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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η Μηχανική Μάθηση είναι μια τεχνολογία η οποία επιτρέπει στους Η/Υ να εκτελούν 

συγκεκριμένα καθήκοντα με «έξυπνο» τρόπο, να μαθαίνουν από παραδείγματα και να 

«εκπαιδεύουν» αλγορίθμους  ώστε να «μαθαίνουν» μέσω αξιοποίησης προτύπων. Η 

βιβλιογραφία δείχνει πως γίνονται έρευνες για να μπορέσει να εισαχθεί στη διδακτική και 

μαθησιακή διαδικασία, ακόμα και σε επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην εργασία αυτή 

παρουσιάζεται μια πλατφόρμα Μηχανικής Μάθησης, όπου οι συμμετέχοντες εμπλέκονται στη 

δημιουργία ενός συστήματος Μηχανικής Μάθησης, -μέσω της καθοδηγούμενης (supervised) 

μάθησης- προγραμματίζοντας στο Scratch. 

Η παρούσα έρευνα μελετά το κατά πόσο επιδρούν δραστηριότητες Μηχανικής Μάθησης, στις 

οποίες οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν «έμπειρα συστήματα», στην εκτίμηση των επιπέδων 

της αυτοαποτελεσματικότητάς τους ως προς την Υπολογιστική Σκέψη, το κατά πόσο 

επηρεάζονται τα αποτελέσματα από τους παράγοντες «φύλο» και «ηλικία» συμμετεχόντων, 

καθώς και το κατά πόσο υπάρχουν πιθανές συσχετίσεις μεταξύ της Επίλυσης Προβλήματος 

και των διαστάσεων της Υπολογιστικής Σκέψης.  

Το δείγμα της έρευνας αποτελείτο από 38 φοιτητές τμημάτων Παιδαγωγικής 

κατεύθυνσης της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. Αθηνών, ηλικίας από 20 ετών και άνω. Τα δεδομένα που 

αξιοποιήθηκαν για την έρευνα συλλέχθηκαν με τη μορφή pre-test και post-test.  Συγκεκριμένα, 

μεταξύ άλλων, εξετάζεται η επίδραση του παράγοντα «φύλο» και του παράγοντα «ηλικία» ως 

προς την αξιολόγηση των επιπέδων της αυτοαποτελεσματικότητας της Υπολογιστικής 

Σκέψης. Επίσης, έγινε συσχέτιση των αποτελεσμάτων που ελήφθησαν από τα pre-test και από 

post-test και διαπιστώθηκε πως υπάρχουν ορισμένες διαστάσεις οι οποίες παρουσιάζουν 

υψηλότερη συσχέτιση και άλλες που παρουσιάζουν ασθενέστερη. Τα ευρήματα αναλύονται 

εκτενώς στο Κεφάλαιο 4. Η εργασία αναπτύσσεται συνολικά σε 5 κεφάλαια: στο πρώτο 

κεφάλαιο παρουσιάζονται εισαγωγικές πληροφορίες, ο σκοπός της εργασίας και η διάρθρωση 

αυτής, στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση των υπό εξέταση εννοιών, 

στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η μεθοδολογία που αξιοποιήθηκε για την έρευνα, στο τέταρτο 

κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και στο πέμπτο κεφάλαιο ακολουθεί η συζήτηση 

των ευρημάτων. Το κυρίως σώμα της εργασίας ολοκληρώνεται με τη βιβλιογραφία και το 

παράρτημα.  

Λέξεις κλειδιά: Υπολογιστική Σκέψη, Αυτοαποτελεσματικότητα, Μηχανική Μάθηση, STEM 
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ABSTRACT 

Machine Learning is a technology that allows computers to perform specific tasks in a "smart" 

way, to learn from examples and to "train" algorithms so that they "learn" through the use of 

prototypes. The literature shows that various research is being done in order to facilitate the 

inclusion of Machine Learning into the teaching and learning process - even at primary level. 

In this paper, a Machine Learning platform is introduced, where participants are involved in 

creating a Mechanical Learning system, -through supervised learning- by programming in 

Scratch. 

The present study examines whether mechanical learning activities, in which participants 

develop "experienced systems", have an impact on the levels of their self-efficacy in 

Computational Thinking, whether the results are affected by the factors "gender" and "age" of 

the participants, as well as whether there are possible correlations between the concepts of 

Problem Solving and Computational Thinking. 

The sample of the research consisted of 38 students from Departments of Pedagogical Direction 

of ASPETE, Athens, aged 20 and over. The data used for the research were collected in the 

form of pre-test and post-test. In particular, among other things, the effect of the "gender" factor 

and the "age" factor on the assessment of the levels of self-efficacy of Computational Thinking 

is examined. Also, the results obtained from the pre-test and post-test were correlated and it 

was found that there are some dimensions that have a higher correlation and others that have a 

weaker one. The findings are analyzed extensively in Chapter 4. The paper is developed in a 

total of 5 chapters: the first chapter presents introductory information, the purpose of the work 

and its structure, the second chapter consists of the bibliographic review of the concepts under 

consideration, in the third chapter the methodology used for the research is analyzed, in the 

fourth chapter the results are presented and in the fifth chapter there is the discussion of the 

findings. 

The paper concludes with the bibliography and the appendix. 

 

Keywords: Computational Thinking, Self-efficacy, Machine Learning, STEM 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1.1  Εισαγωγή 

Η παρουσία των υπολογιστών και των έξυπνων συσκευών έχει παγιωθεί, εδώ και αρκετά 

χρόνια, στην καθημερινότητα της πλειοψηφίας του κόσμου. Διαρκώς εξελισσόμενες 

τεχνολογίες κάνουν την εμφάνισή τους σε όλους τους τομείς της προσωπικής και 

επαγγελματικής ζωής μας, αυτοματοποιώντας και διευκολύνοντας ενέργειες που παλαιότερα 

ήταν πιθανώς πιο χρονοβόρες ή/και απαιτούσαν περισσότερη προσπάθεια από τον άνθρωπο 

(Caballero-González & García-Valcárcel, 2017). Έτσι, πλέον μία μικρή φορητή συσκευή μάς 

δίνει πάρα πολλές δυνατότητες επικοινωνίας και όχι μόνο. Τίθεται, λοιπόν, το ζήτημα της 

σωστής εκπαίδευσης των χρηστών όλης αυτής της τεχνολογίας και κυρίως της κατανόησης 

(σε έναν βαθμό) των συστημάτων που εμπεριέχονται σε αυτά τα τεχνολογικά επιτεύγματα.  

 Μέσα σε αυτή τη διαρκώς εξελισσόμενη (τεχνολογικά) κοινωνία, η επιστημονική 

κοινότητα καλείται να αναθεωρήσει τις βασικές δεξιότητες που πρέπει να έχει ο πολίτης του 

21ου αιώνα, έτσι ώστε να είναι σε θέση αφενός να παρακολουθήσει και να αξιοποιήσει όλα 

αυτά τα επιτεύγματα, αφετέρου να αποτελέσει και ο ίδιος δημιουργός καινοτομιών. Σε αυτή 

την κατεύθυνση κινήθηκαν οι επιστήμονες τα τελευταία 20 περίπου χρόνια και έφεραν πιο 

ενεργά στο προσκήνιο την έννοια της Υπολογιστικής Σκέψης. Η Υπολογιστική Σκέψη 

χαρακτηρίζεται ως μία από τις βασικές δεξιότητες του ανθρώπου τον 21ο αιώνα μαζί με τη 

γραφή, την ανάγνωση και τη μαθηματική δεξιότητα ενώ συνδέεται με την Υπολογιστική 

Επιστήμη (computational Science) και την επιστημολογία του STEM (Psycharis & 

Kotzampasaki, 2019; Antonio, 2016; Psycharis, 2018; Ψυχάρης & Καλοβρέκτης, 2018). Το 

ακριβές περιεχόμενό της, οι διαστάσεις της, οι τρόποι με τους οποίους γίνεται η ενσωμάτωσή 

της στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και διάφορα άλλα ζητήματα, αναλύονται εκτενώς 

στα κεφάλαια που ακολουθούν. 

