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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

  

Το ζήτημα της διδασκαλίας του προγραμματισμού έχει απασχολήσει ιδιαίτερα 

τους ερευνητές τα τελευταία 20 χρόνια. Επίσης, η εκμάθηση του προγραμματισμού 

έχει αλλάξει άρδην τα τελευταία χρόνια με την βοήθεια, ωστόσο, της εξέλιξη της 

τεχνολογίας. Τα γενικά αποτελέσματα έχουν υποδείξει τη δυσκολία που συναντούν 

οι άπειροι προγραμματιστές, όσον αφορά την διαδικασία εφαρμογής βασικών 

αρχών και λειτουργιών του προγραμματισμού. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 

από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας του προγραμματισμού. Επομένως, 

κρίνεται απαραίτητη η ορθή επιλογή του τρόπου διδασκαλίας προγραμματισμού και 

των παραδειγμάτων που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία. Σκοπός είναι η 

εξάλειψη των δυσκολιών και η δημιουργία ενός ευχάριστου αντικειμένου, που θα 

προσελκύει τους μαθητές/-τριες. Η παρούσα εργασία αποτελεί μια βιβλιογραφική 

επισκόπηση με όλες τις μέχρι τώρα δυσκολίες της εκμάθησης του 

προγραμματισμού, καθώς και τις πρόσφατες καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευσης 

του προγραμματισμού. 
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ABSTRACT 

 

The issue of teaching programming to novices has been of particular concern to 

researchers over the last 20 years. Also, learning programming has changed 

radically in recent years with the help of technology advances. Overall results have 

indicated the difficulty encountered by inexperienced developers in the process of 

implementing basic programming principles and functions. This is largely due to the 

traditional way of teaching programming.  

Therefore, it is necessary to choose the right way of teaching programming and the 

examples used in teaching. The goal is to eliminate the difficulties and create a 

pleasant object that will attract students. This paper is a bibliographic overview with 

all the difficulties of programming learning, as well as the recent innovative 

programming training methods. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Εισαγωγικό Υπόβαθρο 

1.1 Εισαγωγή 

Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται έντονα από ραγδαίες αλλαγές σε κοινωνικό, 

πολιτικό, οικονομικό, τεχνολογικό και πολιτισμικό επίπεδο, με σημαντικές 

επιδράσεις σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Στο πλαίσιο 

αυτό, η προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στις νέες ανάγκες που 

αναδύονται λόγω της δυναμικότητας και πολυπλοκότητας του περιβάλλοντος σε 

συνδυασμό με την ένταση του ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι 

απαραίτητη. 

Οι σύγχρονες κοινωνίες χαρακτηρίζονται ως ψηφιακές, με αποτέλεσμα η 

διδασκαλία να επικεντρώνεται στην προετοιμασία, εκπαίδευση και κατάρτιση των 

νέων για μελλοντικές θέσεις εργασίας, που κάποιες από αυτές πιθανότατα να μην 

υφίστανται σήμερα. Το γεγονός αυτό υπαγορεύει την ανάγκη ανάπτυξης 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων μέσων, μεθόδων και 

τεχνολογιών, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον. Συγκεκριμένα, οι απαιτούμενες 

δεξιότητες αφορούν σε αναλυτικές και συνθετικές γνώσεις διαχείρισης 

πληροφορίας, καλλιέργεια κρίσης και αντίληψης, ανάπτυξη καινοτόμου και 

δημιουργικής σκέψης, καθώς και διαχείρισης κρίσιμων και σύνθετων 

προβλημάτων. 

Όπως αναφέρει η Χούκλη (2015), στις ΗΠΑ οι βασικές τρέχουσες θέσεις 

εργασίας δεν υπήρχαν 15 χρόνια πριν. Το γεγονός αυτό ενισχύει τα παραπάνω και 

υποδεικνύει την Πληροφορική ως βασικό τομέα για έρευνα (Guzdial, 2004; Kelleher, 

2005). Η τρέχουσα βιβλιογραφία επισημαίνει τη σημαντικότητα του 

προγραμματισμού ως αντικείμενο διδασκαλίας, καθώς μέσω αυτού οι μαθητές/-

τριες αναπτύσσουν και εξελίσσουν παράλληλα τόσο την κρίση τους όσο και το 

πνεύμα τους, που συμβάλλουν ουσιαστικά στην προετοιμασία των μαθητών/-τριών 

προκειμένου να ανταποκριθούν στις μελλοντικές απαιτήσεις του επαγγελματικού 

περιβάλλοντος με βασικό χαρακτηριστικό την αδιάκοπη δημιουργία νέων αναγκών 

(Xinogalos, Satratzemi, & Malliarakis, 2015). 
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Η διδασκαλία του προγραμματισμού δεν είναι απλή και εύκολη διαδικασία. 

Απευθύνεται σε αρχάριους προγραμματιστές, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με ένα 

άγνωστο αντικείμενο. Η εκπαίδευση βασίζεται σε έννοιες προγραμματισμού, στην 

εκάστοτε συντακτική δομή μιας γλώσσας και σε ένα περιβάλλον, που θα έχουν τη 

δυνατότητα να πραγματώνουν προγραμματιστικές ενέργειες (Ξυνόγαλος & 

Σατρατζέμη, 2002).  

Πιο συγκεκριμένα, η διδασκαλία του εν λόγω αντικειμένου αφορά στη μετάδοση 

γνώσεων σχετικών τόσο με τις ίδιες τις λειτουργίες των υπολογιστών, όσο και με τις 

δεξιότητες των μαθητών/-τριών, οι οποίες περιλαμβάνουν την ικανότητα 

αναγνώρισης ενός προβλήματος και στη συνέχεια της κατασκευής και 

κωδικοποίησης της επίλυσής του. Λόγω της αυξημένης πολυπλοκότητας του 

προγραμματισμού, οι μαθητές/-τριες δεν είναι θετικά προδιατεθειμένοι απέναντι στο 

συγκεκριμένο αντικείμενο. Δεν είναι, συνεπώς, τυχαίο το γεγονός υψηλού 

ποσοστού εγκατάλειψης του αντικειμένου από τους μαθητές/-τριες (Τζιμογιάννης, 

2002). 

1.2 Περιγραφή του αντικειμένου της πτυχιακής εργασίας  

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη μέσα από τη βιβλιογραφία 

της επίδρασης της τεχνολογίας και των καινοτόμων μεθόδων που εφαρμόζονται 

στην εκπαίδευση, καθώς και των αλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί στη 

διδασκαλία και τη μάθηση. Συγκεκριμένα, θα δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση 

γλωσσών προγραμματισμού και θα διερευνηθούν τα εξής:  

α) σκοπιμότητα διδασκαλίας,  

β) περιεχόμενο διδασκαλίας,  

γ) δυσκολίες στην εκμάθηση γλωσσών προγραμματισμού και  

δ) μέθοδοι διδασκαλίας του προγραμματισμού.  

Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνουν έντυπα άρθρα, κεφάλαια 

βιβλίων, καθώς και σχετικές πληροφορίες από το διαδίκτυο. Η έρευνα στο διαδίκτυο 

πραγματοποιήθηκε μέσω μηχανών αναζήτησης, όπως το Google Scholar και με 

πλοήγηση σε λίστες αναφορών άλλων άρθρων. Χρησιμοποιήθηκαν λέξεις - κλειδιά 

όπως «εκπαίδευση προγραμματισμού», «πώς να διδάξουμε γλώσσες 

προγραμματισμού», «δυσκολίες εκμάθησης προγραμματισμού», «καινοτόμες 

μέθοδοι εκπαίδευσης προγραμματισμού».  
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1.2 Γλώσσες προγραμματισμού  

Ο προγραμματισμός είναι ο κλάδος της επιστήμης των υπολογιστών που 

ασχολείται με την συγγραφή προγραμμάτων, δηλαδή ενός συνόλου από εντολές 

που όταν δοθούν στον υπολογιστή υλοποιούν έναν αλγόριθμο με στόχο τη λύση 

κάποιου προβλήματος. Μία γλώσσα προγραμματισμού είναι ένα σύνολο από 

οδηγίες και εντολές που «καταλαβαίνει» ο υπολογιστής. Οι γλώσσες 

προγραμματισμού ομοιάζουν με τις φυσικές γλώσσες που χρησιμοποιούν οι 

άνθρωποι για να επικοινωνήσουν. Δηλαδή, μία γλώσσα προγραμματισμού έχει 

φτιαχτεί έτσι ώστε να έχει το δικό της λεξιλόγιο, αλφάβητο, συντακτικό και 

σημασιολογία. Τα συγκεκριμένα στοιχεία ορίζουν τη δομή της γλώσσας και 

επικυρώνουν τις προτάσεις δηλαδή τις εντολές της γλώσσας. Η χρήση των 

γλωσσών προγραμματισμού ποικίλει, από την οργάνωση και διαχείριση 

πληροφοριών, το διαδίκτυο και κυρίως τη διατύπωση αλγορίθμων.  

Υπάρχουν πολλές γλώσσες προγραμματισμού και συνεχώς εμφανίζονται νέες. 

Ένα πρόγραμμα, που γράφεται σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού, δεν είναι η 

υλοποίηση απλά του αλγόριθμου, αλλά έχει βασικό του στοιχείο τα δεδομένα και τις 

δομές δεδομένων πάνω στις οποίες ενεργεί. Σκοπός της ανάπτυξης των γλωσσών 

προγραμματισμού είναι η επικοινωνία του ανθρώπου με τον Υπολογιστή. Ο 

υπολογιστής ουσιαστικά είναι μία μηχανή που μπορεί με κάποιο τρόπο και 

‘αντιλαμβάνεται’ δύο καταστάσεις οι οποίες κωδικοποιούνται με τους αριθμούς 

μηδέν και ένα, τα ψηφία του δυαδικού συστήματος. Έτσι ένας υπολογιστής 

αποθηκεύει απλά στη μνήμη του ακολουθίες δυαδικών ψηφίων τις ανακτά και κάνει 

με αυτές στοιχειώδης αριθμητικές πράξεις και συγκρίσεις. Αυτά όμως γίνονται με 

πολλή μεγάλη ταχύτητα. Η εξέλιξη των γλωσσών προγραμματισμού είναι γρήγορη. 

Νέες γλώσσες εμφανίζονται αλλά και οι παλιές μεταλλάσσονται ή αποκτούν 

διαλέκτους. Οι γλώσσες συχνά κατατάσσονται στις εξής οικογένειες:  

• Διαδικαστικού ή Δομημένου προγραμματισμού (Pascal, C, Ada)  

• Συναρτησιακού προγραμματισμού (Lisp, ML, Haskell, Erlang)  

• Λογικού προγραμματισμού (Prolog, Mercury)  

• Αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (Smalltalk, C++, Java, C#)  

• Γλώσσες σεναρίων (Perl, Javascript, PHP, Python, Ruby) 
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Διαδικαστικός ή Δομημένος Προγραμματισμός (Procedural ή Structured 

Programming)  

Ο δομημένος προγραμματισμός βασίζεται στην αρχή του διαίρει και βασίλευε, 

καθώς διασπά το βασικό πρόβλημα σε μικρότερα υποπροβλήματα (γνωστά επίσης 

και ως διαδικασίες). Κάθε διαδικασία με πολύπλοκη περιγραφή διαιρείται σε 

μικρότερες, έως ότου οι διαδικασίες να είναι αρκετά απλές, περιεκτικές και εύκολες 

προς κατανόηση. Το αντικείμενο είναι ο κώδικας (code-centric γλώσσες 

προγραμματισμού). Ο προγραμματισμός γίνεται με τον καθορισμό της ροής 

εκτέλεσης από κάποιο στάδιο Α σε κάποιο στάδιο Β, και την υλοποίηση των 

αντίστοιχων διαδικασιών. 

Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός (Object-Oriented Programming)  

Οι αντικειμενοστραφείς γλώσσες προγραμματισμού (π.χ. C++, Eiffel, Smalltalk 

και φυσικά Java) δίνουν έμφαση στα δεδομένα παρά στον κώδικα. Το πρόγραμμα 

αναπτύσσεται γύρω από τα δεδομένα (data-centric) τα οποία ορίζουν από μόνα 

τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Ο φυσικός και ο 

τεχνητός κόσμος που ζούμε είναι πιο κοντά στη φιλοσοφία του αντικειμενοστραφή 

προγραμματισμού παρά σε αυτή του δομημένου προγραμματισμού. 

Λογικός Προγραμματισμός (Logical programming) 

Ο λογικός προγραμματισμός αποτελεί σημαντικό κλάδο της Τεχνητής 

Νοημοσύνης, και στηρίζεται κατά βάση πάνω στην Μαθηματική Λογική. Έχει για 

βάση γεγονότα, κανόνες και ερωτήσεις. 

• Τα γεγονότα ορίζουν την σχέση μεταξύ ατόμων-αντικειμένων μεταξύ 

τους. 

• Οι κανόνες δημιουργούν νέους ορισμούς οι οποίοι βασίζονται στο 

αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης δύο αντικειμένων μεταξύ τους. 

• Οι ερωτήσεις μας δίνουν τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για τις 

σχέσεις συγκεκριμένων αντικειμένων. 

Συναρτησιακός Προγραμματισμός(functional programming)  

Ο συναρτησιακός προγραμματισμός στηρίζεται στην αποτίμηση συναρτήσεων 

αντί για την εκτέλεση εντολών. Προγράμματα βασισμένα στο συναρτησιακό 

προγραμματισμό είναι γραμμένα με βάση συναρτήσεις που αποτιμούν βασικές 
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τιμές. Μια συναρτησιακή γλώσσα προγραμματισμού υποστηρίζει και ενθαρρύνει το 

συναρτησιακό προγραμματισμό. 

Βασικά χαρακτηριστικά του συναρτησιακού προγραμματισμού είναι: 

• οι συναρτήσεις ως παράμετροι, 

• ράθυμος υπολογισμός (lazy evaluation), 

• η αναφορική διαφάνεια (referential transparency). 

Γλώσσες Σεναρίων (scripting languages): 

Οι γλώσσες σεναρίων χρησιμοποιούνται για να κάνουν μικρές διαχειριστικές 

εργασίες στον υπολογιστή. Σενάριο (script) είναι κομμάτι κώδικα που υλοποιεί την 

συγκεκριμένη εργασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Διδασκαλία του Προγραμματισμού 

Όπως προαναφέρθηκε, η παραδοσιακή διδασκαλία των αρχών του 

προγραμματισμού είναι ο βασικός λόγος εμφάνισης δυσκολιών στην εκμάθησή του 

(Xinogalos, 2005). Ο παραδοσιακός τρόπος δεν μπορεί πλέον να ικανοποιήσει τις 

σύγχρονες ανάγκες των μαθητών/-τριών. Αρχικά, η διαδικασία εκμάθησης 

σχεδιασμού ενός προγράμματος φαίνεται στους μαθητές/-τριες ανούσια ως προς 

τη χρησιμότητά της στην καθημερινότητά τους. Επίσης, η δημιουργία ενός 

προγράμματος στον υπολογιστή με σκοπό την επίλυση ενός εντοπισμένου 

προβλήματος προϋποθέτει γνώση ενός νοητικού μοντέλου, που θα εξηγεί τις 

λειτουργίες του υπολογιστή (Ben-Ari, 1998).  

Η παραδοσιακή προσέγγιση δεν μπορεί να καλύψει τις αδυναμίες εκμάθησης 

και οι εκπαιδευτικοί τείνουν στην προσπάθεια εύρεσης νέων μεθόδων διδασκαλίας, 

ούτως ώστε να βελτιώσουν το μάθημά τους (Smith & Webb, 1995), όπως για 

παράδειγμα στη χρήση των LEGO Mindstorms, για να καταδείξουν την αδυναμία 

των παραδοσιακών μεθόδων και την ανάγκη νέων εναλλακτικών μεθόδων 

διδασκαλίας του προγραμματισμού. Επίσης, αυτό το παράδειγμα συντελεί στην 

αναφορά των θετικών αποτελεσμάτων, που πηγάζουν από τη χρήση των LEGO 

Mindstorms. 

2.1 Διδασκαλία σε αρχάριους προγραμματιστές 

Η έρευνα συντελεί στην αποδοχή της άποψης ότι είναι υπαρκτή η αυξημένη 

δυσκολία εκμάθησης και συντήρησης γνώσεων του προγραμματισμού (Γλέζου, 

Μπιρμπίλης, & Γρηγοριάδου, 2009). Το αντικείμενο αυτό αποτελεί μια εν γένει 

δύσκολη διαδικασία λόγω της πολυπλοκότητάς του. Πιο ειδικά, η επιτυχής και ορθή 

χρήση του εξαρτάται από την αντίληψη του τρόπου επίλυσης ενός προβλήματος 

και τη σφαιρική γνώση ως προς τον τρόπο λειτουργίας ενός υπολογιστή. 

Παράλληλα, απαιτεί γνώση της χρήσης αλγοριθμικών δομών (Τσώνης & Κορδάκη, 

2004). 
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Τα προβλήματα εκμάθησης παρατηρούνται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης 

(γυμνάσιο - λύκειο) και διακρίνονται από χαρακτηριστικά που διέπουν τη 

διδασκαλία όλων των απαιτητικών μαθημάτων. Συγκεκριμένα, το πρόβλημα αρχίζει 

από τη μη ορθή διδασκαλία και τη μη κατανόηση των βασικών αρχών του 

προγραμματισμού από τους μαθητές/-τριες, με αποτέλεσμα να μην είναι ικανοί να 

επιλύσουν ούτε ένα απλό πρόβλημα. Συχνό φαινόμενο αποτελεί το γεγονός ότι οι 

μαθητές/-τριες δεν κατανοούν πώς πρέπει να ξεκινήσουν, ώστε να φτάσουν στην 

επίλυση ενός προβλήματος. Επίσης, αν φτάσουν σε επίλυση, που δεν είναι η 

αναμενόμενη, αδυνατούν να εξηγήσουν τους λόγους ύπαρξης διαφορετικών 

αποτελεσμάτων. (Μαρκέλης, 2008). 

Ο επαναλαμβανόμενος χαρακτήρας και η συστημική φύση των δυσκολιών και 

προβλημάτων, που συνδέονται με τη διδασκαλία του αντικειμένου του 

προγραμματισμού, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ευθύνη των 

μαθητών/-τριών, καθώς οι εν λόγο δυσκολίες και προβλήματα παρατηρούνται σε 

όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες από το δημοτικό έως το πανεπιστήμιο.  

Η πολυχρησιμοποιημένη έννοια «δυσκολία» σε αυτό το διδακτικό αντικείμενο, 

συνδέεται άρρηκτα με το γεγονός ότι οι αρχάριοι προγραμματιστές αδυνατούν να 

διαχειριστούν και το πιο απλό πρόβλημα προγραμματισμού (Εφόπουλος, 

Δαγδιλέλης, & Ευαγγελίδης, 2005). Δηλαδή, οι μαθητές/-τριες δεν δύνανται να 

διαχειρίζονται τα βασικά εργαλεία, που σχετίζονται με αλγορίθμους και επίλυση 

απλοϊκών προβλημάτων (Τζιμογιάννης & Γεωργίου, 1998). 

Έχουν διεξαχθεί πολλές έρευνες σχετικά με τις δυσκολίες και τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι μαθητές/-τριες του αντικειμένου κατά τη διάρκεια 

της διδασκαλίας. Οι βασικότερες ελλείψεις γνώσεων αφορούν έννοιες όπως 

μεταβλητή, δομή επανάληψης, δομή επιλογής με έλεγχο συνθηκών και λογικές 

εκφράσεις.  

Αποτελέσματα ερευνών των τελευταίων ετών έχουν υποδείξει ενδιαφέροντα 

συμπεράσματα για τη διδασκαλία του προγραμματισμού και τις δυσκολίες του στο 

ελληνικό περιβάλλον. Αρχικά, κάνουν λόγο για παρανοήσεις μαθητών/-τριών σε 

βασικές έννοιες του προγραμματισμού, σε αδυναμία κατανόησης της λειτουργίας 

των δομών επιλογής, αλλά και σε αδυναμίες διδακτικών μεθόδων. 

Επιπλέον, άλλη έρευνα (Χαρίσης & Μικρόπουλος, 2008) περιγράφει τις 

δυσκολίες του αντικειμένου, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες των δομών επιλογής 

και επανάληψης. Σε αυτήν αναφέρεται, επίσης, η αύξηση των δυσκολιών για τους 
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μαθητές/-τριες, όταν σχεδιάζουν προγράμματα σχετικά με αντικειμενοστραφείς 

γλώσσες προγραμματισμού. Πιο συγκεκριμένα, αυτό το προγραμματιστικό είδος 

ενέχει πιο αφηρημένα χαρακτηριστικά από την τεχνική του δομημένου 

προγραμματισμού. Αυτό συνεπάγεται ένα πιο σύνθετο και απαιτητικό τρόπο 

σκέψης για την ορθή ανάλυση και το σωστό σχεδιασμό του προβλήματος και της 

λύσης του. Για αυτό το λόγο, παρά την επιτυχή κατασκευή τέτοιων προγραμμάτων, 

είναι εμφανής η έλλειψη αφομοίωσης συγκεκριμένων εννοιών, όπως κλάση, 

αντικείμενο, ιδιότητα, στιγμιότυπο και μέθοδος. 

Οι μαθησιακές δυσκολίες στον προγραμματισμό έχουν ταξινομηθεί σε 

κατηγορίες από τον DuBοulay, αφορούν τους αρχάριους προγραμματιστές και είναι 

οι ακόλουθες: 

• προσανατολισμός (orientation) 

• νοητή μηχανή (notional machine) 

• αρχές της γλώσσας προγραμματισμού (notation) 

• εκμάθηση των καθιερωμένων δομών (structures) 

• επίλυση προβλήματος (pragmatics) 

Επιπρόσθετα, η έρευνα των Τσώνη & Κορδάκη (2004) αναφέρει την ύπαρξη 

δυσκολιών λόγω της ακατανοησίας του συνολικού νοητικού σχήματος του 

υπολογιστή. Αυτές οι δυσκολίες αφορούν: 

• την επίλυση προβλήματος 

• τη λειτουργία του υπολογιστή 

• τον καθορισμό λύσης σε κάποια μορφή 

• τον καθορισμό λύσης συμβατής με τον υπολογιστή 

• τη μετάφραση της λύσης σε γλώσσα προγραμματισμού 

• τον έλεγχο και την εκσφαλμάτωση (debugging) του προγράμματος 

Η γλώσσα προγραμματισμού αποτελεί σημαντικό παράγοντα εμφάνισης 

δυσχερειών στην εκμάθηση προγραμματισμού σε αρχάριους. Η διαδικασία 

εκπαίδευσης των μαθητών/-τριών πραγματοποιείται στο πλαίσιο 

εμπορικού/επαγγελματικού περιβάλλοντος σχεδιασμού εφαρμογών.  

Ωστόσο, το εν λόγω περιβάλλον αφορά τους επαγγελματίες προγραμματιστές 

και πολλές φορές δε συνάδει με τις ανάγκες του αρχάριου προγραμματιστή, ειδικά 

στα επίπεδα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Φεσάκης & 
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Δημητρακοπούλου, 2006).Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα των Ξυνόγαλου, Σατρατζέμη 

& Δαγδιλέλη (2000) αναφέρει τους λόγους που αυτά τα περιβάλλοντα είναι 

ακατάλληλα για την εκπαίδευση μαθητών/-τριών στο σχολείο.  

Οι βασικότεροι λόγοι είναι οι εξής: 

• τα συγκεκριμένα περιβάλλοντα προϋποθέτουν απαιτητική και σύνθετη 

γλώσσα προγραμματισμού γενικού σκοπού 

• οι μαθητές/-τριες προσανατολίζονται στην εκμάθηση της γλώσσας και όχι 

στη χρησιμότητα αυτής για την επίλυση προβλήματος 

• δεν επεξηγούνται στους μαθητές/-τριες οι βασικές ενέργειες και οι δομές 

ελέγχου λόγω της μη οπτικοποίησης της διαδικασίας 

• οι ανάγκες των εμπορικών μεταγλωττιστών δεν ταυτίζονται με αυτές των 

αρχάριων προγραμματιστών 

• η εξαιρετική δυσκολία στην κωδικοποίηση ενός αλγορίθμου σε μια 

γλώσσα προγραμματισμού λόγω των ιδιαίτερων στοιχείων της γλώσσας 

• η ανάγκη για επικέντρωση στη γλώσσα και στα υποσύνολά της για 

σχεδιασμό μεγάλων προγραμμάτων 

Οι Εφόπουλος, Δαγδιλέλης & Ευαγγελίδης (2005) τονίζουν ότι ακόμα και αν 

διδαχτεί στους μαθητές/-τριες ένα επιμέρους κομμάτι των γλωσσών αυτών, 

αφήνοντας εκτός διδασκαλίας τα σύνθετα μέρη τους, πάλι εμφανίζονται 

προβλήματα, επειδή το διδακτικό υλικό για την εκάστοτε γλώσσα δεν έχει 

διαμορφωθεί για αρχάριους προγραμματιστές και οι πληροφορίες που 

εμπεριέχονται αφορούν συνολικά τη γλώσσα και όχι επιμέρους στοιχεία αυτής.  

Οι λύσεις που έχουν προταθεί κατά καιρούς για τέτοια προβλήματα αφορούν 

νέες προσεγγίσεις με τη δημιουργία υπολογιστικών μοντέλων εύκολης ανάδρασης, 

δηλαδή μοντέλα που θα προωθούν τους διδακτικούς στόχους της επεξήγησης και 

ανακάλυψης, της εκμάθησης νέων συστημάτων συμβόλων και αλγορίθμων αλλά 

και τη σχέση μεταξύ υπολογιστικών μηχανών.  

Συνοπτικά, άλλες προτάσεις αφορούν:  

• τη δημιουργία μικρόκοσμων και μικρόγλωσσων 

• τη βελτίωση των διαγνωστικών δυνατοτήτων των μεταγλωττιστών 

• τα κατανοητά μηνύματα λάθους 
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• τη χρήση εικονικών γλωσσών προγραμματισμού και συστημάτων 

δυναμικής προσομοίωσης εκτέλεσης προγραμμάτων 

• τη χρήση τεχνικών δυναμικής προσομοίωσης εκτέλεσης αλγορίθμων 

• τη δυναμική ηχητική προσομοίωση της εκτέλεσης προγραμμάτων 

• τη χρήση λογισμικών με οπτικοποίηση των τιμών των μεταβλητών και 

των δομών προγραμματισμού 

• τη διδασκαλία αλγορίθμων με τον υπολογιστή ως εποπτικό μέσο 

διδασκαλίας  

• τη χρήση λογισμικού παρουσιάσεων και διαγραμματικών 

αναπαραστάσεων επαναληπτικών δομών 

Οι σύγχρονες έρευνες έχουν αποδείξει ότι έχουν δημιουργηθεί πληθώρα 

γλωσσών προγραμματισμού και προγραμματιστικά περιβάλλοντα, με βασικό στόχο 

την καλύτερη δυνατή διδασκαλία του αντικειμένου σε αρχάριους.  

Τα προγραμματιστικά περιβάλλοντα παρόλο που ομοιάζουν με τους 

μικρόκοσμους, διαφέρουν από αυτούς ως προς ένα σημείο. Συγκεκριμένα, τα 

προγραμματιστικά περιβάλλοντα μπορούν να αναπτύσσουν κάθε φορά 

διαφορετικά σενάρια με διαφορετικούς πρωταγωνιστές, ενώ οι μικρόκοσμοι 

εμπεριέχουν έναν ή παραπάνω πρωταγωνιστές με διαφορετικές όμως αποστολές.  

Ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο είναι ότι τα περιβάλλοντα προγραμματισμού 

απαιτούν συμβατικές γλώσσες προγραμματισμού – Java – αντί τις εκπαιδευτικές. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το παιχνίδι Scratch (Ouahbi, Kaddari, 

Darhmaoui, Elachqar, & Lahmine, 2015). Αυτό χρησιμοποιείται αρκετά συχνά στη 

διδασκαλία του εισαγωγικού μέρους του προγραμματισμού σε αρχάριους μαθητές/-

τριες. Σε μεγαλύτερους όμως ηλικιακά εκπαιδευόμενους, όπως για παράδειγμα 

φοιτητές/-τριες, συχνά χρησιμοποιείται το Greenfoot για περιπτώσεις 

αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού.  

Λογισμικά όπως τα παραπάνω (Scratch, Greenfoot), αποτελούν  εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα, όπου οι μαθητές/-τριες αναπτύσσουν σενάρια παιχνιδιών με 

ταυτόχρονη χρήση προγραμματιστικών αντικειμένων, όπως ανθρώπων, ζώων, 

οχημάτων κ.λπ. Μέσω αυτών παρέχεται η δυνατότητα κίνησης των αντικειμένων 

(Θεοδωράκη & Ξυνόγαλος, 2013). 

Φυσικά, τα λογισμικά αυτά ενέχουν και αρνητικά στοιχεία όπως για παράδειγμα 

το γραφικό τους περιβάλλον καθώς, αυτό ενδέχεται να είναι μη παραγωγικό σε 
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περιπτώσεις που χρησιμοποιείται ως εργαλείο δημιουργίας κινούμενης εικόνας 

(animation) και όχι ως εργαλείο διδασκαλίας. 

2.3 Είδη γνώσεων στον προγραμματισμό Η/Υ 

Η δραστική εφαρμογή των αλληλεξαρτώμενων μορφών γνώσης και η πρόσκτηση 

αυτών συνυπολογίζονται ως γνωστική δραστηριότητα στον προγραμματισμό. Οι 

αλληλεξαρτώμενες μορφές γνώσης είναι οι ακόλουθες: (Bayman & Mayer, 1988; Pair , 

1990).  

α. Συντακτική γνώση 

Η Συντακτική γνώση αποτελεί τη μάθηση ειδικών χαρακτηριστικών και των 

κανόνων που χρησιμοποιούνται από μια γλώσσα προγραμματισμού.  

β. Εννοιολογική γνώση  

Η σαφής αφομοίωση των προγραμματιστικών αρχών σχετίζεται με την 

εννοιολογική γνώση και διαχωρίζεται σε σχηματική γνώση και σημασιολογική 

γνώση. 

