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Περίληψη 

Η Υπολογιστική Σκέψη (Υ.Σ.) θεωρείται πια μια θεμελιώδης μορφή νόησης για τον 21ο αιώνα, η οποία 

συμπεριλαμβάνει χαρακτηριστικά άλλων μορφών σκέψης (κριτική, μαθηματική, αλγοριθμική) και αναπτύσσει  

νέου τύπου δεξιότητες. Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η ανάδειξη των διαφορετικών πτυχών της έννοιας σε 

θεωρητικό επίπεδο όπως προέκυψαν διαχρονικά από την διεθνή επιστημονική συζήτηση και η παρουσίαση σε 

πρακτικό πεδίο των πολιτικών ενσωμάτωσής της στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση των χωρών της Ε.Ε. Μέσω της 

μεθόδου της βιβλιογραφικής επισκόπησης προέκυψαν τρεις διαφορετικές θεωρήσεις του όρου. Η Υ.Σ. ως μορφή 

σκέψης επίλυσης προβλημάτων, ως μέσο έκφρασης και ως σύνολο πρακτικών και στάσεων των μαθητών. Το 

σημαντικότερο συμπέρασμα που προέκυψε από τη μελέτη της κατάστασης στα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά 

συστήματα είναι  η μειονεκτική θέση που κατέχει η Υ.Σ. στην Ελληνική Υποχρεωτική Εκπαίδευση σε σχέση με 

άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. 

Λέξεις κλειδιά: Υπολογιστική Σκέψη, Πολιτικές Ενσωμάτωσης, Υποχρεωτική Εκπαίδευση, προγραμματισμός 

Εισαγωγή 

Οι σύγχρονοι έφηβοι ανήκουν σε μια σειρά γενεών οι οποίες γεννήθηκαν, μεγαλώνουν και 
αλληλεπιδρούν σε ένα διαρκώς τεχνολογικά εξελισσόμενο βασιζόμενο σε υπολογιστές και δίκτυα 
περιβάλλον, και για αυτό χαρακτηρίζονται ως ψηφιακά ιθαγενείς" (Digital Natives) (Prensky, 2001). 
Το γεγονός αυτό υποδεικνύει μια ευκολία στην υιοθέτηση κάθε νέας τεχνολογίας που τους 
παρουσιάζεται αλλά και  έναν διαφορετικό θεμελιώδη τρόπο σκέψης και επεξεργασίας της νέας 
πληροφορίας. Είναι σύνηθες ο σημερινός νέος να μαθαίνει να χρησιμοποιεί μια νέα συσκευή ή 

υπηρεσία μέσα από την χρήση της παρά να ανατρέχει πρώτα σε κάποιο εγχειρίδιο χρήσης, ενώ είναι 
πιο δεκτικός στη μη σειριακή μετάδοση πληροφορίας, στην οπτικοποίηση της γνώσης και στην 
παράλληλη επεξεργασία της. Παρουσιάζεται λοιπόν ως πρόκληση, ο μελλοντικός πολίτης να μπορεί 
να κατανοεί την δομή και πολυπλοκότητα του ψηφιακού κόσμου, να είναι σε θέση να ενεργεί σε 
αυτό το περιβάλλον αντιμετωπίζοντας νέες καταστάσεις-προβλήματα, παρά να είναι παθητικός 
καταναλωτής τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών. Την πρόκληση αυτή της εκπαίδευσης 
προέβλεψε πολύ νωρίς ο Jean Piaget σε μια συνέντευξή του (1980): "Η εκπαίδευση συνίσταται στη 
διαμόρφωση δημιουργών, ακόμη κι αν δεν υπάρξουν πολλοί, ακόμη κι αν οι δημιουργίες του ενός είναι 
μικρότερες του άλλου. Χρειάζεται η διαμόρφωση εφευρετών, ανακαινιστών, όχι 

κομφορμιστών"(Bringuier, 1980). Την ίδια ώρα η σύγχρονη ψηφιακή εποχή, αποκαλούμενη και ως 
4η Βιομηχανική Επανάσταση (Schwab, 2016) χαρακτηρίζεται από διασυνδεδεμένα συστήματα 
τεχνολογίας σε κάθε τομέα της καθημερινότητάς μας. Από τις οικιακές συνδεδεμένες συσκευές – 
αντικείμενα / πράγματα με το Διαδίκτυο μέχρι τα συστήματα ρομποτικής και την πλήρως 
αυτοματοποιημένη παραγωγή διαβλέπουμε έναν κόσμο "προγραμματιζόμενο". Ο σύγχρονος μαθητής 
και μελλοντικός εργαζόμενος θα πρέπει να διαθέτει ικανότητες ανάλυσης, σχεδιασμού, 
μοντελοποίησης και τροποποίησης σύνθετων συστημάτων τεχνολογίας για να εφαρμόσει αυτή την 
πληροφορία σε καθημερινές του καταστάσεις, ώστε να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό και να 

δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες μελλοντικής απασχόλησης. (OECD, 2015). 

mailto:mail@sch.gr
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Σε ένα τέτοιο πλαίσιο κρίνεται αναγκαία η μεταστροφή των εκπαιδευτικών συστημάτων προς νέες 
δεξιότητες του 21ου αιώνα. Η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η δημιουργικότητα και 
καινοτομία, ο ψηφιακός γραμματισμός, η προσαρμοσιμότητα και ευελιξία, η κοινωνική και 
διαπολιτισμική διάδραση είναι μόνο μερικές από τις νέες αυτές δεξιότητες. Σχετίζονται δε 
περισσότερο με τα αναδυόμενα μοντέλα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης παρά με τον 
βιομηχανικό προσανατολισμό του προηγούμενου αιώνα (Ananiadou & Claro, 2009). 