Σε αυτά τα δεδομένα βασίζεται και η ανάγκη μεταρρυθμίσεων στα αναλυτικά 

προγράμματα στη σχολική εκπαίδευση, σε προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών αλλά  

και στην Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική. Η πλατφόρμα με την οποία ασχολούμαστε είναι 

κατασκευασμένη ώστε να αξιοποιείται στη διδασκαλία και να φέρνει τους εκπαιδευόμενους 

σε επαφή με τη Μηχανική Μάθηση. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την πλατφόρμα Machine 

Learning For Kids (https://machinelearningforkids.co.uk/#!/projects), η οποία είναι ιδιαίτερα 

φιλική ως προς τη χρήση της, τόσο για τον εκπαιδευτή που θέλει να οργανώσει το μάθημά του, 

όσο και προς τους εκπαιδευόμενους, ακόμη και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η δική μας 

https://machinelearningforkids.co.uk/#!/projects


Παπαδοπούλου Φωτεινή- «Διερεύνηση της Υπολογιστικής Σκέψης μέσα από δραστηριότητα Μηχανικής 

Μάθησης με χρήση της πλατφόρμας Machine Learning for Kids» 

9 
Πανεπιστήμιο Πατρών- Δ.Π.Μ.Σ. STEM στην Εκπαίδευση 

έρευνα ασχολείται με εν δυνάμει εκπαιδευτικούς, καθώς η εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων στα 

αναλυτικά προγράμματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εκπαίδευση και την επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών (Antonio, 2016). Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο 

επιδρούν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που βασίζονται στη Μηχανική Μάθηση στα 

επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας της Υπολογιστικής Σκέψης των εκπαιδευόμενων.  

1.2  Σκοπός της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε για να διαπιστωθεί κατά πόσο επιδρούν οι εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες που βασίζονται στη Μηχανική Μάθηση στα επίπεδα της 

αυτοαποτελεσματικότητας ως προς την Υπολογιστική Σκέψη των εκπαιδευόμενων, στο κατά 

πόσο επηρεάζονται τα αποτελέσματα από τους παράγοντες «φύλο» και «ηλικία» 

συμμετεχόντων, καθώς και για να ανιχνευθούν πιθανές συσχετίσεις μεταξύ των εννοιών 

Επίλυση Προβλήματος και Υπολογιστική Σκέψη .  

1.3 Σημασία της έρευνας 

Η έρευνα παρουσιάζει επιστημονικό ενδιαφέρον τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό 

επίπεδο. Αναφορικά με τη θεωρητική διάσταση, δίνεται μία πολύ καλή ευκαιρία στον 

αναγνώστη να γνωρίσει έννοιες τις οποίες αγνοούσε ή κατείχε σε πολύ μικρό βαθμό, όπως 

είναι αυτές της Υπολογιστικής Σκέψης και της Μηχανικής Μάθησης. Επιπλέον, στους 

αναγνώστες που σχετίζονται άμεσα με τον τομέα της εκπαίδευσης, προσφέρεται το έναυσμα 

περαιτέρω αναζήτησης καινοτόμων πρακτικών για τη βελτίωση της διδασκαλίας τους ή/και 

για την προσωπική τους ενημέρωση σχετικά με τα τρέχοντα επιστημονικά ζητήματα στο 

εκπαιδευτικό πεδίο. Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας- και ανάλογων ερευνών 

παγκοσμίως- μπορούν να λειτουργήσουν επικουρικά στο έργο των επιστημονικών ομάδων που 

σχετίζονται με την αναδιαμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό των Αναλυτικών Προγραμμάτων 

Σπουδών. 

Σε πρακτικό επίπεδο, η διαπίστωση της συμβολής καινοτόμων δραστηριοτήτων στη 

βελτίωση βασικών δεξιοτήτων του ανθρώπου θα διαμορφώσει μελλοντικά ένα νέο μοντέλο 

εκπαίδευσης, στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι θα αναπτύσσονται ολόπλευρα και θα είναι ικανοί 

«λύτες» των προβλημάτων που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στον κόσμο. Το σημείο αυτό 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς μέσα από αυτό το μελλοντικό μοντέλο εκπαίδευσης, θα 

δημιουργούνται πολίτες με ποικίλες δεξιότητες, που θα είναι σε θέση να παράξουν νέα γνώση 

και νέες τεχνολογίες, προωθώντας έτσι τη γενικότερη εξέλιξη της κοινωνίας.  
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1.4 Δομή 

Η δομή της έρευνας αναπτύσσεται σε πέντε κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται μία γενική 

αναφορά σε εισαγωγικές πληροφορίες σχετικά με το υπό διερεύνηση θέμα, στο σκοπό και στη 

σημασία της εργασίας. Στο Κεφάλαιο 2, παρουσιάζονται βασικές βιβλιογραφικές πηγές 

σχετικές με το θέμα της έρευνας και τις έννοιες που πραγματεύεται. Ακολούθως, στο 

Κεφάλαιο 3, γίνεται εκτενής αναφορά στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την 

πραγματοποίηση της έρευνας. Περιγράφονται τα ερευνητικά ερωτήματα, το είδος των 

δεδομένων που θα συλλεχθούν για τη μελέτη των ερευνητικών ερωτημάτων, το εργαλείο 

συλλογής δεδομένων, η μετάφραση του ερωτηματολογίου καθώς και οι απαραίτητοι έλεγχοι 

για τη διαπίστωση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας του. Παρουσιάζονται, επίσης, στοιχεία 

σχετικά με το δείγμα, τη δεοντολογία της έρευνας και των μεθόδων ανάλυσης που θα 

χρησιμοποιηθούν. Τέλος, γίνεται μία σύντομη περιγραφή της πλατφόρμας Μηχανικής 

Μάθησης που χρησιμοποιήθηκε στην παρέμβαση και κατόπιν παρατίθενται αναλυτικά τα 

στάδια και το περιεχόμενο αυτής. Στο Κεφάλαιο 4 περιλαμβάνονται λεπτομερώς όλες οι 

αναλύσεις των δεδομένων που πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του στατιστικού εργαλείου 

SPSS και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτές. Τέλος, το κυρίως σώμα της εργασίας 

ολοκληρώνεται με το Κεφάλαιο 5, όπου παρουσιάζονται τα συμπεράσματα ως συνδυασμός 

των αποτελεσμάτων που λάβαμε από την ανάλυση με τα βιβλιογραφικά δεδομένα που 

αντιστοιχούν σε καθένα εξ αυτών. Έπειτα, ακολουθεί η Βιβλιογραφία και τελευταίο το 

Παράρτημα, όπου ο αναγνώστης μπορεί να βρει το ερωτηματολόγιο που αξιοποιήθηκε, αλλά 

και υλικό από τη διδακτική παρέμβαση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα γίνει μία ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας που σχετίζεται 

με το θέμα της έρευνας και θα επιχειρηθεί η αποσαφήνιση των δύο βασικών συνιστωσών της, 

δηλαδή της Υπολογιστικής Σκέψης  και της Μηχανικής Μάθησης. 

2.1 Υπολογιστική Σκέψη  

2.1.1 Ορισμός 

Η Υπολογιστική Σκέψη δεν συνδέεται αποκλειστικά με την επιστήμη των υπολογιστών 

(computer science)  (Sherrif et al., 2017). Ο όρος Υπολογιστική Σκέψη αναφέρεται σε όλες τις 

επιστήμες (Sherrif et al., 2017) και συγκεκριμένα στον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων 

ενός προβλήματος, στην οργάνωση των βημάτων της επίλυσης και της εφαρμογής του, καθώς 

και στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων (Antonio, 2016). Η αρχική εισαγωγή του όρου από 

την Wing (2006), έγινε για να περιγράψει ένα σύνολο δεξιοτήτων και τεχνικών που πρέπει να 

καλλιεργηθεί σε κάθε άνθρωπο, ώστε να είναι σε θέση να επιλύει ποικίλα προβλήματα εύκολα 

και μεθοδικά, αφαιρώντας περιττές πληροφορίες οι οποίες δε συμβάλλουν ουσιαστικά. 

 Από τα παραπάνω καταλαβαίνει κανείς πως η Υπολογιστική Σκέψη είναι ιδιαίτερα 

σημαντική δεξιότητα, καθώς παρέχει στους ανθρώπους εφόδια για την επεξεργασία των 

πολύπλοκων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σε μία διαρκώς εξελισσόμενη κοινωνία. Έτσι, 

η μελέτη της Υπολογιστικής Σκέψης έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια πολλές έρευνες, 

καθότι χαρακτηρίζεται ως μία από τις βασικές δεξιότητες του ανθρώπου τον 21ο αιώνα μαζί 

με τη γραφή, την ανάγνωση και τη μαθηματική δεξιότητα ενώ συνδέεται με την Υπολογιστική 

Επιστήμη (computational Science) και την επιστημολογία του STEM (Psycharis & 

Kotzampasaki,2019; Antonio, 2016, Psycharis, 2018; Ψυχάρης & Καλοβρέκτης, 2018), 

έννοιες οι οποίες θα παρουσιαστούν παρακάτω. 