Ειδικότερα, τα ολοκληρωμένα εννοιολογικά μοντέλα της σημασιολογικής 

γνώσης βασίζονται στο τι πραγματοποιείται στο εσωτερικό του συστήματος του 

υπολογιστή κατά τη διαδικασία εφαρμογής των εντολών του προγράμματος, ενώ η 

σχηματική γνώση αφορά στην ποικιλία αλγορίθμων που κατέχει ο μαθητής.  Οι πιο 

επιδέξιοι προγραμματιστές, σε αντίθεση με τους μαθητές/-τριες, διαθέτουν 

οργανωμένο σύνολο από τμήματα κώδικα, που ενδέχεται άμεσα να τεθούν σε 

εφαρμογή εντός των νέων συνθηκών.  

γ. Στρατηγική γνώση  

Η Στρατηγική γνώση αφορά την επίλυση γνήσιων προβλημάτων 

προγραμματισμού και αποτελεί τη δεξιότητα με την οποία τίθενται σε εφαρμογή οι 

εννοιολογικές γνώσεις. Επιπλέον, με τη δεξιότητα μεταλαμπάδευσης ικανοτήτων 

επίλυσης προβλημάτων σχετικά με άλλα γνωστικά αντικείμενα αλλά και με τη 

διαμόρφωση προγραμμάτων, ασχολείται πρωτίστως η ανάπτυξη ικανοτήτων 

υψηλού επιπέδου. Αποτελεί επίσης σημαντικό γεγονός το ότι διαφαίνονται δύο είδη 

γνώσεων σχετικά με αποτελέσματα της γνωστικής ψυχολογίας (Anderson, 1983). 
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δ. Δηλωτική γνώση (declarative knowledge)  

Ως τη γνώση που έχει σχέση με τα συμβάντα και αρχές του "γνωρίζω κάτι" 

ορίζεται η δηλωτική γνώση. Υπάρχει επίσης η οργάνωση σε εννοιολογικές δομές 

της βάσης αυτής της γνώσης, οι οποίες ορίζονται ως σχήματα. Επίσης, 

συσχετίζονται οι βασικές αρχές και κυρίως το συντακτικό της γλώσσας του 

προγραμματισμού με τις δηλωτικές γνώσεις σε ό, τι αφορά τον προγραμματισμό.  

ε. Διαδικαστική γνώση (procedural knowledge)  

Όσον αφορά την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με «τον λόγο και τον 

τρόπο να γνωρίζω κάτι», η Διαδικαστική γνώση έχει ως βάση της την δραστική 

εφαρμογή των δηλωτικών γνώσεων. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τον 

προγραμματισμό, η διαδικαστική γνώση έχει σχέση με το πώς μετατρέπονται σε 

διαδικασίες οι δηλωτικές γνώσεις και με την αποτελεσματικότητα που φέρει η 

εφαρμογή των σχετικών γνώσεων, με στόχο την ανάπτυξη ολοκληρωμένων 

προγραμμάτων μέσω της δεξιότητας της αυτοματοποιημένης εφαρμογής 

διαδικασιών.  

Συμπερασματικά, οι δύο αυτοί τύποι γνώσεων δεν είναι εφικτό με ευκολία να 

καταπολεμηθούν ξεχωριστά, όσον αφορά κυρίως τον τομέα που επιλύονται τα 

προβλήματα αλλά και τη γνωστική περιοχή του προγραμματισμού.  

2.4 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και διδασκαλία προγραμματισμού 

2.4.1 Προσέγγιση εκμάθησης γλώσσας προγραμματισμού 

Αρχικά, η εκμάθηση γλωσσών προγραμματισμού γινόταν με μια τεχνοκεντρική 

προσέγγιση που είχε στόχο να εισάγει την έννοια της Πληροφορικής στα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εστιαζόταν στην εκμάθηση μιας γλώσσας 

προγραμματισμού, στη συντακτική δομή και το λεξιλόγιο της (Παπαδάκης & 

Φραγκούλης, 2005). 

Αυτή η προσέγγιση εφαρμόστηκε στην Ελλάδα το 1985 με την πρώτη ένταξη 

του προγραμματισμού στα Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια (ΤΕΛ), και στα Ενιαία 

Πολυκλαδικά Λύκεια (ΕΠΛ). Συγκεκριμένα, η τότε εκπαίδευση είχε εστιάσει στην 

εκμάθηση της Basic (B τάξη), Pascal (Γ τάξη) και της Cobol (Γ τάξη). Εφτά χρόνια 

μετά εισήχθη στα σχολεία γυμνασίου η διδασκαλία των γλωσσών Logo (Α τάξη) και 

Basic (Γ τάξη). Τα αποτελέσματα της διδασκαλίας εκείνης της περιόδου έδειξαν ότι 
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οι μαθητές/-τριες παρότι μάθαιναν τις εντολές και τις διαδικασίες, δεν ανέπτυσσαν 

δυνατότητες πρακτικής εφαρμογής προγραμμάτων για επίλυση προβλημάτων. 

2.4.2. Προσέγγιση εκμάθησης για επίλυση προβλημάτων 

Αυτή η προσέγγιση αφορά περισσότερο τις γνωστικές ενέργειες των μαθητών/-

τριών, δυνατότητα που συνεπάγεται υψηλές δεξιότητες. Σε αυτή την προσέγγιση 

δεν δίνεται έμφαση στη διδασκαλία της γλώσσας προγραμματισμού αλλά, η 

εκπαίδευση εστιάζεται στη δημιουργία αναλυτικής και κριτικής σκέψης, στην 

ανάπτυξη ικανοτήτων μεθοδολογικού περιεχομένου και στη δυνατότητα επίλυσης 

απλών προβλημάτων. 

Αυτή η προσέγγιση αποτέλεσε κομμάτι διδασκαλίας στο Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής (ΥΠΕΠΘ), στα Γενικά Λύκεια της χώρας. 

Η εισαγωγή του αφορούσε τις βασικές αρχές προγραμματισμού στην Α τάξη 

λυκείου με τίτλο μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής». Στην Γ τάξη Λυκείου το 

μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» απευθυνόταν 

στους μαθητές/-τριες που είχαν επιλέξει την Τεχνολογική Κατεύθυνση. Το 

αντικείμενο του μαθήματος περιλαμβάνει ενότητες αλγοριθμικής θεωρίας και 

ανάπτυξης ικανοτήτων σχετικών με την επίλυση προγραμματιστικών 

προβλημάτων. 

Οι στόχοι του Προγράμματος Σπουδών στα Γενικά Λύκεια αφορούν στη 

διαχείριση και το σχεδιασμό αλγορίθμων με σκοπό την ανάλυση προβλημάτων 

μέσω της ορθά δομημένης και επίσημης έκφρασης. Επιπλέον, οι στόχοι 

προσανατολίζονται στον σχηματισμό και εξέλιξη της δημιουργικής σκέψης και της 

φαντασίας των μαθητών/-τριών. 

2.5 Προβλήματα διδασκαλίας προγραμματισμού στην Β/θμια Εκπαίδευση 

Στην διαδικασία διδασκαλίας του προγραμματισμού στη Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση παρουσιάζονται αρκετά προβλήματα. Στα αρχικά στάδια της 

διδασκαλίας, είναι συχνός ο αποπροσανατολισμός των μαθητών/-τριών από την 

ουσία του μαθήματος, καθώς η ανάπτυξη τέτοιων προγραμμάτων είναι μια 

δυσάρεστη διαδικασία που απαιτεί απόλυτη κατανόηση σύνθετων κανόνων. 

Επιπρόσθετα, οι διαθέσιμες ώρες διδασκαλίας δεν επαρκούν για την πλήρη 

κατανόηση του συνόλου των κανόνων και των εφαρμογών τους. Αυτό, έχει σαν 

αποτέλεσμα τα παραδείγματα που εξετάζονται να σχετίζονται με την πραγμάτωση 
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μικρών προβλημάτων και κατά συνέπεια, οι μαθητές/-τριες δεν είναι σε θέση να 

κατανοούν και να συνδέουν τη χρήση τους σε ανάπτυξη μεγαλύτερων 

προβλημάτων (Παπαδάκης & Καλογιαννάκης, 2014). Τα παραπάνω στοιχεία 

συντελούν στην άποψη ότι οι μαθητές/-τριες δεν προλαβαίνουν να εντοπίσουν το 

πρόβλημα, να βρουν τη λύση του, να τη σχεδιάσουν και να παρατηρήσουν το 

αποτέλεσμα του προγράμματός τους. 

Όσο αφορά τις εκπαιδευτικές γλώσσες προγραμματισμού (π.χ. Logo), είναι 

αρκετά περιορισμένες ως προς τη λύση προβλημάτων. Αυτό συμβαίνει γιατί το 

εύρος των πραγματικών προβλημάτων, που οι μαθητές/-τριες καλούνται να έρθουν 

αντιμέτωποι, είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που περιγράφει μια εκπαιδευτική 

γλώσσα. Δηλαδή, οι εκπαιδευτικές γλώσσες δεν μπορούν να αντικατοπτρίσουν την 

επίλυση προβλήματος του πραγματικού κόσμου. Πολλές, τέλος, από τις δυσκολίες 

που παρουσιάζονται αφορούν τις διαδικασίες διδασκαλίας προγραμματισμού, που 

έχουν ήδη αναφερθεί (Παπαδάκης & Φραγκούλης, 2005). 

2.6 Συμπεράσματα  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η διδασκαλία των αρχών του 

προγραμματισμού πρέπει να διαχειρίζεται όπως και άλλα μαθήματα, με τα οποία οι 

μαθητές/-τριες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες.  

Πρέπει να δοθεί έμφαση στον τρόπο διδασκαλίας και στην εκμάθηση στοιχείων, 

που εξυπηρετούν τις βασικές εφαρμογές των υπολογιστών ώστε οι μαθητές/-τριες 

να οδηγούνται επαγωγικά στη χρήση των αρχών του προγραμματισμού, να 

αφομοιώνουν και να βρίσκουν λύσεις σε απλά αλλά και σύνθετα προβλήματα. Ο 

εντοπισμός εύληπτων τρόπων χρήσης των υπολογιστών, όπως χρήση εικονικών 

γλωσσών, σχεδιασμός μικρόκοσμων και μικρόγλωσσων ή πραγμάτωση 

ηχητικής/οπτικής αναπαράστασης των εφαρμογών ενός προγράμματος μπορεί να 

οδηγήσει προς αυτή την κατεύθυνση. 

Επιπρόσθετα, διαφαίνεται η ανάγκη μιας συνδυαστικής γνώσης 

αλληλεξαρτώμενων αρχών, ούτως ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς 

οι μαθητές/-τριες. Οι μορφές γνώσης των αρχών προγραμματισμού πρέπει να 

διδάσκονται συνδυαστικά και να αποτελούν το βασικό στόχο της διδακτικής 

προσέγγισης. Το γεγονός ότι σχετίζονται με την ορθή κατάκτηση και αφομοίωση 

των γνώσεων, αλλά και με την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται 

στους μαθητές/-τριες είναι ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο. 
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Επομένως, ιδιαίτερα σημαντική καθίσταται η εκμάθηση ορισμένων ή βασικών 

γλωσσών προγραμματισμού. Ωστόσο, ο τρόπος διδασκαλίας τους δεν είναι 

ιδιαίτερα κατάλληλος για τις σχολικές τάξεις. Οι λόγοι αυτής της άποψης είναι 

πολλαπλοί και συγκεντρώνονται στην απαιτητικότητα και πολυπλοκότητα αυτών 

των γλωσσών, καθώς και στην αδυναμία των εκπαιδευτικών να τις διδάξουν με 

σαφή και κατανοητό τρόπο. Συνεπώς παράλληλα χρειάζεται να γίνει προσαρμογή 

του τρόπου διδασκαλίας τους βάσει των αναγκών των αρχάριων προγραμματιστών 

(Cazzola & Olivares, 2016). Ο προγραμματισμός Η/Υ κρίνεται ως μια μη ιδιαίτερα 

ελκυστική δραστηριότητα για τους περισσότερους μαθητές/-τριες, όπως 

αποδεικνύεται από τη διδακτική εμπειρία. Ωστόσο, το ενδιαφέρον τους εκδηλώνεται 

για τα λογισμικά γενικής χρήσης και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια (Howland & Good, 

2015). Μάλλον, η εκμάθηση του προγραμματισμού αποτελεί μια επίπονη, αλλά 

ενδιαφέρουσα δραστηριότητα από μέρους του καθηγητή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Μέθοδοι Διδασκαλίας Προγραμματισμού 

3.1 Παραδοσιακή μέθοδος διδασκαλίας 

Το πρόγραμμα σπουδών για το εισαγωγικό μάθημα του προγραμματισμού 

στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων. Οι συγκεκριμένοι 

στόχοι αφορούν την κατανόηση προβλήματος και τον σχεδιασμό αλγορίθμων. 

Επίσης, αφορούν τη διδασκαλία διαφόρων τεχνικών στα προγραμματιστικά 

περιβάλλοντα, τις δομές δεδομένων και αλγορίθμων και την πραγμάτωση εννοιών, 

όπως έλεγχος, εκσφαλμάτωση, τεκμηρίωση και αξιολόγηση προγράμματος (Κόμης 

& Μικρόπουλος, 2001). 

Η παραδοσιακή μέθοδος διδασκαλίας αφορά τη μορφή διδασκαλίας, όπου ο 

εκπαιδευτικός παραδίδει το μάθημα και αναμένει, μετά το πέρας της παράδοσης, 

να τεθούν ερωτήσεις/απορίες από τους μαθητές/-τριες. Πρόκειται συνεπώς για μια 

μορφή εκπαίδευσης που έχει στο κέντρο της τον εκπαιδευτικό και όχι τον μαθητή. 

Με άλλα λόγια, η παραδοσιακή μέθοδος επικεντρώνεται στην ατομική διδασκαλία, 

εξαιρώντας τις περιπτώσεις που ο εκπαιδευτικός ορίζει στους μαθητές/-τριες 

ομαδικές εργασίες. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι πολλοί εκπαιδευτικοί θεωρούν την παραδοσιακή 

μέθοδο διδασκαλίας ως την ιδανικότερη. Η άποψή τους στηρίζεται στο γεγονός ότι 

την γνωρίζουν καλύτερα και κατ’ επέκταση μπορούν να τη διαχειριστούν με 

μεγαλύτερη ευχέρεια και αποτελεσματικότερο τρόπο (Παπαδάκης & Φραγκούλης, 

2005). Ωστόσο, αυτό δε συνεπάγεται ότι αυτή η μέθοδος προσαρμόζεται το ίδιο 

επιτυχημένα σε όλες τις περιπτώσεις. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλογίζονται 

τις ανάγκες και το μορφωτικό επίπεδο των ατόμων που διδάσκουν. 

Οι υποστηρικτές της παραδοσιακής μάθησης αναφέρουν πως με τις σύγχρονες 

μεθόδους χάνεται πολύτιμος χρόνος από την παράδοση, γιατί οι μαθητές/-τριες 

εμπλέκονται ταυτόχρονα σε πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες που παίρνουν 

χρόνο και συνήθως χρειάζονται περισσότερες από μία διδακτικές ώρες για να 

υλοποιηθούν. Η παραδοσιακή μέθοδος προδιαγράφεται από μία σειρά βημάτων 

που πρέπει να ακολουθούνται και δύσκολα μπορούν να παραληφθούν. Η κεντρική 
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ιδέα της μεθόδου είναι ότι ο εκπαιδευτικός δε σπαταλά χρόνο σε άλλες διαδικασίες 

και η διδακτική ώρα αφορά κυρίως την προφορική παράδοση, σε αντίθεση με τη 

μαθητοκεντρική διδασκαλία στην οποία ο εκπαιδευτικός εφαρμόζει καινοτόμες 

μεθόδους για να καλύψει τις μαθησιακές ανάγκες του ακροατηρίου του. 

Συμπληρωματικά, αυτή η μέθοδος παρέχει στους μαθητές/-τριες τη δυνατότητα 

να συγκεκριμενοποιούν τις ορθές και τις λανθασμένες απαντήσεις ανάλογα με τις 

ερωτήσεις τους. Γεννάται η άποψη ότι οι μαθητές/-τριες μπορούν να λύσουν τις 

απορίες τους οργανώνοντας το περιεχόμενο της διδασκαλίας σε μια καθορισμένη 

σειρά. Εδώ είναι το σημείο, όπου η δασκαλοκεντρική μέθοδος διαφέρει σημαντικά 

από την μαθητοκεντρική. Δηλαδή, στην πρώτη δίνονται κατευθείαν οι σωστές 

απαντήσεις στους μαθητές/-τριες, ενώ στη δεύτερη αναζητούν οι ίδιοι ποια είναι η 

σωστή απάντηση. Το τελευταίο, σε πολλές περιπτώσεις, παρουσιάζει σύγχυση 

στους μαθητές, καθώς δεν μπορούν να διακρίνουν τους λόγους που μια απάντηση 

θεωρείται σωστή ή λανθασμένη. 

Από την άλλη πλευρά, η διδασκαλία του προγραμματισμού περιλαμβάνει και 

την απόκτηση δεξιοτήτων, η οποία συνεπάγεται την πρακτική εξάσκηση των 

μαθητών/-τριών με βασικές δομές προγραμματισμού και την έμπρακτη ανάπτυξη 

προγραμμάτων σε εργαστήρια υπολογιστών, δηλαδή, αφού διδαχτεί η θεωρία, 

ακολουθεί η πρακτική εφαρμογή της. Η πρακτική εξάσκηση ταυτίζεται συνήθως με 

την εκμάθηση κάποιας γλώσσας προγραμματισμού όπως Pascal, Basic, Visual 

Basic, C. Η μάθηση αυτών των γλωσσών βασίζεται στο συντακτικό (syntax) και στη 

σημασιολογία τους (semantics). Αφού κατανοηθούν, οι μαθητές/-τριες 

αναπτύσσουν απλά προγράμματα για την επίλυση ενός προβλήματος υπό την 

επίβλεψη του εκάστοτε εκπαιδευτικού (Πολίτης, Καραμάνης, & Κόμης, 2001). 

Συνοπτικά, οι αρχές της παραδοσιακής διδασκαλίας αφορούν μια μέθοδο που 

οργανώνεται και διαμορφώνεται, κατά τη διάρκεια της παράδοσης, μόνο από 

τους/τις εκπαιδευτικούς χωρίς οι μαθητές/-τριες να συμμετέχουν. Επομένως, η 

εκπαίδευση του προγραμματισμού διαμορφώνεται με γραμμική και συστηματική 

κατεύθυνση. Επιπλέον, οι κατευθύνσεις και οι οδηγίες του κάθε μαθήματος είναι 

προκαθορισμένες από τους δασκάλους που με αυτόν τον τρόπο καθοδηγούν τους 

μαθητές/-τριες τους. Οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν τις νέες ενότητες και έπειτα 

ελέγχουν την απόδοση των μαθητών/-τριών μέσω γραπτών ή προφορικών 

εξετάσεων. Ο καθορισμός των στόχων του μαθήματος και η υλοποίησή τους 
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αποτελεί τη βάση για την επίτευξη ενός ορθού τρόπου διδασκαλίας, που θα ωθήσει 

τους μαθητές/-τριες να κατανοήσουν την ύλη (Gerstenmaier & Mandl, 1995). 

Οι αδυναμίες της παραδοσιακής προσέγγισης διδασκαλίας έχουν προσδιοριστεί 

και επεξηγηθεί από πληθώρα ερευνών. Ο/Η εκπαιδευτικός έχει αναφερθεί, πολλές 

φορές ως μία αδυναμία της μεθόδου αφού, ουσιαστικά, όλη η διδασκαλία βασίζεται 

σε αυτόν/. Ειδικότερα, η διδασκαλία του προγραμματισμού με την παραδοσιακή 

μέθοδο αποτελείται από συγκεκριμένα βήματα. Το πρώτο αφορά την προετοιμασία 

των μαθητών/-τριών για εκμάθηση νέων εννοιών αφού προηγουμένως γίνει 

επανάληψη των θεωρητικά κατακτημένων εννοιών. Στη συνέχεια, ο/η εκπαιδευτικός 

παρουσιάζει αναλυτικά τις νέες έννοιες του και δημιουργεί την απαραίτητη σύνδεση 

με τα προηγούμενα μέρη διδασκαλίας, ώστε να υπάρχει σχετική ροή. Τέλος, 

πραγματοποιείται η έμπρακτη εφαρμογή των νέων θεωρητικών εννοιών. Όλα τα 

προηγούμενα συντελούν στην άποψη ότι ο/η εκπαιδευτικός είναι ο κύριος 

παράγοντας διδασκαλίας του μαθήματος, γιατί όπως φαίνεται ο τρόπος και η 

επιτυχία της μάθησης καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον ίδιο (Κόμης, 2001). 

Ειδικότερα, οι έρευνες συμφωνούν στην αδυναμία αυτής της παραπάνω 

προσέγγισης στην διδασκαλία προγραμματισμού σε μαθητές/-τριες. Η αδυναμία 

αυτή προκύπτει λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές/-τριες με 

τις έννοιες και την πρακτική εφαρμογή (Ξυνόγαλος & Σατρατζέμη, 2002). Πιο 

συγκεκριμένα, οι μαθητές/-τριες δυσκολεύονται ιδιαίτερα, γιατί οι προαναφερόμενες 

γλώσσες γενικού σκοπού αποτελούνται από πολλαπλές εντολές, που καθιστούν τα 

χαρακτηριστικά τους πολύπλοκα. Με αυτό τρόπο οι μαθητές/-τριες 

προσανατολίζονται στο να μάθουν μια συγκεκριμένη γλώσσα και όχι στο να 

αντιληφθούν πώς χρησιμοποιούνται οι γλώσσες προγραμματισμού για την επίλυση 

ενός προβλήματος (Κόμης & Μικρόπουλος, 2001). Μια επιπλέον αδυναμία είναι ότι 

το προγραμματιστικό περιβάλλον δεν οπτικοποιείται, επομένως, οι μαθητές/-τριες 

δεν έχουν τη δυνατότητα να παρατηρούν τα βήματα της εκτέλεσης κάθε εντολής 

ενός προγράμματος και επιπλέον, η λύση του εκάστοτε προβλήματος βασίζεται στη 

γνώση όλων των εντολών της γλώσσας (βασικές και επιμέρους εντολές) και σε 

μερικές περιπτώσεις στο σχεδιασμό ενός ογκώδες προγράμματος. 

Άλλες αδυναμίες αναφέρονται στις αντιλήψεις των μαθητών/-τριών σχετικά με 

τον τρόπο λειτουργίας των υπολογιστών. Οι μαθητές/-τριες δεν μπορούν να 

αντιληφθούν ή κατανοήσουν τις σχέσεις ανάμεσα σε ένα πρόγραμμα και στον 

τρόπο εκτέλεσής του από τον υπολογιστή, αν δεν έχει εξηγηθεί η εσωτερική 



Καινοτόμες μέθοδοι εκπαίδευσης γλωσσών προγραμματισμού 

Σοφία Γ. Καρύδη 20 

λειτουργία του υπολογιστικού συστήματος, και δημιουργούν τις δικές τους 

υποθέσεις και μοντέλα. Επίσης, είναι υπαρκτή η έλλειψη αντίληψης σχετικά με τα 

αναλυτικά και επαρκή στοιχεία των βημάτων που υλοποιούνται σε ένα πρόγραμμα 

(Κόμης, 2001). 

Επιπρόσθετα, η σωστή χρήση των δομών της γλώσσας εμπεριέχει πολλές 

δυσκολίες που αφορούν τη χρήση της υπολογιστικής γλώσσας με όρους της 

εκάστοτε φυσικής γλώσσας του μαθητή. Δυσκολίες που εντοπίζονται στις 

προγραμματιστικές δομές επιλογής και επανάληψης (loop) και στις μεταβλητές.  

✓ Δομή Επιλογής 

Σε αυτή τη δομή προγραμματισμού οι μαθητές/-τριες δεν κατανοούν τις 

εφαρμογές των σύνθετων λογικών εκφράσεων (AND, NOT, OR) και συνεπώς 

αδυνατούν να παρατηρήσουν τη λειτουργία των εμφωλευμένων εντολών. 

Επιπλέον, η δομή επιλογής επιβάλλει από τους μαθητές/-τριες την ύπαρξη 

μαθηματικού υπόβαθρου. 

✓ Δομή Επανάληψης (Loop) 

Έχει παρατηρηθεί ότι στη δομή επανάληψης οι μαθητές/-τριες επιλέγουν 

ακολουθίες επαναλαμβανόμενων εντολών αντί για βρόχο. Ωστόσο, οι γνώσεις τους 

για τις επαναληπτικές δομές είναι ιδιαίτερα ανεπαρκείς. Επιπλέον, δεν είναι εύκολη 

η επιλογή επαναληπτικής δομής για κάθε πρόβλημα. Άλλες δυσκολίες σε σχέση με 

αυτή τη δομή αφορούν στην ανεπάρκεια των μαθητών/-τριών να ορίσουν την 

κατάλληλη συνθήκη εξόδου από το βρόχο συνδυαστικά με την αδυναμία 

προσδιορισμού της εμβέλειας του βρόχου (αρχή- τέλος) και των 

επαναλαμβανόμενων εντολών. 

✓ Μεταβλητές 

Η δυσκολία κατανόησης των μεταβλητών σχετίζεται με τρεις παράγοντες. 

Συγκεκριμένα, με τον εγγενή τρόπο που λειτουργούν οι μεταβλητές, την 

πραγμάτωση αρχικοποίησης των μεταβλητών και τέλος τον έλεγχο με παράλληλη 

ενημέρωση των τιμών τους σε βρόχους. 

3.2 Συνεργατική μάθηση 

Η παρουσίαση των καινοτόμων συστημάτων διαχείρισης, επιβάλλει την 

αναφορά και την περιγραφή του όρου συνεργατική μάθηση (CSCL- computer 

supported collaborative learning). Αυτός ο όρος είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στις νέες 

μορφές εκπαίδευσης, που στηρίζονται στη χρήση υπολογιστών και της ΤΠΕ στην 
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εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα, η συνεργατική μάθηση σχετίζεται με 

διαδικασίες που αφορούν τον τρόπο που σχεδιάζεται και οργανώνεται μια 

δραστηριότητα εντός της σχολικής τάξης. Αυτές οι διαδικασίες έχουν αποδειχθεί και 

προταθεί για την αποδοτικότητά τους από την εμπειρία της μάθησης σε ακαδημαϊκά 

και κοινωνικά περιβάλλοντα. 

Επίσης, γίνεται αντιληπτό ότι διαφέρει από την ομαδική εργασία, καθώς η 

συνεργατική μάθηση προσπαθεί να δημιουργηθεί θετική αλληλεξάρτηση, όπου τα 

άτομα θα συνεργάζονται έχοντας εμπιστοσύνη ο ένας προς τον άλλον. Πιο 

συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι εντάσσονται σε ετερογενείς, συνήθως, ομάδες για 

την υλοποίηση εργασιών με ακαδημαϊκό υπόβαθρο και στόχο την μεγιστοποίηση 

των προσωπικών τους γνώσεων. Επιπλέον φαίνεται ότι η συνεργατική μάθηση 

είναι τελείως διαφορετική από την ατομική μάθηση. Η ατομική μάθηση είναι 

εξαιρετικά ανταγωνιστική εν γένει, ενώ η συνεργατική ωθεί στην χρήση 

πληροφοριών από τους μαθητές/-τριες βάσει των συνολικών δεξιοτήτων τους. 

Δηλαδή, τους δίνεται η δυνατότητα να ανταλλάσσουν απόψεις και γνώσεις και 

ταυτόχρονα να αξιολογούν και να αυτό-αξιολογούνται. 

Επιπρόσθετα, ο ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει και αναβαθμίζεται. Ο 

εκπαιδευτικός σχεδιάζει δυναμικά μαθήματα για τη ανακάλυψη της μάθησης, 

προωθεί την ενεργή μάθηση, ενθαρρύνει τους μαθητές/-τριες και παρακινεί σε 

σκέψεις υψηλού επιπέδου. Όταν η ομάδα πετύχει τους στόχους, έχουν πετύχει και 

όλα τα μέλη της. Η επιτυχία είναι συλλογικό αποτέλεσμα και όχι ατομική υπεροχή. 

Οι Ross & Smyth (1995) περιγράφουν τις εργασίες της συνεργατικής μάθησης ως 

δημιουργικές, «ανοιχτού» τύπου και ότι απαιτούν υψηλές νοητικές λειτουργίες. Αυτό 

συνδέεται και με το γεγονός ότι οι συνεργατικές διαδικασίες παρέχουν ένα υψηλό 

επίπεδο απόκτησης γνώσεων, αφού συνεργάζονται πολλοί άνθρωποι ταυτόχρονα. 

Επομένως, ο κάθε ένας μαθητής προσφέρει και μια διαφορετική πηγή γνώσης. 

Επιπρόσθετα, αναδύεται η ενεργός συμμετοχή τόσο των εκπαιδευτικών όσο και 

των εκπαιδευόμενων. Με άλλα λόγια, ο καθηγητής ωθεί τους μαθητές/-τριες στην 

εξερεύνηση απαντήσεων, κάτι που ωθεί στην διαπίστωση ότι οι μαθητές/-τριες 

κατακτούν τη δοθείσα γνώση μόνοι τους.  

Άλλα στοιχεία που πρέπει να συγκεντρώνει ένας τέτοιος τύπος μάθησης 

αφορούν την παρουσίαση των θεμάτων των εργασιών βάσει του δίπτυχου 

«πρόβλημα- λύση». Πέρα από αυτό, ο εκπαιδευτικός πρέπει να ορίζει έναν μικρό 

αριθμό ανομοιογενών ομάδων, ώστε να υπάρχει ποικιλία στην εκτέλεση της 
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εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι καθηγητές καλλιεργούν στους μαθητές/-τριες 

αισθήματα συνεργασίας, υπευθυνότητας και συλλογικής ευθύνης, όπου οι 

τελευταίοι θα αλληλοεπιδρούν με υγιή τρόπο. 