Μια σχετικά πρόσφατη έννοια που δείχνει να περιλαμβάνει χαρακτηριστικά των παραπάνω 
δεξιοτήτων είναι η Υπολογιστική Σκέψη (Computational Thinking). Ο όρος εισήχθη από την Jeanette 
Wing σε άρθρο της τον Μάρτιο του 2006 με τίτλο "Computational Thinking", ως μια θεμελιώδη 
δεξιότητα επίλυσης προβλημάτων για όλους, όχι μόνο για τους επιστήμονες πληροφορικής (J. M. 
Wing, 2006). Το άρθρο αυτό είχε τεράστιο αντίκτυπο στην επιστημονική κοινότητα, προκάλεσε το 
ενδιαφέρον παιδαγωγών, ακαδημαϊκών και επιστημόνων πληροφορικής.  Το αφηρημένο όμως του 
αρχικού ορισμού από την Wing πυροδότησε πολλές προσπάθειες ορισμού της έννοιας με 
διαφορετική θεώρηση και πιθανές πρακτικές εφαρμογές της στον χώρο της εκπαίδευσης. Στην 

παρούσα εργασία επιχειρούμε μέσω της μεθόδου της βιβλιογραφικής επισκόπησης να 
παρουσιάσουμε την εξέλιξη του όρου αλλά και να αναδείξουμε τις κύριες πτυχές του. Τα εφόδια που 
προσφέρει η ΥΣ ως δεξιότητα στον σύγχρονο μαθητή προκάλεσαν ένα παγκόσμιο κύμα αλλαγών στα 
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών  (ΑΠΣ) πολλών κρατών τα ενσωματώνουν την ΥΣ είτε σε 
μεμονωμένα μαθήματα είτε ως διαθεματικό στόχο. Οι αλλαγές αυτές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 
συνοψίζονται σε μια πρόσφατα δημοσιοποιημένη μελέτη του κέντρου Επιστημών και Γνώσης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Joint Research Centre (JRC), με τίτλο "Developing Computational Thinking 
in compulsory Education". Το παρόν άρθρο ολοκληρώνεται με τη συγκριτική παρουσίαση των 

σημαντικότερων εξελίξεων πολιτικής προγραμμάτων σπουδών σε σχέση με το Ελληνικό 
εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. 

Στη συνέχεια του άρθρου, στη δεύτερη  ενότητα μελετάμε την έννοια της υπολογιστικής σκέψης 
μέσα από τους ορισμούς που έχουν δοθεί στη διεθνή βιβλιογραφία, στην τρίτη ενότητα 
περιγράφονται πρακτικές ανάπτυξης της υπολογιστικής σκέψης, στην τέταρτη οι πολιτικές 
ενσωμάτωσης σε διάφορες χώρες και στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και ολοκληρώνουμε με τα 
συμπεράσματα της εργασίας. 

Υπολογιστική σκέψη 

Ένας ορισμός σε διαρκή εξέλιξη 

Το άρθρο της Jeannette Wing τον Μάρτιο του 2006 στο περιοδικό "Communications of the ACM"  
(σελ. 33), τράβηξε την προσοχή της επιστημονικής κοινότητας πάνω στο όρο της Υπολογιστικής 
Σκέψης (ΥΣ). Στο εν λόγω άρθρο, περιγράφει την ΥΣ ως μια δεξιότητα η οποία περιλαμβάνει την 
επίλυση προβλημάτων, τον σχεδιασμό συστημάτων και την κατανόηση της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς βασιζόμενη στις θεμελιώδεις έννοιες τις επιστήμης των υπολογιστών (J. M. Wing, 
2006). Πλαισίωσε ταυτόχρονα αυτή την θεώρησή της ως διαδικασία σκέψης επίλυσης προβλημάτων 
με κάποια χαρακτηριστικά όπως η κατάλληλη μορφοποίηση του προβλήματος, η αφαιρετική 

ικανότητα, η διάσπαση του προβλήματος, η αναπαράστασή του, η ευρετική ανακάλυψη λύσεων και η 
μοντελοποίηση αυτών. Στον αντίποδα των ικανοτήτων τέθηκαν οι βάσεις μελλοντικής μελέτης 
στάσεων και αντιλήψεων που αναμένουμε να αναπτύξουν οι μαθητές που θα μάθουν να σκέπτονται 
υπολογιστικά. Ο αντίκτυπος που είχε η παρέμβαση της Wing σε ερευνητές, παιδαγωγούς και 
διαμορφωτές εκπαιδευτικής πολιτικής ήταν τεράστιος. Από τότε έχουν καταγραφεί πάνω από 300 
δημοσιευμένα άρθρα στην επίσημη βιβλιογραφία και πάνω από 200 στην γκρίζα (Bocconi et al. 
2016: 1), τα οποία προσπαθούν αφενός να βελτιώσουν, συγκεκριμενοποιήσουν τον ορισμό, να 
αναδείξουν τα χαρακτηριστικά της και αφετέρου να προτείνουν πρακτικές ενσωμάτωσης στα 
σύγχρονα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) εξετάζοντας μεθόδους, εργαλεία και 

