
Η σκοπιµότητα του προγραµµατισµού της διδασκαλίας 1

Μια συζήτηση για τον προγραµµατισµό 
 
Σας καλώ να παρακολουθήσετε µια συζήτηση ανάµεσα σε ένα υποστηρικτή της 
σκοπιµότητας του προγραµµατισµού και ενός εκπαιδευτικού της τάξης. Ο σχολιαστής 
ανήκει στους ανθρώπους που µε πείρα και γνώσεις πετυχαίνουν να κάνουν πράξη 
κάτι από τα οράµατά τους. Στα λεγόµενά τους µπορεί να ανακαλύψετε τις δικές 
απόψεις. Μπορεί και να πειστείτε από το σχολιαστή και να κάνετε προγραµµατισµό. 
Αν πεισθείτε αλλά δεν έχετε χρόνο µπορείτε να αξιοποιήσετε τον προγραµµατισµό 
που σας προτείνω στις αντίστοιχες στήλες. Να τον χρησιµοποιήσετε ως έχει ή να τον 
τροποποιήσετε σύµφωνα µε τις συνθήκες που επικρατούν στο σχολείο σας.  
 
Ερ.:  Γιατί δεν προγραµµατίζουµε τη διδασκαλία της προβλεπόµενης ύλης;   
Απ.: ∆εν είναι στοιχείο της εκπαιδευτικής µας παράδοσης. Ποτέ δεν έχουµε κάνει 
προγραµµατισµό ως τώρα.  Ίσως γιατί ξέρουµε ότι σπάνια θα εφαρµοστεί. Όλο και κάτι 
θα τύχει που θα τον ακυρώσει.  
Σχόλιο 1. Μήπως ο προγραµµατισµός δεν ήταν σωστός ; ∆εν είχε λάβει υπόψη του 
τις ηµέρες των αργιών, τον αριθµό των περιπάτων, την µέρα της εβδοµάδας  που 
χαθεί τις περισσότερες φορές λόγω αργιών ή εκκλησιαστικών εορτών, κλπ; Μήπως 
δεν είχαν προβλεφθεί περιθώρια απωλειών ώστε να µην καταρρεύσει στην πρώτη 
διαταραχή;  
Σχόλιο 2. Ο προγραµµατισµός διδασκαλίας, της προβλεπόµενης κάθε σχολικό έτος 
διδακτέας ύλης, είναι µια πολύπλοκη διαδικασία, σχετικά κουραστική και η οποία 
συχνά ακυρώνεται από απρόβλεπτες εξελίξεις, όπως κακοκαιρία, απεργίες, ασθένεια 
του διδάσκοντος, κ.α. Για το λόγο αυτό, δικαιολογηµένα, οι εκπαιδευτικοί δεν 
ασχολούνται συστηµατικά µε τον προγραµµατισµό της διδασκαλίας της 
προβλεπόµενης διδακτέας ύλης. Και αν ακόµα δεν ασχοληθούν καθόλου µε τον 
προγραµµατισµό, τελικά κάποιος προγραµµατισµός θα υλοποιηθεί. Συνήθως είναι η 
ακολουθία των ενοτήτων του σχολικού βιβλίου. Η εξέλιξη της διδασκαλίας εξαρτάται  
«από το πόσες ώρες είµαστε στην ίδια ενότητα», από το «που έχει φτάσει το άλλο 
τµήµα της ίδια τάξης», από το «αν έµαθαν ότι έπρεπε να µάθουν για να 
προχωρήσουµε», κλπ. Συχνά ο ρυθµός αλλάζει µε αφορµή ενέργειες της διοίκησης 
όπως οι εγκύκλιοι για τον προσδιορισµό της διδακτέας, ο έλεγχος για την  εξέλιξη της 
προβλεπόµενης ύλης, κλπ. Εµφανής ένδειξη της χωρίς προγραµµατισµό διδασκαλίας 
των διαφόρων ενοτήτων, είναι ο αριθµός των ωρών, ηµερών ή µηνών που 
χρησιµοποιούνται για τη διδασκαλία τους. Στα βιβλία ύλης είναι εύκολο να 
προσδιοριστούν στοιχεία αυτού του φαινοµένου. Εύκολα φαίνεται ότι στην αρχή του 
σχολικού έτους η εξέλιξη είναι πολύ αργή, ενώ προς το τέλος φαίνεται να 
επιταχύνεται ή να αλλάζει µετά από κάποια αιτία, όπως π.χ. µια εγκύκλιο.     
Σχόλιο 3. Η ποσότητα και η δυσκολία της προβλεπόµενης ύλης είναι τέτοιες που µας 
οδηγούν σε δύο ευρέως διαδεδοµένες  πρακτικές.  