Παρόλα αυτά, δίνονται παρακάτω συνοπτικά οι λόγοι που θα μπορούσαν να 

οδηγήσουν σε δυσμενή λειτουργία της εφαρμογής μιας συνεργατικής μάθησης: 

• στις προσωπικές ιδιαιτερότητες των εκπαιδευτικών 

• στα κίνητρα των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευόμενων 

• στα συναισθήματα τους 

• στην προγενέστερη –ή μη- εμπειρία τους 

• στις ικανότητες επικοινωνίας 

Σύμφωνα με τον Slavin (1990), η συνεργατική μάθηση ενσωματώνει πολλά 

θετικά ως προς την εκπαίδευση των μαθητών/-τριών. Πιο ειδικά, καλλιεργεί μια 

διαπολιτισμική προσέγγιση διδασκαλίας μέσω των διαπροσωπικών επαφών 

διαφόρου τύπου μαθητών/-τριών και προσωπικοτήτων. Ο αλληλοσεβασμός των 

μαθητών/-τριών βοηθά στην ανάπτυξη αυτοεκτίμησης, γεγονός που προσφέρει ένα 

υγιές και φιλικό κλίμα στην ομάδα και στην τάξη συνολικότερα.  

3.3 Διδασκαλία εξ αποστάσεως 

Η διδασκαλία από απόσταση προϋποθέτει μια ψηφιακή αίθουσα, καθώς οι 

εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι αλληλοεπιδρούν μέσω ενός υπολογιστικού 

συστήματος, όπως είναι ο υπολογιστής. Η κατανόηση της εξ’ αποστάσεως 

διδασκαλίας μπορεί να αποσαφηνιστεί αναφέροντας κάποια σημαντικά 

χαρακτηριστικά της (Keegan, 1996).  

Αρχικά, η απόσταση των αλληλοεπιδρώντων είναι εικονική και όχι ρεαλιστική, 

καθώς παρεμβάλλονται ποικίλα μέσα και υλικά για να γεφυρώσουν την φαινομενική 

απόσταση όπως τυπωμένη ύλη, υπολογιστές, οπτικό-ακουστικά μέσα. Επιπλέον, 

ο καθηγητής συνήθως λαμβάνει βοήθεια από κάποιο οργανισμό που θα του 

προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες για να προσομοιάσει η διδασκαλία του με τη 

σχολική ή τη φροντιστηριακή. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι 

εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/-τριες μπορούν να αλληλοεπιδρούν και να συζητούν, 

καθώς και να σχεδιάζουν προσωπικές συνεδρίες ανάλογα με τα προγράμματά τους 

και τα χρονικά περιθώρια. 
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Πιο ειδικά, η συγκεκριμένη μορφή διδασκαλίας ορίζει ως επιτακτική τη χρήση 

υπολογιστών, την πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά και χρήση καμερών και 

μικροφώνων. Το κόστος της ορίζεται ως ιδιαίτερα υψηλό λόγω της ποικίλης χρήσης 

των τεχνολογικών μέσων, ούτως ώστε να μοιάζει με πραγματική διδασκαλία. 

Ωστόσο, τα υψηλού επιπέδου τεχνολογικά μέσα εκμηδενίζουν το πρόβλημα της 

απόστασης, αφού είναι επιτρεπτή η συμμετοχή όλων των γεωγραφικών περιοχών. 

Ως αποτέλεσμα, ο εκάστοτε μαθητής έρχεται σε επαφή με ποικίλες προσωπικότητες 

μαθητών/-τριών, ακόμη και από το εξωτερικό. Επιπλέον, οι μαθητές/-τριες πέρα 

από το περιεχόμενο διδασκαλίας, ανακαλύπτουν και άλλους τρόπους διδασκαλίας 

που ίσως να μην είχαν φανταστεί. 

Τα χαρακτηριστικά τους αφορούν τις έννοιες της ευελιξίας, της καινοτομίας και 

εστίαση στις ανάγκες και των δυο πλευρών (Κιουλάφας, 2010). Ειδικότερα, η 

ευελιξία αφορά στο γεγονός ότι οι διαλέξεις οργανώνονται, βάσει του κοινού 

προγράμματος των δυο πλευρών. Με τον ίδιο τρόπο καθορίζεται ο χρόνος και το 

κόστος διεξαγωγής των τηλεδιασκέψεων. Από την άλλη, η καινοτομία σχετίζεται με 

τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούνται. Αυτό υποδεικνύει ότι οι 

εκπαιδευόμενοι έρχονται σε επαφή και με άλλες μορφές γνώσης. Τέλος, οι ανάγκες 

που προκύπτουν και από τις δυο πλευρές αναπροσαρμόζονται ανάλογα με το 

πρόγραμμα των μαθητών/-τριών και το υλικό διδασκαλίας που τους δίνεται. 

Δηλαδή, υπάρχει η δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαφορετικούς χρόνους οι 

μαθητές/-τριες, αφού τα μαθήματα εκκινούν σε κύκλους σεμιναρίων και συνεπώς 

επαναλαμβάνονται. Τέλος, οι θεματολογίες των μαθημάτων συγκεντρώνουν 

μεγάλο εύρος διδακτικών αντικειμένων, ενώ παράλληλα οργανώνονται βάσει των 

ποικίλων επιπέδων μόρφωσης. 

Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να αναφερθούν και ορισμένα μειονεκτήματα. 

Αρχικά, είναι συχνό το φαινόμενο της δύσκολης πρόσβασης, λόγω ατομικής 

σύνδεσης ή προβλήματος της σύνδεσης της πλατφόρμας.  

Επίσης, απαιτείται μια πολύ αυστηρή οργάνωση του διαδικτυακού μαθήματος 

από τους εκπαιδευτικούς. Αυτό υποδηλώνει ότι οι εκπαιδευτικοί ξοδεύουν άπλετο 

χρόνο για να οργανώσουν την ύλη και τη διδασκαλία ορθά και άμεσα. Επιπλέον, 

δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο όπου πολλοί εκπαιδευτικοί δεν έχουν την κατάλληλη 

κατάρτιση και έτσι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ορθά τα μέσα που τους 

παρέχονται. Ωστόσο, πολλές φορές δεν παρέχονται δευτερεύοντα τεχνολογικά 

μέσα, τα οποία θα διευκόλυναν την εκπαίδευση από απόσταση. 
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Τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι τέτοια προβλήματα οδηγούν τους μαθητές/-

τριες σε έλλειψη ενδιαφέροντος και συγκέντρωσης ως προς το περιεχόμενο του 

μαθήματος. Επομένως, αυτή η μορφή διδασκαλίας υστερεί σε σχέση με την 

παραδοσιακή ή τη συνεργατική, αφού δεν υπάρχει το δεδομένο της οπτικής 

επαφής. Κατ’ επέκταση, η αλληλεπίδραση είναι αισθητά μειωμένη και επομένως 

αναντικατάστατη σε σχέση με αυτή της σχολικής τάξης. Παρά τα αρνητικά, πρέπει 

να αναγνωριστεί ότι είναι μια επιτυχής επιλογή για διδασκαλία προγραμματισμού. 

3.6 Συμπεράσματα 

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η παραδοσιακή προσέγγιση διδασκαλίας 

δεν εξυπηρετεί και δεν καλύπτει τις ανάγκες του μαθητή. Οι ανάγκες αυτές έχουν 

να κάνουν με τάσεις της σύγχρονης κοινωνίας για εξατομικευμένη και 

μαθητοκεντρική μάθηση μέσα από την οποία ο μαθητής οικοδομεί τη γνώση και 

αποκτά δεξιότητες.  

Η ίδια προσέγγιση πλαισιώνει την τρέχουσα διδασκαλία προγραμματισμού με 

την εκμάθηση μιας εκπαιδευτικής γλώσσας προγραμματισμού και ενός 

επαγγελματικού περιβάλλοντος προγραμματισμού (Xinogalos, 2003). Αντίθετα από 

αυτά, το πρόγραμμα πρέπει να πλαισιώνεται από διαδικασίες, που θα βοηθούν 

τους μαθητές/-τριες στην καλλιέργεια νοητικών μοντέλων σχετικών με τον 

προγραμματισμό (Κόμης, 2001). 

Με την είσοδο της τεχνολογίας στην εκπαίδευση αναπτύχθηκαν νέες μέθοδοι 

διδασκαλίας που ταυτίζονται με το σύγχρονο τρόπο ζωής. Με τη συνεργατική 

μάθηση κοινωνικοποιούνται οι μαθητές/-τριες και αποκτούν θάρρος για να 

δηλώνουν τις σκέψεις τους.  

Όλα αυτά συνδέονται και με το γεγονός ότι τα άτομα, ως φύσει κοινωνικά όντα, 

επιθυμούν να αποτελούν μέλη μιας ευρύτερης ομάδας που θα έχει κοινά 

διαμορφωμένους στόχους. Το παραπάνω υποδεικνύει και υποστηρίζει την άποψη 

ότι ο συγκεκριμένος τύπος μάθησης είναι εναρμονισμένος με τα εν γένει 

χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης.  

Η εφαρμογή της μεθόδου στην διδασκαλία του προγραμματισμού έχει ανάλογα 

αποτελέσματα. Μέσω της συνεργατικής μάθησης, οι μαθητές/-τριες μπορούν να 

κατανοήσουν καλύτερα και πιο ευχάριστα τις αρχές του προγραμματισμού, μέσω 

της συνεργασίας της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας. 
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Από την άλλη, οι τηλεδιασκέψεις είναι πλέον ιδιαίτερα εύχρηστες και χρήσιμες. 

Αυτό συνδέεται και με το γεγονός ότι έχει αυξηθεί η χρήση και η τριβή με τα 

κοινωνικά δίκτυα.  

Καθίστανται, λοιπόν, χρήσιμες από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία 

δημιουργούν τέτοια διαδικτυακά μαθήματα για να εξυπηρετήσουν τις ποικίλες 

ανάγκες των μαθητών/-τριών στην τρέχουσα εποχή. Συμπερασματικά, η υλοποίηση 

τέτοιων διαλέξεων οδηγούν στην όξυνση παρατήρησης και στην ώθηση για 

συζήτηση ανάλογα με τους διαθέσιμους χρόνους. Επιπλέον, σε σχέση με τον 

προγραμματισμό, βοηθούν ακόμη περισσότερο, αφού μέρος της ύλης το εξασκούν 

και στην πράξη με τη χρήση των τεχνολογικών μεσών κατά τη διάρκεια των 

διαδικτυακών μαθημάτων με αποτέλεσμα δημιουργία τεχνολογικών ικανοτήτων και 

εξοικείωσης με τα μέσα χρήσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Στάδια Εκμάθησης Προγραμματισμού 

Οι ερευνητές εντόπισαν ότι οι μαθητές/-τριες περνούν μέσα από διάφορα στάδια 

για την εκμάθηση προγραμματισμού. Για παράδειγμα, οι μαθητές/-τριες του 

δημοτικού έδειξαν τρεις φάσεις (Kurland, Pea, Clement, & Mawby, 1989). Κατά το 

πρώτο στάδιο, τα παιδιά κρατούν σημειώσεις, αντιγράφουν τον κώδικα από το 

notebook στην οθόνη του επεξεργαστή, και συχνά αναγνωρίζουν τα σφάλματα στον 

κώδικα. Στη συνέχεια τρέχουν τις διαδικασίες, σημειώνουν τα σφάλματα και 

μαθαίνουν πώς να τα επεξεργαστούν. Σύντομα γράφουν μόνο τις κινήσεις που 

πραγματοποίησαν και όχι το θεωρητικό υπόβαθρο.  

Κατά το δεύτερο στάδιο, τα παιδιά αναγνωρίζουν ότι αυτή η διαδικασία ήταν 

δυσκίνητη και αρχίζουν να σχεδιάζουν πολλές κινήσεις, καταγράφοντας τες, στη 

συνέχεια και ελέγχοντας την ακρίβεια. Στο τρίτο στάδιο, τα παιδιά αρχίζουν να 

γράφουν και να διεκπεραιώνουν ολόκληρες διαδικασίες ταυτόχρονα. Ο χρόνος που 

δαπανάται για κατάρτιση και σημειώσεις αποτελούσε ένα σημαντικό αναπτυξιακό 

βήμα στην αποτελεσματική εκμάθηση του προγραμματισμού.  

Τα μοντέλα μάθησης προγραμματισμού, σύμφωνα με τον Τζιμογιάννη (2005) 

είναι το Συμπεριφορικό (Behavioral), το Ανακαλυπτικό (Programming by discovery) 

και το Εποικοδομητικό (Constructive). Στην παρούσα εργασία θα αναφερθούμε στο 

τρίτο μοντέλο το οποίο είναι περισσότερο διαδεδομένο και επικρατεί κυρίως στην 

εκπαίδευση του προγραμματισμού. 

4.1 Η έννοια του εποικοδομισμού 

Ο εποικοδομισμός είναι μία γνωσιακή θεωρία μάθησης που έχει ως βασική ιδέα 

της νοητικές δομές εσωτερικά του ατόμου. Το άτομο δημιουργεί, κατασκευάζει 

πρότυπα νοητικά ή και σχήματα και μέσω αυτών μπορεί να κατανοήσει τις εμπειρίες 

του. Ο τρόπος με τον οποίο το άτομο οικοδομεί τα νοητικά πρότυπα έχει να κάνει 

με τη γνώση που έχει αποκτήσει πριν, τις νοητικές του δομές και τις πεποιθήσεις 

που έχει. Το άτομο θα πρέπει να αναδιατάξει και να αναδομήσει τις νοητικές του 

δομές ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν σε νέα γνώση αλλά και η νέα γνώση 



Καινοτόμες μέθοδοι εκπαίδευσης γλωσσών προγραμματισμού 

Σοφία Γ. Καρύδη 28 

να προσαρμοστεί στις υπάρχουσες νοητικές δομές έτσι ώστε να επιτευχθεί η 

μάθηση. 

Ως μία ενεργή διαδικασία αντιμετωπίζεται η μάθηση από τους εποικοδομιστές, κατά 

την οποία η γνώση κατασκευάζεται ενεργά από τους μαθητές/-τριες, έχοντας όμως 

ως δεδομένη την προσπάθεια κατανόησης του κόσμου που τους περικλείει. 

Συντίθενται επιπλέον νοητικά πρότυπα που ο κάθε οργανισμός αφομοιώνει τις 

εμπειρίες του, και επίσης αυτά διαμορφώνονται έχοντας ως βάση τις νοητικές δομές 

του. Έτσι, την εσωτερική ρύθμιση των νοητικών προτύπων αποτελεί η μάθηση για 

την πραγματοποίηση της ενσωμάτωσης νέων εμπειριών. Κατ' επέκταση μ' αυτό τον 

τρόπο, διαμορφώνονται δύο κατευθύνσεις όσον αφορά τη σκέψη των 

εποικοδομιστών. 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν αυτοί που έχουν την άποψη ότι η γνώση είναι 

χρήσιμη προκειμένου να οργανώνεται ο εμπειρικός κόσμος του εκπαιδευομένου και 

στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν αυτοί που υποστηρίζουν ότι η γνώση είναι 

ερευνητική διαδικασία κατά την οποία διαμορφώνονται από τους μαθητές/-τριες τα 

νοητικά σχήματα του περιβάλλοντος το οποίο παρατηρούν.  

Ο αναπαραστατικός κονστρουκτιβισμός αποτελεί μια νέα τάση του 

εποικοδομισμού και η τοποθέτηση του αναπαραστατικού εποικοδομισμού δεν 

λαμβάνει υπόψη αποκλειστικά την υποκειμενική έννοια, η οποία διαμορφώνεται στο 

εσωτερικό μας, ούτε τον αντικειμενικό κόσμο, αλλά τη σύμπλευση αυτών των δύο 

στη διάρκεια της πραγματοποίησης μιας ενέργειας. Ως εκ τούτου, η αφομοίωση των 

μετασχηματισμών του κόσμου ο οποίος μας περικλείει, πραγματοποιείται με την 

αναμόρφωση του νου και υποστηρίζεται από την παραπάνω φιλοσοφία. 

Οι προτάσεις των εποικοδομιστών για μάθηση μέσω διάδρασης και επίλυσης 

«αυθεντικών» προβλημάτων έδωσε τη βάση για τη διατύπωση νέων διδακτικών 

μοντέλων όπως ανακαλυπτική/διερευνητική (discovery/inquiry based learning) 

μάθηση, μάθηση με ανάπτυξη έργου (project-based learning) και εκπαιδευτικά 

λογισμικά και περιβάλλοντα σχεδιάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω 

προτάσεις. 

4.2 Οι κυριότεροι θεωρητικοί του εποικοδομισμού 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι απόψεις των εποικοδομιστών. Οι εποικοδομιστές 

αρχικά, υποστηρίζουν ότι η εγκατάσταση της γνώσης συμβαίνει στο νου ως 
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αποτέλεσμα μάθησης της προσωπικής ερμηνείας του κόσμου και ότι η εσωτερική 

αντιπροσώπευση της εξωτερικής πραγματικότητας αποτελεί τον νου. Επίσης, 

συναινούν στην άποψη ότι η εσωτερική κατασκευή την έννοιας αναπτύσσεται με 

βάση την εμπειρία και ότι η αντίληψη στηρίζει την σκέψη. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί 

ότι, ως αναζήτηση του νοήματος των εννοιών ορίζεται η μάθηση, και ακόμη 

απαιτείται κατανόηση του όλου και του μέρους της έννοιας. 

Κατά τον εποικοδομισμό υπάρχει χαρακτηρισμός του γεγονότος της μάθησης 

κατά τον οποίο περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο της γνώσης η πολυαισθητηριακή 

συμμετοχή του μαθητή. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ένα πρόβλημα από τους 

ίδιους τους μαθητές/-τριες προς επίλυση και έτσι είναι απαραίτητο η μάθηση να 

πραγματοποιείται εντός αυθεντικών ορίων. Επιπλέον, εκ των προτέρων δεν 

υπάρχει ορισμός του περιεχομένου της μάθησης, είναι όμως απαραίτητο να 

κατασκευαστεί με τη γνώση των μαθητών/-τριών η οποία δύναται να ενσωματωθεί 

στο πρόγραμμα σπουδών άλλων παραπλήσιων τομέων. Επιπλέον, 

αναπτύσσονται ικανότητες επίλυσης προβλήματος κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων οι οποίες ποικίλουν ανά άτομο και, έτσι, η πραγματοποίηση της 

μάθησης είναι μία εμπειρική, ανακαλυπτική διαδικασία που γίνεται διαμορφώνοντας 

πρότυπα. Υπάρχει δηλαδή ενεργή συμμετοχή του μαθητή με τη χρήση υλικών 

μάθησης και πλήρης έλεγχος εκ μέρους του για ζητήματα που αφορούν τη μάθηση. 

Ως εκ τούτου διακρίνεται ολοκληρωτική επίλυση των προβλημάτων και ο κάθε 

εκπαιδευόμενος ακολουθεί ένα προσωπικό ρυθμό κατά τη διαδικασία της μάθησής 

του. Ακόμη, είναι πολύ σημαντικό να αναλαμβάνει ο εκπαιδευτικός ένα 

υποστηρικτικό ρόλο στη μάθηση, καθώς ωθεί τον εκπαιδευόμενο στην κατασκευή 

των εννοιολογικών νοητικών σχημάτων που σχετίζονται με τα μαθησιακά 

αντικείμενα. 

Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης έχει και η αξιολόγηση. Η 

αξιολόγηση της προόδου του μαθητή γίνεται όχι μόνο από τον/την εκπαιδευτικό 

αλλά και από τον ίδιο. Η αποτυχία υπονοεί την ανάγκη βοήθειας. Τέλος, η επαφή 

των μαθητών/-τριών ενθαρρύνεται όλο και πιο πολύ, καθώς τίθενται υπό συζήτηση 

οι μαθησιακές έννοιες απ' όλες τις οπτικές πλευρές. 

Ο κοινωνικός και ατομικός κονστρουκτιβισμός αποτελούν το διαχωρισμό του 

εκπαιδευτικού κονστρουκτιβισμού. Πιο συγκεκριμένα: 
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• Στον κοινωνικό κονστρουκτιβισμό περιλαμβάνεται μια ομάδα η οποία 

αναλαμβάνει τη διαμόρφωση των δομών της μνήμης. Επίσης, είναι 

απαραίτητες ως προς την περιγραφή αυτών των ομαδικών διαδικασιών 

μάθησης οι θεωρίες του Bandura και του Vygotsky. 

• Το μεμονωμένο πρόσωπο που ανήκει στον προσωπικό 

κονστρουκτιβισμό αναλαμβάνει την επεξεργασία των γνωστικών δομών 

αλλά και των δομών της μνήμης. Στη συγκεκριμένη κατηγορία ανήκουν 

οι θεωρίες του Piaget και του Von Glaserfeld. 

Οι κυριότεροι θεωρητικοί του εποικοδομισμού είναι οι: 

Max Wertheimer(1880-1943): Θεωρία της τέλειας μορφής 

Ένας σημαντικός υπερασπιστής της θεωρίας της τέλειας μορφής, ο οποίος 

εστίασε στις γνωστικές λειτουργίες όσον αφορά την περίοδο που είχε τεράστια 

δύναμη ο συμπεριφορισμός, είναι ο Wertheimer. Η ιδέα του "διαχωρισμού" των 

ιδιαιτεροτήτων των ερεθισμάτων, οι οποίες μας ωθούν στην ερμηνεία ενός 

προβλήματος, αποτελεί τη βάση της τέλειας μορφής (Wertheimer, 1922). Οι 

παράγοντες οι οποίοι προσδιορίζουν την ομαδοποίηση είναι: η ομοιότητα, η 

ολοκλήρωση και η απλότητα και είναι γνωστοί με τον όρο νόμοι της οργάνωσης. 

Στα όρια της επίλυσης ενός προβλήματος παρατηρήθηκε η εξήγησή τους και 

υπήρξε ακόμη έντονο ενδιαφέρον από τον Wertheimer όσον αφορά τις στρατηγικές 

επίλυσης προβλήματος. 

Επιπλέον, ο Werthiemer αποπειράθηκε στο να προβεί στην ερμηνεία των 

σταδίων επίλυσης προβλήματος μέσω της θεωρίας της τέλειας μορφής. Τα στάδια 

αυτά χρησιμοποιήθηκαν από διάφορους επιστήμονες μαζί με τα στάδια που 

περνούν τα παιδιά κατά τη διάρκεια επίλυσης ενός μαθηματικού προβλήματος. 

Ακόμη, κατά τον Wertheimer, το να είναι σε θέση ένας εκπαιδευόμενος να 

παρατηρεί την ολοκληρωτική δομή του προβλήματος, αποτελεί την ουσία μιας 

επιτυχημένης συμπεριφοράς επίλυσης προβλήματος. Έτσι, ο μαθητής κρίνεται 

απαραίτητο να επικεντρώνεται στα κυριότερα στοιχεία του προβλήματος χωρίς 

βέβαια να αποκλείει όλα τα άλλα. Συνεπώς, παρατηρείται ανάπτυξη μιας βαθύτερης 

δομικής άποψης της κατάστασης του προβλήματος, η οποία περικλείει αλλαγές στις 

ομαδοποιήσεις των στοιχείων και ο εκπαιδευόμενος οδηγείται σε μια λογική 

πρόβλεψη που είναι απαραίτητο να επιβεβαιωθεί με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. 
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Στις πιο πολλές πτυχές της ανθρώπινης μάθησης επιβεβαιώνεται η θεωρία της 

τέλειας μορφής, μολονότι αυτή ισχύει περισσότερο για ικανότητες επίλυσης 

προβλήματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι αρχές της τέλειας μορφής 

του Wertheimer οι οποίες αφορούν τους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι υπολογίζουν 

το εμβαδό των παραλληλογράμμων. Όταν το παραλληλόγραμμο έχει τις πλευρές 

κάθετες και τις γωνίες ορθές υπολογίζεται εύκολα το εμβαδόν του. Αντίθετα όμως, 

σε περίπτωση που το παραλληλόγραμμο έχει άλλη μορφή, οι εκπαιδευόμενοι 

αναγκάζονται να προβούν στην επίλυση του προβλήματος εφόσον κατανοήσουν 

την πραγματική δομή του παραλληλογράμμου. 

Jean Piaget(1896-1980): Γενετική επιστημολογία  

Ο Jean Piaget για εξήντα χρόνια ήταν διευθυντής ενός προγράμματος 

φυσιοκρατικής έρευνας, το οποίο επηρέασε εις βάθος την αφομοίωση της 

σωματικής και ψυχικής ανάπτυξης των παιδιών. Ως «γενετική επιστημολογία» 

ονομάστηκε το γενικό θεωρητικό πλαίσιο του Piaget, διότι εκδηλώθηκε πρωτίστως 

ενδιαφέρον για τον τρόπο ανάπτυξης της γνώσης στον άνθρωπο. Η θεωρία του 

Piaget που αφορά την παιδική ανάπτυξη επηρεάστηκε από τις επιστήμες της 

φιλοσοφίας και της βιολογίας για οποίες ο Piaget είχε αρκετές γνώσεις. Συνεπώς, η 

κεντρική έννοια της θεωρίας του είναι η γνωστική δομή η οποία αποτελείται από 

νοητικής δράσης σχέδια τα οποία απαρτίζουν το στήριγμα των ενεργειών του νου 

και ανταποκρίνονται σε ποικίλα στάδια ανάπτυξης των παιδιών. Κατά τον Piaget 

υπάρχουν τέσσερα στάδια ανάπτυξης: 

• το αισθητικοκινητικό 

• το προλογικό 

• στάδιο των συγκεκριμένων ενεργειών  

• το στάδιο των τυπικών ενεργειών. 

Η νοημοσύνη λαμβάνει τη μορφή κινητικών ενεργειών κατά το αισθητικοκινητικό 

στάδιο και κατά το προλογικό στάδιο είναι διαισθητικής φύσης. Επίσης, κατά το 

στάδιο των συγκεκριμένων πράξεων η γνωστική δομή εξαρτάται από 

συγκεκριμένες αναφορές. Εν τέλει, η σκέψη γίνεται αφαιρετική κατά την τελική φάση 

των τυπικών διαδικασιών και αλλάζουν οι γνωστικές δομές του ατόμου από τις 

διαδικασίες που προσαρμόζονται οι: 

• αφομοίωση 
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• συμμόρφωση. 

Η πρώτη έχει σχέση με την ερμηνεία των γεγονότων από τη σκοπιά της 

γνωστικής δομής η οποία ήδη υπάρχει. Αντίθετα, η δεύτερη προκειμένου να 

κατανοήσει το περιβάλλον, σχετίζεται με την αλλαγή της γνωστικής δομής. Ως εκ 

τούτου, μέσω της σταθερής προσπάθειας του ατόμου προκειμένου να 

προσαρμοστεί στο περιβάλλον, διεξάγεται η γνωστική ανάπτυξη υπό την σκοπιά 

της συμμόρφωσης και της αφομοίωσης. 

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι διαφοροποιούνται τα στάδια γνωστικής 

ανάπτυξης τα οποία προσδιορίζονται από τον Piaget, παρά του ότι αυτά συνδέονται 

με την ηλικία του ατόμου. Παρατηρείται επίσης διάκριση του κάθε σταδίου από 

ποικίλες δομικές μορφές. Επιπροσθέτως, όσον αφορά όλες τις οπτικές της ψυχικής 

ανάπτυξης των παιδιών, ο Piaget είχε προβεί σε έρευνα των επιπτώσεων της 

θεωρίας του. Παρατηρήθηκε επίσης στροφή πολλών πειραμάτων του Piaget στην 

ανάπτυξη των λογικών και μαθηματικών όρων και έχει εφαρμοστεί επίσης εκτενώς 

η παραπάνω θεωρία κυρίως στο ΑΠΣ της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εν 

κατακλείδι, επηρεάστηκε η σκέψη και άλλων ερευνητών από τις ιδέες του Piaget. 

Lev Vygotsky(1836-1934): Θεωρία της κοινωνικής ανάπτυξης.  

Η κοινωνική αλληλεπίδραση κατέχει σημαντικό ρόλο αναφορικά με την 

ανάπτυξη της γνώσης ενώ αποτελεί επίσης το κυριότερο ζήτημα του θεωρητικού 

πλαισίου του Vygotsky. Ο ίδιος ανέφερε ότι υπάρχει διπλή εμφάνιση της λειτουργίας 

της πολιτιστικής ανάπτυξης του παιδιού: σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Η ιδέα 

της ικανότητας όσον αφορά τη γνωστική ανάπτυξη, αποτελεί μια δεύτερη πτυχή της 

θεωρίας του Vygotsky και πραγματοποιείται η επίτευξή της με την συμμετοχή των 

παιδιών σε ομαδικές δραστηριότητες. Η κοινωνική αλληλεπίδραση διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη γνωστικών λειτουργιών υψηλότερου επιπέδου σε 

έναν μαθητή. Η μάθηση δεν είναι αποτέλεσμα βιολογικής ανάπτυξης, όπως 

υποστηρίζει ο Piaget αλλά κοινωνικών διαδράσεων που μετασχηματίζονται σε 

εσωτερικές νοητικές λειτουργίες (εσωτερίκευση).  

Οι κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες αποδίδουν μεγάλη στη γλώσσα ως παράγοντα 

μάθησης και στηρίζονται στην ιδέα της ΖΕΑ (Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης). Η ΖΕΑ 

είναι ένα σύνολο γνώσεων τις οποίες ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει 

με τη βοήθεια κάποιου ενήλικα και όχι ακόμη μόνος του. 
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Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι οι κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες 

υποστηρίζουν την συνεργατική μάθηση σε όποια μορφή και αν εφαρμόζεται. Ένα 

μάθημα που είναι μεθοδευμένο με βάση μία από τις θεωρίες αυτές θα πρέπει να 

είναι σχεδιασμένο προσεκτικά με στόχο να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των 

μαθητών/-τριών και γενικότερα την κοινωνική αλληλεπίδραση.  