στρατηγικές αξιολόγησης που προάγουν την ανάπτυξη της ΥΣ στους μαθητές. 
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Δύο χρόνια αργότερα (2008) η Wing θέτει στο επίκεντρο της ΥΣ την αφαίρεση και τον αυτοματισμό, 
ισχυροποιώντας σε σχέση με τον αρχικό της ορισμό την σύνδεση της ΥΣ με τον ρόλο της μηχανής 
(Η/Υ) στην επίλυση προβλημάτων. Στην Επιστήμη των Υπολογιστών χρησιμοποιούμε την αφαίρεση 
και μάλιστα σε πολλαπλά επίπεδα αποκρύπτοντας άχρηστη πληροφορία ώστε να γίνει ένα πρόβλημα 
ευκολότερα κατανοητό και άρα επιλύσιμο. Στην πληροφορική δημιουργούμε αλγόριθμους και κατ' 
επέκταση προγράμματα, αυτοματοποιώντας με την βοήθεια μιας μηχανής τα αφαιρετικά επίπεδα που 
έχουμε δημιουργήσει (J. M. Wing, 2008). Η έννοια της αφαίρεσης ως χαρακτηριστικό της ΥΣ 
υποστηρίχθηκε ισχυρά στην βιβλιογραφία και από άλλους συγγραφείς (Barr & Stephenson, 2011; 

L’Heureux et al, 2012; staff, 2007). 

Έκτοτε αναλήφθηκαν από διάφορους φορείς, πρωτοβουλίες οι οποίες είχαν σκοπό να αποσαφηνίσουν 
τον όρο και να στρέψουν την προσοχή στην δημιουργία ενός πλαισίου πρακτικής αξιοποίησής του 
στην εκπαίδευση. Η Αμερικάνικη  National Academy of Sciences διοργάνωσε εργαστήριο το οποίο 
επικύρωσε μεν την έλλειψη συναίνεσης των συμμετεχόντων επιστημόνων σε έναν κοινό ορισμό για 
την ΥΣ (Grover & Pea, 2013) λόγω διαφορετικών απόψεων, επιβεβαίωσε δε ότι η ΥΣ περικλείει 
νοητικά εργαλεία και έννοιες που συναντάμε στην Επιστήμη των Υπολογιστών, όπως η αφαίρεση, η 
μοντελοποίηση, η αναπαράσταση προβλήματος και η διάσπαση των προβλημάτων. Τα προγράμματα 
λ.χ. αποτελούν τον απαραίτητο κρίκο που συνδέει υψηλού επιπέδου νοητικές κατασκευές όπως οι 

αλγόριθμοι και οι αναπαραστάσεις πληροφορίας με την χαμηλού επιπέδου εκτέλεση τους στον 
υπολογιστή (Council, 2010, 3). Ερωτήματα όπως,  πώς μπορεί να αξιολογηθεί η απόκτηση της ΥΣ, 
ποια είναι η παιδαγωγική της αντιμετώπιση και αν μπορεί να διαχωριστεί ο προγραμματισμός από 
την ΥΣ, δεν απαντήθηκαν σε αυτό το εργαστήριο (Grover & Pea, 2013). Μια συνέχεια του ίδιου 
εργαστηρίου υλοποιήθηκε το επόμενο έτος με σκοπό να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα και 
έμφαση αυτή την φορά στην παιδαγωγική πλευρά του όρου, τις μεθόδους και τα εργαλεία που έχουν 
χρησιμοποιηθεί μέχρι τότε. Η Joyce Malyn-Smith από το Education Development Center, Inc. και ο 
Alfred Aho από το Columbia University έκαναν έκκληση για έναν ενιαίο κοινό ορισμό πάντα βέβαια 

επικαιροποιημένο, εάν θέλουμε να έχουμε επιτυχή ενσωμάτωση της ΥΣ στα σύγχρονα ΠΣ (Council, 
2011).  

Το ίδιο έτος η Wing (2011) με την συνεισφορά των JanCuny και Alfred Aho επαναδιατύπωσε τον 
αρχικό της ορισμό: 

Ο όρος ΥΣ περιλαμβάνει τις διεργασίες σκέψης που σχετίζονται με τη διατύπωση προβλημάτων και 
λύσεών τους ώστε αυτές να αναπαριστώνται σε μία μορφή που να καθιστά δυνατή την αποτελεσματική 
υλοποίησή τους από ένα μέσο (agent) επεξεργασίας πληροφοριών.(J. Wing, 2011) 

τον οποίο ο (Aho, 2012) απλοποίησε εκφράζοντάς τον όρο ως την νοητική διαδικασία διαμόρφωσης 

προβλημάτων ώστε "οι λύσεις τους να αναπαρασταθούν με υπολογιστικά βήματα και αλγοριθμικές 
διαδικασίες".  

Ένα ακόμα εργαστήριο που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2009 και έφερε αποτελέσματα το 2011 , 
διοργανώθηκε από την Computer Science Teachers Association (CSTA) και International Society for 
Technology in Education (ISTE). Το εργαστήριο απέφερε ένα ολοκληρωμένο παιδαγωγικό πλαίσιο 
εισαγωγής της ΥΣ στα ΠΣ το οποίο περιλαμβάνει έναν λειτουργικό ορισμό, αναμενόμενες δεξιότητες 
και στάσεις των μαθητών και ένα λεξικό κατάλληλο για κάθε βαθμίδα της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης. Ο λειτουργικός ορισμός εμμένει σε μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά (ISTE & CSTA, 2011): 

 Μορφοποίηση προβλημάτων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να επιλυθούν με την 
βοήθεια ενός Η/Υ ή άλλων εργαλείων 

 Λογική οργάνωση και ανάλυση δεδομένων 

 Αναπαράσταση δεδομένων μέσω αφαιρέσεων όπως μοντέλα και προσομοιώσεις 

 Αυτοματοποίηση λύσεων μέσω αλγοριθμικής σκέψης 
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 Αναγνώριση, ανάλυση και υλοποίηση πιθανών λύσεων με στόχο την επίτευξη του πιο 