• ∆εν διδάσκονται όλες οι δύσκολες έννοιες ή ενότητες, παρά µόνο αυτές που ο 
εκπαιδευτικός κρίνει ότι είναι σηµαντικές για τις µετέπειτα σπουδές του 
µαθητή ή ότι είναι χρήσιµη γνώση. Χρονισµός που ακολουθεί σέβεται αυτές 
του επιλογές.  

• ∆ιδάσκει µε ρυθµό προσαρµοσµένο στις µαθησιακές δυνατότητες των 
µαθητών του. Κάποια κεφάλαια διδάσκονται σε  πάρα πολλές ώρες και αλλά 
σε ελάχιστες. Κάποια δεν διδάσκονται διότι λήγει το σχολικό έτος. 
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Στις περιπτώσεις αυτές, µε ηθικό αυτουργό το Α.Π. και φυσικό αυτουργό τον 
εκπαιδευτικό, γίνονται λάθη εις βάρος της εκπαίδευσης των µαθητών. Και οι δύο 
πρακτικές πρέπει να αποφεύγονται.  
 
Ερ.: Ποια τα οφέλη από τον προγραµµατισµό; Αν είναι τόσο χρήσιµος γιατί δεν 
γίνεται υποχρεωτικός; Τι συµβαίνει αλλού;  
Απ.: Σε αρκετές χώρες είναι σε άλλες είναι προαιρετικός και σε κάποιες άλλες 
ακολουθείται ο προγραµµατισµός που προτείνεται από τους οδηγούς διδασκαλίας. 
Παρόλη την ποικιλία που υπάρχει συναίνεση στο ότι είναι χρήσιµος. 
Σχόλιο.  Ανάλογη µε την αυτονοµία της κάθε σχολικής µονάδας είναι η υποχρέωσή 
της να προγραµµατίσει και να εφαρµόσει τον προγραµµατισµό. Όπου η κεντρική 
διοίκηση είναι «ισχυρή», αυτή προγραµµατίζει και απαιτεί την εφαρµογή του 
προγραµµατισµού της επιβάλλοντας κυρώσεις. Βεβαιωµένη παρενέργεια είναι το 
λεγόµενο «Κρυφό Αναλυτικό Πρόγραµµα». Όπου είναι χαλαρή ή αδυνατεί να 
ασκήσει τον έλεγχο ή είναι ανίκανη να προγραµµατίσει σωστά, τότε δεν γίνεται 
προγραµµατισµός αλλά µόνον έλεγχος και διορθωτικές κινήσεις αν κάτι δεν πάει 
καλά. Μεταξύ των δύο αυτών άκρων αναδύεται η σκοπιµότητα του προγραµµατισµού 
ταυτόχρονα µε την προσπάθεια να περιοριστεί η ισχύς και η έλεγχος της κεντρικής 
διοίκησης. Εκτός από τα οφέλη που αποφέρει στα επαγγελµατικά δικαιώµατα των 
εκπαιδευτικών (αυτονοµία, ανεξαρτησία και υπευθυνότητα), ο προγραµµατισµός έχει 
και άλλα όπως τα παρακάτω:   
 

• Εξοικονόµηση επαρκούς χρόνου για την διεξαγωγή δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται µε την ποικιλοµορφία των µαθησιακών δραστηριοτήτων, όπως  
εργαστηριακές ασκήσεις, επισκέψεις, διαθεµατικές εργασίες, επαναλήψεις, 
παρεκβάσεις για τη ικανοποίηση των ενδιαφερόντων των  µαθητών, κ.α. 

