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Η σχεδιαστική σκέψη ως μεθοδολογία αναπτυξης των δεξιοτήτων μάθησης (4Cs)  
Η σχεδιαστική σκέψη (design thinking) έχει ως βασικό χαρακτηριστικό την ανάπτυξη 

της κριτικής σκέψης και την συνεργατικής επίλυσης προβλήματος (Argyri,2019), κατόπιν 

αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφοριών σχετικών με το προς επίλυση ζήτημα (Koh, et.al, 

2015).  Η σχεδιαστική σκέψη ευθυγραμμίζεται με την ενεργό και βιωματική μάθηση (Kellogg, 

2006) και είναι μια διεπιστημονική δημιουργική διαδικασία επίλυσης προβλημάτων (Ingalls 

Vanada, 2013). Η σχεδιαστική σκέψη εστιάζει στην διερεύνηση πιθανών λύσεων σε 

πραγματικά προβλήματα, στην δημιουργία πρωτοτύπου από τους μαθητές, στην 

ανατροφοδότηση των ιδεών τους καθώς και στον επανασχεδιασμό, εάν είναι απαραίτητο 

(Razzouk et al., 2012).  

Ανάλυση της μεθοδολογίας εφαρμογής της σχεδιαστικής σκέψης 

 
 

Design Stanford University 

https://dschool.stanford.edu/resources/getting-started-with-design-thinking 

 

Ενδεικτικό σχέδιο εφαρμογής της σχεδιαστικής σκέψης  

 

https://dschool.stanford.edu/resources/getting-started-with-design-thinking


                                                  

 

 
https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos-project/generation-z-global-citizen-

fighting-future-citi-gen-z-859764  

 

Εκπαιδευτική μεθοδολογία ανεστραμμένης τάξης  
Στην εκπαιδευτική μεθοδολογία της ανεστραμμένης τάξης ο μαθητής τίθενται στο 

επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας, η μετωπική παραδοσιακή διδασκαλία μετακινείται 

από τον ομαδικό χώρο μάθησης στον ατομικό μαθησιακό χώρο και εξασφαλίζεται  μια 

αποτελεσματική, ενεργή και διαδραστική μάθηση με εναλλαγή περιβάλλοντος, με 

δραστηριότητες και πρακτικές να υλοποιούνται τόσο εντός όσο και εκτός της τάξης ( Ayçiçek 

& Yanpar Yelken, 2018; Bergmann & Sams, 2014). Επιπλέον η αξία μιας ανεστραμμένης 

μαθησιακής προσέγγισης είναι ότι εξασφαλίζεται ευέλικτη και εύστοχη διαχείριση 

αξιοποίησης του διδακτικού χρόνου, ώστε οι μαθητές να αλληλεπιδρούν μέσα στην σχολική 

τάξη με πρακτικές δραστηριότητες και εφαρμογή των γνώσεων περιεχομένου που έχουν 

μάθει εκτός σχολικής τάξης (Ozdamli & Asiksoy, 2016; Hadman, et.al, 2013). 

Το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης υπο το πρίσμα της σχεδιαστικής σκέψης ως 

μεθοδολογία ανάπτυξης των δεξιοτήτων μάθησης του 21ου αιώνα σε ψηφιακό 

περιβάλλον 

Η ανεστραμμένη τάξη μπορεί να ενσωματωθεί στις φάσεις σχεδιασμού του μοντέλου 

της σχεδιαστικής μάθησης ( Canina et.al, 2018 ; Lee, et, al, 2017). Τα ψηφιακά εργαλεία Web 

2.0  υποστηρίζουν την εκπαιδευτική μεθοδολογία της ανεστραμμένης τάξης και αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα στην επίτευξη των στόχων της σχεδιαστικής μάθησης (Lee & 

McLoughlin, 2010; Köse, U. 2010). 

https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos-project/generation-z-global-citizen-fighting-future-citi-gen-z-859764
https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos-project/generation-z-global-citizen-fighting-future-citi-gen-z-859764


                                                  

 

 

Διαδικτυακά συνεργατικά περιβάλλοντα (η-ταξη1, eme2) για την υλοποίηση της 

μεθοδολογίας της ανεστραμμένης τάξης στο πλαίσιο της σχεδιαστικής μάθησης 

 H Ηλεκτρονική Τάξη (e-class) και η e-me αποτελούν ευέλικτα ψηφιακά εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων των εργαστηρίων δεξιοτήτων. 

Μπορούν να υποστηρίξουν την υλοποίηση της μεθοδολογίας της ανεστραμμένης τάξης, 

καθώς επιτρέπουν την αλληλεπίδραση μαθητών -εκπαιδευτικών και των μαθητών μεταξύ 

τους ασύγχρονα με μία σειρά εργαλείων: συζητήσεις, την ανάρτηση συνδέσμων πολυμέσων, 

την ενσωμάτωση υλικού με την μορφή εκπαιδευτικών ενοτήτων, την ανάθεση εργασιών, την 

ενσωμάτωση της γραμμής μάθησης. Ειδικότερα η e-me παρέχει και την δυνατότητα 

δημιουργίας ψηφιακού υλικού (e-me content) και το e-portfolio, όπου συγκεντρώνει και 

ενισχύει την προβολή των δεξιοτήτων και επιτευγμάτων κάθε μαθητή/τριας ή κάθε 

εκπαιδευτικού. 