αποδοτικού και αποτελεσματικού συνδυασμού βημάτων και πόρων 

 Γενίκευση και μεταφορά αυτής της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων σε ένα εύρος 

προβλημάτων 

Η Βρετανική Royal Society of Sciences σε μια παρέμβαση της, αλλαγής των προγραμμάτων 
σπουδών για την Επιστήμη της Πληροφορικής ορίζει την ΥΣ ως την διαδικασία αναγνώρισης των 
υπολογιστικών πτυχών στον κόσμο που μας περιβάλλει και την εφαρμογή εργαλείων και τεχνικών 
από την Επιστήμη Υπολογιστών για την κατανόηση και την αιτιολόγηση τόσο των φυσικών όσο και 
των τεχνητών συστημάτων και διεργασιών (Royal Society, 2012, 29). Το ίδιο έτος μέσω μιας  
μελέτης δραστηριοτήτων μαθητών με την χρήση του Scratch, η ΥΣ ορίζεται ως ένας τρισδιάστατος 
συνδυασμός εννοιών, εκπαιδευτικών πρακτικών και στάσεων των μαθητών. 

Ένα χρόνο αργότερα (2013) σε μια προσπάθεια συγκέντρωσης και αξιολόγησης των αναφερόμενων 
από την μέχρι τότε βιβλιογραφία χαρακτηριστικών της, η ΥΣ ορίζεται ως μια δραστηριότητα που 
σχετίζεται αλλά δεν περιορίζεται στην επίλυση προβλημάτων. Μια γνωστική ή νοητική διαδικασία η 
οποία αντικατοπτρίζεται σε ένα σύνολο ικανοτήτων όπως η αφαίρεση, η διάσπαση προβλήματος, η 
αλγοριθμική σκέψη, η αξιολόγηση και τέλος η ικανότητα να σκεφτόμαστε με γενικεύσεις (Selby & 
Woollard, 2013). 

Σε μια πιο πρόσφατη επικαιροποίηση των προτύπων της Επιστήμης των Υπολογιστών η Computer 
Science Teachers Association (CSTA) θεωρεί την ΥΣ μια μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων η 

οποία επεκτείνει την επιρροή της Επιστήμης των Υπολογιστών σε όλα τα πεδία διότι παρέχει μέσα 
ανάλυσης και ανάπτυξης λύσεων σε προβλήματα τα οποία μπορούν λυθούν υπολογιστικά (CSTA 
Standards Task Force, 2016). 

Δομικές έννοιες, πρακτικές ανάπτυξης και στάσεις της Υπολογιστικής Σκέψης 

Η σπουδαιότητα της ΥΣ στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα στους μαθητές έχει γίνει ευρέως 
αποδεκτή αλλά μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει συμφωνία της επιστημονικής κοινότητας σε έναν κοινό 
ορισμό. Είναι εμφανείς όμως μέσα από την μελέτη της βιβλιογραφίας και της εξέλιξης του ορισμού 
τρεις κατηγορίες των διαφορετικών θεωρήσεων της ΥΣ από τους επιστήμονες. Η πρώτη πηγάζει 
μέσα από τις παρεμβάσεις τις Wing και θεωρεί την ΥΣ ως μια νοητική διαδικασία επίλυσης 
προβλημάτων είτε από τον άνθρωπο είτε με την χρήση κάποιας υπολογιστικής μηχανής. Από την 

θεώρηση αυτή ως μια διαδικασία σκέψης προκύπτουν κάποιες δομικές νοητικές έννοιες. Κυρίαρχη 
στην βιβλιογραφία (Barr & Stephenson, 2011; L’Heureux et al., 2012; Lee et al., 2011; Selby & 
Woollard, 2013; staff, 2007; J. Wing, 2011, 1) είναι η αφαιρετική ικανότητα, η ικανότητα δηλαδή 
απόκρυψης μη απαραίτητης πληροφορίας στην επίλυση ενός προβλήματος. Η διάσπαση του 
προβλήματος σε μικρότερα επιμέρους ως απαραίτητη μεθοδολογία, παρουσιάζεται σε πλήθος 
αναφορών (Barr & Stephenson, 2011; Council, 2011, 53; Grover & Pea, 2013; Selby & Woollard, 
2013; J. M. Wing, 2006). Η αλγοριθμική αντιμετώπιση προβλημάτων (Barr & Stephenson, 2011; 
Grover & Pea, 2013; Selby & Woollard, 2013; J. Wing, 2011, 1), η γενίκευση λύσεων (Council, 
2011; Selby & Woollard, 2013; J. Wing, 2011)-η ικανότητα αναγνώρισης μικρών κομματιών που 

έχουν χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες περιπτώσεις- , η αυτοματοποίηση (Barr & Stephenson, 2011; 
Lee et al., 2011; J. Wing, 2011) -η διαδικασία γρήγορής εκτέλεσης επαναλαμβανόμενων εργασιών με 
την χρήση κάποιας μηχανής- και ο εντοπισμός σφαλμάτων (Grover & Pea, 2013; Yadav et al, 2011) 
αποτελούν συχνά εμφανίσιμες στην βιβλιογραφία δομικές έννοιες της ΥΣ. 