• Εξασφάλιση οµαλού ρυθµού διδασκαλίας σε σχέση µε την αθροιστική 
αξιολόγηση, ανά τρίµηνο ή στο τέλος του σχολικού έτους. Η ολοκλήρωση 
µιας ενότητας, η ανακεφαλαίωση, κλπ., η επίλυση αποριών, η αντιµετώπιση 
των µαθησιακών δυσκολιών, πρέπει να προηγηθούν του ωριαίου 
επαναληπτικού διαγωνίσµατος.  Για να γίνει αυτό µέσα στα χρονικά όρια του 
κάθε τριµήνου πρέπει να σχεδιαστεί ο ρυθµός διδασκαλίας των ενοτήτων.  

• Καλύτερη συνεργασία µε τη διοίκηση και λιγότερες τριβές µε τους µαθητές  
για την προώθηση των δικών τους σχεδίων. Ο προγραµµατισµός επισκέψεων 
σε κέντρα περιβαλλοντικής, σε µουσεία, κλπ, πρέπει να εναρµονίζεται µε τον 
προγραµµατισµό της διδασκαλίας. Έτσι, τα αιτήµατα των µαθητών για 
περιπάτους δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις «χαµένες» ώρες ή τους 
περίπατους που γίνονται σχεδόν πάντα την ίδια µέρα της εβδοµάδας.  

• Μείωση του άγχους του εκπαιδευτικού, όταν λόγω απροβλέπτων εξελίξεων 
δεν υπάρχουν περιθώρια οµαλής εξέλιξης της διδασκαλίας. Ανάλογα µε το 
βαθµό ευαισθησίας και την υπευθυνότητα του εκπαιδευτικού ή µε το πόσο 
έντονη είναι η πίεση της διοίκησης για την ολοκλήρωση της διδασκαλίας της 
προβλεπόµενης ύλης,  ο εκπαιδευτικός  γίνεται πολύ ή λιγότερο αγχώδης. Το 
άγχος αυτό δεν εκφράζεται µόνο προς τη διοίκηση και τους συναδέλφους, 
αλλά διαβρώνει και τη διδακτική-µαθησιακή-παιδαγωγική του σχέση µε τους 
µαθητές. Γίνεται λιγότερο ανεκτικός στην παραβατικότητα, οι απορίες 
λύνονται συνοπτικά, ο ρυθµός διδασκαλίας επιταχύνεται, ο εκπαιδευτικός 
«προχωράει» µε τους καλούς µαθητές και οι υπόλοιποι µένουν πίσω, κ.α. 
Ευχάριστες δραστηριότητες, όπως η συζήτηση µε τους µαθητές, οι συνθετικές 
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εργασίες,  η εργαστηριακή δραστηριότητα, η παρουσίαση των εργασιών των 
µαθητών, κ.α.,  περιορίζονται λόγω έλλειψης χρόνου. 