Ποιο είναι το ακριβές περιεχόμενό της εξακολουθεί να μένει ένα δύσκολο ερώτημα, 

καθώς η Wing που εισήγαγε πρώτη τον όρο δεν τον διευκρίνισε πλήρως, με αποτέλεσμα να 

επιχειρήσουν ακολούθως αρκετοί ερευνητές να τον προσδιορίζουν πληρέστερα (Ψυχάρης & 

Καλοβρέκτης, 2018; Psycharis,2018; Lockwood & Mooney, 2017). Ωστόσο, η Wing- η οποία 

έφερε στο προσκήνιο την εν λόγω έννοια- δίνει τον παρακάτω ορισμό, αλλά και τις πτυχές που 

εμπεριέχονται σε αυτόν. Σύμφωνα με την Wing (όπως αναφέρεται στο Antonio, 2016)  

“Computational thinking is the thought processes involved in formulating problems and 

their solutions so that they can be effectively carried out by an information-processing agent”. 



Παπαδοπούλου Φωτεινή- «Διερεύνηση της Υπολογιστικής Σκέψης μέσα από δραστηριότητα Μηχανικής 

Μάθησης με χρήση της πλατφόρμας Machine Learning for Kids» 

12 
Πανεπιστήμιο Πατρών- Δ.Π.Μ.Σ. STEM στην Εκπαίδευση 

[Η Υπολογιστική Σκέψη είναι οι νοητικές διαδικασίες που σχετίζονται με την οργάνωση 

προβλημάτων και των λύσεών τους, ώστε να μπορούν (τα βήματα της λύσης) να εκτελεστούν από 

μία μηχανή επεξεργασίας δεδομένων].  

Υπάρχει πληθώρα παρεμφερών ορισμών στη βιβλιογραφία αναφορικά με το θέμα. 

Ορισμένοι ακολουθούν παρακάτω. 

Βάσει της έρευνας του Psycharis (2018), παρακάτω γίνεται μία ενδεικτική αναφορά σε 

μερικούς από τους κυριότερους ορισμούς διαφόρων ερευνητών.  

 Όπως προαναφέρθηκε, ο όρος της Υπολογιστικής Σκέψης εισήχθη για πρώτη φορά από 

τη Wing το 2006. Σύμφωνα με αυτόν τον αρχικό ορισμό, η Υπολογιστική Σκέψη 

αποτελείτο από την επίλυση προβλημάτων, τον σχεδιασμό συστημάτων και την 

κατανόηση της ανθρώπινης σκέψης, τρία βασικά στοιχεία που υπάρχουν και στην 

επιστήμη των υπολογιστών. Αργότερα, η ίδια η Wing (2008) αναδιαμόρφωσε τον 

ορισμό που είχε προτείνει πριν μερικά χρόνια. Συγκεκριμένα, αναφέρει πως η 

Υπολογιστική Σκέψη είναι μία βασική δεξιότητα που συμπληρώνει τη σκέψη στα 

μαθηματικά και τη μηχανική με τον σχεδιασμό συστημάτων (Engineering), έτσι ώστε 

ο άνθρωπος να μπορεί να επιλύει περίπλοκα προβλήματα. 

 Στο ενδιάμεσο των δύο παραπάνω ορισμών, τοποθετήθηκε επί του θέματος ο Bundy 

το 2007, ο οποίος υποστήριξε πως η ύπαρξη της Υπολογιστικής Σκέψης είναι αναγκαία 

για την κατανόηση των θεμελιωδών εννοιών που περιλαμβάνονται σε κάθε 

επιστημονικό πεδίο. Οι δύο βασικές πτυχές της Υπολογιστικής Σκέψης που 

συμβάλλουν σε αυτό είναι η επίλυση προβλήματος και η αλγοριθμική σκέψη.  

 Από την άλλη, οι Lu & Fletscher (2009) αναφέρθηκαν στον τρόπο διδασκαλίας της 

Υπολογιστικής Σκέψης, ο οποίος θα πρέπει να στοχεύει στη δημιουργία νοητικών 

μοντέλων για την εκτέλεση των διάφορων διεργασιών που εμπεριέχονται στην 

Υπολογιστική Σκέψη. Για να επιτευχθεί αυτή η δόμηση των νοητικών μοντέλων, οι 

ερευνητές έκριναν απαραίτητη την καθιέρωση ειδικών λεξιλογίων και συμβόλων που 

θα συνδέονται με την επεξεργασία των πληροφοριών και την εκτέλεση των 

κατάλληλων διεργασιών. 
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2.1.2 Διαστάσεις 

Ένα ακόμη στοιχείο που αποδεικνύει πως το περιεχόμενο της Υπολογιστικής Σκέψης δεν έχει 

διευκρινιστεί πλήρως είναι το γεγονός πως δεν υπάρχει ένα τελικό σύνολο των διαστάσεων 

που εμπεριέχονται σε αυτή. Το National Research Council (2010) συμπεριέλαβε πολλές πτυχές 

κάτω από τον ορισμό της Υπολογιστικής Σκέψης, ορμώμενο από τις συνιστώσες της 

Υπολογιστικής Επιστήμης. Ωστόσο, ερευνητές διατείνονται πως δεν είναι δόκιμη αυτή η 

συμπερίληψη των στοιχείων της Υπολογιστικής Επιστήμης, καθώς η Υπολογιστική Σκέψη 

είναι ένα πεδίο πολύ βαθύτερο.  

Έτσι, σύμφωνα με τους Cateté et al. (2018)  υπάρχουν τέσσερις βασικές διαστάσεις που 

περιέχονται στην Υ.Σ.:  

 Decomposition- Διάσπαση του προβλήματος σε μικρότερα/απλούστερα μέρη 

 Pattern Recognition- Αναγνώριση μοτίβων στα δεδομένα του προβλήματος 

 Abstraction- Αφαίρεση των περιττών πληροφοριών και εστίαση στα βασικά σημεία 

του προβλήματος μέσω διαφόρων επιπέδων αφαίρεσης 

 Algorithmic Design- Αλγοριθμικός σχεδιασμός των βημάτων που απαιτούνται για 

την επίλυση του προβλήματος.  

Αυτές είναι οι τέσσερις βασικές πτυχές στις οποίες συμφωνούν οι βιβλιογραφικές πηγές. 

Πέραν αυτών των τεσσάρων, σύμφωνα με τους Psycharis et al. (2018), υπάρχουν ακόμη δύο: 

 Debugging- Αποσφαλμάτωση για τη διόρθωση λαθών που επηρεάζουν τον 

αλγόριθμο  

 Generalization- Γενίκευση των μοτίβων και των διασυνδέσεών τους 

Επιπλέον, η αφαιρετική διάσταση συνδέεται και με τη δημιουργία μοντέλων –μέσω της 

επαγωγικής μεθόδου- για την δημιουργία του υπολογιστικού πειράματος (Psycharis, 2018). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προσέγγιση του Weese (2017), αναφορικά με τις 

διαστάσεις της Υπολογιστικής Σκέψης. Οι βασικές διαστάσεις που εξετάζονται στην έρευνά 

του είναι:  

 Algorithmic Thinking (Αλγοριθμική σκέψη): η ικανότητα να σκέφτεται κάποιος με τη 

χρήση αλγόριθμων, δηλαδή να δημιουργεί μία ακολουθία βημάτων, ώστε να καταφέρει 

να φτάσει στην επίλυση κάθε είδους προβλήματος, ανεξαρτήτου δυσκολίας. Αυτή η 

ικανότητα μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις επιστήμες και στις καθημερινές 

δραστηριότητες του ανθρώπου.  
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 Abstraction (Αφαιρετική σκέψη): η ικανότητα να μπορεί κάποιος να εστιάζει και να 

συγκρατεί μόνο τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επίλυση οποιουδήποτε 

προβλήματος καλείται να λύσει. 

 Problem Decomposition (Διάσπαση προβλήματος): η ικανότητα να διασπά κάποιος σε 

τμήματα το πρόβλημα προς επίλυση, δημιουργώντας επιμέρους μικρότερα 

προβλήματα, οι λύσεις των οποίων θα οδηγήσουν συνδυαστικά στο τελικό 

αποτέλεσμα.  