Η δεύτερη κατηγορία, ερμηνεύει την ΥΣ ως ένα εναλλακτικό μέσο έκφρασης του σύγχρονου 
ανθρώπου. Η Wolz υποστηρίζει ότι με τρόπο όμοιο κατά τον οποίο η ανάγνωση, η γραφή , η ομιλία 
και η αριθμητική υποστηρίζουν την περιγραφή και ανάλυση περίπλοκων προβλημάτων το ίδιο μπορεί 
να υποστηρίξει και η ΥΣ (Council, 2010, 13). Ο Kolodner θεωρεί ότι "για τους περισσότερους η ΥΣ 

σημαίνει να μπορείς να εκφράζεσαι κάνοντας άπταιστη χρήση των δυνατοτήτων του υπολογισμού" 
(Council, 2011, 55). Σε ένα νέο περιβάλλον με υπερπληθώρα πληροφορίας και διαρκώς 
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μεταβαλλόμενων μέσων, ο έφηβος θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος με νέου τύπου δεξιότητες. Ο 
συνδυασμός πληροφοριακού και εγγραματισμού των μέσων με τις επτά (7) μεγάλες ιδέες της ΥΣ 
(Δημιουργικότητα, Αφαίρεση, Δεδομένα και Πληροφορία, Αλγόριθμοι, Προγραμματισμός, 
Διαδίκτυο, Παγκόσμια επιρροή (College Board, 2016)),  μπορούν να αυξήσουν την κριτική 
ικανότητα του μαθητή να κατανοεί πως το περιεχόμενο στα νέα μέσα δημιουργείται και άρα να είναι 
σε θέση να εκφράζεται συμμετέχοντας (Gretter & Yadav, 2016).  

Η τρίτη θεώρηση της ΥΣ στοχεύει στην πρακτική ενσωμάτωσή της στην υποχρεωτική εκπαίδευση 
περιγράφοντας εκτός από τις δομικές έννοιες και ικανότητες που αναπτύσσονται, πρακτικές αλλά και 

συμπεριφορές και στάσεις που αναμένουμε να επιδείξουν οι μαθητές. Διαμορφώνεται μέσα από αυτή 
την θεώρηση ένα ολοκληρωμένο παιδαγωγικό πλαίσιο εννοιών, πρακτικών και στάσεων 
αναβαθμίζοντας την ΥΣ από μια νοητική διεργασία σε επάρκεια. Το 3Δ-πλαίσιο των (Brennan & 
Resnick, 2012) συνδέει την ΥΣ με δραστηριότητες προγραμματισμού και προβλέπει τις έννοιες που 
συναντάνε οι μαθητές όταν προγραμματίζουν, τις πρακτικές που αναπτύσσουν ασχολούμενοι με τις 
έννοιες και τις στάσεις που διαμορφώνουν για τον εαυτό τους και τον κόσμο που τους περιβάλλει 
(Πίνακας 1). 

Πίνακας 1. 3Δ-Πλαίσιο της Υπολογιστικής Σκέψης (Brennan & Resnick, 2012) 

Υπολογιστικές Έννοιες Πρακτικές Στάσεις 

 Αναγνώριση σειριακών 

βημάτων 

 Επαναλήψεις 

 Παράλληλη εκτέλεση 

 Συμβάντα 

 Συνθήκες 

 Τελεστές 

 Δεδομένα 

 Πειραματισμός και 

επανάληψη 

 Δοκιμή και 

Αποσφαλμάτωση 

 Επανάχρηση και 

Τροποποίηση 

 Αφαίρεση και  δημιουργία 

αρθρωμάτων 

 Μέσο έκφρασης 

 Μέσο σύνδεσης 

και επικοινωνίας 

 Μέσο 

διερεύνησης 

 

Στην ίδια λογική κινείται και ο λειτουργικός ορισμός που έχουν προτείνει οι Computer Science 
Teachers Association (CSTA) και International Society for Technology in Education (ISTE). Ο 
ορισμός απαρτίζεται από τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά και τις παρακάτω στάσεις και 
συμπεριφορές που αναπτύσσουν οι μαθητές 

 Αυτοπεποίθηση στην αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας 

 Επιμονή στην αντιμετώπιση δύσκολων προβλημάτων 

 Ανοχή στην ασάφεια 

 Ικανότητα αντιμετώπισης ανοιχτών προβλημάτων 

 Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας για την επίτευξη κοινών στόχων και λύσεων 

Πλαισιώθηκε δε ο ορισμός από ένα λεξιλόγιο όρων τους οποίους προτείνεται να χρησιμοποιούν όσο 
το δυνατόν περισσότερο οι εκπαιδευτικοί στον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και οι μαθητές στην 
περιγραφή των παραδοτέων τους. Το λεξιλόγιο αυτό μαζί με τους αντίστοιχους ορισμούς φαίνεται 

στον Πίνακα 2. 

 Πίνακας 2. Λεξιλόγιο όρων ΥΣ (ISTE & CSTA, 2011) 

 Ορισμός 

Συλλογή Δεδομένων Η διαδικασία συλλογής κατάλληλης πληροφορίας 

Ανάλυση Δεδομένων Κατανόηση των δεδομένων, εύρεση κοινών μοτίβων, εξαγωγή 

συμπερασμάτων 

Αναπαράσταση Δεδομένων Απεικόνιση και οργάνωση δεδομένων με κατάλληλα γραφήματα, 
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εικόνες, λέξεις 

Διάσπαση Προβλήματος Διάσπαση του προς επίλυση προβλήματος σε μικρότερα 

διαχειρίσιμα 

Αφαίρεση Μείωση της πολυπλοκότητας ώστε να διαφανεί η κεντρική ιδέα 

Αλγόριθμοι και Διαδικασίες Σειρά συγκεκριμένων βημάτων για την επίλυση του προβλήματος 