 
Ερ.: Καλά τα πλεονεκτήµατα, αλλά αφού δεν µπορεί να εφαρµοστεί κατά 
γράµµα�.Γιατί δεν ορίζεται κάποιος υπεύθυνος για την τήρησή του;   
Απ.:  Να ορισθεί και να υπάρχουν συνέπειες για την µη τήρηση ή για τους υπαίτιους της 
ανατροπής.   
Απ.: Να µην είναι ο συντάκτης του. Να είναι η διοίκηση προς την οποία υποβάλλεται 
προς έγκριση και το έχει εγκρίνει, κ.α.   
Σχόλιο 1.: Όλοι είναι συνυπεύθυνοι. Ο συντάκτης του προγραµµατισµού, οι 
συνάδελφοι που έχουν συντάξει τούς δικούς τους και θέλουν να εφαρµοστούν, ο 
διευθυντής που ρυθµίζει τη γενικότερη λειτουργία του σχολείου, τα υπερκείµενα 
κλιµάκια διοίκησης που ρυθµίζουν θέµατα όπως η θέρµανση,  οι εκδροµές, η 
επάρκεια του προσωπικού, κλπ.  
Σχόλιο 2.: Να µη φτάσουµε στην αντίθετη όχθη. Αντί ο προγραµµατισµός να µειώνει 
το άγχος, να το αυξάνει µέσω της προσπάθειας για την κατά γράµµα υλοποίησή του. 
Ας το πούµε µεταφορικά. Το χρονοδιάγραµµα του ταξιδιού γίνεται για να διαθέσουµε 
καλύτερα το χρόνο µας και να πάµε σε όλα τα µέρη που έχουµε επιλέξει να 
γνωρίσουµε. Όχι για να µας κάνει να προσπαθούµε να το τηρήσουµε µε κόστος τη 
µείωση της ικανοποίησης από το ταξίδι µας. Με τον προγραµµατισµό, στην καλύτερη 
περίπτωση µεγιστοποιούµε τα οφέλη, ενώ στη χειρότερη ελαχιστοποιούµε τις 
απώλειες λόγων των τυχαίων και απρόβλεπτων συµβάντων. Σχηµατικά αυτό 
αποδίδεται  ως εξής : 

• Περίπτωση Α: Αρχικός προγραµµατισµός + απρόβλεπτα ! λίγες 
δικαιολογηµένες αναθεωρήσεις ! µικρή απόκλιση από τους στόχους 

• Περίπτωση Β: Χωρίς προγραµµατισµό + απρόβλεπτα ! πολλές 
αναθεωρήσεις ! µεγάλη απόκλιση από τους στόχους  

 
 
Ερ.: Ποιος θα κάνει τον προγραµµατισµό; Υπάρχουν σχέδια και προτάσεις  αλλά 
συχνά είναι ανεφάρµοστοι. 
Απ.: Ο σχεδιαστής του Α.Π. και οι συγγραφείς των σχολικών βιβλίων προτείνουν ένα 
χρονοδιάγραµµα για τη διδασκαλία της κάθε ενότητας, στα πλαίσια του προβλεπόµενου 
χρόνου διδασκαλίας του κάθε µαθήµατος, µονόωρο, δίωρο, κλπ. Αυτοί είναι συχνά 
ανεφάρµοστοι.  
Σχόλιο: Ο προγραµµατισµός αυτός δεν λαµβάνει υπόψη του λεπτοµέρειες που µπορεί 
έχουν σχέση µε αλλαγές στη διδακτέα ύλη, αλλαγές στη διάρκεια του σχολικού έτους, 
καινοτοµίες όπως η υποχρεωτική διδασκαλία στο εργαστήριο για κάποιες ώρες, κλπ.  
Κυρίως δεν µπορεί να προβλέψει το επίπεδο αρχικής γνώσης, των µαθητών που 
διδάσκουµε και το οποίο αλλάζει από σχολείο σε σχολείο, από χρονιά σε χρονιά, κλπ.  
Για το λόγο αυτό είναι χρήσιµο να γίνεται µια προσαρµογή των προτάσεων των 
συγγραφέων, της διοίκησης, κλπ στις ιδιαιτερότητες του κάθε σχολίου και της κάθε 
τάξης χωρίς να ακυρώνονται οι βασικές επιλογές των προτάσεων της διοίκησης, ούτε 
βέβαια να παραβιάζονται οι σχετικοί νόµοι και διατάξεις.  
 