4.3 Εποικοδόμηση των εννοιών του προγραμματισμού  

Η θεωρία του εποικοδομισμού αποτελεί το στήριγμα του σύγχρονου 

παιδαγωγικού πλαισίου. Το ότι δεν παρατηρείται μαθητική μεταλαμπάδευση της 

γνώσης μέσω των διαλέξεων του διδάσκοντα, αλλά το ότι οργανώνεται η γνώση 

από τους μαθητές/-τριες, αποτελεί την κύρια αρχή του εποικοδομισμού. Ως εκ 

τούτου, με τη σύνδεση των ήδη υπαρχουσών γνωστικών δομών και του εμπειρικού 

κόσμου οργανώνονται οι καινούργιες γνώσεις που εμπεδώθηκαν από τους 

εκπαιδευομένους. Αποτελεί επίσης σημαντικό ότι τα πιο σημαντικά εργαλεία του 

εποικοδομισμού είναι κυρίως η οργάνωση διδακτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες 

ωθούν τη συνεργατική μάθηση και την ανακαλυπτική μάθηση. 

Όσον αφορά επίσης το πλαίσιο των αρχών του εποικοδομισμού, η εκμάθηση 

του προγραμματισμού έχει αποτελέσει ένα αρκετά ενδιαφέρον ζήτημα στις μέρες 

μας (Ben-Ari, 2001; Κόμης, 2001). Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι σχετικά με την 

εκμάθηση του προγραμματισμού υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες που έχουν 

σχέση με τη λειτουργία της μηχανής. Ιδιαίτερα σημαντική θέση επέχει η διπλή 

λειτουργία του προγραμματιστικού περιβάλλοντος και του υπολογιστή, τα οποία 

από τη μία πλευρά ενδέχεται να αποτελέσουν ένα πρόγραμμα που πρόκειται να 

γίνει χρήση του όσον αφορά κυρίως την εκτέλεση άλλων προγραμμάτων, και από 

την άλλη ο εκπαιδευόμενος να έρχεται αντιμέτωπος με το πρόγραμμα, μέσω του 

οποίου λαμβάνει ανάδραση ως απότοκο των νοητικών μοντέλων που έχει στη 

διάθεσή του. 

Προκαλούνται επιπλέον σφάλματα μέσω των παρανοήσεων των μαθητών/-

τριών, τα οποία παρατηρούνται άμεσα στην οθόνη του υπολογιστή κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης των προγραμμάτων τους. Αποτελεί εξίσου σημαντικό γεγονός το ότι 

όσον αφορά την εκμάθηση του προγραμματισμού, ο Η/Υ δεν φέρει κύρια ευθύνη 

και δεν συγκροτεί τη μηχανή δραστηριοποίησης του προγράμματος. Επιπλέον, έχει 

τεράστια σημασία στον παιδαγωγικό τομέα το ότι παραχωρείται η δυνατότητα να 

εφαρμοστεί ο έλεγχος κι η σύνταξη του προγράμματος από τους μαθητές/-τριες 
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τους ίδιους. Πιο αναλυτικά, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να προβεί σε 

έλεγχο και εξάσκηση των νοητικών μοντέλων που αφορούν, κυρίως, τα 

υπολογιστικά αντικείμενα (Koorsse, Cilliers, & Calitz, 2015). 

Προκειμένου να περιγραφούν οι αντιλήψεις, που έχουν οι μη έμπειροι για τον 

προγραμματισμό αλλά και ο ρόλος του υπολογιστή στον ίδιο τον προγραμματισμό, 

έχει εισαχθεί από τον DuBoulay ο όρος εννοιολογική μηχανή. Οι μαθητές/-τριες 

προκειμένου να αφομοιώσουν το πρόγραμμα ως ένα ενωμένο σύνολο, χρειάζεται 

να εμπεδώσουν τις μεταξύ τους σχέσεις και τα κύρια μέρη, τα οποία αποτελούν 

ενέργειες που κρίνονται ως ιδιαίτερα χρονοβόρες. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί 

επιστημονικά ότι δεν έχουν αναπτυχθεί από μέρους των μαθητών/-τριών 

πετυχημένα μοντέλα για την εκτέλεση του προγράμματος και την λειτουργία του 

υπολογιστή (Bonar & Soloway, 1985; Rogalski & Vergnaud, 1987). 

Επιπλέον, για να αφομοιωθεί το στάδιο της λεπτομέρειας, οι αντιλήψεις των 

εκπαιδευόμενων εγκαθιστούν επιπρόσθετα γνωστικά εμπόδια. Το στάδιο αυτό 

θεωρείται ως απαραίτητο προκειμένου να πραγματοποιηθεί περιγραφή μιας 

λειτουργίας σε γλώσσα προγραμματισμού (Cazzola & Olivares, 2016). Ως εκ 

τούτου, ανθρωπομορφικά χαρακτηριστικά αποδίδονται σ’ έναν υπολογιστή από το 

μέρος των μαθητών/-τριών, οι οποίοι έχουν την πεποίθηση ότι πρόκειται για μια 

’’κρυμμένη νοημοσύνη’’ (Pea, 1986; Taylor, 1990). Αποτελεί ακόμη αξιοσημείωτο 

το ότι η ικανότητα ανάπτυξης του συντακτικού μιας γλώσσας προγραμματισμού δεν 

υφίσταται από τους εκπαιδευομένους. Γι' αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να υπάρξει 

αποτελεσματική χρήση ενός περιβάλλοντος προγραμματισμού προκειμένου να 

λυθούν προβλήματα που έχουν σχέση με την αυστηρότητα δόμησης του 

προγράμματος. 

Κρίνεται ακόμη πολλές φορές απαραίτητη η ενσωμάτωση ανθρωπομορφικών 

χαρακτηριστικών από τις γλώσσες προγραμματισμού. Τα χαρακτηριστικά αυτά σε 

αρκετές περιπτώσεις προβαίνουν στην εισαγωγή παρανοήσεων στους 

εκπαιδευομένους και ενισχύονται οι αντιλήψεις μέσω της γλώσσας που 

χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί. Χρησιμοποιούνται αρχικά διδακτικά παραδείγματα 

των αλγορίθμων που έχουν ως βάση τους τις συστηματικές οδηγίες που 

εκτελούνται από τον άνθρωπο προκειμένου να γίνουν οι ασχολίες της 

καθημερινότητας και να προχωρήσουν οι εκπαιδευόμενοι στην εισαγωγή μιας 

αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων. Μ΄ αυτό τον τρόπο, οδηγούμαστε σε 

λανθασμένα συμπεράσματα, ότι δηλαδή η γλώσσα που συντάσσονται οι εντολές 
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είναι ελεύθερη και ότι η κάθε σύνθετη διαδικασία υπολογισμού υποστηρίζεται από 

διάφορες εντολές. 

Ο προγραμματισμός δύναται να συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων με την 

ανάπτυξη ικανοτήτων υψηλού επιπέδου στους μαθητές/-τριες τόσο της 

πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Sáez-Lopéz, Román-

González, & Vázquez-Cano, 2016). Για παράδειγμα, αξίζει να τονιστεί ότι 

διαφαίνεται από την εμπειρία του συγκεκριμένου μαθήματος στο λύκειο, ότι δεν έχει 

αφομοιωθεί η αξία του σε καθηγητές και εκπαιδευομένους, καθώς δεν 

επιτυγχάνονται πλήρως οι στόχοι του συγκεκριμένου Προγράμματος Σπουδών. 

 Επιπλέον, οι μαθητές/-τριες οι οποίοι δεν είχαν ως επιλεγόμενα μαθήματα στις 

προηγούμενες τάξεις αυτά της πληροφορικής, δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν 

και αυτό φαίνεται από τη μεγάλη αποτυχία των μαθητών/-τριών της τεχνολογικής 

κατεύθυνσης της Γ’ Λυκείου στο μάθημα ’’Ανάπτυξη Εφαρμογών σε 

Προγραμματιστικό Περιβάλλον’’ που έλαβε χώρα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 

του 2002, κατά τις οποίες τα 2/3 των μαθητών/-τριών απέτυχαν παταγωδώς 

(Κάτσικας, 2003). Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που το μάθημα της Α’ Λυκείου 

‘’Εφαρμογές Πληροφορικής’’ ανήκε στη στοιχειώδη εκπαίδευση, θα ήταν εφικτό 

να υπήρχαν περισσότερο ευνοϊκές συνθήκες ως προς την επιτυχία των μαθητών/-

τριών, καθώς θα υπήρχε εστίαση στις ενότητες του προγραμματισμού. 

Στον αντίποδα όμως, κρίνεται ως απαραίτητη η διαμόρφωση ενός πλήρους 

πλαισίου μαθημάτων Πληροφορικής με ταυτόχρονη αποδόμηση του 

Προγράμματος Σπουδών ειδικότερα στο μάθημα της ‘’Τεχνολογίας 

Επικοινωνιών’’. Το συγκεκριμένο μάθημα: 

• δεν διασυνδέεται με το μάθημα του προγραμματισμού της Γ’ Λυκείου. 

• δεν είναι διαμορφωμένο προκειμένου να ανταπεξέλθει στους στόχους της 

κατεύθυνσης. 

 Επιπλέον, θεωρούνται ως ξεπερασμένες οι γνώσεις οι οποίες παρέχονται, με 

δυστυχές απότοκο να μην αποκτάται πλήρης άποψη για την τεχνολογία της 

πληροφορικής και ακόμη το εγχειρίδιο του σχολείου δεν είναι σχεδιασμένο με 

κατάλληλο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται τους στόχους του Ενιαίου Πλαισίου 

Προγράμματος Σπουδών. 

Ως εκ τούτου, συνεπάγεται ότι οι εμπειρικές διδακτικές είναι οι κυρίαρχες 

προσεγγίσεις παρά του ότι δεν έχει υιοθετηθεί φιλοσοφία του Προγράμματος 
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Σπουδών Πληροφορικής από μέρους των εκπαιδευτικών της πράξης 

(Τζιμογιάννης, 2002). Πιο συγκεκριμένα, ο προγραμματισμός έχοντας ως βάση τα 

παραδοσιακά μοντέλα διδασκαλίας δεν είναι εφικτή η αποτελεσματική του 

προσέγγιση. Σ' αυτά τα μοντέλα, ο φορέας της γνώσης είναι ο εκπαιδευτής και ο 

παθητικός δέκτης ο μαθητής. 

Είναι απαραίτητη ακόμη η αναγνώριση και η κατανόηση ότι η αλλαγή αυτή 

θεωρείται ως ένα εγχείρημα διδασκαλίας αρκετά δύσκολο, καθώς υφίσταται 

ανασταλτική παρέμβαση από τις εμπειρικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας οι οποίες 

δεσπόζουν στη σχολική πρακτική. Επιπλέον, παρατηρείται ανασταλτική 

παρέμβαση στο ολοκληρωτικό εκπαιδευτικό πλαίσιο της Β/θμιας εκπαίδευσης, 

όπου παρατηρείται απουσία ερευνητικών δραστηριοτήτων και μειωμένη 

υποστήριξη των ενεργειών της Πληροφορικής που εφαρμόζουν παραδοσιακά 

πρότυπα εκπαίδευσης. 

4.4 Κονεκτιβισμός(Connectivism) 

Ο κονεκτιβισμός είναι μία θεωρία μάθησης, αρκετά σύγχρονη, που ερμηνεύει 

πως ο συμμετοχικός ιστός και τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης έχουν 

δημιουργήσει για όλους ευκαιρίες μάθησης και διαμοιρασμού της γνώσης ανά τον 

κόσμο. Ο όρος κονεκτιβισμός χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον George 

Siemens. O G. Siemens (2004) περιγράφει τη μάθηση ως μία διαδικασία που 

γίνεται κάτω από «νεφελώδεις» συνθήκες, χωρίς το άτομο να έχει τον πλήρη έλεγχο 

της διαδικασίας. Βρίσκεται η μάθηση έξω από το άτομο (σε ένα οργανισμό ή μια 

βάση δεδομένων), δημιουργείται κατά τη διασύνδεση πληροφοριών μεταξύ τους και 

οι συνδέσεις που μας επιτρέπουν να μαθαίνουμε είναι πιο σημαντικές από αυτό 

που ήδη κατέχουμε. (Στην προσέγγιση αυτή η θεωρία του κονεκτιβισμού προσφέρει 

ένα πλαίσιο κατανόησης για την ανάπτυξη και μορφή της μάθησης σε συνθήκες 

κοινωνικής δικτύωσης.) Η κατανόηση πως τα πρότυπα του κόσμου στα οποία 

στηρίζουμε τις αποφάσεις μας μπορεί διαρκώς να αλλάζουν καθώς παίρνουμε 

συνεχώς νέα πληροφορία αποτελεί βάση του κονεκτιβισμού. Έτσι κατά τον 

κονεκτιβισμό η μάθηση είναι σημαντική όταν συμβαίνει μέσα από ένα δικτυακό 

περιβάλλον που είναι ανοικτό σε αλληλεπιδράσεις με διαφορετικά επίπεδα έντασης. 

Οι μαθητές/-τριες σε αυτά τα δίκτυα είναι κόμβοι και μεταφορείς της γνώσης και όχι 

στατικοί αποδέκτες. 
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Ο Siemens, έχει διατυπώσει τις αρχές του κονεκτιβισμού, ορισμένες από αυτές 

δίνονται παρακάτω: 

• Η μάθηση είναι η διεργασία σχηματισμού δικτύων. 

• Η μάθηση μπορεί να εντοπίζεται σε μη ανθρώπινα στοιχεία. 

• Η μάθηση πραγματοποιείται από τη σύνθεση διαφορετικών, πολλές 

φορές αντίθετων, προσεγγίσεων. 

• Το περιεχόμενο είναι συχνά το παραπροϊόν της διεργασίας μάθησης, όχι 

το σημείο εκκίνησης. 

• Οι σύνδεσμοι, όχι το περιεχόμενο, αποτελούν το αρχικό σημείο εκκίνησης 

της διεργασίας μάθησης. 

• Η ικανότητα να διακρίνει κανείς νέες μορφές (πρότυπα) συνδέσεων 

μεταξύ ιδεών και εννοιών είναι κρίσιμη για τη μάθηση. 

• Η λήψη αποφάσεων είναι από μόνη της μια διεργασία μάθησης. 

• Η επικαιροποίηση της γνώσης είναι η πρόθεση όλων των 

δραστηριοτήτων μάθησης σύμφωνα με την οπτική του κονεκτιβισμού. 

Ο Stephen Downes (Downes, What connectivism is, 2007) , που συμπορεύτηκε 

με τον Siemens στη θεωρία του κονεκτιβισμού, υπογραμμίζει τη διαφορά μεταξύ 

εποικοδομισμού που προαναφέρθηκε και κονεκτιβισμού. «Στον κονεκτιβισμό η 

φράση «οικοδόμηση της έννοιας» δεν έχει νόημα. Οι συνδέσεις υλοποιούνται με 

φυσικό τρόπο, μέσα από μία διαδικασία συναναστροφής, και δεν ‘κατασκευάζονται’ 

μέσω ηθελημένων ενεργειών. Ως εκ τούτου στον κονεκτιβισμό δεν υφίσταται η 

έννοια της μεταφοράς, δημιουργίας ή κατασκευή γνώσης. Μάλλον, όλες οι ενέργειες 

που κάνουμε όταν ασκούμε δραστηριότητες μάθησης μπορούν να ερμηνευτούν ως 

ανάπτυξη και εξέλιξη του εαυτού μας και της κοινωνία μας με κάποιους 

(συνδεδεμένους) τρόπους»  

Ο κονεκτιβισμός θέλει τον/την εκπαιδευτικό να έχει ένα ασαφή ρόλο στη 

διαδικασία της μάθησης. Ο ρόλος του εκπαιδευτή/τριας περιορίζεται στην παροχή 

του αρχικού γνωσιακού περιβάλλοντος και περιεχομένου που φέρνει σε επαφή τους 

μαθητές/-τριες και να βοηθά τους μαθητές/-τριες να χτίζουν δικά τους ατομικά 

περιβάλλοντα γνώσης που τους κάνουν ικανούς να συνδέονται σε επιτυχημένα 

δίκτυα. Η γνώση βρίσκεται στο σύνολο αυτό των συνδέσεων και τις αυτόνομες 

ενέργειες των μαθητών/-τριών πάνω στη ροή της πληροφορίας. Δεν υφίσταται 

λόγος τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να υποστηρίζουν τη μάθηση σε ένα τέτοιο πλαίσιο 
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που βασίζεται σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης άμεσα προσβάσιμα από τους 

συμμετέχοντες. 

Ο κονεκτιβισμός, όπως και τα MOOCs που θα αναφερθούμε συνέχεια, δέχτηκε 

αυστηρή κριτική και αμφισβήτηση για τον τρόπο που προσεγγίζει την διδασκαλία 

και τη μάθηση. Είναι όμως η πρώτη θεωρία που προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει 

τις επιπτώσεις του Διαδικτύου και της εξέλιξης των τεχνολογιών επικοινωνίας στην 

διαδικασία της μάθησης. 

4.5 Συμπέρασμα  

Από τα παραπάνω συνεπάγεται ότι καθίσταται επιτακτική η ανάγκη της 

εφαρμογής ενός πλήρους πλαισίου διδασκαλίας προγραμματισμού στο Λύκειο, 

που θα βασίζεται σε συμπεράσματα κυρίως της Διδακτικής της Πληροφορικής. 

Επιπλέον, θα εστιάζει στη διαμόρφωση των ιδανικών παρεμβάσεων σε επίπεδο 

Προγραμμάτων Σπουδών και στη λειτουργία της Πληροφορικής στο σχολικό 

περιβάλλον. 

Το κάθε σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών έχει αναδειχθεί σε δομική συνιστώσα 

από τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών μέσω της ολοένα 

και αυξανόμενης ανάπτυξής τους. Σημαντικό ακόμη μέρος της βάσης της 

στοιχειώδους εκπαίδευσης αποτελούν οι: 

• η αφομοίωση των βασικών όρων της Πληροφορικής  

• η εξοικείωση των μαθητών/-τριών με τις ΤΠΕ  

• ανάπτυξη των αντίστοιχων ικανοτήτων (Unesco/IFIP, 2000). 

Η αναφορά στη συμβολή του Η/Υ, σχετικά με την ύπαρξη οργανωμένης σκέψης 

και αξίας του προγραμματισμού έχει πραγματοποιηθεί, πρωτίστως, από τον Papert 

(1980). Αξίζει, ακόμη, να αναφερθεί ότι ο προγραμματισμός κρίνεται ως ένα 

αποτελεσματικό μέσο, όσον αφορά την εκμάθηση των στοιχειωδών όρων στους 

τομείς της Φυσικής, της Λογικής και των Μαθηματικών (Howe, Ross, Johnson, 

Plane, & Inglis, 1989). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

Καινοτόμες μέθοδοι εκπαίδευσης γλωσσών 

προγραμματισμού 

5.1 Η καινοτομία στην εκπαίδευση 

Η καινοτομία είναι μια ευρεία έννοια που απευθύνεται σε πολλούς ορισμούς οι 

οποίοι ποικίλλουν ανάλογα με τον τομέα εφαρμογής και την άποψη που 

υιοθετήθηκε (οικονομική, κοινωνιολογική, οργανωτική, τεχνολογική κ.λπ.). 

Οι Kirkland and Such (2009, p. 10) αναφέρουν ότι  

«Καινοτομία είναι η εφαρμογή ενός νέου πόρου ή προσέγγισης 

που αλλάζει την κοινωνική πρακτική, δημιουργώντας κάποια 

αξία» (‘Innovation is the application of a new resource or 

approach that changes social practice, creating some value’) 

είναι δηλαδή καλύτερη ή περισσότερο αποτελεσματική από τον 

προκάτοχό της. 

Εξετάζοντας, πιο συγκεκριμένα, την έννοια της καινοτομίας στην εκπαίδευση, ο 

OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) /CERI (Center 

for Educational Research and Innovation) (2010, σελ. 14) στηρίζει τις βασικές ιδέες 

της καινοτομίας και της βελτίωσης που αναφέρονται παραπάνω, επεκτείνοντάς τες 

σε  

«… οποιαδήποτε δυναμική αλλαγή που έχει στόχο να 

προσθέσει αξία στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω 

μετρήσιμων αποτελεσμάτων, είτε από πλευράς ικανοποίησης 

των ενδιαφερομένων μερών είτε από πλευράς εκπαιδευτικών 

επιδόσεων». 

Σύμφωνα με τον Fullan (2007), η σημαντική εκπαιδευτική καινοτομία - ή η αλλαγή 

στην πράξη - πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία: 

• Χρήση νέων αναθεωρημένων υλικών (υλικό διδακτικού υλικού ή 

τεχνολογίες) 
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• Χρήση νέων διδακτικών προσεγγίσεων (στρατηγικές ή δραστηριότητες 

διδασκαλίας) 

• Μεταβολή των πεποιθήσεων (παιδαγωγικές στάσεις και αντιλήψεις). 

Ειδικά όσον αφορά την καινοτομία στο σχολικό επίπεδο, ο Fullan θεωρεί ότι η 

ανάπτυξη της καινοτομίας ως διαδικασίας απαιτεί απαραίτητες δεξιότητες, μια 

προσέγγιση που αποσκοπεί στην ενδυνάμωση, ένα κλίμα εμπιστοσύνης και πολλή 

ενέργεια για την εφαρμογή νέων τρόπων οργάνωσης των πραγμάτων, ανταμοιβής 

των ανθρώπων και επικοινωνίας. 

Οι περισσότερες καινοτομίες που εμφανίζονται στο χώρο της εκπαίδευσης 

υποστηρίζονται από την τεχνολογία. Σύμφωνα με τον Kozma (2003), καινοτομία 

στον τομέα της εκπαίδευσης που υποστηρίζεται από τις ΤΠΕ ορίζεται ως 

παιδαγωγικές λύσεις και μέσα που υποστηρίζουν τη μετάβαση από τα 

παραδοσιακά παραδείγματα προς τις αναδυόμενες παιδαγωγικές προσεγγίσεις 

που βασίζονται στην τρέχουσα κατανόηση της μάθησης, όπως η ενθάρρυνση των 

μαθησιακών και εποικοδομητικών διαδικασιών την απόκτηση δεξιοτήτων δια βίου 

μάθησης. 

O OECD (2017) όρισε επτά αρχές ως δομικά στοιχεία στο σχεδιασμό της 

εκπαιδευτικής καινοτομίας. 

Αυτές οι επτά αρχές υποστηρίζουν ότι:  

1. Τα περιβάλλοντα μάθησης θα πρέπει να καταστήσουν τη μάθηση και την 

εμπλοκή κεντρική 

2. Να εξασφαλίζουν ότι είναι κατανοητό ως κοινωνικό.  

3. Να είναι πολύ εναρμονισμένο με τα συναισθήματα των μαθητών/-τριών.  

4. Να αντικατοπτρίζουν τις εξατομικευμένες διαφορές  

5. Να απαιτούνται για όλους, αποφεύγοντας την υπερφόρτωση.  

6. Να χρησιμοποιούν ευρείες αξιολογήσεις και ανατροφοδότηση.  

7. Να προωθούν την οριζόντια διασύνδεση. 

Ο OECD συμπλήρωσε αυτές τις επτά αρχές με τρεις επιπλέον διαστάσεις όπως 

φαίνεται παρακάτω για τη βελτιστοποίηση των συνθηκών εφαρμογής τους: 

✓ Ο παιδαγωγικός πυρήνας του μαθησιακού περιβάλλοντος, κάνει 

διάκριση μεταξύ των στοιχείων (εκπαιδευόμενοι, δηλαδή «ποιοι» 

εκπαιδευτικοί, δηλαδή «με τους οποίους», περιεχόμενο , δηλαδή «τι» και 
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μαθησιακοί πόροι, δηλαδή «με τι») και τη δυναμική (ως συνδυασμούς 

αρκετών από τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω) · 

✓ Τα σχολεία (και άλλα περιβάλλοντα μάθησης) ως οργανώσεις 

σχηματισμού, δηλ. Οργανώσεις που υλοποιούν διορατική ηγεσία 

ενημερώνονται με στοιχεία από την πρακτική και την έρευνα. 

✓ Άνοιγμα σε εταιρικές σχέσεις μέσω της συνεργασίας με «εξωτερικούς» 

παίκτες όπως οικογένειες, κοινότητες, άλλα επίπεδα εκπαίδευσης, 

πολιτιστικά ιδρύματα, άλλα σχολεία κλπ. 

 

Εικόνα 5.1-Τα στοιχεία του παιδαγωγικού πυρήνα(OECD 2017) 

 

Εικόνα 5.2-Οι δυναμικές του παιδαγωγικού πυρήνα(OECD 2017) 

Η καινοτομία στο τομέα της μάθησης δεν περιορίζεται στο ίδιο το μαθησιακό 

περιεχόμενο αλλά επηρεάζει και τις σχέσεις μεταξύ δασκάλων, μαθητών/-τριών και 

κοινοτήτων. Τα "προϊόντα" των σπουδαστών/-στριών συνήθως μοιράζονται μέσω 
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δικτύωσης. Επιπλέον, ορισμένες από αυτές όχι μόνο στοχεύουν στους 

εκπαιδευόμενους αλλά και υποστηρίζουν συμπληρωματικές δραστηριότητες σε 

κοινοτικό επίπεδο ή/και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Οι οικογένειες 

συμμετέχουν επίσης περισσότερο καθώς προσκαλούνται να έχουν ενεργή 

συμμετοχή στη μάθηση των παιδιών τους. 

5.2 Καινοτόμα περιβάλλοντα εκπαίδευσης 

Τα περιβάλλοντα μάθησης είναι οι δομές, τα εργαλεία και οι κοινότητες που 

εμπνέουν τους μαθητές/-τριες και τους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν τις γνώσεις 

και τις δεξιότητες που απαιτείται να έχουν όλοι τον 21ο αιώνα. Στον σημερινό 

διασυνδεδεμένο και τεχνολογικά καθοδηγούμενο κόσμο, ένα μαθησιακό 

περιβάλλον μπορεί να είναι εικονικό, σε απευθείας σύνδεση, απομακρυσμένο. Με 

άλλα λόγια, μπορεί να μην είναι καθόλου ένας συγκεκριμένος χώρος. Οι ειδικοί λένε 

ότι η μάθηση του 21ου αιώνα πρέπει να πραγματοποιείται σε περιβάλλοντα που  

«προάγουν την αλληλεπίδραση και την αίσθηση της κοινότητας 

[που] επιτρέπουν την τυπική και άτυπη μάθηση».  

Έτσι, τα μαθησιακά περιβάλλοντα του 21ου αιώνα αντιμετωπίζουν τις πολλαπλές 

και διασυνδεδεμένες μαθησιακές ανάγκες ολόκληρου του ατόμου. 

Το μαθησιακό περιβάλλον του 21ου αιώνα είναι ένα ενιαίο και συνεργατικό 

σύστημα που: 

• Δημιουργεί πρακτικές μάθησης, ανθρώπινη υποστήριξη και φυσικά 

περιβάλλοντα που θα υποστηρίξουν τη διδασκαλία και εκμάθηση των 

δεξιοτήτων του 21ου αιώνα 

• Υποστηρίζει τις επαγγελματικές κοινότητες μάθησης που επιτρέπουν 

στους εκπαιδευτικούς να συνεργαστούν, να μοιραστούν τις βέλτιστες 

πρακτικές και να ενσωματώσουν τις δεξιότητες του 21ου αιώνα στην 

πρακτική της τάξης 

• Παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές/-τριες να μάθουν σε σχετικά 

πλαίσια πραγματικού κόσμου του 21ου αιώνα (π.χ. μέσω έργου ή άλλης 

εφαρμοσμένης εργασίας) 

• Επιτρέπει ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικά εκπαιδευτικά εργαλεία, 

τεχνολογίες και πόρους 
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• Παρέχει αρχιτεκτονικά και εσωτερικά σχέδια του 21ου αιώνα για ομαδική, 

και ατομική μάθηση. 

• Υποστηρίζει την εκτεταμένη συμμετοχή της κοινότητας και τη διεθνή 

συμμετοχή στη μάθηση, τόσο πρόσωπο με πρόσωπο όσο και σε 

απευθείας σύνδεση (OECD, 2013) 

Ένα τέτοιο περιβάλλον ενθαρρύνει τη μάθηση προσαρμοσμένη στις ανάγκες και 

τις επιθυμίες του ατόμου. Αυτό το είδος μάθησης συμβαίνει οποτεδήποτε και 

οπουδήποτε, όταν και όπου ο μαθητής/τρια επιθυμεί και δίνει την ευκαιρία να 

αποκτήσουν οι μαθητές/-τριες γνώσεις και δεξιότητες μέσα από μαθησιακές 

στρατηγικές που είναι εξατομικευμένες και προσαρμόζονται στις δικές τους ανάγκες 

μάθησης και προτιμήσεις.  

5.3 Εκπαίδευση μέσω ειδικών πλατφορμών 

Στο τμήμα αυτό θα παρουσιαστούν συστήματα ειδικών πλατφορμών που 

χρησιμοποιούνται σε καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευσης. 

5.3.1. Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Μάθησης (CMS) 

Τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (Course Management System- CMS) 

είναι ειδικές πλατφόρμες που επιτρέπουν στο διδάσκοντα να σχεδιάσει ένα 

δικτυακό μάθημα. Μία τέτοια πλατφόρμα λογισμικού δεν απαιτεί ιδιαίτερες 

δεξιότητες και για αυτό είναι πολύ δημοφιλής στην επιλογή της. Σε ένα δικτυακό 

μάθημα ο εκπαιδευτικός μπορεί να ανεβάσει μαθησιακό υλικό σε μορφή κειμένου 

παρουσιάσεων ήχο βίντεο και αυτό χωρίς να χρειάζεται να έχει ειδικές γνώσεις 

σχεδιασμού και συντήρησης δικτυακών τόπων. Μία πλατφόρμα CMS έχει συνήθως 

τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

• δυνατότητα για ανάρτηση μαθησιακού υλικού μέσω διαδικτύου,  

• αξιολόγηση του μαθητή μέσα από ερωτήσεις και  

• test τα οποία δημιουργούνται μέσα στην ίδια την πλατφόρμα.  

Το λογισμικό επιπλέον περιλαμβάνει και ένα χώρο συζητήσεων όπου είναι ο 

κοινός τόπος συνάντησης των μαθητών/-τριών μπορούν να συζητούν για τις 

δυσκολίες που συναντούν, να λύνουν μεταξύ τους απορίες, να συνεργάζονται για 

την επίλυση εργασιών και τέλος μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις στον καθηγητή 
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ή και ο ίδιος ο καθηγητής να θέτει ερωτήματα και να δίνει κατευθύνσεις μέσω του 

χώρου συζήτησης. 

Ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου CMS είναι διαφορετικό από ένα 

παρόμοιο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Content Management System cms 

που χρησιμοποιείται συνήθως για την ανάπτυξη και συντήρηση δικτυακών τόπων. 

Ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης είναι σχεδιασμένο να χρησιμοποιείται από 

πολλούς χρήστες και να διαχειρίζεται ψηφιακή πληροφορία σε διαφορετικές μορφές 

όπως κείμενο, ήχος, εικόνα κ.ά. 

Παρόλο που οι επιδράσεις ενός τέτοιου συστήματος στη διδασκαλία και στη 

μάθηση είναι θετικές, αξίζει να αναφέρουμε μερικές αδυναμίες ή μειονεκτήματα της 

χρήσης ενός τέτοιου συστήματος όπως είναι η μειωμένη ευελιξία που δεν επιτρέπει 

να γίνονται αλλαγές στα ονόματα των τάξεων των τμημάτων των μαθημάτων, 

καθώς και η ανεπαρκής παροχή διαδραστικής ηλεκτρονικής μάθησης επειδή δεν 

δίνεται η δυνατότητα απευθείας διαμοιρασμού εκπαιδευτικού υλικού όπως αρχείων 

flash η βίντεο. Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να δημιουργεί συνδέσμους που θα 

οδηγούν στο εκπαιδευτικό υλικό που είναι αποθηκευμένο σε άλλο δικτυακό τόπο. 

Επιπλέον υστερεί σε έλεγχο και καταγραφή καθώς δεν επαληθεύονται τα στοιχεία 

των μαθητών/-τριών και δεν αποθηκεύονται οι εργασίες και τα τεστ παρά μόνο κατά 

την υποβολή τους. 

5.3.2 Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (LMS) 

To «Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης – ΣΔΜ» (Learning Management System-

LMS) είναι ένα λογισμικό που βασίζεται σε τεχνολογίες διαδικτύου και 

χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την σχεδίαση εκπαιδευτικών μαθημάτων. Συνήθως 

ένα LMS παρέχει στον εκπαιδευτή τη δυνατότητα για δημιουργία και διανομή 

εκπαιδευτικού μαθησιακού περιεχομένου, την παρακολούθηση της συμμετοχής του 

σπουδαστή και την αξιολόγηση της επίδοσης του. Επιπλέον ένα LMS παρέχει 

στους σπουδαστές/-στριες τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν διαδραστικές 

μεθόδους επικοινωνίας όπως για παράδειγμα χορούς συζητήσεων τηλεδιασκέψεις 

και άλλα.  

Πρόκειται, συνεπώς, για σύστημα που διευκολύνει την διανομή και την 

διαχείριση μαθησιακού περιεχομένου. Η διαχείριση αυτή αφορά περισσότερο αυτή 

καθαυτή την πληροφορία που συντελεί στη μάθηση και όχι την ίδια τη μάθηση. 

Περιορίζεται δηλαδή σε λειτουργίες όπως παροχή μαθημάτων, εγγραφή 
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σπουδαστών/-στριών, επιβεβαίωση αυτών των εγγράφων, ενώ ελέγχει και την 

εγκυρότητα των σπουδαστών/-στριών. Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας 

υπενθυμίσεων για το πρόγραμμα των μαθημάτων, καταγραφής της ολοκλήρωσης 

των μαθημάτων και ταυτόχρονα να ενημερώνονται ο διδάσκοντας και ο 

σπουδαστής για την ολοκλήρωση του μαθήματος. Δυνατότητα να δημιουργούνται 

τεστ και να παρέχονται στοιχεία που αφορούν τους σπουδαστές/-στριες που έχουν 

εγγραφεί τη βαθμολογία τους και την απόδοσή τους στα μαθήματα. 

Τα συστήματα LMS έχουν σχεδιαστεί ώστε να εκτελούν ορισμένες βασικές 

λειτουργίες. Οι λειτουργίες όπως να υπάρχει η δυνατότητα εγγραφή μαθητή σε 

μάθημα και έλεγχος της συμμετοχής του σε αυτό. Επίσης διεξαγωγή τεστ και 

εξετάσεων, συμμετοχή σε ομάδες συζητήσεων και δυνατότητα προγραμματισμού 

μαθήματος και μεταφοράς σε άλλα συστήματα μαθησιακού υλικού ή περιεχομένου. 

Ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης παρά τις ευκολίες που προσφέρει στον 

εκπαιδευτή αλλά και στον εκπαιδευόμενο έχει και ορισμένες αδυναμίες που αξίζει 

να σημειωθούν. Ένα LMS με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη της 

τεχνολογίας είναι δυνατόν να μην εξυπηρετεί τις τρέχουσες ανάγκες να γίνεται 

απαρχαιωμένο και να χρήζει αντικατάστασης με νεότερες ίσως εκδόσεις. Μία άλλη 

αδυναμία έχει να κάνει με τις διαφορετικές ανάγκες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

ή των οργανισμών που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα. Η 

διαφορετικότητα των αναγκών δημιουργεί προβλήματα στην προσαρμογή του 

συστήματος καθώς αυτό δέχεται περιορισμένες αλλαγές. Τέλος χρειάζεται 

εκπαίδευση των χρηστών καθώς υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα στη χρήση του. 

Ο τομέας του LMS έχει γίνει τον τελευταίο καιρό δημοφιλής μεταξύ των 

ερευνητών, που μελετούν την ηλεκτρονική εκπαίδευση. Το LMS θεωρείται συχνά 

ως το σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού μαθήματος ή 

προγράμματος από τους ερευνητές, καθώς παρέχει ένα μέσο για τη διαχείριση, την 

παράδοση και την παρακολούθηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με 

τον Hall (2003), πολλοί παράγοντες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 

αξιολόγηση της αξίας ενός LMS, όπως διαθεσιμότητα, κλιμάκωση, χρηστικότητα, 

διαλειτουργικότητα, σταθερότητα και ασφάλεια.  

Επιπλέον, ένα σύστημα LMS λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των εκπαιδευτών και 

των εκπαιδευομένων. Οι εκπαιδευτές "διαμορφώνουν" το σύστημα LMS 

φορτώνοντάς το με το υλικό του μαθήματος, επιτρέποντας στους μαθητές/-τριες να 

έχουν πρόσβαση σε αυτό. Τα γνωστικά οφέλη από τη χρήση ενός συστήματος LMS 
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είναι ότι επιτρέπει σε μαθητές/-τριες και εκπαιδευτές να συναντηθούν σε εικονικές 

αίθουσες διδασκαλίας. Επιπλέον, ένα σύστημα LMS επιτρέπει στον εκπαιδευτή να 

παρακολουθεί στενά τις ικανότητες μάθησης και τα ποσοστά επιτυχίας των 

μαθητών/-τριών. Από την άλλη μεριά, οι σπουδαστές/-στριες μπορούν να 

επωφεληθούν από ένα σύστημα LMS, καθώς μπορούν να μελετήσουν τις 

σημειώσεις μαθημάτων, να συναντήσουν τους εκπαιδευτές και τους συμμαθητές/-

τριες τους σε εικονικές αίθουσες διδασκαλίας και να προετοιμαστούν για τις 

εξετάσεις με την επίλυση ερωτημάτων αυτοελέγχου, εφόσον το θελήσουν. 

Κάποια από τα πλέον χρησιμοποιούμενα συστήματα LMS είναι τα Blackboard, 

WebCT και Desire2Learn. Υπάρχουν, επίσης, πολλά συστήματα LMS ανοιχτού 

κώδικα που είναι δωρεάν, όπως το Moodle, το Segue, το Interact, το CourseWork, 

το Atutor, το KEWL και πολλά άλλα. Η έννοια του Open Source σημαίνει ότι οι 

χρήστες έχουν πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του λογισμικού και όλοι μπορούν να 

κατεβάσουν και να χρησιμοποιήσουν τον πηγαίο κώδικα. Το πιο σημαντικό είναι ότι 

οι χρήστες μπορούν να γράψουν νέα χαρακτηριστικά, να διορθώσουν σφάλματα, 

να βελτιώσουν την απόδοση ή να μάθουν πώς ένα συγκεκριμένο πρόβλημα 

επιλύθηκε από άλλους. Ένα LMS πρέπει να βασίζεται σε ανοικτά πρότυπα του 

κλάδου, να μην απαιτεί πρόσθετες εφαρμογές πελάτη και να υποστηρίζει πόρους 

από ένα ευρύ φάσμα κατασκευαστών. Ένα LMS εστιάζει λιγότερο στη διαχείριση 

και στη δημιουργία περιεχομένου και περισσότερο στο να παρέχει και να 

διαχειρίζεται μαθήματα πρακτικής άσκησης. 

Γενικότερα, πρέπει να αναφερθεί ότι τελευταία, με την εξέλιξη της τεχνολογίας 

και την εξάπλωση του διαδικτύου οι όροι LMS και CMS εμφανίζονται ως Σύστημα 

Διαχείρισης Περιεχομένου Μάθησης (Learning Content Management System- 

LCMS). Ένα LCMS είναι ένα λογισμικό για τη δημιουργία μαθησιακού περιεχομένου 

και για τη δημοσίευση του με διαφορετικές μορφές. Μερικά από τα περιβάλλοντα 

δίνουν επιπλέον τη δυνατότητα της παροχής μάθησης και της καταγραφής 

επιδόσεων αλλά με κάποιος περιορισμούς. 

Το LCMS έχει κάποιες λειτουργίες που υποστηρίζουν δημιουργία περιεχομένου 

με συνεργατική συγγραφή, δημιουργία βιβλιοθήκης πολυμέσων που μπορεί να 

διαμοιράζεται, επαναχρησιμοποίηση και ενημέρωση περιεχομένου, εφαρμογή 

προτύπων, διαχείριση ροής εργασιών με ανάλογα εργαλεία και δημιουργία 

αναφορών χρήσης. 
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Προκύπτει ότι τα συστήματα LMS και CMS έχουν δυνατότητες για ηλεκτρονική 

μάθηση παρόλα αυτά είναι διαφορετικά μεταξύ τους γιατί προσανατολίζονται σε 

διαφορετικές μαθησιακές δραστηριότητες. Έτσι βάσει της σχεδίασης του ένα LMS 

στοχεύει σε επιμορφωτικά μαθήματα τύπου σεμιναρίων ενώ ένα CMS 

ανταποκρίνεται καλύτερα σε μαθήματα με μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. 

Επίσης φαίνεται ότι ένα LCMS είναι ουσιαστικά ένας συνδυασμός των δύο 

παραπάνω και μπορεί να παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης με δυνατότητα διαχείρισης αλλά και δημιουργίας περιεχομένου. Από 

τα παραπάνω μπορούμε να επισημάνουμε τρεις καινοτόμες διαστάσεις που έχει η 

χρήση ενός συστήματος LMS: 

• η πρώτη αφορά την τον τρόπο που παρουσιάζεται η γνώση: η γνώση δεν 

περιορίζεται στα σχολικά εγχειρίδια με τη μορφή γραπτού κειμένου αλλά 

εμπλουτίζεται από τον εκπαιδευτικό με πλήθος εκπαιδευτικών πόρων στο 

περιεχόμενο των οποίων ο μαθητής μπορεί να επέμβει και να το 

οικειοποιηθεί οικοδομώντας σταδιακά τη δική του γνώση.  

• η δεύτερη την ανάληψη και εναλλαγή ρόλων: η κατασκευή ενός LMS επιβάλει 

κάθε εγγεγραμμένος χρήστης να φέρει ένα ρόλο σε κάθε μάθημα που έχει 

διαλέξει. Ο ρόλος δεν είναι στατικός αλλά μπορεί να αλλάζει και ένας μαθητής 

από απλός χρήστης μπορεί να δημιουργός μαθήματος ή υπεύθυνος για 

κάποια ενότητα και αντίστοιχα ο εκπαιδευτής/τρια να έχει το ρόλο του 

διαχειριστή και μαθητή. 

• η τρίτη την κοινωνική δικτύωση: οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες, 

γίνεται ανταλλαγή μηνυμάτων μέσα από τη πλατφόρμα, διαμοιρασμός 

πόρων και συνδιαμόρφωση του περιεχομένου. Μπορεί επίσης να γίνεται 

πρόσκληση σε άλλες τάξεις του ίδιου σχολείου ή άλλου να συμμετέχουν στην 

έρευνά τους. 

Η ανάπτυξη της διαδικτυακής εκπαίδευσης έχει χαρακτηριστεί ως εκρηκτική, 

πρωτόγνωρη και πάνω από όλα, αποδιοργανωτική για τα ακαδημαϊκά 

περιβάλλοντα. Το κίνημα εκμάθησης μέσω διαδικτύου αποκτά μεγαλύτερη 

δυναμική και η πίεση για την διοργάνωση διαδικτυακών μαθημάτων για τους 

εκπαιδευτικούς της Πληροφορικής και της Διοίκησης αυξάνεται. Ταυτόχρονα, η 

έννοια της συνεργατικής μάθησης γίνεται αποδεκτή και αποκτά μια ξεχωριστή θέση 

στην τάξη. Πρόσφατα, ορισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα εξέτασαν συστήματα 
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διαχείρισης μάθησης ανοιχτού κώδικα (LMS) και εργαλεία συλλογικής μάθησης για 

να προσφέρουν μια λιγότερο δαπανηρή και εξίσου λειτουργική μάθηση με 

ανταγωνιστικά εμπορικά προϊόντα. 

5.3.3 Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης για φορητές συσκευές 

Η συνεχώς διευρυμένη χρήση των φορητών συσκευών και η εκπαιδευτική 

αξιοποίησή τους έχει συμβάλει στη μετατόπιση του μαθησιακού περιβάλλοντος από 

τις σχολικές αίθουσες στο ανοιχτό πεδίο, προσφέροντας αυθεντικές μαθησιακές 

εμπειρίες. Φορητές συσκευές χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία των 

εμπλεκομένων στη μαθησιακή διαδικασία, ακόμη και για την αξιολόγηση των 

εκπαιδευομένων στέλνοντας SMS με ερωτήσεις που μπορούν να απαντηθούν 

μέσω κινητών τηλεφώνων. 

Ήταν λοιπόν αναπόφευκτο οι προμηθευτές να διαθέτουν εκδόσεις των LMS 

συστημάτων, ή και εφαρμογές με προδιαγραφές για φορητές συσκευές κυρίως 

έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones). Ένα m-LMS (Mobile Learning 

Management System) έχει σχεδιαστεί για να για να διευκολύνει την ηλεκτρονική 

μάθηση και την πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό από για φορητές συσκευές 

χρησιμοποιώντας κατάλληλες διεπαφές. (Ozdamli & Cavus, 2011) Βασίζεται 

κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που σχετίζονται με την ηλεκτρονική μάθηση 

δηλαδή φόρουμ συζήτησης, αντικείμενα περιεχομένου, σχολιασμός ιστολόγιων κ.ά.  

5. 4 Μικτή μάθηση (Blended learning-BL) 

Η εξάπλωση της διαδικτυακής μάθησης και αναγνώριση ότι μπορεί να φέρει και 

στην κατά μέτωπο διδασκαλία και στην ανοικτή εκπαίδευση κάποια αξία έχει ωθήσει 

εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα να ενσωματώσουν τα χαρακτηριστικά 

της διαδικτυακής μάθησης στην συμβατική διδασκαλία και στην ανοικτή και εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση. H συγκεκριμένη παιδαγωγική προσέγγιση γίνεται όλο και 

πιο δημοφιλής με το όνομα blended learning- μικτή μάθηση.  

Μικτή μάθηση είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ανάμιξη 

μεθόδων διδασκαλίας στη τάξη και μεθόδων ανοικτής μάθησης. Πρόκειται για ένα 

υβριδικό μοντέλο, που επιτρέπει στον εκπαιδευτή να ενσωματώνει χαρακτηριστικά 

μάθησης μέσω διαδικτύου σε συμβατικές μεθόδους για να επιτύχει έναν 

εκπαιδευτικό στόχο. Με άλλα λόγια η μικτή μάθηση αναφέρεται σε διαφορετικές 

πρακτικές και στρατηγικές με τις οποίες οι μαθητές/-τριες εκπαιδεύονται, κατά ένα 
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μέρος διαδικτυακά, με κάποιο έλεγχο του χρόνου, τόπου, διαδρομής ή ρύθμισης 

της μάθησής τους (Osguthorpe & Graham, 2003).  

Η μικτή μάθηση δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές/-τριες να επιλέξουν είτε τον 

παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας μέσα στην τάξη τι μπορεί να χρησιμοποιήσουν 

τις ΤΠΕ. Οι εκπαιδευτές που χρησιμοποιούν τη μικτή μάθηση θα πρέπει να έχουν 

ψηφιακές δεξιότητες, θα πρέπει να είναι ευέλικτοι, επιστημονικά ενημερωμένοι με 

μία σφαιρική αντίληψη και έτοιμοι να δεχτούν τις αλλαγές και να κάνουν καινοτόμες 

παρεμβάσεις. 

Τα οφέλη από τη μικτή μάθηση είναι πολλά για τον εκπαιδευόμενο. Μέσα από 

τη μικτή μάθηση οι μαθητές/-τριες έχουν την ευελιξία να προσαρμόσουν τον χρόνο 

και τον τρόπο πού μαθαίνουν. Γίνονται ικανοί να αντιληφθούν και να κατανοήσουν 

το διδακτικό αντικείμενο με πιο αποτελεσματικό τρόπο και τέλος μπορούν να 

αλληλεπιδρούν με άλλους μαθητές/-τριες αλλά και με τον εκπαιδευτή τους 

δυναμώνοντας την κοινωνικότητά τους. 

 Έχουν αναπτυχθεί τέσσερα διαφορετικά μοντέλα που μπορεί ο εκπαιδευτικός 

να διαλέξει και να προσαρμόσει στις ανάγκες των μαθητών/-τριών του. Τα μοντέλα 

περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω. 

Μοντέλο της εναλλαγής( rotation model): σύμφωνα με το μοντέλο αυτό οι 

μαθητές/-τριες εναλλάσσονται σε σταθερό πρόγραμμα ή όπως επιθυμεί ο 

διδάσκοντας μεταξύ διαφορετικών μορφών μάθησης. Μία από τις μορφές θα 

πρέπει να είναι διαδικτυακή μάθηση και άλλες μορφές μπορούν να περιλαμβάνουν 

απευθείας διδασκαλία, διάφορες δραστηριότητες, ομαδικές εργασίες. Το μοντέλο 

αυτό μπορεί να αναλυθεί περισσότερο στις παρακάτω μορφές: 

Εναλλαγές αιθουσών: οι μαθητές/-τριες μπορούν να βιώνουν την μικτή 

μάθηση με το να παρακολουθούν μέρος του μαθήματος σε μία αίθουσα και κάποιο 

άλλο τμήμα του σε διαφορετική αίθουσα. 

Εναλλαγή με εργαστήριο υπολογιστών: οι μαθητές/-τριες μπορούν να 

μεταβαίνουν στην αίθουσα των υπολογιστών για το τμήμα της διαδικτυακής 

μάθησης. 

Αναστροφή τάξη: flipped classroom οι μαθητές/-τριες παρακολουθούν στην 

τάξη ένα μέρος του μαθήματος και μέσω διαδικτύου εμπλέκονται σε δραστηριότητες 

για να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν πιο αποτελεσματικά το μαθησιακό 

αντικείμενο. 
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Προσωπική εναλλαγή: οι μαθητές/-τριες αναλαμβάνουν, ο καθένας, 

διαφορετικό ρόλο που μπορεί να αλλάζει όπως ορίζει εκπαιδευτικός η βάση 

κάποιου αλγόριθμου. 

Ευέλικτο μοντέλο: στηρίζεται κυρίως στη διαδικτυακή μάθηση με τον 

εκπαιδευτή να έχει ρόλο υποστηρικτικό και όχι να μεταφέρει τη γνώση. Οι μαθητές/-

τριες έχουν ένα πρόγραμμα που είναι προσαρμοσμένο ειδικά για τον καθένα και με 

βάση αυτό συμμετέχουν στις μαθησιακές διαδικασίες. 

Μοντέλο αλά καρτ: ο μαθητής μπορεί κάποια μαθησιακά αντικείμενα να τα 

παρακολουθεί διαδικτυακά από το σπίτι του ή από κάποιο άλλο χώρο και άλλα 

μαθήματα να παρακολουθεί με απευθείας διδασκαλία. 

Εμπλουτισμένο εικονικό μοντέλο: οι μαθητές/-τριες, αφού παρακολουθήσουν 

απευθείας διδασκαλία, είναι ελεύθεροι να ασχοληθούν με τις εργασίες τους εκτός 

τάξης. Η διαδικτυακή μάθηση απαιτείται όταν οι μαθητές/-τριες μένουν σε μακρινή 

απόσταση από το σχολείο. Το εμπλουτισμένο εικονικό μοντέλο διαφέρει από την 

ανάποδη τάξη οι μαθητές/-τριες δεν συναντούν σε καθημερινή βάση τον 

εκπαιδευτικό. Επίσης διαφέρει από ένα πλήρες διαδικτυακό μάθημα γιατί κατά 

πρόσωπο διδασκαλία απαιτείται και δεν αποτελεί επιλογή. (Horn, Stacker, 

Christensen, & Kim, 2015) 

5.5 Πρόσφατες μελέτες καινοτόμων μεθόδων εκπαίδευσης 

προγραμματισμού 

Έχει παρατηρηθεί ότι οι μέθοδοι εκπαίδευσης προγραμμάτων είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμες και στη διδασκαλία του προγραμματισμού υπολογιστών, ακόμη και σε 

γιατρούς και νοσηλευτές. Όπως αναφέρει ο Kubben (2017) η μάθηση ενός κώδικα 

βοηθά να κατανοηθεί η λειτουργία των πραγμάτων και να εξερευνηθούν νέες ιδέες 

για δουλειά και παιχνίδι. Αυτό, με τη σειρά του, ωθεί στην όξυνση της 

δημιουργικότητας και συνεργασίας με ανθρώπους τόσο κοντινούς όσο και σε όλο 

τον κόσμο. 

Ο στόχος της μελέτης του Kubben (2017), που διεξήχθη κατά τη διάρκεια της 

Ευρωπαϊκής Εβδομάδας του 2015, είναι να αξιολογήσει τη σκοπιμότητα της 

διδασκαλίας του προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στο προσωπικό 

του νοσοκομείου χωρίς περιορισμένη ή περιορισμένη εμπειρία προγραμματισμού 

(Grover & Basu, 2017). Ειδικότερα, δύο ημέρες κατάρτισης ήταν αρκετές για να 

αποκτήσει το προσωπικό ένα βασικό επίπεδο δεξιοτήτων για να δημιουργήσει μια 
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απλή εφαρμογή για κινητά. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την επιθυμία να 

συνεχίσουν να χρησιμοποιούν αυτές τις δεξιότητες, υπό την προϋπόθεση ότι θα 

λάβουν υποστήριξη από το νοσοκομείο, όπως για παράδειγμα με τη μορφή ενός 

γραφείου υποστήριξης για ερωτήσεις και ρυθμιστικές υποθέσεις. 

Στο πλαίσιο της Ψηφιακής Ατζέντας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εβδομάδα 

κώδικα της ΕΕ ξεκίνησε το 2013 για να προωθήσει το πρόγραμμα διδασκαλίας 

ηλεκτρονικών υπολογιστών σε ένα ευρύ κοινό. Τη δεύτερη φορά, περιελάβανε 

πάνω από 4.000 εκδηλώσεις σε 37 χώρες, στις οποίες συμμετείχαν περισσότερα 

από 150.000 άτομα. Παρόμοιες εκδηλώσεις οργανώνονται κατά τη διάρκεια της 

Εβδομάδας Εκπαίδευσης Επιστημών Πληροφορικής, ιδίως με την πρωτοβουλία Η 

ώρα του κώδικα (García, Sicilia Urbán, Guevas, & Pérez, 2002; Gries, 1974). 

Ειδικότερα, η μελέτη του Corral (2014) χρησιμοποίησε μια προσέγγιση 

βασισμένη στο παιχνίδι για τη διδασκαλία αντικειμενοστραφών γλωσσών 

προγραμματισμού. Στηρίχτηκε στην άποψη ότι ο υπολογιστής αποτελεί μέρος της 

ζωής των μαθητών/-τριών και οι περισσότεροι από αυτούς έχουν κάποια εμπειρία 

στη χρήση παιχνιδιών σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μηχανές αναζήτησης, 

κοινωνικά δίκτυα, επεξεργαστές κειμένου και άμεσα μηνύματα. Ωστόσο, οι 

μαθητές/-τριες συχνά δυσκολεύονται, όταν προσπαθούν να κατανοήσουν τις 

αφηρημένες έννοιες του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (π.χ. τάξη, 

αντικείμενο, μέθοδος, ιδιότητα, κληρονομιά). Αυτό συμβαίνει, καθώς είναι δύσκολο 

να τα αντιστοιχήσουν με έννοιες της καθημερινής ζωής τους (Yan, 2009). Επίσης, 

ο προγραμματισμός διδάσκεται παραδοσιακά ως δημιουργία κειμένων κώδικα, οι 

οποίοι δεν είναι γνωστοί ούτε ελκυστικοί για τους μαθητές/-τριες. Οι περισσότεροι 

από αυτούς έχουν μεγαλύτερη εμπειρία με τη χρήση του ποντικιού και γραφικού 

περιβάλλοντος (χειρονομικές διεπαφές) παρά με εκείνη γραμμών εντολών 

(κειμενικές διεπαφές). 

Επιπρόσθετα, οι μαθητές/-τριες, συχνά, δυσκολεύονται όταν προσπαθούν να 

κατανοήσουν τις έννοιες του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (OOP). Ο 

Corral (2014) παρουσιάζει μια συμβολή στη διδασκαλία των γλωσσών OOP μέσω 

μιας προσέγγισης που είναι προσανατολισμένη στο παιχνίδι και βασίζεται στην 

αλληλεπίδραση με τις απτές διεπαφές χρήστη (TUIs). Η χρήση ενός συγκεκριμένου 

τύπου εμπορικού κατανεμημένου TUI (κύβοι Sifteo), στον οποίο πολλές μικρές 

φυσικές συσκευές έχουν αισθητήρα, ασύρματη επικοινωνία και δυνατότητες εξόδου 

κατευθυνόμενες από το χρήστη, εφαρμόζεται στη διδασκαλία της γλώσσας 
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προγραμματισμού C#. Η λειτουργία αυτών των συσκευών μπορεί να ελέγχεται από 

προγράμματα χρηστών που είναι γραμμένα σε C#.  

Για το πείραμα επιλέχθηκε ένα δείγμα μαθητών/-τριών με επαρκείς γνώσεις στον 

διαδικαστικό προγραμματισμό, οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η πρώτη είχε 

ένα πρότυπο εισαγωγικό μάθημα σε C#, ενώ η δεύτερη είχε ένα πειραματικό 

μάθημα σε C# που περιελάβανε τα περιεχόμενα του προηγούμενου και δύο 

προγράμματα επίδειξης που απεικόνισαν μερικές βασικές έννοιες OOP, 

χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά TUI. Τέλος, και οι δύο ομάδες έδωσαν δύο 

εξετάσεις. Η πρώτη ήταν μια εξέταση πολλαπλών επιλογών για την αξιολόγηση της 

απόκτησης βασικών εννοιών OOP και η δεύτερη ήταν εξέταση άσκησης 

προγραμματισμού C#. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων από τις δοκιμές έδειξε ότι η 

ομάδα των φοιτητών/-τριών που παρακολούθησαν το μάθημα, 

συμπεριλαμβανομένων των TUI demos, εμφάνισαν υψηλότερο επίπεδο 

ενδιαφέροντος (δηλαδή είχαν υψηλότερο κίνητρο) κατά τη διάρκεια της έκθεσης του 

μαθήματος, από εκείνη που παρακολούθησε το πρότυπο εισαγωγικό μάθημα C#. 

Επιπλέον, οι μαθητές/-τριες της πειραματικής ομάδας επέτυχαν καλύτερη 

βαθμολογία συνολικά.  

Ως εκ τούτου, συμπεραίνεται ότι η τεχνολογική συμβολή των κύβων Sifteo (που 

χρησιμοποιείται ως κατανεμημένο TUI, με τον οποίο οι βασικές έννοιες του OOP 

εκπροσωπούνται με έναν απτό και ορατό τρόπο) στη διδασκαλία της γλώσσας C# 

έχει θετική επίδραση στην εκμάθηση αυτής της γλώσσας. 

Άλλη μια σημαντική έρευνα καθίσταται αυτή της Florenz (2017), όπου εξετάζει 

τη διδασκαλία υπολογιστικής σκέψης μέσω του προγραμματισμού. Σε αυτήν, η 

Florenz παρουσιάζει την υπολογιστική σκέψη ως έναν τρόπο προσέγγισης 

καθημερινών καταστάσεων και επίλυσης προβλημάτων, χρησιμοποιώντας τις 

έννοιες που είναι θεμελιώδεις για την επιστήμη των υπολογιστών. Όπως 

επισημαίνει ο Wing (2006:1):  

«Η υπολογιστική σκέψη αναδιαμορφώνει ένα φαινομενικά 

δύσκολο πρόβλημα σε ένα που γνωρίζουμε πώς να το 

λύσουμε, ίσως με μείωση, ενσωμάτωση, μετασχηματισμό ή 

προσομοίωση».  