 Data (Δεδομένα/ Συλλογή, αναπαράσταση και ανάλυση): Η κατηγορία αυτή στην 

υπολογιστική σκέψη έχει τρεις εκφάνσεις- μία που αφορά στη συλλογή των δεδομένων, 

μία για την αναπαράστασή τους και μία για την ανάλυσή τους. Όπως έχει αναφερθεί 

προηγουμένως, τα δεδομένα μπορεί να είναι διαφόρων κατηγοριών, κειμενικά, 

αριθμητικά, εικονικά και άλλα. Έτσι, θα πρέπει να υπάρχει η ικανότητα να επιλεγούν 

τα δεδομένα εκείνα που σχετίζονται με την επίλυση του προβλήματος. 

 Parallelization (Παραλληλοποίηση): αναφέρεται στην ικανότητα του να μπορεί 

κάποιος να εκτελεί ταυτόχρονα πολλές ενέργειες για την επίτευξη ενός τελικού στόχου.  

 Control Flow (Έλεγχος ροής): αναφέρεται στην ικανότητα αξιοποίησης ενός 

αλγόριθμου με μη γραμμικό τρόπο. Δηλαδή, να μπορεί κάποιος- αφού οργανώσει τα 

απαιτούμενα βήματα του αλγόριθμου για την επίλυση του προβλήματος- να εφαρμόζει 

σε αυτά διάφορες συνθήκες, όπως λόγου χάριν η επανάληψη κάποιων βημάτων, η 

εφαρμογή τους υπό συνθήκες και άλλα. 

Πέραν αυτών των 6 βασικών διαστάσεων της Υπολογιστικής Σκέψης, ο Weese (2017) 

εξετάζει άλλες 5 έννοιες που συνδέονται με την Υπολογιστική Σκέψη, σύμφωνα με τους 

Brennan & Resnick (2012, όπως αναφέρεται στο Weese, 2017). Οι 3 εξ αυτών 

χαρακτηρίζονται ως “computational practices” και είναι οι υπολογιστικές πρακτικές που 

εστιάζουν στον τρόπο που μαθαίνει ο άνθρωπος και όχι στο γνωστικό αντικείμενο. Αυτές είναι 

“Being incremental and iterative” (Μεθοδικότητα και επαναληψιμότητα), “Testing and 

debugging” (Έλεγχος και αποσφαλμάτωση) και “Reusing and remixing” 

(Επαναχρησιμοποίηση και σύνθεση). Η τέταρτη και πέμπτη έννοια ανήκει σε αυτή την 

κατηγορία που οι Brennan & Resnick (2012, όπως αναφέρεται στο Weese, 2017) 

κατονομάζουν ως “computational perspectives”, δηλαδή η οπτική που έχει ο άνθρωπος για 

τον τρόπο που επηρεάζει η υπολογιστική σκέψη και γενικά η τεχνολογία τον κόσμο και είναι 

“Connecting” (Συνεργασία) και “Questioning” (Διερεύνηση). 
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 Being incremental and iterative (Μεθοδικότητα και επαναληψιμότητα): αναφέρεται 

στην μεθοδική πορεία εργασίας πάνω σε ένα πολύπλοκο πρόβλημα και στη σταδιακή 

επίλυσή του. Γίνεται, μάλιστα, σύνδεση και με τη διαδικασία του μηχανικού 

σχεδιασμού (engineering design) κατά τον οποίο ελέγχονται πολλαπλές λύσεις, μέχρι 

να επιλεγεί η βέλτιστη.  

 Testing and debugging (Έλεγχος και αποσφαλμάτωση): είναι η διαδικασία κατά την 

οποία κάποιος δοκιμάζει τη λύση που έχει βρει κάτω από διάφορες συνθήκες, ώστε να 

εντοπιστούν τυχόν παραλείψεις ή/και λάθη, να διορθωθούν, αλλά και να προβλεφθούν 

άλλα. 

 Reusing and remixing (Επαναχρησιμοποίηση και σύνθεση): η συγκεκριμένη έννοια 

περιγράφει τη διαδικασία κατά την οποία ο άνθρωπος εφαρμόζει αυτόματα μία λύση, 

έναν αλγόριθμο, που έχει δημιουργήσει στο παρελθόν, έτσι ώστε να επιλύσει κάθε 

όμοιο πρόβλημα. Ανακαλεί απευθείας τον μηχανισμό επίλυσης, χωρίς να κάνει 

ολόκληρη τη διαδικασία επεξεργασίας και διαμόρφωσής του. 

 Connecting (Συνεργασία): με αυτή την έννοια στόχος είναι να τονιστεί η σημασία της 

αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευόμενων. Να μπορέσουν, 

δηλαδή, να αντιληφθούν τα οφέλη της ανταλλαγής γνώσεων, αλλά και το πόσο 

σημαντικό είναι να μπορεί κάποιος να αξιοποιεί λύσεις που έχουν ήδη βρεθεί από 

κάποιον τρίτο. 

 Questioning (Διερεύνηση): μέσα από αυτή την έννοια, ο εκπαιδευόμενος ξεφεύγει από 

την απλή και στενή χρήση της τεχνολογίας για τη διευκόλυνση της ζωής του. Μπαίνει 

σε μία πιο πολύπλοκη διαδικασία αναζήτησης και διερεύνησης του τρόπου με τον 

οποίο λειτουργούν οι διάφορες τεχνολογίες γύρω του, αλλά και του τρόπου με τον 

οποίο μπορεί να συμμετέχει κι εκείνος στη διαμόρφωση και την εξέλιξή τους.  

 

2.2  Υπολογιστική Σκέψη ανά βαθμίδα εκπαίδευσης 

Στη βιβλιογραφία μπορεί να εντοπίσει κανείς πληθώρα ερευνών στις οποίες επιχειρείται να 

μελετηθεί κάποια πτυχή της Υπολογιστικής Σκέψης στα πλαίσια της εκπαίδευσης. Από τη 

βαθμίδα της προσχολικής αγωγής μέχρι και τη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

πολλοί ερευνητές έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους ώστε να καταφέρουν να αντιληφθούν 

ποιες διαστάσεις της Υπολογιστικής Σκέψης εντοπίζονται σε κάθε εκπαιδευτικό και 

αναπτυξιακό στάδιο, ποιες διδακτικές προσεγγίσεις είναι αποτελεσματικότερες για την 
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καλλιέργεια της Υπολογιστικής Σκέψης, κατά πόσο υπάρχουν αξιόπιστα εργαλεία για την 

αξιολόγησή της και πολλά επιμέρους ερωτήματα γύρω από αυτή. 

2.2.1 Υπολογιστική Σκέψη στην προσχολική εκπαίδευση 

Ξεκινώντας από τα παιδιά της νηπιακής ηλικίας και κατ’ επέκταση από τη βαθμίδα της 

προσχολικής αγωγής οι Hamilton et al. (2020), υποστηρίζουν τη χρησιμότητα εξειδικευμένων 

παιχνιδιών για την ανάπτυξη της Υπολογιστικής Σκέψης στα νήπια. Αυτή η διαπίστωση των 

ερευνητών μπορεί να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τον εμπλουτισμό της 

παιδαγωγικής διαδικασίας σε αυτή την εκπαιδευτική βαθμίδα. Επιπλέον, επιχειρούν να 

ταξινομήσουν τα προαναφερθέντα παιχνίδια ανάλογα με την αποτελεσματικότητά τους. Από 

τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως η καλλιέργεια της Υπολογιστικής Σκέψης μπορεί να 

ξεκινήσει από πολύ νεαρή ηλικία του ατόμου και να επιτευχθεί- σε έναν βαθμό- μέσω άτυπων 

πλαισίων εκπαίδευσης. Με άλλα λόγια, τα νήπια μπορούν να ωφεληθούν και να μάθουν από 

κατάλληλα παιχνίδια ακόμη και εκτός σχολικού πλαισίου, θέτοντας έτσι τις βάσεις για την 

περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων της υπολογιστικής τους σκέψης μέσα από την τυπική 

εκπαίδευση στα χρόνια που θα ακολουθήσουν. 

Από την άλλη, η Ρούσσου (2018) στην έρευνά της ασχολήθηκε με ένα μικρό δείγμα 

νηπίων εντός του σχολικού πλαισίου και με τη βοήθεια των υπεύθυνων νηπιαγωγών. 