 
Ερ.: Πώς θα µπορούσα να φτιάξω ένα κατά το δυνατό εφαρµόσιµο χρονικό 
προγραµµατισµό;  
Απ.: Από τα βιβλία ύλης της προηγούµενης χρονιάς, αν έχεις κρατήσει σηµειώσεις για 
τις ώρες που χάθηκαν και την αιτία τους, αν έχεις αξιολογήσει  το αποτέλεσµα που είχε 
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ο προγραµµατισµός αυτός. Αν δηλαδή αναγκάστηκες να «τρέξεις τους µαθητές» σε 
κάποιο κεφάλαιο, αν κάποιο πήγε πολύ αργά γιατί εκτίµησες ότι θα είχες άνεση χρόνου, 
αν ήταν δύσκολο και γι� αυτό απαίτησε πιο πολλές ώρες, κλπ.   
Σχόλιο. Καλή ιδέα αλλά  µπορεί να βελτιωθεί. Στα βιβλία ύλης, εκτός από τα 
παραπάνω, έµµεσα εκφράζεται και η προσωπική µας (υποκειµενική) άποψη για τη 
δυσκολία των κεφαλαίων, για τη χρησιµότητά τους στις επόµενες τάξεις, για την 
πολιτισµική αξία αυτής της γνώσης. Εκφράζονται επίσης και προσωπικά 
χαρακτηριστικά, που επηρεάζουν το ρυθµό της διδασκαλίας, όπως η κατανοητότητα 
στην επικοινωνία, ο τρόπος χειρισµού της παραβατικότητας, η αξιολόγηση µεγάλου ή 
µικρού αριθµού µαθητών σε κάθε µάθηµα, κλπ.  
 
Πρόταση : Από πολλά βιβλία ύλης µπορεί να προκύψει µια µέση χρονική διάρκεια 
για τη διδασκαλία των διαφόρων ενοτήτων, τα πειράµατα που µπορεί να γίνουν, κλπ. 
Να σχεδιασθεί ένας «µέσος» χρονικός προγραµµατισµός της διδασκαλίας των 
διαφόρων ενοτήτων που συναπαρτίζουν τη διδακτέα ύλη ο οποίος θα εκφράζει αυτό 
που συµβαίνει σε πολλά σχολεία και σε πολλούς συναδέλφους της ίδια ειδικότητας.  
Αυτός θα λειτουργήσει ως εκφραστής του «µέσου όρου» για τον αριθµό των 
διδακτικών ωρών που απαιτούνται για να διδαχθεί σωστά ένα κεφάλαιο, µια ενότητα, 
κλπ. Με δεδοµένη την ηµεροµηνία έναρξης του σχολικού έτους και τις δυσκολίες που 
υπάρχουν µέχρις ότου σταθεροποιηθεί το ηµερήσιο πρόγραµµα, οι ηµεροµηνίες που 
θα αναφέρονται στον προγραµµατισµό θα είναι ενδεικτικές. Πρέπει να λειτουργούν 
περισσότερο ως στόχοι για να τους πετύχουµε παρά ως µέσα ελέγχου για την εξέλιξη 
της προσπάθειας µας.   
 