Δεξιότητες Τεχνολογίας στο Δημοτικό Σχολείο  
Υπολογιστική σκέψη  
Από την βιβλιογραφική επισκόπηση (π.χ Bocconi, et.al, 2016; Mohaghegh & McCauley, 

2016) προκύπτει: «Η υπολογιστική σκέψη είναι ένας τύπος συλλογισμού (αναλυτικής 

σκέψης) που στοχεύει στην επίλυση προβλημάτων, την μοντελοποίηση καταστάσεων, το 

σχεδιασμό συστημάτων και την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς αντλώντας από 

τις βασικές έννοιες της επιστήμης των υπολογιστών» (Wing, 2006) 

Η δεξιότητα της υπολογιστικής σκέψης αναφέρεται σε όλους τους κλάδους 

(ανθρωπιστικές επιστήμες, μαθηματικά, βιολογία) ως προσέγγιση επίλυσης προβλήματος 

(Webb et al., 2015) και πρέπει να προσαρμόζεται σε κάθε παιδί και σε όλους με τον ίδιο 

τρόπο όπως η ανάγνωση, η γραφή και η εκτέλεση βασικών μαθηματικών πράξεων (Bar et al., 

2014). Η υπολογιστική σκέψη επιτρέπει στους μαθητές να εμπλέκονται με την επιλύση 

προβλημάτων της καθημερινής ζωής (Lee et al., 2011), να αναπτύξουν την ικανότητα να 

ανακαλύπτουν, να δημιουργούν και να καινοτομούν (Allan et al., 2010), ή να κατανοήσουν τι 

                                                                 
1 https://eclass.sch.gr/info/manual.php  
2 https://e-me.edu.gr/s/eme/main/e-me_user_guide.html  

https://eclass.sch.gr/info/manual.php
https://e-me.edu.gr/s/eme/main/e-me_user_guide.html


                                                  

 

προσφέρει η τεχνολογία, ενώ αποτελεί και μέσο έκφρασης με ψηφιακά μέσα (Brennan & 

Resnick,2012). 

Η ‘αποσυνδεδεμένη επιστήμη των υπολογιστών’ (unplugged computing science), 

αποτελεί μια εκπαιδευτική προσέγγιση, όπου οι αποσυνδεδεμένες δραστηριότητες από τον 

υπολογιστή περιλαμβάνουν την επίλυση προβλημάτων, ενώ οι διαδικασίες επίλυσης 

ενσωματώνουν θεμελιώδεις έννοιες από την επιστήμη των υπολογιστών με στόχο την 

ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης (π.χ Brackmann,et.al,2017; Rodriguez,et.al, 2016; Bell & 

Lodi 2019 ). 

Δεξιότητες προσομοίωσης και μοντελισμού  
H προσομοίωση, που προσφέρει συλλογή, ανάλυση και αναπαράσταση δεδομένων, 

αποσύνθεση προβλημάτων, χρήση αλγορίθμων και διαδικασιών θεωρείτε βασικό συστατικό 

της υπολογιστικής σκέψης (Gretter & Yadav, σελ. 511; Grgurina, et.al,2015). Οι 

προσομοιώσεις υπολογιστών επιτρέπουν την ανάλυση καταστάσεων ή διαδικασιών, που θα 

ήταν δύσκολο να εκτελεστoύν σε πραγματικό χρόνο.  Όμως οι προσομοιώσεις, δεν 

ταυτίζονται πάντα με την χρήση υπολογιστή, αποτελούν έναν φυσικό τρόπο «μάθησης μέσω 

πράξης» (βιωματική μάθηση), όπου οι μαθητές αναλαμβάνουν ρόλους και καθήκοντα και 

ακολουθούν ένα μοντέλο συμπεριφοράς, άρα κάνουν μία προσομοίωση. Οι εκπαιδευτικές 

προσομοιώσεις, προωθούν την ανάπτυξη του επιστημονικού τρόπου σκέψης των μαθητών, 

οι οποίοι κατανοούν την αναγκή και την σημασία της δημιουργίας μοντέλων, αλλά και το πώς 

να χρησιμοποιήσουν ένα μοντέλο για την πρόβλεψη των αποτελεσμάτων (Niazi & Temkin, 

2017).  

Η διερευνητική προσέγγιση της μάθησης ως μεθοδολογία ανάπτυξης των 
δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης, προσομοίωσης και μοντελισμού  

Η διερευνητική προσέγγιση της μάθησης είναι μια παιδαγωγική στρατηγική βασισμένη 

στη φυσική περιέργεια του μαθητή που αποτελεί τη δύναμη, η οποία οδηγεί στην κατανόηση 

της γνώσης και μπορεί να εφαρμοστεί για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων προσομοίωσης και 

μοντελισμού, για την εξαγωγή συμπερασμάτων (μοντέλων) από την επεξεργασία των 

δεδομένων (Smyrnaiou, et.al, 2016). Η μάθηση οργανώνεται γύρω από ερωτήσεις και 

προβλήματα, σε ένα υψηλά μαθητοκεντρικό περιβάλλον (Smyrnaiou, et.al, 2016; Smyrnaiou, 

et.al,2015). Οι μαθητές λαμβάνουν τη γνώση μέσω ερωτήσεων, υποθέσεων, πειραμάτων, 

παρατηρήσεων και αναλύσεων, παρά μέσω της μετωπικής διδασκαλίας και έκθεσης της 

γνώσης από τους εκπαιδευτικούς. Η διερευνητική μάθηση συχνά παρομοιάζεται σαν ένας 

κύκλος ή μια σπείρα που εμπλέκει τη διαδικασία δημιουργίας ερωτήσεων, έρευνας, εύρεσης 

κατάλληλων απαντήσεων και συζήτησης για τα αποτελέσματα (Bishop et al., 2004). Η 

διερευνητική διαδικασία στοχεύει στην εξαγωγή συμπερασμάτων για τον σχεδιασμό λύσεων 

σε προβλήματα.   
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