Αυτή η διαδικασία όχι μόνο προετοιμάζει τους μαθητές/-τριες στον τομέα, αλλά 

τους δίνει και τη δυνατότητα να επιλύσουν το υπολογιστικό πρόβλημα (Werner, 

Denner, Campe, & Kawamoto, 2012).  
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Σήμερα, η υπολογιστική σκέψη επηρεάζει πεδία που σχετίζονται με τις φυσικές 

και κοινωνικές επιστήμες και διευκολύνει την απόκτηση δεξιοτήτων για την επίλυση 

προβλημάτων, συστημάτων σχεδιασμού και την κατανόηση της εξουσίας και των 

ορίων ανθρώπινης και μηχανικής νοημοσύνης. Επίσης, έχουν διεξαχθεί αρκετές 

μελέτες που μετρούν την επίδραση του προγραμματισμού διδασκαλίας, της 

αναλυτικής σκέψης και της CT. Η Florenz (2017), εν προκειμένω, αναλύει και 

συζητά τα ευρήματα αυτών των μελετών και τονίζει τη σημασία του 

προγραμματισμού μάθησης με επίκεντρο την ανάπτυξη δεξιοτήτων CT σε νεαρή 

ηλικία. Περιγράφει, συμπληρωματικά, τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα για τη 

βελτίωση της διδασκαλίας της CT και παρέχει μια συνοπτική εικόνα του τρόπου, με 

τον οποίο οργανώνεται η διδασκαλία σε σχολεία και πανεπιστήμια στην Κολομβία 

και σε όλο τον κόσμο. 

Η τελευταία πρόσφατη κομβική έρευνα ανήκει στους Hong et al. (2018). Oι 

ερευνητές προσπαθούν να προσεγγίσουν, πολυγλωσσικά και συγκριτικά, τη 

διδασκαλία του προγραμματισμού. Ειδικότερα, πραγματώνεται αναφορά σχετική με 

τις δεξιότητες κωδικοποίησης, που είναι απαραίτητες για τη μελέτη της Επιστήμης 

Υπολογιστών (CS). Για να αποκτηθούν τέτοιες δεξιότητες, οι μαθητές/-τριες 

ξεκινούν συχνά με την εκμάθηση μίας μόνο γλώσσας προγραμματισμού (PL). 

Επειδή οι διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού έχουν τα δικά τους 

πλεονεκτήματα ή αδυναμίες, και καμία από αυτές δεν είναι κατάλληλη για κάθε τύπο 

εφαρμογών, απαιτούνται πολλές γλώσσες προγραμματισμού σε ένα τυπικό 

πρόγραμμα CS. 

Οι Hong, G., Jenq-Foung, Y., Michael, C., & Phillips, L. (2018) πειραματίστηκε 

με μια νέα προσέγγιση για τη διδασκαλία του προγραμματισμού ηλεκτρονικών 

υπολογιστών σε φοιτητές/-τριες προγραμματισμού. Η προσέγγιση περιλαμβάνει 

την ταυτόχρονη διδασκαλία πολλαπλών γλωσσών προγραμματισμού. Η υπόθεσή 

τους στηρίχτηκε στο γεγονός ότι οι μαθητές/-τριες μπορούν να μάθουν πολλές 

γλώσσες προγραμματισμού ταυτόχρονα και αποτελεσματικά βάσει της παραδοχής 

ότι ένα παιδί που μεγαλώνει σε δίγλωσσες οικογένειες μπορεί να κατακτήσει δύο 

φυσικές γλώσσες σχετικά εύκολα. Ο στόχος του αφορούσε, επίσης, το γεγονός ότι 

η προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει σε ταχεία μάθηση, επειδή οι μαθητές/-τριες 

δύνανται να συγκρίνουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων 

γλωσσών. Τα στοιχεία έδειξαν ότι αυτή η προσέγγιση λειτουργεί εάν διεξαχθεί ορθά, 
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ενώ παράλληλα ενισχύει την μαθησιακή εμπειρία και κατανόηση των μαθητών/-

τριών. 

Η ανάπτυξη συνεργατικών μελετών στη μάθηση έχει αυξήσει το ενδιαφέρον 

στον τομέα της διαδικτυακής εκπαίδευσης. Η σημαντικότητα αυτού του τύπου 

μάθησης αποδεικνύεται και από την έρευνα του Cavus (2007). Σε αυτήν, 

δημιούργησε ένα διαδραστικό και συνεργατικό περιβάλλον εικονικής διδασκαλίας, 

υποστηρίζοντας το Moodle LMS με το εργαλείο συνεργασίας GREWP tool. Σκοπός 

αυτής της μελέτης ήταν να ανακαλύψει το ποσοστό επιτυχίας των μαθητών/-τριών, 

όταν χρησιμοποιούν ένα προηγμένο και τυποποιημένο συνεργατικό εργαλείο για τη 

διδασκαλία γλωσσών προγραμματισμού μέσω διαδικτύου. Το σύστημα 

δοκιμάστηκε με συνολικά 58 μαθητές/-τριες με στόχο την εκμάθηση της γλώσσας 

προγραμματισμού Java. Ο βαθμός επιτυχίας των μαθητών/-τριών μετρήθηκε 

χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές αξιολογήσεις. Τα αποτελέσματα δείχνουν 

υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας όταν ένα σύστημα LMS συνδυάζεται με ένα 

προηγμένο συνεργατικό εργαλείο, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των γλωσσών 

προγραμματισμού σε ένα περιβάλλον Web. 

Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η αξιοποίηση των αναδυόμενων τεχνολογιών 

όπως το Virtual Worlds στην εκπαίδευση προγραμματισμού. Για παράδειγμα, το 

Second Life, σύμφωνα με τους Carl Dreher et al. (2009), προσφέρει εγγενή κίνητρα, 

μία θυρίδα ασφαλείας και περιβάλλον χαμηλού κόστους στο οποίο μπορεί να μάθει 

κανείς δεξιότητες όπως ο προγραμματισμός, οι απαιτήσεις της ανάλυσης, της 

ανάπτυξης συστημάτων, της διαχείριση έργου, και της μοντελοποίησης των 

επιχειρηματικών διαδικασιών. Από την εμπειρία των συγγραφέων στην 

παιδαγωγική έρευνα και την πρακτική, γίνονται προτάσεις για το σχεδιασμό των 

προγραμμάτων σπουδών και εφαρμογή του Second Life στην εκπαίδευση του 

προγραμματισμού. 

Οι εικονικοί κόσμοι σε γενικές γραμμές, και το Second Life, ιδίως, προσφέρουν 

μια σειρά από οφέλη, όταν ενσωματώνονται στην παιδεία. Μπορούν να 

λειτουργήσουν και ως βοήθημα για το παραδοσιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον ή σε 

καθαρά εικονικό περιβάλλον. 

Για παράδειγμα, στην εκπαίδευση του προγραμματισμού οι παραδοσιακές 

μέθοδοι διδασκαλίας μπορεί να πάσχουν από το να δημιουργούν κίνητρό ή να 

παρακινούν τους φοιτητές/-τριες, όπως και στην περίπτωση κατά την οποία η 

εκμάθηση του προγραμματισμού δεν συνδέεται με τον πραγματικό κόσμο. Μέσω 
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προσομοίωσης της πραγματικής ζωής μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα των 

μαθητών/-τριών που αποφοιτούν με περιορισμένη πρακτική εμπειρία λόγω της 

έλλειψης εφαρμογής, για παράδειγμα, όσον αφορά την επιχειρηματική 

μοντελοποίηση της διαδικασίας, διαχείρισης και υλοποίησης του έργου. Με την 

χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένης της 

εκμάθησης δεξιοτήτων προγραμματισμού, συστημάτων ανάπτυξης, την διαχείριση 

έργου, τη βιομηχανία/επιχείρηση ως εμπειρία, μπορούν οι φοιτητές/-τριες να 

επωφεληθούν από την εμβάπτιση σε μία καινοτόμο κοινότητα πρακτικής. 

Οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες με την 

χρήση συγκεκριμένων δεξιοτήτων, όπως προγραμματισμού και διαχείρισης 

βάσεων δεδομένων και πλέον χωρίς εξωτερική ανάθεση του έργου. Η επάρκεια σε 

συγκεκριμένες δεξιότητες, όπως ο προγραμματισμός είναι αναμφίβολα 

προτεραιότητα για τους εκπαιδευτικούς και φοιτητές/-τριες, ιδίως με δεδομένη την 

τρέχουσα ζήτηση της βιομηχανίας. Ωστόσο, οι μαθητές/-τριες συχνά δεν 

αποφοιτούν όντας έτοιμοι για να αναπτύξουν τις δεξιότητες αυτές στην βιομηχανία 

και επειδή συχνά μπορεί να στερούνται εσωτερικά κίνητρα για την ανάπτυξη της 

ικανότητας αυτής. Πολλές φορές χρησιμοποιούν απλές διαδικτυακές εφαρμογές σε 

σύγκριση με το πλούσιο, 3D εικονικό περιβάλλον, που προσφέρει το Second Life 

έχοντας μία ενσωματωμένη γλώσσα προγραμματισμού (Linden Scripting 

Language, LSL) που προσφέρει τόνωση και κίνητρα για τους μαθητές/-τριες να 

μάθουν προγραμματισμό. 

Μαθαίνοντας και εφαρμόζοντας LSL οι μαθητές/-τριες μπορούν πιο εύκολα να 

μάθουν και άλλες δημοφιλής γλώσσες προγραμματισμού, όπως η C++, Java και 

JavaScript. Η LSL είναι εύκολη στην εκμάθηση, εφόσον οι φοιτητές/-τριες έχουν 

κάποιες εισαγωγικές γνώσεις των εννοιών προγραμματισμού. Χρησιμοποιεί μια 

διαισθητικά ελκυστική κατάσταση που βασίζεται στην αντικειμενοστραφή (object-

oriented) προσέγγιση για τον προγραμματισμού, διευκολύνοντας την 

προσομοίωση του πραγματικού κόσμου και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

αντικειμένων. Με τον τρόπο αυτό, το Second Life περιβάλλον κάνει τη μάθηση του 

προγραμματισμού πιο ενδιαφέρουσα και μπορεί να ανοίξει το δρόμο για την 

εκμάθηση άλλων γλωσσών προγραμματισμού. Για τους φοιτητές/-τριες που ήδη 

γνωρίζουν γλώσσες όπως η C++, Java ή JavaScript, η LSL θα είναι εύκολη. 

Επιπλέον, είναι ενσωματωμένη στο Second Life περιβάλλον με ετικέτες και 

δημιουργεί σενάρια και αντικείμενα και αυτό βοηθά τους εκπαιδευτές να 
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παρακολουθούν την δραστηριότητα των μαθητών/-τριών. Η πιο ευχάριστη πτυχή 

του προγραμματισμού με LSL είναι ότι τα αποτελέσματα θεωρούνται σαν κινούμενα 

ουσιαστικά στον πραγματικό κόσμο και επιτρέπει στους προγραμματιστές να 

ελέγξουν τον κώδικα τους μέσω εφαρμογής πλαισίου, που μοιάζει με τον τρόπο 

αυτό σαν να έχουν μία κανονική εμπειρία στον κλάδο. 

Σε παρόμοιο πλαίσιο λειτουργεί και το PAG, το οποίο σύμφωνα με τους José-

Luis Sierra et all (2008), είναι ένα περιβάλλον που προωθεί την ενεργή μάθηση, σε 

μαθήματα που αφορούν την επεξεργασία της γλώσσας (π.χ. compiler κατασκευή 

και υπολογιστική γλωσσολογία). Σε PAG, οι μαθητές/-τριες μπορούν να 

προσδιορίζουν τη σύνταξη και τη σημασιολογία των γλωσσών με την χρήση 

γραμματικών. Στη συνέχεια, το περιβάλλον δημιουργεί πρωτότυπα των 

μεταποιητών, για τις γλώσσες που ορίζονται, τα οποία οι μαθητές/-τριες μπορούν 

να δοκιμάσουν με διαφορετικές εισόδους. Για κάθε νόμιμη είσοδο τα πρωτότυπα 

παράγουν ένα ή περισσότερα δέντρα σύνταξης, με τα οποία οι μαθητές/-τριες 

μπορούν να πλοηγηθούν χρησιμοποιώντας τις σημασιολογικές εξισώσεις στην 

αρχική γραμματική. 

Έχοντας συνειδητοποιήσει ότι η επεξεργασία των υποθέσεων που επιλύθηκαν 

και οι οδηγίες του καθηγητή στην τάξη δεν είναι αρκετά για να επιτύχουν 

ικανοποιητική γνώση του υλικού των μαθημάτων, δεδομένου ότι είναι δύσκολο για 

τους μαθητές/-τριες να κατανοήσουν πώς λειτουργούν τα αντικείμενα επεξεργασίας 

γλώσσας και να αποκτήσουν επαρκή ικανότητα για να τους κατασκευάσουν χωρίς 

την απαραίτητη ποσότητα της πρακτικής. Μετά την υποβολή του απαιτούμενου 

θεωρητικού υπόβαθρου στην τάξη, οι μαθητές/-τριες είναι υποχρεωμένοι να 

πειραματιστούν με τις έννοιες που εισάγονται. Πολλές από αυτές τις πειραματικές 

εργασίες γίνονται έξω από την τάξη, χωρίς να υπάρχει άμεση βοήθεια του 

εκπαιδευτή. Ένας από τους κύριους παιδαγωγικούς στόχους είναι να έχουν οι 

μαθητές/-τριες επίγνωση της σημασίας της επίσημης προδιαγραφής των 

διαφορετικών πτυχών των γλωσσών (π.χ. λεξιλόγιο, χωρίς συμφραζόμενα και 

θεματική σύνταξη, λειτουργική σημασιολογία, κλπ ).  

Ωστόσο, ο εν λόγω στόχος δεν είναι εύκολα επιτεύξιμος. Ο κύριος λόγος είναι η 

μεγαλύτερη ανταμοιβή που θα πάρουν οι μαθητές/-τριες: ένα εκτελέσιμο 

πρόγραμμα που πραγματικά επεξεργάζεται τη γλώσσα. Έτσι, σε πολλές 

περιπτώσεις αισθάνονται ότι προδιαγραφές είναι μια επίπονη προσθήκη και 

επιπλέον φόρτος εργασίας. Το αποτέλεσμα είναι η παραγωγή προγράμματος με 
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μια πολύ χαμηλή ποιότητα προδιαγραφών. Από την άλλη πλευρά, με την 

κατάλληλη εκπαίδευση, οι μαθητές/-τριες που έχουν σε βάθος γνώση του 

φαινόμενου της φυσικής γλώσσας είναι σε θέση να σχεδιάσουν κατάλληλα τυπικά 

μοντέλα αυτών των γλωσσών. Ωστόσο, αυτοί οι μαθητές/-τριες εντοπίζουν σοβαρές 

δυσκολίες στην τοποθέτηση αυτών των μοντέλων στον υπολογιστή. Με αυτό τον 

τρόπο δεν αφήνει περιθώρια για επιπλέον κίνητρα στους μαθητές/-τριες για την 

συγγραφή κώδικα και δεν τους δίνει την δυνατότητα να πειραματιστούν. 

5.6 Εκπαίδευση μέσω Μαζικών Διαδικτυακών Μαθημάτων 

Τα Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα συμπυκνώνονται στον όρο 

MOOC. Αυτά εκκινούν το 2008 στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, έπειτα από τη 

συζήτηση δυο Καναδών καθηγητών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, του Siemens G. & 

Cormier D. Η διαδικτυακή τους συνομιλία εντάσσει τον όρο MOOC και το πρώτο 

ελεύθερο διαδικτυακό μάθημα αφορούσε το θέμα Connectivism & Connective 

Knowledge. Αυτό το θέμα ήταν των Siemens & Downes και υλοποιήθηκε από το 

Πανεπιστήμιο της Μανιτόμπα στην πολιτεία του Καναδά. Χαρακτηριστικό είναι ότι 

δύο χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στο πρόγραμμα από όλο τον κόσμο. 

Ειδικότερα, τα MOOCs είναι μαθήματα που διεξάγονται στο διαδίκτυο (online 

courses) με βασικό στόχο μια συνολική συμμετοχή (massive) και ανοιχτή 

πρόσβαση (open access) σε πηγές γνώσεων από τους διαδικτυακούς χρήστες. Η 

χρήση του επιβάλλει εργαλεία όπως υπολογιστές και διαδικτυακή σύνδεση. 

Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υφίσταται μια βασική μορφή γνώσης του 

ψηφιακού κόσμου από την πλευρά των χρηστών. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να 

μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στο σύστημα, ώστε να τους 

επιτραπεί η πρόσβαση για παρακολούθηση διαφόρων μαθημάτων (Kennedy 

2014). 

Η διαφορά τους με άλλα διαθέσιμα εκπαιδευτικά μοντέλα στο διαδίκτυο είναι ότι 

προσφέρονται αφιλοκερδώς και απευθύνονται σε όλους τους χρήστες καθολικά. 

Προσομοιώνουν, δηλαδή, τις συνθήκες φυσικής σχολικής τάξης, καθώς εμπεριέχει 

χρονική διάρκεια μαθημάτων, τακτική μελέτη, διεξαγωγή εργασιών και συζητήσεων 

αλλά και αξιολόγηση των συμμετεχόντων. Ωστόσο, τα MOOCs προσφέρουν στους 

φοιτητές/-τριες την ευκαιρία να διαμορφώνουν τη διαδικασία μάθησης βάσει του 

προσωπικού του προγράμματος χωρίς ταυτόχρονα να υπάρξουν συνέπειες, εάν 

σταματήσει ή αναβάλλει τη φοίτησή του. 
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Επιπρόσθετα, οι τρόποι διδασκαλίας εμπεριέχουν διαλέξεις μέσω προβολής 

βίντεο, κουίζ και συχνές εργασίες. Οι φοιτητές/-τριες μπορούν να επικοινωνήσουν 

με τους εκπαιδευτικούς είτε μέσω forum είτε μέσω των webcast συνεδριών. 

Σημαντικό είναι ότι οι χρήστες αλληλοεπιδρούν μέσω forum, που αποτελούν τις 

διαδικτυακές ομάδες συζήτησης. Επιπλέον τρόπος αλληλεπίδρασης των 

συμμετεχόντων είναι η ένταξή τους σε κάποια ομάδα μελέτης ανάλογα τη φύση του 

μαθήματος. 

Σχετικά με την αξιολόγηση των συμμετεχόντων, πρέπει να αναφερθεί ότι 

πραγματώνει με δύο βασικούς τρόπους. Αρχικά, με την απευθείας αξιολόγηση 

κλειστού τύπου, έπειτα από υποβολή ερωτήσεων και εν συνεχεία με τη 

βαθμολόγηση των εργασιών τους από άλλους φοιτητές/-τριες. Βέβαια, οι δύο 

τρόποι παρουσιάζουν κάποιους περιορισμούς ως προς τους τρόπους διαχείρισής 

τους, αλλά και την αυστηρότητα κρίσης, που μπορεί να έχουν (Παπαδάκης & 

Καλογιαννάκης, 2014). Τέλος, πολλά από τα ιδρύματα, που πραγματώνουν τέτοια 

διαδικτυακά μαθήματα, δίνουν έγγραφο πιστοποίησης της συμμετοχής των 

χρηστών, εφόσον, όμως, έχουν επιτύχει στις εξετάσεις τους. 

Σε γενικότερο πλαίσιο, τα περισσότερα Πανεπιστήμια χρησιμοποιούν και 

παραδίδουν MOOCs δια μέσου σχετικών πλατφορμών. Για παράδειγμα, η 

προαναφερόμενη πλατφόρμα edx προκύπτει από τη συνεργασία πρακτικών των 

Πανεπιστημίων του Harvard και του MIT, έπειτα από τη δημιουργία μαθημάτων με 

θεματικές σχετικές με τεχνολογία, μηχανική, μαθηματικά και χημεία. Άλλο ένα 

παράδειγμα αποτελεί η πλατφόρμα του Πανεπιστημίου του Stanford, η οποία 

ονομάζεται Udacity και εμπεριέχει τις ίδιες θεματικές μαθημάτων με τις 

προαναφερόμενες. Επιπλέον, υπάρχει η πλατφόρμα Coursera, που είναι το 

αποτέλεσμα της συνεργασίας 108 Πανεπιστημίων από την Αμερική και τον 

υπόλοιπο κόσμο, και σε αυτήν εντάσσονται 300 μαθήματα στις γλώσσες των 

Αγγλικών, Γαλλικών και Γερμανικών. Τα πιο σημαντικά Πανεπιστήμια που 

συμμετέχουν είναι το Yale, Brown, Columbia, London. Η θεματολογία της αφορά 

τομείς ανθρωπιστικών σπουδών, κοινωνικών και φυσικών, τεχνολογικών, 

μουσικών κλάδων αλλά και κινηματογράφο (Kosurkar, 2017). 

Τα MOOC είναι μία από τις μεγαλύτερες καινοτομίες του 21ου αιώνα για την 

εκπαίδευση για το λόγο αυτό θα αναφερθούμε σε αυτά και στο επόμενο κεφάλαιο. 
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5.7 Συμπέρασμα Κεφαλαίου 

Γενικότερα, αναδύεται ότι ο προγραμματισμός είναι κάτι περισσότερο από απλή 

κωδικοποίηση, γιατί εκθέτει τους μαθητές/-τριες στην υπολογιστική σκέψη. Η 

προγραμματιστική σκέψη περιλαμβάνει την επίλυση προβλημάτων με τη χρήση 

εννοιών της επιστήμης των υπολογιστών, όπως για παράδειγμα η αφαίρεση (Lye, 

2014). Ακόμη και για τις μεγάλες εταιρείες, που δεν δραστηριοποιούνται στον χώρο 

των υπολογιστών, η υπολογιστική σκέψη είναι εφαρμόσιμη και χρήσιμη στην 

καθημερινές τους συνδιαλλαγές.  

Οι τρεις διαστάσεις της υπολογιστικής σκέψης είναι οι υπολογιστικές έννοιες, οι 

υπολογιστικές πρακτικές και οι υπολογιστικές προοπτικές. Τα τελευταία χρόνια, η 

διαθεσιμότητα ελεύθερων και φιλικών προς το χρήστη γλωσσών προγραμματισμού 

τροφοδότησε το ενδιαφέρον των ερευνητών και των εκπαιδευτικών να 

διερευνήσουν τον τρόπο με τον οποίο η υπολογιστική σκέψη μπορεί να εισαχθεί 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, οι ερευνητές προσπαθούν να μελετήσουν τις 

τρέχουσες τάσεις της εμπειρικής έρευνας στην ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης 

μέσω του προγραμματισμού, υποδεικνύοντας πιθανές ερευνητικές και 

εκπαιδευτικές επιπτώσεις. 

Ως εκ τούτου, είναι αρκετά δύσκολο να βρεις το τέλειο τρόπο για να εκπαιδεύσεις 

έναν μαθητή ή έναν άπειρο από υπολογιστές άνθρωπο. Τα τελευταία χρόνια έχουν 

γίνει πολλές προσπάθειες και έχουν προταθεί αρκετοί τρόποι καθώς επίσης και 

πολλά καινοτόμα μοντέλα τα οποία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  

Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα (Massive 

Open Online Courses – MOOCs) 

6.1 Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια η εκπαίδευση έχει γνωρίσει σημαντικές αλλαγές που 

οφείλονται:  

α. στην αύξηση της διεθνοποίησης της εκπαίδευσης και στη κινητικότητα 

των μαθητών/-τριών  

β. στην αυξανόμενη ζήτηση για ποιοτική ανώτατη εκπαίδευση και διά βίου 

μάθηση  

γ.  στην αλλαγή των δημογραφικών στοιχείων των σπουδαστών/-στριών  

δ. στην άνοδο της ηλεκτρονικής (on-line) και μικτής μάθησης (blended-

learning)  

ε. στην εκπαίδευση εκτός των τυπικών πανεπιστημιακών συνόρων και  

στ. στην αναγνώριση και τη διασφάλιση της ποιότητας των προσόντων σε 

έναν ψηφιακό κόσμο χωρίς σύνορα.  

Παράλληλα, η πρόσβαση στο Διαδίκτυο και η παροχή ευρυζωνικότητας έχουν 

αυξηθεί. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών, το 43% του παγκόσμιου 

πληθυσμού είναι πλέον συνδεδεμένοι διακτυακά (on-line), με κάποια μορφή 

τακτικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο και ο αριθμός των χρηστών του Διαδικτύου σε 

παγκόσμιο επίπεδο είναι 3,2 δισ., εκ των οποίων 2 δισ. προέρχονται από 

αναπτυσσόμενες χώρες (ITU, 2015). Η τεράστια ανάπτυξη στην κινητή 

συνδεσιμότητα, ιδίως στον αναπτυσσόμενο κόσμο, έχει ως αποτέλεσμα ένα ευρύ 

κοινό να αλληλεπιδρά και να έχει πρόσβαση στο διαδικτυακό περιεχόμενο. 

Γίνεται, λοιπόν, έντονη η ανάγκη να αναπτυχθούν πολιτικές και προγράμματα 

για την παροχή ποιοτικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση με τη χρήση της τεχνολογίας - συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου 

και των MOOC καθώς και άλλων τρόπων που να ανταποκρίνονται σε αποδεκτά 

πρότυπα ποιότητας και βελτίωσης της πρόσβασης. 
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6.2 Τι είναι τα MOOCs 

Τα MOOCs είναι ένας χώρος καινοτομίας και πειραματισμού, και τι θεωρείται ως 

MOOC εξακολουθεί να είναι ανοικτό στην ερμηνεία. Τα MOOCs μπορούν να 

οριστούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ένας από τους ορισμούς είναι: Τα 

MOOCs είναι διαδικτυακά μαθήματα που έχουν σχεδιαστεί για μεγάλο αριθμό 

συμμετεχόντων, τα οποία είναι δυνητικά προσβάσιμα σε οποιονδήποτε έχει 

σύνδεση στο Διαδίκτυο και από οποιοδήποτε τόπο, είναι ελεύθερα για όλους χωρίς 

περιορισμούς προαπαιτούμενων γνώσεων και προσφέρουν μια 

πλήρη/ολοκληρωμένη εμπειρία μαθήματος διαδικτυακά και δωρεάν (Mulder & 

Jansen, 2015). Ωστόσο, κανένας σαφής και απλός ορισμός ενός MOOC δεν είναι 

γενικά αποδεκτός. 

 

 

Εικόνα 6-0-1: Ορισμός του MOOC ( Matthew Plourde licensed CC-BY-ND) 

 

Παρακάτω δίνονται, ενδεικτικά, ορισμοί των MOOCs από διαφορετικές πηγές: 

Ένα διαδικτυακό(online) μάθημα που δεν απαιτεί προγενέστερες γνώσεις για 

παρακολούθηση, μπορεί να είναι προσβάσιμο από οποιονδήποτε έχει σύνδεση στο 

Διαδίκτυο και περιλαμβάνει μεγάλο ή πολύ μεγάλο αριθμό μαθητών/-τριών 

(συνήθως 1.000 ή περισσότεροι) Η επεκτασιμότητα είναι αυτή που κάνει τη διαφορά 

(Porter & Russell, 2015). 
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Ένα διαδικτυακό μάθημα που στοχεύει στην απεριόριστη συμμετοχή και 

ελεύθερη πρόσβαση μέσω του Παγκόσμιου Ιστού. 

Εκτός από τους παραδοσιακούς πόρους μάθησης όπως βίντεο-διαλέξεις, 

αναγνώσεις και τακτικές εργασίες, πολλά MOOCs παρέχουν διαδικτυακές ομάδες 

συζητήσεων (forum), για την υποστήριξη της κοινότητας και την αλληλεπίδραση 

μεταξύ φοιτητών/-τριών, καθηγητών και βοηθών διδασκόντων ("Massive open 

online course ", 2016). 

Οι παραπάνω ορισμοί μπορεί να διαφέρουν έχουν όμως τα εξής κοινά 

χαρακτηριστικά: 

• Μαζικά(Massive): Θεωρητικά είναι σχεδιασμένα για να υποστηρίζουν 

απεριόριστο αριθμό σπουδαστών/-στριών. Αυτό σημαίνει ότι η 

συντήρηση ενός μαθήματος δεν απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια καθώς ο 

αριθμός των σπουδαστών/-στριών αυξάνεται. 

• Ανοικτά(Open): Η πρόσβαση στο μάθημα είναι ελεύθερη και δεν 

προαπαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις, απλά να υπάρχει σύνδεση στο 

διαδίκτυο. 

• Διαδικτυακά(Online): Το μάθημα είναι διαθέσιμο μέσω του 

Διαδικτύου(χρησιμοποιώντας ένα φορητό υπολογιστή (laptop) ή ένα 

σταθερό υπολογιστή (desktop), ή ένα tablet ή κινητό τηλέφωνο. 

• Μαθήματα(Courses): Το περιεχόμενό τους είναι ένα μάθημα δηλαδή μία 

πλήρη εκπαιδευτική διαδικασία οργανωμένη γύρω από συγκεκριμένο 

θέμα μελέτης με διδακτικούς στόχους και περιλαμβάνει το υλικό μελέτης 

και τις εργασίες.   

Επιπλέον χαρακτηριστικά που παρατηρούνται στα περισσότερα MOOCs, όπως 

αναφέρθηκε, είναι ο τρόπος οργάνωσης των μαθημάτων σε εβδομαδιαία συνήθως 

βάση, περιεχόμενο δομημένο σε βιντεοδιαλέξεις ή και ηλεκτρονικά έγγραφα, οι 

δυνατότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης και δικτύωσης πολλών και διαφορετικών 

ανθρώπων που συμμετέχουν στο μάθημα, αντικείμενα μάθησης που είναι 

εξειδικευμένα και δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού με ένα μικρό κόστος.  

6.2.1 Ανοικτή(Open) Εκπαίδευση και MOOCs 

Όπως αναφέρθηκε, τα MOOCs μπορεί να τα δούμε σαν μία μορφή ελεύθερης 

εκπαίδευσης μέσα από πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης. Η αρχική φιλοσοφία 
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των MOOCs είναι να δώσει πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση σε ένα ευρύτερο 

κοινό. Αν και η ιδέα της Ανοικτής Εκπαίδευσης(Open Education) αναφέρεται συχνά, 

δεν συνοδεύεται από μία σαφή περιγραφή της σημασίας του όρου.  

Στη θέση του ορισμού δίνεται παρακάτω ο βασικός στόχος της Ανοικτής 

Εκπαίδευσης: 

Ο στόχος της ανοικτής εκπαίδευσης είναι να αυξήσει την 

πρόσβαση και την επιτυχή συμμετοχή στην εκπαίδευση, 

αφαιρώντας τα εμπόδια και προσφέροντας πολλαπλούς 

τρόπους μάθησης και ανταλλαγής γνώσης. 