Ερ.: Συχνά εκ των προτέρων φαίνεται ότι ο προβλεπόµενος χρόνος δεν θα 
επαρκέσει για τη διδασκαλία της προβλεπόµενης εξεταστέας ύλης. Στην 
περίπτωση αυτή ποιο το νόηµα του προγραµµατισµού; 
Απ.: Και στην περίπτωση αυτή ο προγραµµατισµός µπορεί να µειώσει τις ανεπιθύµητες 
παρενέργειες που αναµένεται να υπάρξουν.  
Σχόλιο. Το κοµβικό σηµείο του προβλήµατος και η αρχή του  κακού είναι η λέξη 
εξεταστέα ύλη.  Όταν η επιστηµονική γνώση θεωρείται «ύλη», µε προεξάρχον το 
ποσοτικό στοιχείο. Όταν οι µαθητείες δεν εξετάζονται στις γνώσεις που απέκτησαν 
αλλά στο κατά πόσο αποµνηµόνευσαν την εξεταστέα «ύλη». Ανεξάρτητα από την 
επιστηµολογική φιλοσοφική και παιδαγωγική αντίληψη που υποδηλούται µε την 
επιλογή της λέξης «ύλη» από τους φορείς που την χρησιµοποιούν, το πρόβληµα του 
«χρόνου που λείπει» παραµένει στα χέρια αυτών που αναλαµβάνουν να τη διδάξουν.  
Όπως έχει διαπιστωθεί µέσα από έρευνες, στην κατάσταση της «ανεπάρκειας του 
προβλεπόµενου χρόνου» δεν φθάνουµε τυχαία, ούτε φθάνουµε χωρίς να έχουν 
προηγηθεί παρόµοιες περιπτώσεις προσδιορισµού της ύλης και του αντίστοιχου 
χρόνου διδασκαλίας της. Το φαινόµενο παρατηρείται συχνότερα σε περιπτώσεις 
εξετάσεων επιλογής όπου συνεργούν παράµετροι όπως: α)Οι υποψήφιοι εξετάζονται 
σε λίγα σχετικά κεφάλαια που αναπτύσσονται σε επιστηµονικό βάθος, β)Τα κεφάλαια 
αυτά παραµένουν τα ίδια για αρκετές εξεταστικές περιόδους, γ) Ο ανταγωνισµός είναι 
υψηλός, οι υποψήφιοι πολλοί και οι θέσεις είναι λίγες, δ) Η διαδικασία της 
παραγωγής των θεµάτων, της βαθµολόγησής τους, κλπ, δεν επιτρέπει τη χρήση 
µεθόδων που περιορίζουν τη συµβολή της αποστήθισης, της τυποποίησης των 
προβληµάτων, της αλγοριθµικής επίλυσης, κλπ.  
Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, οι εκπαιδευτικού που αναλαµβάνουν την ευθύνη 
της προετοιµασίας των υποψηφίων για αυτού του είδους τις εξετάσεις, εφευρίσκουν 
τρόπους και µεθοδολογίες για να υποστηρίξουν τους µαθητές τους. Μερικές από τις 
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ακολουθούµενες πρακτικές είναι και οι ακόλουθες. α)Οι διδάσκοντες δεν 
διαφοροποιούν το περιεχόµενο ανάλογα µε την επιστηµονική του αξία ή τη δυσκολία 
που παρουσιάζει, αλλά όλο το περιεχόµενο αναλύεται σε ερωτήµατα και 
υποερεωτήµατα  που έχουν όλα την ίδια σηµασία επειδή µπορεί να αποτελέσουν 
ζητούµενα των εξετάσεων, β) Για την πλήρη προετοιµασία του ο υποψήφιος θα 
πρέπει να διδαχθεί όλες τις πιθανές κατηγορίες ασκήσεων και προβληµάτων που 
µπορεί να τεθούν µε βάση τα συγκεκριµένα κεφάλαια. Ο εκπαιδευτικός έχει 
δηµιουργήσει µε συστηµατική εργασία µια πολύ καλή βάση δεδοµένων µε ασκήσεις, 
προβλήµατα, κατηγορίες ασκήσεων και προβληµάτων, την οποία και χρησιµοποιεί, 
γ)Τα έργα µάθησης χρησιµοποιούνται ελάχιστα από τους διδάσκοντες ή 
αντικαθίστανται από έργα αξιολόγησης παρόµοια µε αυτά που έχουν δοθεί σε 
προηγούµενους διαγωνισµούς ή που µπορεί να τεθούν στον επόµενο, ∆)Ο 
εκπαιδευτικός έντιµα και µε φιλοτιµία εργαζόµενος θα προσπαθήσει να τα διδάξει 
όλα, να προετοιµάσει όλους τους µαθητές και τους καλούς και τους µέτριους για τις 
επερχόµενες εξετάσεις. Συχνά, συνειδητά ή όχι θα τους θέσει το πρόβληµα: Έτσι 
έχουν τα πράγµατα. Αν θέλετε να επιτύχετε θα πρέπει να µάθετε όλες αυτές τις 
ερωτήσεις, τις ασκήσεις και τα προβλήµατα. Είµαι εδώ για να σας τα διδάξω απλά και 
κατανοητά. Αλλά εσείς θα πρέπει να τα µάθετε. Αν δεν τα καταφέρετε δε θα φταιω εγώ. 
Εγώ θα τα έχω διδάξει. Έτσι ένα πρόβληµα που φτιάχτηκε από αδυναµίες του 
συστήµατος των εξετάσεων, µεταφέρεται στους υποψηφίους µε σηµαντικές 
παρενέργειες για την ψυχική τους υγεία.  
 