Αυτοματισμός Χρήση Η/Υ ή άλλης μηχανής για την εκτέλεση επαναλαμβανόμενων 

εργασιών 

Προσομοίωση Αναπαράσταση ή μοντελοποίηση μιας διεργασίας. Μπορεί να 

περιλαμβάνει εκτέλεση πειραμάτων σε μοντέλα 

Παραλληλισμός Οργάνωση των μέσων ώστε να εκτελούν ταυτόχρονα εργασίες για 

να επιτύχουν κοινό στόχο 

 

Σε μια από τις τελευταίες βέβαια προσπάθειες επικαιροποίησης του ορισμού της ΥΣ η (Lee, 2016) 
προειδοποιεί ότι αυτή η στροφή της προσοχής στις πρακτικές και στάσεις της ΥΣ μπορεί να μας 
απομακρύνει από την κεντρική ιδέα του αρχικού ορισμού της Wing, η οποία περιγράφει την ΥΣ ως 
μια μορφή σκέψης (των ανθρώπων) για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων με την χρήση και 
μόνο υπολογιστικής μηχανής. Έτσι προτείνει ότι "η ΥΣ αναπτύσσεται μέσω της μελέτης και 

αναπαράστασης καθημερινών προβλημάτων τα οποία λύνονται με υπολογιστές ως συσκευές 
επεξεργασίας της πληροφορίας, ενώ σταδιακά επέρχεται βαθύτερη κατανόηση για το τι είναι ικανοί να 
εκτελέσουν οι υπολογιστές και πως μπορεί ο άνθρωπος να τους προγραμματίσει" 

Πολιτικές ενσωμάτωσης της ΥΣ στα προγράμματα σπουδών 

Παγκόσμιο επίπεδο 

Η σπουδαιότητα της ΥΣ έχει αναγνωριστεί πια και σε επίπεδο πραγματικών πολιτικών ενσωμάτωσής 
της στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών ανά τον κόσμο. Η πιο δημοφιλής προσέγγιση είναι η 
εισαγωγή δομικών εννοιών της ΥΣ σε αντικείμενα που σχετίζονται με την Τεχνολογία και την 
Επιστήμη των Υπολογιστών. Χώρες όπως η Νέα Ζηλανδία (Ministry of Education New Zealand, 
2016), η Αυστραλία (ACARA by Education Services Australia, n.d.), η Νότια Κορέα (Park, 2016), η 
Σιγκαπούρη (Cher, 2015) και η Ιαπωνία (Guzdial, 2016) έχουν εισάγει ή προγραμματίζουν να 

εισάγουν στο άμεσο μέλλον στοιχεία της ΥΣ στα προγράμματα σπουδών με εργαλείο κυρίως τον 
προγραμματισμό. Στον Καναδά εισήχθη την σχ. χρονιά 2016-17 η ΥΣ ως κομμάτι του μαθήματος 
Εφαρμοσμένη Σχεδίαση, Δεξιότητες και Τεχνολογία στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού και στις 
πρώτες του γυμνασίου (Columbia British, n.d.).  

Ευρωπαϊκό επίπεδο - Η μελέτη του JRC 

Τον Δεκέμβριο του 2016 δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα μιας ολοκληρωμένης έρευνας από το 
Joint Research Centre (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που κύριο στόχο είχε να παρέχει μια 
περιεκτική επισκόπηση των πρόσφατων επιστημονικών ευρημάτων πάνω στον όρο της 
Υπολογιστικής Σκέψης αλλά και την ανάδειξη πολιτικών ενσωμάτωσης της ΥΣ στα Αναλυτικά 
Προγράμματα Σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Stefania Bocconi, Chioccariello, Dettori, 

Ferrari, & Engelhardt, 2016). Η έρευνα για την ΥΣ είναι ένα μόνο κομμάτι ενός ευρύτερου έργου του 
JRC με τίτλο " Learning and Skills for the Digital Era" το οποίο ξεκίνησε το 2005 και σκοπό έχει την 
βελτίωση της χρήσης των νέων τεχνολογιών ως μέσο αλλαγής της μάθησης, καινοτομίας στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση και ανάδειξης των νέων δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. 

Στην παρούσα εργασία συγκεντρώσαμε τα  σημαντικότερα σημεία της μελέτης του JRC 
ομαδοποιώντας βάσει χαρακτηριστικών τις στρατηγικές ενσωμάτωσης της ΥΣ στα ΑΠΣ ανά την 
Ευρώπη,  χωρίς να κάνουμε αναφορά σε λεπτομέρειες πολιτικών ανά χώρα. Ο αναγνώστης μπορεί να 
βρει ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για κάθε χώρα στον σύνδεσμο 

https://www.researchgate.net/publication/303944539_Developing_Computational_Thinking_Approac



Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις 

 

7 

hes_and_Orientations_in_K-12_Education. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην 
συγκεκριμένη μελέτη ήταν ένα δομημένο ερωτηματολόγιο προς τα Υπουργεία Παιδείας της κάθε 
χώρας της Ε.Ε (συμπεριλαμβάνονται η Τουρκία και το Ισραήλ) και ημιδομημένες συνεντεύξεις 
στελεχών των Υπουργείων και ειδικών από κάθε χώρα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η μόνη χώρα από 
την οποία δεν έλαβαν οι επιστήμονες απαντημένο το ερωτηματολόγιο, ήταν η Ελλάδα. Αντίθετα 
έλαβαν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και τις αντίστοιχες διευθύνσεις 
πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης μια γενική αναφορά για την θέση 
της ΥΣ στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Επίσης σε χώρες στις οποίες οι εκπαιδευτικές πολιτικές 

ορίζονται ανά περιφέρεια τα προαναφερόμενα εργαλεία εφαρμόστηκαν στις αντίστοιχες περιφέρειες 
(Stefania Bocconi et al., 2016). 