Αναλυτικότερα, εφάρμοσε διάφορες δραστηριότητες για την καλλιέργεια της Υπολογιστικής 

Σκέψης, αξιοποιώντας τον προγραμματισμό, τόσο με τη χρήση ρομπότ- κατάλληλου για την 

ηλικία των παιδιών- όσο και με την εφαρμογή του στο περιβάλλον του ScratchJr. Τα δεδομένα 

της έρευνας δείχνουν πως η εκπαιδευτική παρέμβαση που εφαρμόστηκε είχε θετικά 

αποτελέσματα, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό σε κάθε διάσταση που μελετούνταν. Πιο 

συγκεκριμένα, τα νήπια βελτίωσαν την ικανότητά τους να αναγνωρίζουν την πιθανή αιτία ενός 

γεγονότος, αλλά και να προβλέπουν το πιθανό αποτέλεσμα μίας ενέργειας. Θετική φαίνεται να 

είναι η επίδραση της παρέμβασης και στην αντίληψη της αλληλουχίας, καθώς παρά τη μικρή 

επίδοσή τους στο pre-test που πραγματοποίησε η ερευνήτρια, στην τελική αξιολόγηση τα 

αποτελέσματα ήταν αρκετά υψηλότερα και τα νήπια ήταν σε θέση να τοποθετούν σε σωστή 

αλληλουχία τις εντολές για να δημιουργήσουν το πρόγραμμά τους. Από την άλλη, σε 

χαμηλότερα επίπεδα βελτίωσης κινήθηκε η ικανότητά τους να διατυπώνουν υποθέσεις, η 

οποία ναι μεν είχε μία αλλαγή κυρίως ως προς τον τρόπο εκφοράς της, χωρίς όμως να 

προκύπτει κάποια ουσιαστική βελτίωση από την αξιολόγηση. Τέλος, αν και βάσει των 

αξιολογικών τεστ δε φαίνεται ιδιαίτερη βελτίωση στην ικανότητα Επίλυσης Προβλήματος, 
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εντούτοις η παρατήρησή τους κατά τη διάρκεια της παρέμβασης δείχνει ότι με τις πολλαπλές 

δοκιμές και τις επιδιορθώσεις των λαθών, τα νήπια ξεκίνησαν να αναπτύσσουν στρατηγικές 

αποσφαλμάτωσης, δεξιότητα που είναι βασική στην Υπολογιστική Σκέψη. 

Η σημαντικότητα που έχει η δεξιότητα της αποσφαλμάτωσης φαίνεται και μέσα από την 

έρευνα της Καλαντζή (2018). Παρότι ο όρος που χρησιμοποιεί η ερευνήτρια είναι 

«εκσφαλμάτωση», από τη μελέτη της εργασίας είναι αντιληπτό πως γίνεται αναφορά στην ίδια 

δεξιότητα, με διαφορετική μετάφραση της αρχικής έννοιας “debugging”. Η έρευνα 

εκπονήθηκε εφαρμόζοντας ένα διδακτικό σενάριο με τη χρήση του λογισμικού ScratchJr και 

μελετώντας τις κινήσεις αποσφαλμάτωσης των νηπίων κατά τη δημιουργία του προγράμματος. 

Δόθηκε βάση σε δύο στρατηγικές: στη δοκιμή του προγράμματος και στη διόρθωση αυτού. 

Μεγάλο μέρος των συμμετεχόντων παιδιών δοκίμαζε το πρόγραμμα που δημιουργούσε για να 

διαπιστώσει αν εκτελείται σωστά. Ωστόσο, η πλειονότητα των νηπίων χρειάστηκε παρότρυνση 

από τις εκπαιδευτικούς για να προχωρήσει στη διαδικασία διόρθωσης των λαθών στην πορεία 

του αντικειμένου που προγραμμάτιζαν. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος που 

επέλεγαν να κάνουν τη διόρθωση. Συγκεκριμένα, βλέποντας τη λανθασμένη πορεία που 

εκτελούσε το αντικείμενο, επέλεγαν να προσθέσουν επιπλέον εντολές στο τέλος του 

προγράμματος, προκειμένου να το κάνουν να φτάσει στο επιθυμητό σημείο και όχι να 

αφαιρέσουν ή/και να επαναπροσδιορίσουν κάποια εντολή που είχαν ήδη βάλει. Η ερευνήτρια 

αποδίδει τα παραπάνω στη φύση και στο αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών αυτής της ηλικίας. 

Δηλαδή θεωρεί πως η διαδικασία της δοκιμής είναι έμφυτη και πηγάζει από την περιέργεια 

των παιδιών, ενώ η διαδικασία της διόρθωσης είναι μια δεξιότητα που πρέπει να εκπαιδευτούν 

ώστε να την εκτελούν σωστά. 

2.2.2 Υπολογιστική Σκέψη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Με τους μαθητές των πρώτων τάξεων του Δημοτικού, ασχολείται η έρευνα των del Olmo-

Muñoz, Cózar-Gutiérrez, & González-Calero (2020) και πιο συγκεκριμένα με την εφαρμογή 

δραστηριοτήτων καλλιέργειας της Υπολογιστικής Σκέψης εντός του σχολικού πλαισίου. Έχει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον το είδος των δραστηριοτήτων που επιλέγουν, καθώς εξετάζουν τόσο 

αυτές που πραγματοποιούνται με τη χρήση υπολογιστή όσο και “unplugged activities”, δηλαδή 

δραστηριότητες που υλοποιούνται χωρίς τη χρήση κάποιου ηλεκτρονικού μέσου. Σύμφωνα με 

τα ευρήματά τους, οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν χωρίς την αξιοποίηση του 

υπολογιστή φάνηκε να είναι αποτελεσματικές ως προς τη βελτίωση των δεξιοτήτων 

Υπολογιστικής Σκέψης των παιδιών που συμμετείχαν και επιπλέον τα κινητοποίησαν πιο 

έντονα ώστε να ασχοληθούν με αυτές. Επίσης, σημαντικό είναι να αναφερθεί πως μεταξύ 
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άλλων, οι ερευνητές έδειξαν πως το φύλο των συμμετεχόντων δεν επηρέασε τη συμμετοχή 

αλλά και το επίπεδο καλλιέργειας των δεξιοτήτων Υπολογιστικής Σκέψης των παιδιών σε 

αυτές τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Και στη δική μας έρευνα εξετάζεται ο παράγοντας 

«φύλο», οπότε θα έχει ενδιαφέρον να αξιολογήσουμε κατά πόσο ταιριάζουν ή αποκλίνουν τα 

δικά μας ευρήματα, αν και αναφερόμαστε σε διαφορετική ηλικιακή ομάδα του δείγματος. 

Η έρευνα της Ζαχαράκη (2018) παρουσιάζει ελαφρώς διαφορετικά ευρήματα ως προς 

το φύλο. Το δείγμα της αποτελούνταν από παιδιά όλων των τάξεων του Δημοτικού (από Α’ 

έως Στ’), στα οποία εφάρμοσε διδακτικές παρεμβάσεις ανάλογες της ηλικίας τους, με την 

αξιοποίηση περιβαλλόντων προγραμματισμού. Το σύνολο των συμμετεχόντων φάνηκε πως 

δέχτηκε αβίαστα και ευχάριστα τα προγράμματα Scratch και ScratchJr που χρησιμοποιήθηκαν, 

αλλά τα κορίτσια των δύο πρώτων τάξεων (Α’ και Β’) είχαν αποτελέσματα που ήταν 

υψηλότερα έναντι των αγοριών.  

