 

απνηειέζκαηα θαη κεζνδνινγηθά εξγαιεία ηεο Πιεξνθνξηθήο ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα 

Μαζεκαηηθά, ηε Φπζηθή, ηε Βηνινγία, ηηο Οηθνλνκηθέο θαη Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο 

(Papadimitriou, 2007). “Μηα ζεκαληηθή εμέιημε πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ ηνκή αλάκεζα 

ζηελ Πιεξνθνξηθή θαη ηηο άιιεο επηζηήκεο [...] Πξόθεηηαη γηα έλα άικα από ηελ 

εθαξκνγή ηεο Πιεξνθνξηθήο [...] ζηελ ελζσκάησζε ελλνηώλ, εξγαιείσλ θαη ζεσξηώλ 

ζηελ ίδηα ηελ πθή ηεο επηζηήκεο. [...] Πηζηεύνπκε νηη απηή ε εμέιημε απνηειεί ηα 

ζεκέιηα κηαο λέαο επαλάζηαζεο ζηελ επηζηήκε.” (2020 Science Group, 2006). Ο 

Foster (2006) ραξαθηεξίδεη “ακθίδξνκε” ηε ζρέζε κεηαμύ Πιεξνθνξηθήο θαη άιισλ 

επηζηεκώλ θαη ππνζηεξίδεη νηη “ε Επηζηήκε αθνξά νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ηελ 

Πιεξνθνξία: ηε ζπιινγή, ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκό ηεο. Καη αλ 

ζεσξήζνπκε ηελ Πιεξνθνξηθή σο ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ αιγνξηζκηθώλ 

δηαδηθαζηώλ πνπ πεξηγξάθνπλ θαη κεηαζρεκαηίδνπλ ηελ Πιεξνθνξία, ηόηε ε 

Πιεξνθνξηθή δηαπεξλά ηελ επηζηήκε κε πνιύ ζεκειηώδε ηξόπν.” 

Ζ ακθίδξνκε ζρέζε γνληκνπνίεζεο κε άιιεο επηζηήκεο ζεκειηώλεη ηελ Πιεξνθνξηθή 

σο αλεμάξηεηε επηζηήκε ελώ αλαδεηθλύεη ην βάζνο θαη ην εύξνο ηεο (Denning & 

Rosenbloom, 2009). Σηεξίδεη επίζεο ηνλ ηζρπξηζκό όηη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ ζηνηρεηώδε εμνηθείσζε κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Πιεξνθνξηθήο. “Εθηόο 

από επηζηεκνληθά θαη καζεκαηηθά εγγξάκκαηνη, νη απξηαλνί επηζηήκνλεο ζα ρξεηάδεηαη 

λα είλαη θαη ππνινγηζηηθά εγγξάκκαηνη. Η επίηεπμε απηνύ απαηηεί επεηγόλησο κηα 

επαλεθηίκεζε ησλ ζεκεξηλώλ εθπαηδεπηηθώλ πνιηηηθώλ [...] θαη ζην επίπεδν ηνπ 

ζρνιείνπ, αθνύ ηα ζεκεξηλά παηδηά είλαη νη απξηαλνί επηζηήκνλεο. [...] Nα γίλεη ε 

δηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο θάηη πεξηζζόηεξν από καζήκαηα ηερλνινγίαο θαη ρξήζεο 

Powerpoint. Να γίλνπλ βαζηθέο έλλνηεο ηεο Πιεξνθνξηθήο όπσο ε αθαίξεζε (ζ.ζ. 

abstraction) θαη ε θσδηθνπνίεζε κέξνο ηνπ ππξήλα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ.” 

(2020 Science Group, 2006).  

Δμαηηίαο ηεο δηεπηζηεκνληθόηεηαο ελλνηώλ θαη κεζόδσλ ηεο Πιεξνθνξηθήο, ην 

αίηεκα γηα αλαβάζκηζή ηεο ζηα ζρνιεία εθθξάδεηαη θαη από άιινπο επηζηεκνληθνύο 

θιάδνπο. Σηελ νξγάλσζε Computing In The Core (CinC), ε νπνία “αγσλίδεηαη γηα 

ηελ αλαβάζκηζε ηεο Πιεξνθνξηθήο ζε βαζηθό κάζεκα ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο”, ζπκκεηέρνπλ νη εζληθέο ελώζεηο δηδαζθόλησλ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη 

