
Η Αναπαράσταση Δεδομένων στα Προγράμματα Σπουδών 

Πληροφορικής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
 
 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του ζητήματος  της   

Αναπαράστασης των Δεδομένων (Α.Δ.) στα Προγράμματα Σπουδών (Π.Σ.) 

Πληροφορικής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδας.  Σε αυτή θα 

υποστηρίξουμε ότι η Α.Δ. παρουσιάζει έλλειμμα σε σχέση με την ισοτιμία που πρέπει 

να έχει με την έννοια του αλγορίθμου στο πλαίσιο της διδασκαλίας του 

Προγραμματισμού Η/Υ, με αρνητική συνέπεια στην ανάπτυξη υπολογιστικής σκέψης 

από τους μαθητές. Στο Γυμνάσιο μέχρι το σχολικό έτος 2015-16 τα Π.Σ. προέβλεπαν 

τη δημιουργία κώδικα (προγραμματισμός) μόνο στην Γ΄ τάξη. Από το 2016-17 το 

αναλυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 5 διδακτικές ώρες προγραμματισμού στην Α΄ 

και 5 στην Β΄ από την οποία  όμως απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στην Α.Δ.. 

Στην Γ΄ η Α.Δ. προβλέπεται να διδάσκεται στις θεματικές ενότητες του αλγόριθμου 

και των προγραμματιστικών δομών, όπου εισάγεται η έννοια της μεταβλητής ως 

παραμέτρου σε διαδικασία. Στη «Δομή επανάληψης» περιλαμβάνεται η διδασκαλία 

Τύπων Δεδομένων και Απόδοσης Τιμής σε Μεταβλητή, αλλά στα προσδοκώμενα 

μαθησιακά αποτελέσματα δεν γίνεται αναφορά σε δεδομένα ή την αναπαράστασή 

τους. Στη «Δομή επιλογής» αναφέρονται οι Τύποι Δεδομένων. Στα προσδοκώμενα 

μαθησιακά αποτελέσματα περιλαμβάνεται η αναπαράσταση δεδομένων με ποικιλία 

τρόπων. Στο Λύκειο, στην Α΄ τάξη («Εφαρμογές Πληροφορικής», μάθημα επιλογής) 

προβλέπεται «οι μαθητές να δημιουργούν και επεξεργάζονται δεδομένα 

οποιασδήποτε ψηφιακής μορφής». Στη Β' τάξη («Εισαγωγή στις Αρχές της 

Επιστήμης των Η/Υ») στη θεωρητική ενότητα διδάσκονται απλά δεδομένα και δομές 

δεδομένων, στο κεφάλαιο Προγραμματισμού και Γλωσσών προγραμματισμού 

αναφέρονται οι βασικές αλγοριθμικές λειτουργίες σε δομές  δεδομένων και στην 

εφαρμοσμένη ενότητα διδάσκονται «Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων», 

«Αρχιτεκτονικές Αποθήκευσης», «Βάσεις Δεδομένων και Συστήματα Διαχείρισης». 

Στη Γ΄ τάξη («Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον») 

προβλέπεται να διδαχτούν Απλά Δεδομένα (Σταθερές, Μεταβλητές, Αριθμητικοί 

τελεστές…), Δομές Δεδομένων, Λειτουργίες τους, Στατικές Δομές Δεδομένων, 

Δεδομένα ως παράμετροι σε διαδικασίες και συναρτήσεις. Ανάλογο έλλειμμα 

εμφανίζεται και στα σχολικά εγχειρίδια και στον τρόπο διδασκαλίας των δεδομένων.   