Πέραν των τυπικών μορφών διδασκαλίας και ενσωμάτωσης δραστηριοτήτων για την 

καλλιέργεια της Υπολογιστικής Σκέψης, έχει ενδιαφέρον να μελετηθεί και το κατά πόσο 

συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση και άτυπες μορφές διδασκαλίας, όπως είναι οι 

εκπαιδευτικοί διαγωνισμοί που σχετίζονται με την υπολογιστική σκέψη. Αυτό κάνει στη 

μελέτη της η Καλαϊτζή (2019), η οποία ερευνά τις απόψεις μαθητών και εκπαιδευτικών 

αναφορικά με τις δραστηριότητες του εκπαιδευτικού διαγωνισμού Πληροφορικής και 

Υπολογιστικής Σκέψης “Bebras”. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, μαθητές και εκπαιδευτικοί 

θεωρούν πως οι δραστηριότητες είναι ευχάριστες και μπορούν να συνδεθούν με σχολικά 

αντικείμενα. Πιο αναλυτικά, όσον αφορά στους μαθητές, διαπιστώθηκε πως ο τρόπος 

διατύπωσης ορισμένων δραστηριοτήτων δημιουργούσε δυσκολίες στην κατανόηση του 

προβλήματος, αλλά η συνεργατική επίλυση των θεμάτων βοήθησε προς την εύρεση της 

κατάλληλης λύσης. Παρόμοια ήταν τα ευρήματα για τις απόψεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι 

βρήκαν ενδιαφέρουσες τις δραστηριότητες, αλλά θεωρούν πως χρειάζονται αναδιαμόρφωση 

για να ενσωματωθούν στα σχολικά αντικείμενα. Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε πως 

γίνονται προσπάθειες δημιουργίας δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην Υπολογιστική 

Σκέψη από άτυπους φορείς εκπαίδευσης, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό 

εργαλείο και να ενσωματωθούν στην τυπική εκπαίδευση. Περισσότερες προτάσεις για 

ενσωμάτωση ανάλογων δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών σεναρίων στην τυπική 

εκπαίδευση ακολουθούν σε προσεχή ενότητα. 
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2.2.3 Υπολογιστική Σκέψη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Διάφορες έρευνες έχουν γίνει και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την ενσωμάτωση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων Υπολογιστικής Σκέψης στο πρόγραμμα σπουδών. Η μελέτη της 

Πολυμεράκη (2013) πραγματοποιήθηκε σε παιδιά Γυμνασίου και το δείγμα χωριζόταν σε δύο 

κατηγορίες: η μία υποομάδα είχε προηγούμενες γνώσεις ρομποτικής και προγραμματισμού 

καθώς τα μέλη της παρακολουθούσαν μαθήματα σε αντίστοιχους ομίλους ρομποτικής, ενώ η 

δεύτερη υποομάδα αποτελείτο από μαθητές οι οποίοι δεν είχαν ιδιαίτερες γνώσεις επί του 

θέματος και διδάσκονταν αυτές τις έννοιες μέσα από το σχολικό μάθημα της Πληροφορικής, 

στα πλαίσια της εν λόγω μελέτης. Ένα σημείο που ήταν κοινό για τις δύο υποομάδες είναι το 

γεγονός ότι αμφότερες συμμετείχαν πολύ ενεργά και ευχάριστα στην όλη διαδικασία και 

επιπλέον παραδέχτηκαν ότι η μεθοδολογία που διδάχτηκαν στα πλαίσια της επίλυσης των 

δραστηριοτήτων, θα τους φανεί χρήσιμη και για προβλήματα σε σχολικά αντικείμενα (όπως 

είναι τα μαθηματικά και η φυσική). Συγκεκριμένα, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη διάσταση της 

τμηματοποίησης, καθώς η πλειονότητα των μαθητών αναγνώρισε τη σημαντικότητα της 

κατάτμησης ενός σύνθετου προβλήματος σε μικρότερα και στη σταδιακή επίλυση αυτών 

προκειμένου να καταλήξουν στο τελικό αποτέλεσμα. Από την άλλη, οι διαστάσεις που 

φαίνεται ότι βελτιώθηκαν λιγότερο είναι η αφαίρεση και η γενίκευση. Στις διαφορές μεταξύ 

των υποομάδων εντοπίζεται η αξιοποίηση της συλλογικής εργασίας. Αναλυτικότερα, οι 

μαθητές των ομίλων έχοντας δουλέψει περισσότερο στο κομμάτι της συνεργασίας, μοίρασαν 

ευκολότερα ρόλους στην ομάδα προκειμένου να είναι πιο παραγωγικοί. Από την άλλη, οι 

μαθητές που συμμετείχαν σε τέτοιες δραστηριότητες για πρώτη φορά, παρουσίασαν δυσκολίες 

στον διαχωρισμό των ρόλων αλλά και στην ισάξια συμμετοχή όλων των μελών. Τέλος, αξίζει 

να σημειωθεί το εύρημα της ερευνήτριας πως ο χρόνος ενασχόλησης με δραστηριότητες 

Υπολογιστικής Σκέψης είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων στους 

μαθητές. Από τα αποτελέσματα, παρατηρήθηκε πως οι μαθητές που είχαν ασχοληθεί 

περισσότερο, αφομοίωσαν βαθύτερα τις διαστάσεις της Υπολογιστικής Σκέψης και τις 

δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, έναντι εκείνων που είχαν πιο περιορισμένη επαφή με 

ανάλογες δραστηριότητες.  

Όσον αφορά στις δεξιότητες που δυσκολεύουν τους μαθητές να τις κατανοήσουν, 

παρατηρούμε ότι και στην έρευνα της Κιουμουσίδου (2014) υπάρχουν κοινά σημεία με τις 

προαναφερθείσες μελέτες. Το δείγμα αυτής της έρευνας αποτελείτο από μαθητές Λυκείου και 

των τριών τάξεων. Τα ευρήματα δείχνουν πως οι έννοιες που δυσκόλεψαν περισσότερο τους 

συμμετέχοντες ήταν η γενίκευση και κυριότερα η αφαίρεση. Πιο αναλυτικά, με την έννοια της 
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γενίκευσης υπήρχε δυσκολία, η οποία φάνηκε ότι εξομαλυνόταν όσο περισσότερο 

εξασκούνταν τα παιδιά στις δραστηριότητες. Η αφαίρεση, ωστόσο, φάνηκε ότι δυσκόλεψε 

αρκετά τους συμμετέχοντες στις διάφορες δοκιμασίες που έκαναν στα πλαίσια της έρευνας. 

Ανάλογα είναι τα ευρήματα της Βαβάμη (2014), η οποία συνεργάστηκε με την Κιουμουσίδου 

(2014), ώστε να κάνει την αντίστοιχη μελέτη στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο και διαπιστώθηκε 

η ίδια δυσκολία στη δεξιότητα της αφαίρεσης. Αντίστοιχα, όμως, είναι και τα ευρήματα της 

Σαρπασίδου (2013) της οποίας η έρευνα εκπονήθηκε σε μαθητές Γυμνασίου, όπου ομοίως 

διαπιστώθηκε δυσκολία στις δεξιότητες της γενίκευσης, της αφαίρεσης και του αλγορίθμου. 

2.3  Υπολογιστική Σκέψη: φύλο και ηλικία 

Υπάρχει η στερεοτυπική αντίληψη πως τα πεδία των φυσικών επιστημών ταιριάζουν 

περισσότερο σε άνδρες, ενώ οι κοινωνικές επιστήμες είναι καταλληλότερες για τις γυναίκες. 

Εξ ου και η μικρότερη συμμετοχή των γυναικών σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τις 

φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία. Αυτές οι στερεοτυπικές αντιλήψεις θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν την προτίμηση και την κλίση των παιδιών στη σχολική ηλικία. Η «ικανότητα» ή 

μη- βάσει του φύλου- σε ένα σχολικό αντικείμενο πιθανόν να αντικατοπτρίζεται και στις 

επιδόσεις των μαθητών σε δραστηριότητες ανάπτυξης της Υπολογιστικής Σκέψης, καθώς οι 

δραστηριότητες αυτές είναι δομημένες πιο κοντά στη φιλοσοφία των θετικών παρά των 

κοινωνικών επιστημών- όπως είναι για παράδειγμα οι δραστηριότητες ρομποτικής και 

προγραμματισμού. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να διαπιστώσουμε κατά πόσο επηρεάζει ο 

παράγοντας φύλο την εξέλιξη των παιδιών σε δεξιότητες Υπολογιστικής Σκέψης. 

Επιπλέον, στο νέο αυτό ερευνητικό πεδίο της Υπολογιστικής Σκέψης γίνεται λόγος και 

για τον παράγοντα της ηλικίας. Εξετάζεται, δηλαδή, τι μπορεί να διδαχθεί κανείς σε κάθε 

ηλικιακή ομάδα, κατά πόσο μπορεί να το αφομοιώσει ή να κάνει απλή εφαρμογή μετά από 

υπόδειξη και άλλα. 

Κατά την ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, εντοπίστηκαν αρκετές έρευνες 

οι οποίες εξέταζαν την επίδραση που έχουν οι παράγοντες φύλο και ηλικία στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων Υπολογιστικής Σκέψης. Σε κάποιες έρευνες φαίνεται πως οι παράγοντες αυτοί 

επηρεάζουν ορισμένα σημεία κατά την πορεία καλλιέργειας της Υπολογιστικής Σκέψης, ενώ 

σε άλλες, οι ερευνητές φαίνεται να καταλήγουν στο συμπέρασμα πως ο ρόλος του φύλου και 

της ηλικίας είναι αμελητέας σημασίας στον καθορισμό των αποτελεσμάτων.  