Οι υποψήφιοι, έχοντας αναλάβει την ευθύνη των επιλογών τους για να λάβουν µέρος 
στις συγκεκριµένες εξετάσεις, δεν διαµαρτύρονται και προσπαθούν να 
ανταποκριθούν σε όλη την ποικιλία και την ποσότητα των ερωτήσεων, ασκήσεων και 
προβληµάτων που πρέπει να κάνουν στην κατ� ιδίαν µελέτη τους. Ό,τι τους 
διευκολύνει για να ταξινοµήσουν το πλήθος και την ποικιλία που αντιµετωπίζουν το 
καλοδέχονται και ευχαριστούν όποιον τους το υποδεικνύει. Προσπαθούν όσο 
µπορούν. Κάποιοι όµως κουράζονται, καταρρέουν ή εγκαταλείπουν την προσπάθεια.  
 
Χρόνο µε το χρόνο η βάση δεδοµένων των διδασκόντων εµπλουτίζεται, τα ουσιώδη 
ερωτήµατα έχουν ήδη χρησιµοποιηθεί στις εξετάσεις, η εξεταστέα ύλη αναλύεται σε 
όλο και πιο εξεζητηµένες λεπτοµέρειες, η αναζήτηση του καινοφανούς για να 
αποτελέσει θέµα εξετάσεων γίνεται όλο και πιο επιτακτική, κλπ. Λογικό είναι ότι 
µετά από  τρεις ή τέσσερις εξεταστικές περιόδους δεν θα επαρκεί ο προβλεπόµενος 
χρόνος για τη σωστή και πλήρη διδασκαλία της  εξεταστέας «ύλης». Μια «ύλης» που  
αρχικά είχε διδαχθεί µε σχετικά οµαλό ρυθµό. Στην κατάσταση αυτή φθάνουµε 
σταδιακά και έτσι την έχουµε συνηθίσει και δεν µας ξενίζει. Ούτε τους διδάσκοντες 
ούτε και τους υποψηφίους των εξετάσεων.  
 
Ο προγραµµατισµός είναι µια ευκαιρία για αναστοχασµό. Για να σκεφθούµε το πώς 
φτάσαµε σε αυτή την κατάσταση. Αυτό δεν αλλάζει ούτε τις αδυναµίες του 
συστήµατος των εξετάσεων, ούτε τις δυσκολίες των µαθητών. Αλλάζει όµως τον 
τρόπο που εµείς βλέπουµε τα πράγµατα και αυτή η αλλαγή πιθανόν να µας βοηθήσει 
να εξορθολογίσουµε τη βάση δεδοµένων που έχουµε στη διάθεσή µας, να επιλέξουµε 
αποτελεσµατικότερα έργα µάθησης, να µην εναποθέσουµε όλη την ευθύνη της 
προετοιµασίας στους ώµους των µαθητών µας. 
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