Μαζεκαηηθώλ ησλ ΖΠΑ (CinC, 2010). Τα κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ Πιεξνθνξηθή γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζπλνςίδνληαη 

πιένλ ππό ηνλ όξν Υπνινγηζηηθή Σθέςε (Wing, 2006). “Η ππνινγηζηηθή ζθέςε είλαη 

ε δηαδηθαζία αλαγλώξηζεο ππνινγηζηηθώλ πηπρώλ ζηνλ θόζκν πνπ καο πεξηβάιιεη θαη 

ε εθαξκνγή εξγαιείσλ θαη ηερληθώλ ηεο Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ θαηαλόεζε θαη ην 

ζπιινγηζκό γύξσ από θπζηθά θαη ηερλεηά ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο.” (Royal Society, 

2012). Ο όξνο ζπγθεληξώλεη κεγάιε πξνζνρή θαη γίλνληαη επξείεο πξνζπάζεηεο 

δηεξεύλεζήο ηνπ (Linn et al. 2011; Wing, 2010), ελώ εκθαλίδεηαη ζπρλόηαηα ζε 

πξόζθαηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ (Astrachan et al., 2011). “Η ππνινγηζηηθή ζθέςε 



 

 

επεξεάδεη πεδία όπσο ε βηνινγία, ε ρεκεία, ε γισζζνινγία, ε ςπρνινγία, ε νηθνλνκία 

θαη ε ζηαηηζηηθή. Μαο επηηξέπεη λα ιύλνπκε πξνβιήκαηα, λα ζρεδηάδνπκε ζπζηήκαηα 

θαη λα θαηαλννύκε ηελ ηζρύ θαη ηα όξηα ηεο αλζξώπηλεο θαη ηεο κεραληθήο 

λνεκνζύλεο. Είλαη κηα ηθαλόηεηα πνπ ελδπλακώλεη θαη πνπ ζα έπξεπε λα γλσξίδνπλ 

όινη νη καζεηέο θαη λα έρνπλ θάπνηα επάξθεηα ζε απηή.” (Bond et al., 2011). 

5. Ικανόηηηερ Επίλςζηρ Πποβλημάηων 

Δίλαη εμαηξεηηθά δύζθνιν λα εδξαηώζεη θαλείο επηζηεκνληθά όηη ε δηδαζθαιία ελόο 

καζήκαηνο πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο ζπγθεθξηκέλα νθέιε γλσζηηθά, κεηαγλσζηηθά, 

ζηάζεσλ ή δεμηνηήησλ. Ζ Πιεξνθνξηθή δελ απνηειεί εμαίξεζε θαη ε αλάγθε 

ζπζηεκαηηθήο δηεξεύλεζεο ηνπ ζέκαηνο είλαη κεγάιε. “Όζν θη αλ πηζηεύνπκε θαη 

επηρεηξεκαηνινγνύκε όηη ε δηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο θάλεη θαιό ζε όινπο ηνπο 

καζεηέο, ππάξρεη κεγάιε έιιεηςε ζρεηηθήο έξεπλαο πνπ λα ζηεξίδεη απηόλ ηνλ 

ηζρπξηζκό. [...] Η ηθαλόηεηα καο λα ζπλεγνξήζνπκε γηα πεξηζζόηεξε θαη θαιύηεξε 

δηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά 

από ηελ αδπλακία καο λα ηεθκεξηώζνπκε ηηο παξαηεξήζεηο καο θαη ηνπο ηζρπξηζκνύο 

καο.” (Stephenson, Thompson & Guzdial, 2011).  

Αλ θαη ε δηαζέζηκε έξεπλα εζηηάδεη πνιύ ζηελά ζηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη δελ δίλεη 

κηα επαξθώο επξεία ζεώξεζε ηεο επηζηήκεο, παξέρεη σζηόζν ελδείμεηο γηα “άκεζα 

νθέιε ζηνπο καζεηέο” (Stephenson et al., 2008). Οη πεγέο αλαθέξνληαη θαηά θόξνλ 

ζε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ: αλάιπζε, 

ζύλζεζε, γελίθεπζε, αθαίξεζε (abstraction), κνληεινπνίεζε, ινγηθή ζπιινγηζηηθή, 

δεκηνπξγηθόο ζρεδηαζκόο θαη αιγνξηζκηθή ζθέςε (Bond et al, 2011; Hromkovic & 

Steffen, 2011; Ontario Ministry of Education, 2008; Royal Society, 2012; Tucker et 

al., 2011; Wing, 2006). Σεκαληηθέο είλαη επίζεο θαη νη ηθαλόηεηεο αμηνιόγεζεο 

ιύζεσλ, αθνύ νη καζεηέο “αλαπηύζζνπλ επίγλσζε ησλ πόξσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 

πινπνίεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ αλάπηπμε κηαο ιύζεο θαη πσο λα αληηκεησπίδνπλ 

πεξηνξηζκνύο ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ” (Tucker et al., 2011). Σπρλά γίλεηαη αλαθνξά 

θαη ζε κεηαγλσζηηθέο ηθαλόηεηεο: “δηδάζθεη ηνπο καζεηέο λα ζθέθηνληαη γηα ηελ ίδηα 

ηε δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ.” (Royal Society, 2012; Τucker et al., 2011). 

6. Επίλογορ 

Ζ ζέζε ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηα πεξηζζόηεξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα αλά ηνλ θόζκν 

δελ ζπκβαδίδεη κε ηελ έθηαζε ησλ θνηλσληθώλ, νηθνλνκηθώλ θαη επηζηεκνληθώλ ηεο 

επηδξάζεσλ. Δίλαη όκσο ελδεηθηηθό όηη ν δηάινγνο γηα ηελ αλαβάζκηζή ηεο έρεη 

εληαζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξόληα. Σηελ εξγαζία απηή παξνπζηάζακε νξηζκέλεο 

από ηηο βαζηθέο πηπρέο απηνύ ηνπ δηαιόγνπ, ζην βαζκό πνπ απηέο αληαπνθξίλνληαη 

ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα. 



 

 

Τν αίηεκα γηα θαζηέξσζε ηεο Πιεξνθνξηθήο σο κάζεκα γεληθήο παηδείαο εθθξάδεηαη 

ηειεπηαία θαη ζηελ Διιάδα (e-TEE, ΔΜεΠΔΔ, ΔΠΔ, ΔΠΥ, ΔΤΠΔ & ΠΔΚΑΠ, 2010; 

ΔΠΔ, 2010; ΠΔΚΑΠ, 2010). Kείκελα όπσο ηνπ Παηξηαξρέα (2010, 2011α, 2011β) 

πξαγκαηεύνληαη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε δηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηα ζρνιεία, ε 

νπνία θαίλεηαη νηη ζα εμππεξεηνύζε “πξαγκαηηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο θαη όρη 

πνιηηηθά θαηαζθεπαζκέλεο αλάγθεο” (Stephenson et al, 2008).  

Ωζηόζν, νη απνθάζεηο γηα ηε δηδαζθαιία νπνηνπδήπνηε καζήκαηνο είλαη πνιηηηθέο 

θαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ βαξαίλνπλ ζηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο δελ είλαη πάληα ηεο 

ίδηαο θύζεο κε απηά πνπ παξαηέζεθαλ. Αληί αλαβάζκηζεο, ε Πιεξνθνξηθή 

πξόζθαηα έπαςε λα πξνζθέξεηαη ζηελ Α' Λπθείνπ αθόκα θαη σο κάζεκα επηινγήο 

(ΥΠΓΒΜΘ, 2011), παξά ηηο έληνλεο αληηδξάζεηο από εθπαηδεπηηθέο ελώζεηο, 

επηζηεκνληθνύο θνξείο, ηνλ ηύπν, αθόκα θαη βνπιεπηέο (Αδακόπνπινο, 2010). 

Θεσξνύκε όηη ε αλάπηπμε ηεο παξνύζαο επηρεηξεκαηνινγίαο έρεη λόεκα, θαζώο δελ 

απεπζύλεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ πνιηηηθή εγεζία. Αθνξά καζεηέο, γνλείο, 

εθπαηδεπηηθνύο θαη, ελ ηέιεη, ηελ θνηλσλία επξύηεξα. Πξνο όινπο απηνύο νθείινπκε 

λα ηεθκεξηώζνπκε γηαηί ζεσξνύκε όηη ε Πιεξνθνξηθή πξέπεη λα δηδάζθεηαη ζε όινπο 

ηνπο καζεηέο. Μπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηά ηα επηρεηξήκαηα ώζηε ην 

αίηεκα γηα αλαβάζκηζε ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηα ζρνιεία λα γίλεη αίηεκα όισλ. 
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