Οι Rijke et al. (2018) χρησιμοποιούν ως δείγμα μαθητές όλων των βαθμίδων του 

Δημοτικού και εστιάζουν τα ερευνητικά τους ερωτήματα σε δύο διαστάσεις της 
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Υπολογιστικής Σκέψης, στην τμηματοποίηση και την αφαίρεση, τις οποίες και μελετούν σε 

σχέση με τον παράγοντα της ηλικίας. Η επιλογή των δύο αυτών δεξιοτήτων έγινε λόγω της 

σημαντικότητάς τους έναντι των υπολοίπων. Αναφορικά με την τμηματοποίηση, η Royal 

Society (2012) (όπως αναφέρεται στο Rijke et al. 2018) χαρακτηρίζει την εν λόγω δεξιότητα 

ως απαραίτητη βάση προκειμένου να μπορέσει το άτομο να αντιληφθεί και τις υπόλοιπες 

δεξιότητες. Από διάφορες έρευνες που παραθέτουν οι Rijke et al. (2018), συνάγεται το 

συμπέρασμα πως οι επιστήμονες θεωρούν την τμηματοποίηση ως την πιο δυσνόητη δεξιότητα, 

αλλά θεωρούν την αφαίρεση ως την πιο σημαντική από τις δεξιότητες της Υπολογιστικής 

Σκέψης. Αντιλαμβάνεται, έτσι, κανείς τον λόγο που επέλεξαν τις δύο αυτές διαστάσεις. 

Ξεκινώντας με τα ευρήματα που σχετίζονται με την αφαίρεση, οι ερευνητές κατέληξαν πως οι 

μεγαλύτεροι ηλικιακά μαθητές μπορούσαν να ανταπεξέλθουν πληρέστερα σε κάποια 

δραστηριότητα αφαίρεσης. Κατά τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, και συγκεκριμένα 

μεταξύ της ηλικίας 11 και 12 ετών, φαίνεται πως ξεκινούν να γίνονται ουσιαστικές διεργασίες 

αφαίρεσης, κάτι που μπορεί να αποδοθεί και στα χαρακτηριστικά των παιδιών σε αυτό το 

στάδιο νοητικής ανάπτυξης. Βάζοντας και τον παράγοντα φύλο στην ανάλυση των δεδομένων, 

οι ερευνητές κατέληξαν και σε ακόμα ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Τα κορίτσια φαίνεται να 

ξεκινούν νωρίτερα τις νοητικές διεργασίες που απαιτούνται για την αφαίρεση, καθώς φαίνεται 

πως σημειώνουν μεγαλύτερη επίδοση από τα αγόρια πριν ακόμα κλείσουν τα 10 έτη. Αυτό 

αποδίδεται πιθανώς στην ταχύτερη έναρξη της εφηβικής περιόδου- και της επακόλουθης 

ωρίμανσης- σε σχέση τα αγόρια. Στο κομμάτι της τμηματοποίησης, το γενικό σύνολο αγοριών 

και κοριτσιών είχε ικανοποιητικές επιδόσεις στις αντίστοιχες δραστηριότητες που τους 

δόθηκαν βάσει της ηλικίας τους. Σε βαθύτερη ανάλυση, ο παράγοντας ηλικία δείχνει πως τα 

μεγαλύτερα ηλικιακά παιδιά (άνω των 11 ετών) μπορούν να εκτελούν περισσότερες διεργασίες 

τμηματοποίησης σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε σχέση με τα παιδιά μικρότερης 

ηλικίας. Επίσης, σε αυτή την ηλικιακή ομάδα (άνω των 11 ετών), τα κορίτσια ξεκινούν και σε 

αυτή τη δεξιότητα μία σταδιακή αύξηση στην επίδοσή τους, σε σχέση με τα αγόρια. Σε αυτό 

το αποτέλεσμα συγκλίνει και μία παλαιότερη έρευνα, αυτή της Καρανίκου (2013) σύμφωνα 

με την οποία τα παιδιά δημοτικού φάνηκε ότι δυσκολεύτηκαν περισσότερο στην αντίληψη των 

δεξιοτήτων της Υπολογιστικής Σκέψης σε σχέση με μεγαλύτερα ηλικιακά παιδιά που 

συμμετείχαν στην έρευνα. 

Οι Atmatzidou & Demetriades (2014) υποστηρίζουν πως η υλοποίηση δραστηριοτήτων 

εκπαιδευτικής ρομποτικής είναι αρκετά αποτελεσματική στην καλλιέργεια  των διαστάσεων 

της Υπολογιστικής Σκέψης, χωρίς να επηρεάζεται από το φύλο και την ηλικία των παιδιών. 
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Με άλλα λόγια, αξιοποιώντας την εκπαιδευτική ρομποτική όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως 

μπορούν να εξελίξουν την Υπολογιστική τους Σκέψη, άλλα σε μικρότερο και άλλα σε 

μεγαλύτερο βαθμό. Οι ίδιοι ερευνητές μερικά χρόνια αργότερα, φέρνουν στο προσκήνιο τον 

παράγοντα του φύλου καθώς χρήζει μελέτης το κατά πόσο επιδρά στον χρόνο που χρειάζονται 

τα παιδιά να αφομοιώσουν τις διδαχθείσες έννοιες της Υπολογιστικής Σκέψης (Atmatzidou & 

Demetriades, 2016). 

Η Αβραμίδου (2016) μελετά την επίδραση του φύλου στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

Υπολογιστικής Σκέψης. Το δείγμα της έρευνας χωρίστηκε σε δύο υποομάδες: μία που 

αποτελούνταν αποκλειστικά από παιδιά του ίδιου φύλου και μία μικτή ομάδα παιδιών. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν πως σε όλες τις ομάδες τα παιδιά ανέπτυξαν δεξιότητες 

Υπολογιστικής Σκέψης σε στατιστικά σημαντικό βαθμό. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά στις επιδόσεις των ομάδων ανάλογα με τον διαχωρισμό τους, 

συμπεραίνοντας πως ο παράγοντας φύλο δεν επηρεάζει ιδιαίτερα την κατανόηση και ανάπτυξη 

της Υπολογιστικής Σκέψης των παιδιών. Ωστόσο, αν σταθούμε στις ακριβείς βαθμολογίες των 

ομάδων, θα παρατηρήσουμε πως- αν και δεν είναι στατιστικά σημαντική- υπάρχει μία μικρή 

διαφοροποίηση μέσα στις ομάδες. Συγκεκριμένα, οι ομάδες που αποτελούνταν από μαθητές 

του ίδιου φύλου είχαν ελαφρώς καλύτερες βαθμολογίες στα εργαλεία έρευνας που 

χρησιμοποιήθηκαν απ’ ότι οι μικτές ομάδες. Επιπλέον, τα κορίτσια που προέρχονταν από 

αμιγείς ομάδες είχαν μία σχετικά υψηλότερη επίδοση στις δοκιμασίες που έκαναν για να 

διαπιστωθεί η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους σε σχέση με τα κορίτσια των μικτών ομάδων. 

Σύμφωνα με την ερευνήτρια, τα παραπάνω ευρήματα είναι πιθανόν αποτέλεσμα της ευκολίας 

με την οποία οργανώθηκε και δούλεψε η κάθε ομάδα. Αναλυτικότερα, οι ομάδες που 

αποτελούνταν αποκλειστικά από κορίτσια φαίνεται να οργανώθηκαν καλύτερα και να 

δημιουργήθηκε ένα κλίμα υποστήριξης, όπου καθεμία μπορούσε να εκθέσει πιο ελεύθερα τη 

γνώμη της, χωρίς να σκέφτεται την κριτική που θα λάβει σε περίπτωση που είναι λάθος, έναντι 

των κοριτσιών που ήταν σε μικτές ομάδες και χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο για να δέσουν 

με την ομάδα. Από την άλλη, τα αγόρια είχαν σχεδόν τις ίδιες βαθμολογίες και στις δύο ομάδες. 

Συνοψίζοντας, αν και σε βαθύτερη και λεπτομερέστερη ανάλυση φαίνεται πως τα κορίτσια 

αποδίδουν ελαφρώς καλύτερα όταν βρίσκονται σε ομάδες εργασίας που απαρτίζονται 

αποκλειστικά από το φύλο τους, εντούτοις η παρούσα έρευνα δείχνει πως ο παράγοντας φύλο 

δεν είναι στατιστικά σημαντικός στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων Υπολογιστικής Σκέψης. 