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που έπρεπε να απαντήσει η κάθε χώρα ήταν η αιτιολόγηση 
ενσωμάτωσης της ΥΣ στο εκπαιδευτικό σύστημα. Τι αναμένουν οι υπεύθυνοι χάραξης εκπαιδευτικής 
πολιτικής να κερδίσουν μέσα από την εισαγωγή της ΥΣ στο εκπαιδευτικό τους σύστημα; Δύο κύριες 
τάσεις αναδείχθηκαν μέσα από την μελέτη: 

 Η ανάπτυξη δεξιοτήτων ΥΣ θα βοηθήσει τους νέους να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης τους, 

να εκφράζονται αποδοτικότερα με σύγχρονα μέσα, να επιλύουν πραγματικά προβλήματα 
και να αναλύουν θέματα της καθημερινότητας με διαφορετικές οπτικές. 

 Η ανάπτυξη δεξιοτήτων ΥΣ θα συμβάλλει θετικά στην οικονομική ανάπτυξη, θα βοηθήσει 

στην πλήρωση κενών θέσεων εργασίας σε τομείς νέων τεχνολογιών και θα προετοιμάσει 
τους νέους για ένα καλύτερο εργασιακό μέλλον  
(σελ. 25) 

Η αλλαγή τρόπου σκέψης αποτυπώνεται μέσα από την προσδοκώμενη ανάπτυξη συγκεκριμένων 

νοητικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων . Οι κυρίαρχοι λόγοι εισαγωγής της ΥΣ στις διάφορες 
χώρες φαίνονται στον Πίνακα 3. 

Πίνακας 3. Κυρίαρχες λογικές ενσωμάτωσης της ΥΣ (Stefania Bocconi et al., 2016) 

 Χώρες 

Προώθηση δεξιοτήτων λογικής σκέψης AT, CH, CZ, DK, FI, FR, GR, HU, IT, LT, PL, PT, TR 

Προώθηση δεξιοτήτων επίλυσης 

προβλημάτων 

AT, CH, CZ, DK, FI, FR, GR, HU, IT, LT, PL, PT, TR 

Άλλες δεξιότητες του 21ου αιώνα CH, CZ, FI, GR, IT, LT, PL, PT, TR 

Προσέλκυση περισσότερων μαθητών σε 

σπουδές Πληροφορικής 

FI, FR, LT, PL, TR 

Προώθηση δεξιοτήτων προγραμματισμού FI, FR, LT, PL, PT, CH, TR 

Προώθηση εργασίας σε τομείς Νέων 

Τεχνολογιών 

FI, FR, TR 

 

Η έρευνα ακόμη έδειξε ότι οι χώρες μέλη της Ε.Ε. μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις ομάδες 
ανάλογα με τον βαθμό ενσωμάτωσης στοιχείων της ΥΣ στα ΑΠΣ της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η 
πρώτη ομάδα περιλαμβάνει χώρες οι οποίες τα τελευταία 3-5 έτη έχουν ξεκινήσει και εφαρμόζουν 
ήδη μια διαδικασία αναθεώρησης των ΑΠΣ περιλαμβάνοντας την ΥΣ και σχετικές της έννοιες σε όλο 
το φάσμα της ΥΕ. Οι χώρες της ομάδας αυτής χωρίζονται σε αυτές που εφαρμόζουν μια 
συντονισμένη παρέμβαση η οποία μπορεί να φτάνει και στο επίπεδο της επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών και σε αυτές που έχουν συμπεριλάβει δομικές έννοιες της ΥΣ δίνοντας έμφαση στον 

προγραμματισμό. Στην δεύτερη ομάδα ανήκουν εκείνες οι χώρες οι οποίες δεν έχουν ξεκινήσει 
ακόμα να εισάγουν στοιχεία της ΥΣ στα ΑΠΣ αλλά σχεδιάζουν να το κάνουν με κάποιο τρόπο. Η 
τρίτη ομάδα χωρών εργάζεται πάνω στην μακρά παράδοση που έχει στην διδασκαλία της Επιστήμης 
των Υπολογιστών κυρίως στην ανώτερη δευτεροβάθμια και σχεδιάζουν να την επεκτείνουν 
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προσθέτοντας έννοιες της ΥΣ στην πρωτοβάθμια (σελ 27). Η εικόνα 1 δείχνει αυτή την κατάσταση 
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικών.  

 

Εικόνα 1. Βαθμός ενσωμάτωσης της ΥΣ στα ΑΠΣ (Stefania Bocconi et al., 2016) 

Ιδιαίτερα συμπεράσματα μπορούν να βγουν και από την θέση της ΥΣ μέσα στο ΑΠΣ. Ο Πίνακας 4 
δείχνει το αν η ΥΣ αποτελεί μέρος ενός μαθήματος ή διατρέχει όλα τα μαθήματα. 