Σήμερα, οι βασικότεροι πάροχοι MOOCs προσελκύουν μαθητές/-τριες, κυρίως 

μορφωμένους, που έχουν ήδη κάποιο πτυχίο και εργάζονται. Σημειώνεται ότι 

συμμετέχοντες με περιορισμένη εμπειρία στην ηλεκτρονική μάθηση δυσκολεύονται 

να ολοκληρώσουν ένα μάθημα MOOC. 

6.2.2 Ηλεκτρονική Εκπαίδευση και MOOCs 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες συμβάλλουν στην αύξηση της ανοικτότητας καθώς και 

στην παροχή της απαραίτητης αποτελεσματικότητας και επεκτασιμότητας. Με τα 

MOOCs, η ανοιχτή εκπαίδευση συναντά την ηλεκτρονική εκπαίδευση και 

αντίστροφα. 

Η ηλεκτρονική και μεικτή μάθηση είναι ένας νέος και ευέλικτος τρόπος για την 

εκπαίδευση μιας μεγάλης κλίμακας ατόμων χωρίς να αυξάνεται σημαντικά το 

κόστος. Έτσι, η εκπαιδευτική καινοτομία που προσφέρεται από την ψηφιακή 

τεχνολογία μπορεί να λύσει κρίσιμα θέματα της ανώτατης εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο 

των MOOCs, με τη μαζική τους διάσταση, η σημαντική ψηφιακή καινοτομία 

σχετίζεται με την επεκτασιμότητα πολλών εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ηλεκτρονική εκπαίδευση δεν είναι το ίδιο με 

την ανοικτή εκπαίδευση. Όπως συμβαίνει με τα MOOCs και την ανοικτή 

εκπαίδευση, έτσι με την ηλεκτρονική εκπαίδευση είναι δύσκολο να βρεθεί ένας 

ορισμός αποδεκτός σε ευρεία κλίμακα. Στο πλαίσιο των MOOCs ένα μάθημα 

πρέπει να προσφέρεται εκατό τις εκατό ηλεκτρονικά. Αν όχι τότε είναι μεικτό ή 

υβριδικό μάθημα. 

Καθώς τα MOOCs προσφέρουν την εμπειρία ενός ολοκληρωμένου μαθήματος, 

οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν δωρεάν ένα 

πιστοποιητικό ολοκλήρωσης του μαθήματος. Η απόκτηση ενός επίσημου 
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πιστοποιητικού είναι μια ξεχωριστή διαδικασία. Επομένως μία επίσημη εξέταση δεν 

θεωρείται ως τμήμα του ίδιου του MOOC αλλά ως μετέπειτα αναγνώριση μιας 

σχετικής μαθησιακής εμπειρίας. 

6.2.3 Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και MOOCs 

Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι είναι μαθησιακό υλικό το οποίο διανέμεται 

ηλεκτρονικά και είναι ελεύθερο για όλους. Ελεύθερο για όλους σημαίνει ότι οι 

δημιουργοί του έχουν παραιτηθεί από τα πνευματικά τους δικαιώματα και το 

προσφέρουν με ελεύθερη άδεια ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους. Η 

χρήση αυτή, ανάλογα με την άδεια που έχει δώσει ο δημιουργός, μπορεί να είναι 

μετάφραση, τροποποίηση η επαναχρησιμοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού. Η 

UNESCO (2012) περιέγραψε τους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους ως υλικά 

διδασκαλίας και μάθησης σε οποιαδήποτε ψηφιακή μορφή που διανέμονται από το 

δημόσιο φορέα, αλλά μπορεί να έχουν κυκλοφορήσει με ελεύθερη άδεια χρήσης 

που επιτρέπει την πρόσβαση, τη χρήση, την προσαρμογή και την διανομή από 

τρίτους. Η άδεια ελεύθερης χρήσης είναι ενσωματωμένη στο υπάρχον πλαίσιο 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας όπως αυτά ορίζονται από τις σχετικές 

διεθνείς συμβάσεις και σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία του έργου. 

Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι είναι ένα μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

και δεν αποτελούν πλήρη εκπαίδευση. Χρειάζονται συμπληρωματικά στοιχεία για 

να θεωρηθούν ένα πλήρες μάθημα και για αυτό αποτελούν ένα συστατικό σε ένα 

MOOC. Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι δεν περιλαμβάνουν όλες τις πλευρές της 

ανοικτής εκπαίδευσης αλλά περιορίζονται απλά στη μείωση του κόστους και στην 

αφαίρεση των νομικών βαρών μέσω της ειδικής άδειας που παραχωρούνται. Σε ένα 

MOOC το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να δίνεται ελεύθερα ή να έχει κλειστή άδεια. 

Ένα MOOC μάθημα δεν απαιτεί το μαθησιακό υλικό του να είναι ανοικτοί 

εκπαιδευτικοί πόροι αλλά οι περισσότεροι δημιουργοί MOOCs προτιμούν να 

προσφέρουν το εκπαιδευτικό υλικό ελεύθερα. 

6.3 Ιστορική αναδρομή 

Η εμφάνιση των ανοικτών μαζικών διαδικτυακών μαθημάτων γίνεται το έτος 

2008 με το πρώτο μου μάθημα να προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο της 

Μανιτόμπα του Καναδά με τίτλο “Κοννεκτιβισμός και Συνδετική Γνώση”. Το μάθημα 

σχεδιάστηκε από τους George Siemens και Stephen Dowens τον Αύγουστο του 
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2008. Στο μάθημα γράφτηκαν και παρακολούθησαν δωρεάν 2300 φοιτητές/-τριες 

περίπου. Η ονομασία ΜΟΟC επινοήθηκε από τους David Cormier και Bryan 

Alexander.  Η συμμετοχή σπουδαστών/-στριών ήταν μεγάλη με έντονη 

αλληλεπίδραση και το περιεχόμενο ήταν κατανεμημένο σε διάφορες τοποθεσίες 

που ενώνονταν με συνδέσμους δημιουργώντας ένα δίκτυο (Downes, n.d.). 

Ο Sebastian Thrun, καθηγητής του πανεπιστημίου Stanford και ο Peter Norvig 

διευθυντής Έρευνας της Google, το Σεπτέμβριο του 2011 οργάνωσαν το ΜΟΟC 

μάθημα «Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη». Το μάθημα έγινε μαζικό και 

γράφτηκαν 160.000 σπουδαστές/-στριες από 190 χώρες. 

Στις αρχές του 2012 ξεκίνησε ένα κύμα εμπορικών MOOCs. Ο όμιλος Stanford 

συνεργάστηκε με Coursera (Καθηγητής Daphne Koller και Andrew Ng) και Udacity 

(Sebastian Thrun). Το MIT ξεκινάει εκπαιδευτικά μαθήματα σε μία πλατφόρμα που 

αρχικά ονομάστηκε MITx, και στη συνέχεια έγινε edX σε συνεργασία με το 

Χάρβαρντ. Μέσα από όλα αυτά, πολλά μεγάλα αμερικανικά πανεπιστήμια 

υπέγραψαν συμφωνίες για να ξεκινήσουν μαθήματα στις μεγάλες πλατφόρμες. 

Οι Τάιμς της Νέας Υόρκης ονόμασαν το 2012 ως «Το έτος των MOOCs» 

(Pappano, 2012). Η Αγγλία ίδρυσε την πλατφόρμα Future Learn και η Αυστραλία 

την New South Wales University. Η Future Learn είναι η πρώτη πλατφόρμα για 

MOOCs, που εφαρμόζεται έξω από τα γεωγραφικά όρια της Αμερικής. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτή η πλατφόρμα εμπεριέχει τη συνεργασία άλλων δώδεκα 

πανεπιστημίων του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Το 2013 ήταν ένα δύσκολο έτος για τον νέο τομέα. Διάφοροι πάροχοι 

δημοσίευσαν δεδομένα παρουσιάζοντας υψηλά ποσοστά αποχώρησης, δείχνοντας 

την ακαταλληλότητα των MOOC για να «ελκύουν» φοιτητές/-τριες, τους κινδύνους 

εξαπάτησης και τις συνεχιζόμενες δυσκολίες στην πραγματοποίηση ενός 

εμπορικού μοντέλου εργασίας.  

Ο George Siemens, εμπνευστής και πρωτοστάτης του κοννεκτιβισμού, 

θέλοντας να δηλώσει το μέγεθος της αρνητικής κριτικής που δέχθηκαν τα MOOCs 

ονόμασε το 2013 ως «Το έτος του αντι-MOOC».  

6.4 MOOCs – Παιδαγωγική προσέγγιση 

Τα MOOCs που στηρίζονται στον κοννεκτιβισμό, αποτελούν μια παραδειγματική 

καμπή στον τρόπο με τον οποίο η εκπαίδευση προσεγγίζεται στον 21ο αιώνα. 
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 Τα MOOCs κάνουν χρήση της παιδαγωγικής του κονεκτιβισμού που έχει στόχο 

τη δημιουργία από κοινού κατανόησης σημαντικών θεμάτων μέσα από διάλογο 

δίνοντας στους μαθητές/-τριες ευκαιρίες για καλύτερη κατανόηση των παραπάνω 

θεμάτων (Glance, Forsey, & Riley, 2013). Ο Siemens (2008) αναφέρει ότι η μάθηση 

είναι αποτέλεσμα της λήψης συνδέσεων σε κοινωνικό, εννοιολογικό και 

νευρολογικό επίπεδο και ο Downes (2007) ότι προσλαμβάνεται η μάθηση μέσα από 

τη διασταύρωση δικτύων στα οποία βρίσκεται η γνώση. 

 «... Θα πρέπει να δοκιμάσετε το εκπαιδευτικό υλικό, 

επιλέγοντας μόνο αυτό που θεωρείτε ενδιαφέρον και επίκαιρο, 

δημιουργώντας έτσι μια προσωπική άποψη για τα εκπαιδευτικό 

υλικό» (Downes, 2009a). 

Ο σχεδιασμός του μαθήματος περιλαμβάνει ένα σύμπλεγμα πόρων γύρω από 

ένα αντικείμενο-περιοχή και όχι μια γραμμική παρουσίαση που όλοι οι φοιτητές/-

τριες πρέπει να ακολουθούν. Αυτές οι ιδέες αποτελούν τη βάση «μιας νέας, 

ανερχόμενης θεωρίας» (Siemens G. , 2004).   «Στην καρδιά της, η κοννεκτιβιστική 

θεωρία, όπως αναφέρθηκε, υποστηρίζει ότι η γνώση είναι κατανεμημένη σε ένα 

δίκτυο συνδέσεων. Η γνώση δεν αποκτάται, σαν να ήταν ένα πράγμα. Δεν 

μεταδίδεται, ως κάποιο είδος επικοινωνίας» (Downes, 2011). Ένα περιβάλλον 

βασισμένο στον κοννεκτιβισμό περιλαμβάνει: 

• αυτονομία, 

• επιτρέπει στους μαθητές/-τριες τη μέγιστη δυνατή επιλογή για το πού, 

πότε, πώς, με ποιον και ακόμη τι πρέπει να μάθουν. 

• ποικολομορφία, 

• διασφαλίζει ότι οι μαθητές/-τριες είναι από ένα αρκετά ποικίλο πληθυσμό 

ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο του groupthink  

• openess, 

• φιλοξενεί όλα τα επίπεδα της δέσμευσης, χωρίς εμπόδια. Διασφαλίζει την 

ελεύθερη ροή των πληροφοριών μέσω του δικτύου, και ενθαρρύνει μια 

κουλτούρα κοινής χρήσης. 

• συνεκτικότητα και διαδραστικότητα: η συνεκτικότητα και η 

αλληλεπίδραση είναι η βάση για να υλοποιηθούν τα παραπάνω.  

Η γνώση προκύπτει ως αποτέλεσμα των συνδέσεων. Οι συμμετέχοντες σε ένα 

MOOC προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα με διαφορετικά 
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χαρακτηριστικά και διαφορετικό βαθμό ενεργοποίησης και συμμετοχής. Προτείνεται 

μία μέθοδος για την ταξινόμηση των μαθητών/-τριών σε τέσσερις κατηγορίες: 

completing, auditing, disengaging, sampling. Η κατηγοριοποίηση αυτή θα 

χρησιμεύσει στη μελλοντική σχεδίαση των MOOC (Kizilcec, R. 2013).    

6.5 Πλατφόρμες MOOCs 

Τα πρώτα MOOCs δεν χρησιμοποίησαν κάποια συγκεκριμένη πλατφόρμα. 

Κάποια από αυτά βασίζονταν σε ιστολόγια. Σήμερα, οι περισσότεροι πάροχοι 

MOOCs χρησιμοποιούν μία συγκεκριμένη πλατφόρμα λογισμικού. Κάθε 

εκπαιδευτικό ίδρυμα μπορεί να γίνει πάροχος MOOC, αν αναπτύξει τη δική του 

πλατφόρμα ή χρησιμοποιήσει μία υπάρχουσα ανοιχτή πλατφόρμα. Παρ’ όλα αυτά 

ο αριθμός των παρόχων υπηρεσιών και πλατφορμών ανάπτυξης λογισμικού 

μειώνεται στις μέρες μας. 

Υπάρχουν, από την μία πλευρά, οι Coursera και Udasity που είναι φορείς 

παροχής υπηρεσιών MOOC με τις δικές τους αποκλειστικές πλατφόρμες 

λογισμικού. Αυτοί οι δύο πάροχοι προσφέρουν υπηρεσίες MOOC μαθημάτων σε 

ένα ίδρυμα με την υπογραφή κάποιας σύμβασης και με κάποιο κόστος. Από την 

άλλη πλευρά, η edX είναι μη-κερδοσκοπικός πάροχος που απαιτεί επίσης κάποιου 

είδους σύμβασης. Ωστόσο η edX δημοσίευσε την πλατφόρμα εκμάθησης ως 

λογισμικό ανοικτού κώδικα και έχει τεθεί στη διάθεση ιδρυμάτων ανώτατης 

εκπαίδευσης που επιθυμούν να παρέχουν τα δικά τους MOOCs. (Leontyev & 

Baranov, 2013) 

Υπάρχουν επίσης και άλλοι πάροχοι, όπως το Canvas Network, CourseSites 

από το Blackboard, το P2PU Peer-to-Peer University και το OpenClass, οι οποίοι 

δίνουν την δυνατότητα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα να προσφέρουν τόσο 

MOOC όσο και μη μαζικά διαδικτυακά μαθήματα χωρίς κόστος. 

Ορισμένα δημοφιλή συστήματα διαχείρισης μάθησης (LMS), όπως το Moodle 

και το Sakai, έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για να προσφέρουν μαθήματα MOOC. 

Το Sakai είναι μία πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, ανοικτού κώδικα, που 

χρησιμοποιείται από περισσότερα από 300 ιδρύματα. Δεν αναπτύχθηκε με τα 

MOOCs (δεν υπήρχαν όταν αρχικά δημιουργήθηκε το Sakai), επομένως έχει 

κάποια προβλήματα επεκτασιμότητας επειδή είναι έτοιμα για μια εικονική αίθουσα 

200 περίπου μαθητών/-τριών αλλά όχι για μία τάξη 20.000 ή 200.000 μαθητών/-

τριών. Παρ’ όλα αυτά γίνονται προσπάθειες για να προστεθεί και ο παράγοντας της 
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μαζικότητας στο Sakai καθώς και η ομότιμη αξιολόγηση κ.ά. Το Moodle είναι μία 

άλλη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης ανοικτού κώδικα, που παρουσιάζει τα ίδια 

προβλήματα με το Sakai. Γίνονται προσπάθειες για να γίνει το Moodle. πλατφόρμα 

παροχής MOOC μαθημάτων αλλά οι προσπάθειες αυτές δεν κατάφεραν να 

ξεπεράσουν τους 2000 σπουδαστές/-στριες. (Clancy , 2013) 

Σήμερα υπάρχουν αρκετές πλατφόρμες σε διάφορες χώρες που προσφέρουν 

μαθήματα MOOC. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι έξι καλύτερες πλατφόρμες 

για το 2018 μετά από σχετική έρευνα (The best MOOC Platforms, 2018): 

 

Πίνακας 6.1 

Οι καλύτερες πλατφόρμες MOOCs 

για το 2018 

1 Coursera 

2 edX 

3 FutureLearn 

4 Cognitive Class 

5 iversity 

6 Udasity 

 

Η παραπάνω έρευνα έγινε με κριτήρια τη χρηστικότητα, τη συνέπεια και την 

αξιοπιστία των πλατφορμών. Επιπλέον από την έρευνα αποκλείστηκαν 

πλατφόρμες που δεν πρόσφεραν μαθήματα στην αγγλική γλώσσα, που 

ανακατεύθυναν σε  άλλη πλατφόρμα λειτουργώντας σαν μηχανές αναζήτησης, που 

ήταν σχεδιασμένες αποκλειστικά για εμπορική εκπαίδευση ή που ήταν απλά 

διαδικτυακή επέκταση κάποιου πανεπιστημίου. 

6.6 Ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση των MOOCs 

Τι ορίζουμε ως MOOC είναι κάτι που δεν έχει σταθεροποιηθεί και οι πλατφόρμες 

συνεχώς εξελίσσονται και αλλάζουν. Με βάση τις διαφορετικές διαστάσεις που 

έχουν πάρει τα MOOCs, γίνονται προσπάθειες να ομαδοποιηθούν σε κατηγορίες. 

Έχουν δημιουργηθεί πολλές ταξινομίες, που συνεχώς θα εμπλουτίζονται, χωρίς 

όμως να έχει οριστικοποιηθεί κάποια. Μερικές από τις κατηγορίες παρουσιάζονται 

παρακάτω. (Sanchez-Gordon & Luján-Mora, 2014) 
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6.6.1 Connectivist MOOCs και eXtended MOOCs 

Σύμφωνα με τον δημιουργό τους, τα MOOCs χωρίζονται σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες cMOOCs (Connectivist MOOCs) και xMOOCs (extended MOOCs) που 

είναι και η πιο δημοφιλής κατηγοριοποίηση. 

Η πρώτη μορφή που υλοποιηθήκε είναι το cMOOC. Τα Connectivist MOOC 

σχεδιάζονται με βάση τη θεωρία του κοννεκτιβισμού. Έχουν βασικό άξονα την 

κοινωνική και συνεργατική μάθηση, δίνουν βάρος στην οικοδόμηση της γνώσης 

από τους ίδιους τους μαθητές/-τριες, στην αυτονομία της μάθησης και τη 

δημιουργικότητα. Οι συμμετέχοντες σε ένα μάθημα cMOOC καταλήγουν στο 

προσδοκώμενο αποτέλεσμα μέσω διαλόγου, αλληλεπίδρασης και εξερεύνησης. Η 

μάθηση βασίζεται στην ανάπτυξη ενός δικτύου γνώσης και προκύπτει με τον 

διαμοιρασμό της πληροφορίας και τη χρήση της τεχνολογίας επικοινωνιών. Ένα 

cMOOC έχει, για την ηλεκτρονική μάθηση, την ίδια φιλοδοξία με τον παγκόσμιο 

ιστό.  

Μαθήματα που ανήκουν στην κατηγορία των cMOOCs έχουν προσφέρει οι 

George Siemens, Stephen Downes, Dave Cormier και Jim Groom όπως 

διαφορετικές εκδοχές του “Connectivism and connective Knowledge” (κωδικοί 

CCK08, CCK09, CCK11, CCK12), “Learning and Knowledge Analytics” (κωδικοί 

LAK11, LAK12) και “Change: Education Learning and Technology” (κωδικός 

Change11) (Milligan, Littlejohn, & Margaryan, 2013).  

To xMOOC αντιπροσωπεύει το eXtended MOOC και επικεντρώνεται στην 

επεκετασιμότητα. Τα xMOOC είναι ο πιο δημοφιλής τύπος MOOC. Προσφέρονται 

μέσω εμπορικών ή ημιεμπορικών πλατφορμών, όπως Coursera, edX και Udacity. 

Αυτά τα MOOC βασίζονται σε μία παραδοσιακή πανεπιστημιακή διδασκαλία. Έτσι 

οργανώνονται γύρω από έναν κεντρικό εκπαιδευτή και ένα βασικό πρόγραμμα 

σπουδών χρησιμοποιώντας κυρίως προ-εγγεγραμμένες βιντεοδιαλέξεις και κουίζ 

χωρίς να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη δικτύωση. Επίσης τα μαθήματα αυτά 

χρησιμοποιούν ελάχιστο περιεχόμενο έξω από τη δική τους πλατφόρμα. 

Μία αξιόλογη διαφορά μεταξύ ενός cMOOC και ενός xMOOC είναι ποιος τα έχει 

υλοποιήσει. Ένα cMOOC υλοποιείται από μεμονωμένους εκπαιδευτές οι οποίοι 

σχεδιάζουν και διαχειρίζονται το μάθημα. Ένα xMOOC προσφέρεται συνήθως από 

ένα ή περισσότερα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και, σε ορισμένες 

περιπτώσεις από μία εμπορική επιχείρηση. (Morrison, 2013). 
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6.6.2 To μοντέλο Market/Open/Dewey  

Μία δεύτερη ταξινόμηση, βασίζεται στον προσανατολισμό των μαθημάτων 

σύμφωνα με τα εξής κριτήρια: 

1. κερδοσκοπικά – μη κερδοσκοπικά 

2. Μάθηση ως παρουσίαση περιεχομένου – Βιωματική μάθηση 

Σύμφωνα με αυτή τη προσέγγιση τα MOOCs χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 

Προσανατολισμένα στην αγορά, προσανατολισμένα στους ανοικτούς πόρους και 

βασισμένα στη θεωρία του Dewey. 

Τα MOOC με γνώμονα την αγορά είναι εκείνα που δημιουργούνται με στόχο την 

επίτευξη οικονομικού οφέλους(κερδοσκοπικά) υπό την προϋπόθεση ότι η μάθηση 

είναι θέμα παροχής εκπαιδευτικού περιεχομένου. Τα MOOC ανοικτών πόρων είναι 

εκείνα που δεν έχουν τον οικονομικό στόχο του προηγούμενου τύπου αλλά έχουν 

την πεποίθηση ότι η μάθηση είναι θέμα παροχής εκπαιδευτικού περιεχομένου(μη-

κερδοσκοπικά με παρουσίαση περιεχομένου). Αυτά τα MOOC δημοσιεύουν 

ανοικτά αδειοδοτημένα περιεχόμενα που μπορεί ο καθένας να τα χρησιμοποιήσει 

να τα επεξεργαστεί και να τα επανεκδώσει. Τα MOOC Dewey απορρίπτουν τόσο 

την ιδέα της εμπορικότητας όσο και την παροχή εκπαιδευτικού περιεχομένου(μη- 

κερδοσκοπικά με βιωματική μάθηση). Αντίθετα μοιράζονται το παιδαγωγικό όραμα 

του Dewey ότι η μάθηση είναι συμφραζόμενη και συμβαίνει μέσω των προσωπικών 

εμπειριών των ανθρώπων (Reich, 2012). 

  

Εικόνα 6-2: Το μοντέλο DEWEY 
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6.6.3 Ταξινόμηση κατά Lane 

Αυτή η ταξινόμηση οργανώνει τα μαθήματα MOOC σε τρεις τύπους ανάλογα με 

την έμφαση που δίνουν σε ένα από τα τρία βασικά στοιχεία: το δίκτυο που έχει 

δημιουργηθεί (βασισμένα στο δίκτυο) οι δραστηριότητες που γίνονται (βάσει 

δραστηριοτήτων) ή το κοινόχρηστο περιεχόμενο (βάσει περιεχομένου). 

Τα MOOC με βάση το δίκτυο είναι τα πρώτα που δημιουργήθηκαν. Δεν 

επικεντρώνονται στη παροχή γνώσεων ή την απόκτηση δεξιοτήτων, αλλά στις 

σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των συμμετεχόντων. Οι παραδοσιακές τεχνικές 

αξιολόγησης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτούς τους τύπους MOOC. 

Τα MOOC με βάση τις δραστηριότητες επικεντρώνονται στην απόκτηση 

ορισμένων δεξιοτήτων με την άσκηση δραστηριοτήτων. Η δημιουργία μιας 

κοινότητας μαθητών/-τριών εξακολουθεί να είναι σημαντική για την ανταλλαγή 

γνώσεων και την αμοιβαία βοήθεια μεταξύ των συμμετεχόντων, αλλά δεν είναι ο 

κύριος μηχανισμός. 

Τα MOOC με βάση το περιεχόμενο δίνουν προτεραιότητα στην απόκτηση και 

διανομή περιεχομένου. Η δημιουργία μιας κοινότητας μαθητών/-τριών έρχεται σε 

δεύτερο επίπεδο και ένας σπουδαστής μπορεί να περάσει το μάθημα χωρίς να 

απευθυνθεί σε άλλους σπουδαστές/-στριες. Παραδοσιακή αξιολόγηση 

χρησιμοποιώντας ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και αξιολογήσεις από ομότιμους 

χρήστες χρησιμοποιούνται λόγω του μεγάλου αριθμού σπουδαστών/-στριών που 

μπορούν να εγγραφούν σε μία σειρά μαθημάτων αυτού του τύπου (Lane, 2012). 

 

Εικόνα 6-3:Ταξινόμηση της Lisa Lane 
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6.6.4 Ταξινόμηση κατά Clark 

Μία άλλη ταξινόμηση χωρίζει τα MOOCs σε κατηγορίες, ανάλογα με την 

παιδαγωγική τους. Με βάση την ταξινόμηση αυτή, που αναφέρεται παρακάτω, ένα 

μάθημα MOOC μπορεί να ανήκει σε περισσότερες από μία κατηγορίες. (Clark D. , 

2013) 

Transfer MOOCs: Στην περίπτωση αυτή, υπάρχοντα ήδη μαθήματα 

μεταφέρονται σε μία ΜΟOC πλατφόρμα με την παιδαγωγική παραδοχή ότι είναι 

καθοδηγούμενα από το δάσκαλο. Τα MOOC αυτά βασίζονται συνήθως στο όνομα 

του ακαδημαϊκού ιδρύματος ή καθηγητή για να προσελκύσουν μαθητές/-τριες. 

Made MOOCs: Είναι περισσότερο ποιοτικά και προσανατολισμένα στην τυπική 

μάθηση. Χρησιμοποιούν καινοτόμες μεθόδους και μαθησιακό υλικό τους είναι πιο 

ελκυστικό για τους μαθητές/-τριες. Υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση και 

αξιολόγηση και είναι σχεδιασμένα για την επαγγελματική εκπαίδευση. 

Synch MOOCs: Τα σύγχρονα MOOC έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία αρχής 

και λήξης του μαθήματος και έχουν προκαθορισμένες προθεσμίες για την εκπόνηση 

εργασιών και την αξιολόγηση. 

Asynch MOOCs: Σε αντίθεση με τα σύγχρονα, τα ασύγχρονα MOOC δεν έχουν 

ημερομηνίες αρχής και λήξης του μαθήματος ούτε χρονικούς περιορισμούς για την 

παράδοση των εργασιών. 

Adaptive MOOCs: αυτά παρέχουν ατομική μάθηση μέσω δυναμικής 

αξιολόγησης και συλλογής δεδομένων, με χρήση αλγορίθμων, κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων. Δεν παρέχουν ένα γραμμικό τρόπο μάθησης αλλά κάθε 

εκπαιδευόμενος μπορεί να διαλέξει τη δική του προσωπική διαδρομή 

ακολουθώντας συνδέσμους, 

Group MOOCs: Σε αυτά δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στη συνεργατική μάθηση 

με μικρές ομάδες σπουδαστών/-στριών και έχουν στόχο τη διατήρηση του αριθμού 

των συμμετεχόντων. 

Connectivist MOOCs: Εδώ δίνεται έμφαση στη δημιουργία ενός δικτύου 

ομότιμων σπουδαστών/-στριών όπου η γνώση δε μεταδίδεται, αλλά οικοδομείται 

μέσα από κοινωνικές συζητήσεις και εμπειρίες. 

Mini MOOCs: Είναι μαθήματα με μικρότερη διάρκεια που καλύπτουν λιγότερο 

περιεχόμενο και κάποιες δεξιότητες και είναι κατάλληλα για συγκεκριμένους τομείς 

και σαφείς μαθησιακούς στόχους.  
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6.7 MOOCs – Σύγχρονες τάσεις 

Τα MOOC βρίσκονται σε διαρκή εξέλιξη και όπως αναφέρθηκε αποτελούν ένα 

πεδίο πειραματισμού των εκπαιδευτών με στόχο τη βελτίωση της μάθησης και της 

εμπειρίας των σπουδαστών/-στριών/στριών. Με αυτό τον τρόπο έχουν προκύψει 

νέες παραλλαγές μερικές από τις οποίες απέχουν αρκετά από την αρχική ιδέα αλλά 

ωστόσο αναγνωρίζουν τις βασικές αρχές. 

Έτσι μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα παρακάτω: 

• BOOC (Big Open Online Course): Ο τύπος αυτός προσφέρει τα περισσότερα 

πλεονεκτήματα ενός MOOC, αλλά με περισσότερη διαδραστικότητα γιατί ο 

αριθμός εγγραφής των φοιτητών/-τριών περιορίζεται σε 500 (Hickey, 2014).  

• COOC (Community Open Online Course): συνήθως είναι μικρής κλίμακας μη-

κερδοσκοπικού χαρακτήρα μαθήματα που απευθύνονται σε κοινότητες οι 

οποίες ενδιαφέρονται να αποφασίσουν το περιεχόμενο συγκεκριμένων θεμάτων 

και να αναπτύξουν το δικό τους τρόπο μάθησης. Συνήθως βασίζεται σε 

συνεισφορές άτυπων εκπαιδευτών με ή χωρίς διδακτική εμπειρία (Comrie, 

2013). 

• DOCC (Distributed Online Collaborative Course): βασίζεται στην ιδέα ότι η 

γνώση μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με τη μη χρησιμοποίηση ενός κεντρικού 

μοναδικού αναλυτικού προγράμματος διότι η εμπειρογνωμοσύνη διανέμεται σε 

όλους τους συμμετέχοντες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ένα DOCC, σε 

αντίθεση με ένα MOOC, οργανώνεται γύρω από ένα κεντρικό θέμα χωρίς 

πρόγραμμα σπουδών. Τα ίδια βασικά μαθήματα διδασκαλίας διανέμονται στους 

φοιτητές/-τριες σε διαφορετικά ιδρύματα, όπου η χρήση των κοινών μαθησιακών 

υλικών μπορεί να διαφέρει. Ένα παράδειγμα είναι το μάθημα "Φεμινισμός και 

Τεχνολογία" που προσφέρεται το φθινόπωρο του 2013 σε 17 κολέγια των ΗΠΑ 

(Jaschik, 2013).  