Πίνακας 3. Θέση της ΥΣ στο ΑΠΣ χωρών (Stefania Bocconi et al., 2016) 

Χώρα Μέρος Συγκεκριμένων Μαθημάτων Σε όλα τα μαθήματα 

Αυστρία Πληροφορική (9-12)  

Δανία Πληροφορική/Τεχνολογία (10-12) 0-9 

Φιλανδία Μαθηματικά(1-9),Χειροτεχνία (7-9) Δεξιότητες ΤΠΕ 

Γαλλία Μαθηματικά (1-6), Μαθηματικά/Τεχνολογία (6-9)  

Ουγγαρία Πληροφορική (1-4) (9-12)  

Ιταλία Πληροφορική/Τεχνολογία  

Ισραήλ Επιστήμη των Η/Υ  

Λιθουανία Πληροφορική (5-12)  

Μάλτα Μάθημα ΤΠΕ Μέρος του ψηφιακού 

γραμματισμού 

Πολωνία Πληροφορική (0-12)  

Πορτογαλία ΤΠΕ(7-8), Πληροφορική (10-12)  

Ελβετία  1-9 Γερμανόφωνων 

σχολείων 

Τουρκία ΤΠΕ και Πληροφορική (5-6)  

 

Η ΥΣ στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα 

Η σύνδεση των δομικών εννοιών της ΥΣ με την Επιστήμη της Πληροφορικής και πιο συγκεκριμένα 
με τον προγραμματισμό είναι άμεση. Ο προγραμματισμός είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ 

"υψηλού" επιπέδου εννοιολογικών κατασκευών όπως ο αλγόριθμος και οι δομές δεδομένων, με την 
"χαμηλού" επιπέδου εκτέλεση του προγράμματος από την μηχανή (Council, 2010). Η διδασκαλία της 



Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις 

 

9 

πληροφορικής έχει ενσωματωθεί τα τελευταία χρόνια σε όλες τις βαθμίδες του Ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος αλλά όχι σε ικανοποιητικό βαθμό. Ακόμα και ο τίτλος του αντικειμένου 
ως "Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών" στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση παραπέμπει στην 
εκμάθηση χρήσης ενός υπολογιστικού συστήματος και των εφαρμογών του και όχι σε θεμελιώδης 
έννοιες τις Επιστήμης των Υπολογιστών και στην παρά πέρα ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης 
των μαθητών. Η σπειροειδής προσέγγιση που ακολουθούν τα προγράμματα σπουδών της 
Πληροφορικής προκαλούν μια μειωμένης αξίας επαναληπτικότητα εννοιών ΤΠΕ όπως το υλικό του 
υπολογιστή, το λειτουργικό σύστημα και οι σουίτες γραφείου ελάχιστα συμβάλλουν στην ανάπτυξη 

της ΥΣ των μαθητών. Ο όρος της ΥΣ δεν αναφέρεται σε ρητά στο πρόγραμμα σπουδών, σε καμιά 
βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος, με εξαίρεση μόνο τις οδηγίες εξορθολογισμού της ύλης τον 
τελευταίο χρόνο σε ελάχιστο βαθμό και επιμέρους μαθήματα του τομέα Πληροφορικής στα ΕΠΑΛ. 
Συναντούμε διάσπαρτες έννοιες όπως αναπαράσταση πληροφορίας, διαμόρφωση και επίλυση 
προβλημάτων, αλγόριθμοι αλλά σε καμία περίπτωση δεν εντάσσονται σε μια συγκροτημένη 
προσπάθεια προώθησης της ΥΣ των μαθητών η οποία να συνοδεύεται από αντίστοιχες πρακτικές και 
εργαλεία. 

Στο πρόσφατο πόρισμα της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, στο πλαίσιο του 
Εθνικού διαλόγου για την παιδεία  (Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, 2016) 

αναφέρεται η ΥΣ μαζί με την δυνατότητα κριτικής επίλυσης προβλημάτων και την κωδικοποίηση ως 
ένας από τους βασικούς άξονες  στους οποίους δομείται η δημιουργική χρήση των νέων τεχνολογιών. 
Καταλήγοντας βέβαια η Πρόταση 07 του πορίσματος, με τις προτεραιότητες για την δημιουργική 
χρήση των νέων τεχνολογιών ο όρος της ΥΣ παραλείπεται. 

Συμπεράσματα 

Η συμβολή της έννοιας της Υπολογιστικής Σκέψης στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα στους 
νέους έχει αναγνωριστεί από μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας. Η πορεία της εξέλιξης της 
ίδιας της έννοιας όμως δείχνει ότι βρίσκεται ακόμα και τώρα σε μία κατάσταση διαρκούς 
διαμόρφωσης. Η συναίνεση σε έναν κοινό ορισμό -χωρίς αυτό κατ' ανάγκη να τον κάνει στατικό- 
αλλά και ταυτόχρονα η ανάδειξη των δομικών χαρακτηριστικών του όρου θα οδηγήσει σε πιο 

συγκεκριμένες πρακτικές, ευδιάκριτη στοχοθεσία και άρα αξιόπιστες τεχνικές αξιολόγησης. Οι 
παράγοντες αυτοί συνθέτουν ένα παιδαγωγικό πλαίσιο που θα διευκολύνει τους διαμορφωτές 
πολιτικής στην αποτελεσματική ενσωμάτωση της ΥΣ στα ΑΠΣ. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί προσπάθειες εισαγωγής της ΥΣ στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση αρκετών χωρών της Ε.Ε. ενώ σε άλλες υπάρχει δεδηλωμένη πρόθεση επανασχεδίασης 
των ΑΠΣ με σκοπό την ενσωμάτωση της ΥΣ. Η κατάσταση στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν 
δείχνει αισιόδοξα μηνύματα αφού ούτε οι προϋποθέσεις υπάρχουν σε επίπεδο μέσων αλλά ούτε 
προθέσεις εισαγωγής της ΥΣ στα ΑΠΣ. Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, προτείνεται 

η εισαγωγή ενός δίωρου μαθήματος Πληροφορικής γενικής παιδείας σε κάθε τάξη για όλους, από το 
Δημοτικό Σχολείο μέχρι το Λύκειο. 
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