• MOOR (Massive Open Online Research): Είναι κατά βάση ένα MOOC που δίνει 

μεγαλύτερη έμφαση στην έρευνα και επιτρέπει στους σπουδαστές/-στριες να 

συνεργάζονται με ένα πρακτικό τρόπο και να βελτιώνουν σημαντικά τα 

μαθησιακά τους αποτελέσματα. Ένα παράδειγμα είναι το μάθημα 

"Bioinformatics Algorithms" (“Αλγόριθμοι Βιοπληροφορικής”) που προσέφερε ο 

Pavel Pevzner από το Πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο μέσω της Coursera. Τα 

μαθήματα αυτά δίνουν στους σπουδαστές/-στριες την ευκαιρία να εργαστούν σε 
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ερευνητικά έργα(projects) υπό την καθοδήγηση επιστημόνων από διαφορετικές 

χώρες (Hosler, 2014). 

• POOC (Personalized Open Online Course): εστιάζουν στη χρήση της 

τεχνολογίας για την ανάλυση των στοιχείων που χαρακτηρίζουν το προφίλ 

μάθησης των σπουδαστών/-στριών και αναλύουν την παραγωγή αυτών στον 

κοινωνικό ιστό για τη δημιουργία εξατομικευμένων μαθησιακών μονοπατιών και 

για την απόκτηση στοιχείων αξιολόγησης και ανάδρασης στη μαθησιακή 

διαδικασία (Zapata-Ros, 2013). 

• SMOC (Synchronous Massive Online Course): σε αυτά τα MOOC οι διαλέξεις 

μεταδίδονται ζωντανά. Ως εκ τούτου, οι φοιτητές/-τριες στο διαδίκτυο πρέπει να 

εγγραφούν ταυτόχρονα με τους κανονικούς φοιτητές/-τριες στην 

πανεπιστημιούπολη. Σε αντίθεση με ένα MOOC, ένα SMOC επικεντρώνεται στο 

να αυξήσει τη συμμετοχή των σπουδαστών/-στριών, να οικοδομήσει μια έννοια 

κοινότητας μεταξύ των μαθητών/-τριών και να καταστήσει την τάξη να 

αισθάνεται προσωπική για όλους τους συμμετέχοντες. Οι μαθητές/-τριες 

ενθαρρύνονται να υποβάλλουν ερωτήσεις και να αλληλεπιδρούν με εκπαιδευτές 

και συμμαθητές/-τριες μέσω διαδραστικών χώρων συζήτησης (chat rooms). Ένα 

παράδειγμα είναι το μάθημα "Εισαγωγή στην Ψυχολογία" του Samuel Gosling 

και του James Pennebaker που προσφέρεται το φθινόπωρο του 2013 στο 

Πανεπιστήμιο του Τέξας-Ώστιν σε 1.500 φοιτητές/-τριες που εγγράφονται με 

κόστος εγγραφής 600€ περίπου (Straumsheim, 2013). 

• SPOC (Self-Paced Online Course): τα μαθήματα αυτά είναι ανοικτά για εγγραφή 

χωρίς περιορισμούς, πράγμα που σημαίνει ότι οι μαθητές/-τριες μπορούν να 

ενταχθούν στο μάθημα ανά πάσα στιγμή, να εργαστούν ανεξάρτητα και να το 

ολοκληρώσουν με ευέλικτο ρυθμό. Σε αυτά τα μαθήματα, οι μαθητές/-τριες 

έχουν περιορισμένη ή καθόλου αλληλεπίδραση με τον δάσκαλο και άλλους 

μαθητές/-τριες. Με αυτό τρόπο λειτουργούν τα μαθήματα στην πλατφόρμα 

Udacity (Sangrá, 2013). 

• SPOC (Small Private Online Course): όπως υποδηλώνει και η ονομασία του, 

δέχεται περιορισμένο αριθμό φοιτητών/-τριών ακολουθεί την ίδια δομή με ένα 

MOOC. Περιορίζεται, με αυτό τον τρόπο η μαζικότητα και μειώνεται σημαντικά 

η δυνατότητα για διδασκαλία και αξιολόγηση μεγάλου αριθμού μαθητών/-τριών 

με διαφορετικό υπόβαθρο. Η επιλογή των φοιτητών/-τριών γίνεται μέσα από 
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συγκεκριμένη διαδικασία για μία πιο προσαρμοσμένη εμπειρία. Τα SPOC έχουν 

επίσης περισσότερες δυνατότητες κερδοφορίας και ενδέχεται να έχουν 

σχεδιαστεί ειδικά για να προσφέρονται σε εταιρικούς πελάτες (Coughlan, 2013). 

6.8 Τα MOOCs στην Ελλάδα 

Ένα σημαντικό έργο, που προσεγγίζει την ανοικτή μάθηση, έχει γίνει στην 

Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και είναι γνωστό με το όνομα «Ανοικτά Ακαδημαϊκά 

Μαθήματα». Το έργο αυτό έχει γίνει με συμμετοχή ακαδημαϊκών ιδρυμάτων όπως 

πανεπιστήμια και ΤΕΙ που παρέχουν μαθήματα που διδάσκονται σε διάφορες 

σχολές τους. Τα μαθήματα προσφέρονται μέσω διαδικτύου, είναι δωρεάν και 

ελεύθερης πρόσβασης με μεγάλη η συμμετοχή  από την από την Ελληνική 

ακαδημαϊκή κοινότητα. Τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα δεν έχουν στήριξη από 

διδάσκοντες και δεν υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού μετά την 

ολοκλήρωση της παρακολούθησης. Επιπλέον δεν ανήκουν σε πρόγραμμα 

εκπαίδευσης από απόσταση ούτε είναι κάποιο πρόγραμμα σπουδών της ανώτατης 

εκπαίδευσης. Μπορεί να τα παρακολουθήσει οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να 

διευρύνει τις γνώσεις του. Το έργο αυτό έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα που 

ονομάζεται OpenDelos για την ανάρτηση, διαχείριση και αναζήτηση πολυμεσικού 

υλικού που αφορά διαλέξεις μαθημάτων που διδάσκονται στα Πανεπιστήμια. Η 

πλατφόρμα OpenDelos υλοποιεί εργαλεία για να υποστηρίξει την: 

• Παραγωγή βιντεοδιαλέξεων. 

• Επεξεργασία υλικού βίντεο και παρουσιάσεων. 

• Διάθεση μέσω εμπλουτισμένου συστήματος αναπαραγωγής (player). 

Το υλικό των διαλέξεων οργανώνεται σε μαθήματα και είναι προσβάσιμο από 

τους χρήστες μέσω της πλατφόρμας Open eClass. (Τσιάτσος, 2015) 

Η πλατφόρμα Open eClass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης 

Ηλεκτρονικών Μαθημάτων που αναπτύχθηκε και συντηρείται από το Ελληνικό 

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) και προσφέρεται δωρεάν στην πρωτοβάθμια, 

δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι λογισμικό ανοικτού κώδικα, με 

ελεύθερη διανομή και έχει σκοπό την ενίσχυση και υποστήριξη της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Η πλατφόρμα, ακολουθώντας τις νέες τάσεις, έχει στόχο να 

ενσωματώσει στη εκπαιδευτική διαδικασία νέες τεχνολογίες καθώς και την ορθή και 

αποτελεσματική χρήση του διαδικτύου.  
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Το 2015 ιδρύθηκε το κέντρο ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων Μathesis από 

το τμήμα του πανεπιστημιακών εκδόσεων Κρήτης (ΠΕΚ) που προσφέρει, με βάση 

τα διεθνή πρότυπα, δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα σε φοιτητές/-τριες  και 

επαγγελματίες. 

Τα μαθήματα που προσφέρονται από το Μathesis δεν προέρχονται μόνο από 

το πανεπιστήμιο της Κρήτης αλλά ο στόχος των δημιουργών του είναι να 

προσελκύουν καθηγητές από όλα τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας. Το 

Μathesis έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και όλα τα μαθήματα του προσφέρονται 

σε χρονική διάρκεια κάποιων εβδομάδων συνήθως 5 έως 6. Μετά το τέλος της 

παρακολούθησης δίνεται η δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού με κάποιο μικρό 

κόστος αλλά δεν δίνεται βεβαίωση απλής παρακολούθησης. Τα μαθήματα 

αποτελούν προέκταση των ακαδημαϊκών συγγραμμάτων και χρησιμοποιούνται οι 

ειδικοί χώροι για να γίνονται οι βιντεοδιαλέξεις. Υπάρχουν και μαθήματα που 

διανέμονται ως απλή αυτομελέτη δηλαδή μπορεί κάποιος να συνδεθεί και να 

μελετήσει το περιεχόμενο τους χωρίς να εκπονεί εργασίες. 

Η πορεία των ΜΟΟCs στην Ελλάδα γίνεται με σταθερά βήματα και τα ελληνικά 

πανεπιστήμια συνεχώς αυξάνουν τον αριθμό των μαθημάτων που προσφέρουν 

ελεύθερα στο διαδίκτυο συμβάλλοντας έτσι και στη Δια Βίου Μάθηση. 

6.9 Κριτικές και Προβληματισμοί για τα MOOCs 

Τα MOOCs, είναι κάτι νέο και καινοτόμο στην εκπαιδευτική διαδικασία και είναι 

φυσικό να βρίσκονται υπό αμφισβήτηση. Είναι πολύ νωρίς, καθώς ακόμη 

εξελίσσονται, για να έχουμε ουσιαστικά στοιχεία για τον τρόπο που μαθαίνουν οι 

χρήστες των MOOCs αλλά και αν αξιοποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που 

ενδέχεται να αποκτήσουν από αυτή τη μαθησιακή διαδικασία(Παπαδάκης & 

Καλογιαννάκης, 2014).  

Παρακάτω αναφέρουμε μειονεκτήματα και σημεία προβληματισμού σε σχέση με 

τα MOOCs. 

Ένα σημείο προβληματισμού έχει να κάνει με την εξατομίκευση της διδασκαλίας. 

Τα μαθήματα MOOC είναι μαζικά και εγγράφονται σε αυτά πολλοί σπουδαστές/-

στριες που ο καθένας έχει μία σύνδεση στο διαδίκτυο και είναι πρακτικά αδύνατον 

για τον εκπαιδευτικό να απαντά ατομικά σε κάθε εκπαιδευόμενο. Δίνεται 

μεγαλύτερο βάρος στην επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ των σπουδαστών/-

στριών αλλά και τον σχεδιασμό του μαθήματος (Pappano, 2012) έτσι ώστε οι 
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χρήστες ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν ομάδες συζητήσεων δίνοντας ένα πιο 

προσωπικό στυλ στη μάθησή τους περιορίζοντας τη μαζικότητα. Επιπλέον ο 

παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας είναι πιο προσιτός στους μαθητές/-τριες γιατί 

πολύ πιθανόν να μαθαίνουν πιο εύκολα. 

Ένα μάθημα MOOC είναι σχεδιασμένο για χρήση μέσω διαδικτύου. Επομένως, 

οι χρήστες θα πρέπει να έχουν ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες για να μπορούν 

να συμμετέχουν σε κάποιο μάθημα MOOC. Η παράμετρος αυτή αντιμετωπίζεται 

αρνητικά σε ότι αφορά τις ίσες ευκαιρίες στην πρόσβαση. Πρόσθετα, η εκπαιδευτική 

διαδικασία εξαρτάται άμεσα από τη σωστή λειτουργία του υπολογιστή και του 

Διαδικτύου δηλαδή η μάθηση είναι άμεσα εξαρτώμενη από την τεχνολογία. 

Οποιαδήποτε δυσλειτουργία του υπολογιστή ή του Διαδικτύου παρεμποδίζει τη 

διαδικασία της μάθησης και δημιουργεί προβλήματα στην εξέλιξη και την 

ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Ένα άλλο μειονέκτημα έχει να κάνει με το ρόλο του εκπαιδευτικού. Ο 

εκπαιδευτικός δεν αποτελεί πλέον το κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας και πολλά 

μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας φέρουν επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο 

τα MOOCs θα αντικαταστήσουν την πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία μαθητή 

εκπαιδευτικού και σε ποιο βαθμό ο ρόλος του εκπαιδευτικού θα υποβαθμιστεί 

δίνοντας στους μαθητές/-τριες τη δυνατότητα να είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για τη 

μάθηση τους. 

Η αξιολόγηση και η αυτοαξιολόγηση είναι ένα σημαντικό κομμάτι της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι όμως και μία από τις προκλήσεις που έχουν να 

αντιμετωπίσουν τα MOOCS. Ερωτήματα δημιουργούνται για το πώς η αξιολόγηση 

σε ένα μάθημα MOOC θα μπορέσει να δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα. Θα 

μπορούν οι χρήστες, χωρίς καμία επιτήρηση, να δίνουν τα τεστ αξιολόγησης με 

εντιμότητα έτσι ώστε να αποτιμάται η γνώση τους και να οδηγούνται στην απόκτηση 

πιστοποιητικού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  

Συμπεράσματα και Προοπτικές 

7.1 MOOC –Συμπεράσματα Προοπτικές 

Λόγω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος των MOOCs, η έννοια του MOOC 

επεκτάθηκε ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Πολλά πανεπιστήμια και ιδιωτικοί φορείς 

έχουν αγκαλιάσει τα MOOCs ως το μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτή η 

δημοτικότητα έχει οδηγήσει στην εμφάνιση διαφορετικών μορφών MOOCs. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, η αρχική ιδέα έχει παραμορφωθεί. Σε άλλες περιπτώσεις, 

κατέστη δυνατή η χρήση των MOOCs σε περιβάλλοντα διαφορετικά από τα αρχικά 

που δημιουργήθηκαν. Αν και δεν είναι τόσο σαφής ο ακριβής ορισμός ενός MOOC,  

στο κεφάλαιο 6 έγινε προσπάθεια να  διευκρινιστεί τι είναι MOOC. 

Τα μοντέλα και μορφές του MOOC έχουν αλλάξει από τότε που αναδείχτηκαν 

τα connectivist MOOC (cMOOCs) το 2008. Αυτές οι αλλαγές οφείλονται στην 

πρόοδο των ψηφιακών τεχνολογιών και στα θετικά αποτελέσματα που 

επιτεύχθηκαν από τα MOOC. Ο όρος "connectivist" MOOC χρησιμοποιήθηκε για 

να ορίσει παιδαγωγικές προσεγγίσεις όπου ατομικά-οδηγούμενοι σπουδαστές/-

στριες συνεργάζονται με άλλους σπουδαστές/-στριες και εκπαιδευτές σε δικτυακά 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. (Rosselle, Caron, & Hautte, 2014).  

Με την πάροδο του χρόνου, τα αρχικά cMOOCs άλλαξαν σε πιο αποδεκτά 

μοντέλα: τα xMOOCs. Από το 2012, αυτά τα ελεύθερα και ως επί το πλείστων χωρίς 

πιστοποίηση μαθήματα έχουν προσελκύσει πολλά πανεπιστήμια και ιδρύματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστεύουν ότι τα MOOC μαθήματα μπορούν να 

ενισχύσουν τη φήμη τους για εκσυγχρονισμό και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη 

πέρα από τα φυσικά τους σύνορα. Περαιτέρω αλλαγές προκλήθηκαν από την 

ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας, η οποία οδήγησε στην εμφάνιση διαφορετικών 

τύπων και μορφών των MOOC. 

Τα MOOC, ως η τελευταία φάση εξέλιξης της ανοιχτής εκπαίδευσης, έχουν 

αλλάξει ραγδαία και γίνονται όλο και περισσότερο ετερογενή όσον αφορά τους 

τύπους μαθημάτων που παρέχουν καθώς και για στην παροχή περισσότερων 

εξατομικευμένων μαθημάτων. Αυτές οι εξελίξεις ανταποκρίνονται στους στόχους 
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των ιδρυμάτων της ανώτερης εκπαίδευσης. Αν και υπάρχουν διάφορες 

προσεγγίσεις για να ταξινομηθούν τα MOOC, με διαφορετικά κριτήρια ταξινόμησης 

κάθε φορά (Rosselle, Caron, & Hautte, 2014), δεν είναι βέβαιο ποια ταξινόμηση 

είναι πιο πρακτική και λειτουργική για τους ενδιαφερόμενους. Για παράδειγμα, ποιο 

είδος MOOC θα είναι η καλύτερη επιλογή για σπουδαστές/-στριες με διαφορετικές 

προτεραιότητες ή/και υπόβαθρα; Ομοίως, είναι καλό να γνωρίζουμε ποια μορφή 

MOOC θα μπορούσε να είναι κατάλληλη για συγκεκριμένο περιεχόμενο μαθήματος 

και/ή αντικείμενου.  

Επιπλέον, είναι επίσης πολύτιμο για τους παρόχους MOOC και τα ιδρύματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να γνωρίζουν τις βασικές διαφορές και τις λειτουργίες 

των υφιστάμενων τύπων MOOC προκειμένου να αναπτύξουν MOOC για 

διαφορετικές ομάδες μαθητών/-τριών με ποικίλες απαιτήσεις και υπόβαθρα. Τέλος, 

είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει ένας τύπος MOOC, αλλά πολλοί 

διαφορετικοί τύποι με διάφορες παιδαγωγικές δομές και βαθμούς ανοικτότητας  και 

μαζικότητας. Έτσι, οι καταναλωτές, οι πάροχοι και οι ερευνητές των MOOC θα 

πρέπει να γνωρίζουν τα διακριτά χαρακτηριστικά των MOOC (δηλαδή, ανοικτότητα 

και μαζικότητα), τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαφορετικές επιλογές, 

αρχές σχεδιασμού και αξιολογήσεις. 

Το φαινόμενο MOOC θα συνεχίσει να εξελίσσεται, όμως, μόνο οι ισχυρότεροι 

τύποι MOOC θα επιβιώσουν. Με ισχυρότερους, εννοούμε εκείνους που 

επιτυγχάνουν τον στόχο της παροχής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε άτομα με ένα 

οικονομικά βιώσιμο μοντέλο. 

Τέλος, εάν τα MOOC πρόκειται πραγματικά να αλλάξουν την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, θα πρέπει να σπάσουν κάποια σημαντικά εμπόδια πρώτα. Τα εμπόδια 

αυτά σχετίζονται με την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και τον ψηφιακό αλφαβητισμό, το 

κόστος, το γλωσσικό φράγμα και τη διαδικτυακή πρόσβαση σε όλους χωρίς 

διακρίσεις. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει το αντικείμενο μιας μελλοντικής 

έρευνας. 

 

7.2 Συμπεράσματα-Συζήτηση για εκμάθηση προγραμματισμού 

Η εκμάθηση του προγραμματισμού έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια με 

την βοήθεια, ωστόσο, της εξέλιξη της τεχνολογίας. Τείνει να γίνει πιο 

μαθητοκεντρική και εξατομικευμένη. Πολλοί, βέβαια, είναι και οι παράγοντες που 
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επηρεάζουν και καθορίζουν την έκβαση μίας διδακτικής ώρας. Παράγοντες όπως: 

το στυλ διδασκαλίας που χρησιμοποιεί ο διδάσκοντας, ο ρόλος και ο βαθμός 

καθοδήγησης των μαθητών/-τριών, τα διαθέσιμα μέσα, οι διδακτικές πρακτικές, η 

αρχική γλώσσα που χρησιμοποιείται για  να διδαχθούν εισαγωγικές έννοιες του 

προγραμματισμού, οι εκδόσεις των γλωσσών προγραμματισμού, το υπόβαθρο των 

μαθητών/-τριών κ.ά. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην επιστήμη των 

υπολογιστών είναι οι εκπαιδευτές να μπορούν να καθοδηγούν τους μαθητές/-τριες 

τους μέσω της διαδικασίας επίλυσης προβλήματος.  

Επίσης, η συνεργατική μάθησης υπέδειξε θετικά αποτελέσματα κατά την 

εφαρμογή της. Έχουν πραγματοποιηθεί κάποιες έρευνες σχετικά με τις τεχνολογίες 

ηλεκτρονικής συνεργασίας (Hübscher-Younger & Narayanan, 2003). Από 

μεθοδολογική άποψη, η χρήση λογισμικού (groupware) για τη μελέτη συνεργατικής 

μάθησης έχει πολλά πλεονεκτήματα. Οι Taneva et al. (2004) αναφέρουν ότι ο 

υπολογιστής διαμεσολαβεί σε όλες τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των σπουδαστών/-

στριών. Συνεπώς, καταγράφοντας, διατηρείται ένα πλήρες αρχείο αυτής της 

αλληλεπίδρασης.  

Ένα άλλο πλεονέκτημα μιας τέτοιας προσέγγισης είναι ότι επιτρέπει μια 

λεπτομερή, μηχανικά αναγνώσιμη εγγραφή της αλληλεπίδρασης των μαθητών/-

τριών με τα υλικά αναφοράς που χρησιμοποίησαν. Τέλος, η πρόσφατη άνοδος της 

επικοινωνίας άμεσων μηνυμάτων (instant messaging – IM) μεταξύ φοιτητών/-τριών 

όλων των ηλικιών έχει δώσει τη δυνατότητα δημιουργίας συστημάτων ομαδικής 

μάθησης μεταξύ των μαθητών/-τριών, τα οποία είναι πιθανό να γίνουν αποδεκτά 

από τη σημερινή γενιά φοιτητών/-τριών. 

Η παρουσίαση των βασικών τρόπων διδασκαλίας και των νέων διδακτικών 

εργαλείων δείχνει πως η χρήση θεμελιωδών εννοιών, που είναι δυσνόητες από 

τους μαθητές/-τριες, γίνεται με προγραμματιστικά εργαλεία σχετικά με τη διαδικασία 

επίλυσης προβλημάτων. Τα αντικείμενα που αποτελούν τα βασικά πεδία μελέτης 

είναι: 

• οι διαδικασίες μεταλαμπάδευσης ικανοτήτων, όσον αφορά την επίλυση 

προβλημάτων σε γνωστικές περιοχές  

• και η αρωγή του προγραμματισμού, όσον αφορά την ανάπτυξη 

ικανοτήτων υψηλού επιπέδου (Clements 1987˙ Kagan 1989˙ Mayer, 
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Dyck & Vilberg 1989˙ Kurland et al. 1989˙ Palumbo & Reed 1991˙ Ennis 

1994˙ Pirolli & Recker 1994) 

Εξίσου σημαντικό είναι ότι έχει τεθεί ως δευτερεύουσα προτεραιότητα η 

διδακτική και η διδασκαλία της Πληροφορικής. Ωστόσο, αναγνωρίζεται ως αναγκαία 

σε οικουμενικό επίπεδο, αποσκοπώντας στην δραστηριοποίηση των Τεχνολογιών 

Πληροφορίας και Επικοινωνιών, όσον αφορά την ευρεία διδακτική διαδικασία. Πιο 

συγκεκριμένα, η παιδαγωγική σημασία της διδασκαλίας του προγραμματισμού Η/Υ 

αμφισβητείται ιδιαίτερα από μαθητές/-τριες γυμνασίου και λυκείου. Επιπλέον, 

υποστηρίζεται η παραγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων μέσω της 

χρησιμοποιουμένης επιχειρηματολογίας, η οποία βασίζεται στα πλέον καινοτόμα 

και συνήθη πακέτα λογισμικού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε σε επτά νομούς της χώρας και έλαβαν μέρος 83 καθηγητές 

Πληροφορικής Λυκείου (Τζιμογιάννης, 2002α). Το αποτέλεσμά της υπέδειξε τον 

δευτερεύοντα σκοπό του Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής, όπου η 

εκμάθηση των αρχών προγραμματισμού αξιολογήθηκε ως τέτοιος από 2 στους 3 

καθηγητές.  

Επιπρόσθετα, προκύπτουν κάποια χαρακτηριστικά, από την περιγραφή των 

εκπαιδευτικών προγραμματιστικών περιβαλλόντων, που δύνανται να εφαρμοστούν 

σε όλα τα μαθησιακά επίπεδα. Η πληθώρα περιβαλλόντων ευνοεί τη δημιουργία 

διαφορετικών μοντέλων με πιο απλές περιγραφές για τους μαθητές/-τριες, ενώ 

παράλληλα ωθεί σε πιο σύνθετες δεξιότητες από αυτές που απαιτεί η εκπαιδευτική 

ρομποτική (Papastergiou, 2006). Τέλος, η επιλογή της ορθής γλώσσας 

προγραμματισμού για αρχάριους προγραμματιστές πρέπει να εξαρτάται από 

κάποια κριτήρια. Κριτήρια όπως οι δυνατότητες δημιουργίας μιας διερευνητικής 

προσέγγισης της γνώσης δια μέσου της καλλιέργειας υπολογιστικού τρόπου 

σκέψης, μιας συνεργατικής και διαδραστικής μάθησης, και δυνατότητας χρήσης 

κατάλληλων εργαλείων για μεθοδολογική επίλυση προβλημάτων. 

Συνεπώς, τα τρέχοντα αποτελέσματα, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

για την Ελλάδα, σχετίζονται με: 

• τα εμπόδια που αφορούν την εφαρμογή των δομών επιλογής με σκοπό 

την επίλυση μη σύνθετων προβλημάτων (Τζιμογιάννης & Κόμης, 1999). 
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• τους στοιχειώδεις όρους του προγραμματισμού, σχετικά με τις 

παρανοήσεις μαθητών/-τριών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(Τζιμογιάννης & Γεωργίου, 1998; Τζιμογιάννης & Κόμης, 1999). 

• μεθοδολογίες και διδακτικές προσεγγίσεις (Πολίτης, Καραμάνης, & 

Κόμης, 2001; Γρηγοριάδου, Γόγουλου, & Γουλή, 2002; Σατρατζέμη, 

Δαγδιλέλης, & Ευαγγελίδης, 2002). 

Όσον αφορά τις διδακτικές προσεγγίσεις του Προγραμματισμού Η/Υ, έχει 

πραγματοποιηθεί εφαρμογή στα Προγράμματα Σπουδών Πληροφορικής κυρίως σε 

δύο αντίθετες οπτικές, την προσέγγιση της εκμάθησης γλωσσών προγραμματισμού 

και της επίλυσης προβλημάτων (Koorsse, Cilliers, & Calitz, 2015). 

Η πρώτη αποτελεί τη βάση προκειμένου να ενταχθεί η Πληροφορική στο 

εκπαιδευτικό σύστημα (Κόμης & Μικρόπουλος, 2001). Παρά του ότι παρατηρείται 

κυρίως εστίαση στο λεξιλόγιο, στους συντακτικούς κανόνες και τη δομή, η 

διδασκαλία της χρησιμοποιούμενης γλώσσας προγραμματισμού αποτελεί τον κύριο 

στόχο της παραπάνω προσέγγισης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 

υλοποίηση της προσέγγισης στα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια και τα Τεχνικά 

Επαγγελματικά Λύκεια με μορφές διδασκαλίας της, τις γλώσσες Pascal, Cobol, 

Basic. Έχει αποδειχθεί από την διδακτική εμπειρία ότι δεν πραγματοποιούταν 

εξάσκηση όσον αφορά την εύρεση μεθόδων επίλυσης προβλημάτων, αλλά οι 

μαθητές/-τριες παρέμεναν στην απομνημόνευση εντολών (Τζιμογιάννης & 

Γεωργίου, Η αναγκαιότητα της διδασκαλίας του προγραμματισμού Η/Υ στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων: Το 

παράδειγμα των πινάκων., 1998). 

Η δεύτερη προσέγγιση αφορά την αντιμετώπιση του προγραμματισμού ως μια 

γνωστική δραστηριότητα όσον αφορά την προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων. 

Παράλληλα, αποσκοπεί στο να αναπτυχθούν υψηλού επιπέδου ικανότητες. 

Υπάρχει αποδέσμευση της διδασκαλίας από τη χρησιμοποιούμενη γλώσσα 

προγραμματισμού, που ο στόχος της είναι η απόκτηση ικανοτήτων μεθοδολογικού 

χαρακτήρα εκ μέρους των μαθητών/-τριών, η ανάπτυξη αναλυτικής σκέψης και η 

δυνατότητα επίλυσης μη σύνθετων προβλημάτων σε ένα περιβάλλον 

προγραμματισμού (Cazzola & Olivares, 2016). 

Η μελέτη του προγραμματισμού, συνεπώς, εστιάζει στην έρευνα των 

εννοιολογικών δυσκολιών οι οποίες έρχονται αντιμέτωπες με τη διαδικασία 
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εφαρμογής των στοιχειωδών υπολογιστικών δομών, όσον αφορά την επίλυση 

προβλημάτων σε προγραμματιστικό περιβάλλον (Samurçay, 1987; Soloway & 

Spohrer , 1989; Green, 1990). Επίσης, προσανατολίζεται στην καταγραφή της 

δυνατότητας κατανόησης των φοιτητών/-τριών και μαθητών/-τριών όσον αφορά τις 

υπολογιστικές δομές (Soloway & Spohrer , 1989; Green, 1990). Τέλος, στη 

διαμόρφωση των ιδανικών μαθησιακών στρατηγικών και εκπαιδευτικών 

περιβαλλόντων (Jehng, Tung, & Chang, 1999; Ramadhan, 2000). 

 Ο συνεχής εκμοντερνισμός των παραδοσιακών και η ανάπτυξη νέων 

στρατηγικών και μεθόδων διδασκαλίας, καθώς και η εφαρμογή τους σε καινοτόμα 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, είναι σήμερα μία σημαντική κίνηση στην ανάπτυξη της 

εκπαίδευσης. Καθώς η εκπαίδευση στον προγραμματισμό σχετίζεται στενά με την 

εξέλιξη των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας είναι ζωτικής σημασίας 

να εφαρμόζονται καινοτόμες μέθοδοι εκμάθησης που χρησιμοποιούν την ICT σε 

αυτή την περιοχή. 
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