Σημαντικά είναι τα ευρήματα της επίδρασης του φύλου στην έρευνα των 

Papavlasopoulou, Sharma & Giannakos (2020), για την αξιολόγηση της οποίας 
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χρησιμοποιήθηκαν διάφορα εργαλεία συλλογής ποιοτικών δεδομένων και ποσοτικών 

δεδομένων. Οι ομάδες που αποτελούσαν το δείγμα κλήθηκαν να προγραμματίσουν στο Scratch 

και να δημιουργήσουν ένα δικό τους παιχνίδι. Η αυτοπεποίθηση όλων των παιδιών φάνηκε να 

αυξάνεται, ανεξάρτητα από το φύλο τους, καθώς ικανοποιήθηκαν με το γεγονός πως 

ολοκλήρωσαν τη δραστηριότητα που τους ζητήθηκε. Ωστόσο, όσον αφορά στις αντιλήψεις 

τους για τις ικανότητες που έχουν τα ίδια τα παιδιά αλλά και τα μέλη της ομάδας τους, φάνηκε 

να υπάρχει διαφοροποίηση τόσο ανάλογα στο φύλο, όσο και ανάλογα στη σύσταση της 

ομάδας. Αναλυτικότερα, σε ομάδες που αποτελούνταν και από τα δύο φύλα, τον ρόλο του 

αρχηγού θεωρείτο πως έπρεπε να τον πάρει κάποιο από τα αγόρια. Αντίθετα, στις ομοιογενείς 

ομάδες των κοριτσιών, υπήρχε ισοκατανομή των ρόλων. Τα αγόρια θεωρούσαν τους εαυτούς 

τους ικανότερους στο κομμάτι του προγραμματισμού, ενώ τα κορίτσια θεωρούσαν ότι είναι 

χρησιμότερες στην ομάδα λόγω των ιδεών τους. Παρόλα αυτά και τα κορίτσια είχαν εξίσου 

καλά αποτελέσματα στον προγραμματισμό και τη χρήση του Scratch. Ένα ακόμα σημείο που 

διαπιστώθηκε διαφορά μεταξύ των δύο φύλων ήταν ο τρόπος με τον οποίων εργάστηκαν και 

αλληλεπίδρασαν με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Τα κορίτσια χώρισαν ρόλους και 

οργάνωσαν τα βήματα βάσει των οποίων θα δούλευαν, ενώ τα αγόρια δεν ασχολήθηκαν με τον 

καταμερισμό εργασίας, αλλά ξεκίνησαν να πειραματίζονται απευθείας για τη δημιουργία του 

προγράμματος. Επιπλέον, οι ομάδες των κοριτσιών προσπαθούσαν να επιλύσουν τις δυσκολίες 

που προέκυπταν μόνες τους, ενώ οι ομάδες των αγοριών ζητούσαν την καθοδήγηση των 

ερευνητών όταν έβρισκαν εμπόδιο, χωρίς να έχουν την υπομονή να βρουν μόνοι τους τη λύση. 

Ακόμη ένα χαρακτηριστικό που διαφοροποιήθηκε μεταξύ των δύο φύλων είναι το είδος του 

παιχνιδιού που δημιούργησαν, καθώς τα κορίτσια έφτιαξαν ένα παιχνίδια προσεγμένης 

αισθητικής, αλλά απλής ολοκλήρωσης, ενώ τα αγόρια δημιούργησαν πιο πολύπλοκες 

αποστολές στο παιχνίδι, χωρίς να δίνουν σημασία στο περιβάλλον του. Όλα τα παραπάνω 

αποτελούν λεπτομέρειες, χρήσιμες για την οργάνωση μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά 

το σημαντικότερο εύρημα είναι ότι τα κορίτσια, παρότι τα αρχικά τεστ έδειξαν ότι έχουν 

λιγότερες γνώσεις από τα αγόρια, εντούτοις κατάφεραν να επιτύχουν εξίσου σημαντικές 

επιδόσεις στις δραστηριότητες που τους δόθηκαν. 

Από την έρευνα των Angeli & Valanides (2020) προκύπτουν ενδιαφέροντα 

αποτελέσματα τόσο ως προς το φύλο, όσο και ως προς την ηλικία των συμμετεχόντων. Η 

έρευνα πραγματοποιήθηκε σε μικρά παιδιά προσχολικής εκπαίδευσης και αξιοποιούσε ως 

υλικό παρέμβασης δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής βασισμένες σε δύο τεχνικές 

σκαλωσιάς. Παρότι τα παιδιά και των δύο φύλων φάνηκε πως βελτίωσαν την Υπολογιστική 
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τους Σκέψη μέσα από τη διαδικασία, καθένα από τα δύο φύλα ανταποκρίθηκε καλύτερα σε 

διαφορετική τεχνική. Τα αγόρια λειτούργησαν καλύτερα μέσα από ατομικές δραστηριότητες 

με κάρτες, κιναισθητικής φύσης, ενώ τα κορίτσια έδειξαν να προτιμούν ομαδικές 

δραστηριότητες γραφής. Σημαντικό εύρημα αποτελεί και το γεγονός πως τα παιδιά και των 

δύο φύλων χρησιμοποίησαν τεχνικές τμηματοποίησης κατά τη διάρκεια της αποσφαλμάτωσης. 

Φαίνεται, έτσι, ότι παρά το νεαρό της ηλικίας τους είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τη 

χρησιμότητα της κατάτμησης ενός σύνθετου προβλήματος σε μικρότερα μέρη για την 

αποτελεσματικότερη επίλυσή του. 

Οι Witherspoon et al. (2016) παρουσίασαν μία ενδιαφέρουσα μελέτη αναφορικά με την 

συμμετοχή των παιδιών σε διαγωνισμούς ρομποτικής βάσει του φύλου και της ηλικίας τους. 

Από την ανάλυση των δεδομένων που ελήφθησαν από διαγωνισμούς ρομποτικής, 

διαπιστώθηκε πως η συμμετοχή των κοριτσιών είναι μεγάλη, όταν βρίσκονται σε νεαρή ηλικία 

και ο διαγωνισμός είναι σχετικά απλού και παιγνιώδους χαρακτήρα. Ωστόσο, όσο αυξάνεται 

η ηλικία των κοριτσιών και κατ’ επέκταση αυξάνεται και η πολυπλοκότητα των διαγωνισμών 

που αντιστοιχούν σε αυτή την ηλικιακή βαθμίδα, η συμμετοχή τους μειώνεται σημαντικά. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως, σύμφωνα με τους ερευνητές, η εν λόγω μείωση δε 

σχετίζεται με τις επιδόσεις των κοριτσιών όσο μεγαλώνουν (δε μειώνεται δηλαδή η επίδοσή 

τους σε σχέση με τα αγόρια), αλλά συνδέεται στενά με στερεοτυπικές αντιλήψεις αναφορικά 

με την εκτίμηση που δείχνει το κοινωνικό σύνολο στις υπολογιστικές και τεχνολογικές 

ικανότητες των κοριτσιών. Σε προηγούμενα σημεία έχει επισημανθεί η σημαντικότητα της 

συνεχιζόμενης εμπλοκής των παιδιών από μικρή ηλικία για την καλλιέργεια των δεξιοτήτων 

Υπολογιστικής Σκέψης. Από τα ευρήματα ερευνών όπως αυτή των Witherspoon et al. (2016) 

και των Rijke et al. (2018) αντιλαμβάνεται κανείς πως στερεοτυπικές αντιλήψεις μπορεί να 

αποτελούν τροχοπέδη στην ουσιαστική εξέλιξη της Υπολογιστικής Σκέψης των κοριτσιών, 

καθώς κοινωνικές αντιλήψεις υποστηρίζουν πως τα κορίτσια δεν είναι εξίσου ικανά σε τομείς 

τεχνολογίας και υπολογιστών. Αυτό το γεγονός διαφαίνεται και από γενικά στατιστικά 

δεδομένα αναφορικά με την ελάχιστη αντιπροσώπευση γυναικών σε τριτοβάθμιες σχολές που 

σχετίζονται με αυτούς τους τομείς.  

2.4  Ενσωμάτωση της Υπολογιστικής Σκέψης στην εκπαίδευση 

Η βιβλιογραφία δείχνει πως έχουν γίνει διάφορες έρευνες και έχουν δοκιμαστεί ποικίλα 

εκπαιδευτικά σενάρια, ώστε να μπορέσει η επιστημονική κοινότητα να διαμορφώσει ένα 

κατάλληλο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα καλλιεργείται η Υπολογιστική Σκέψη των μαθητών σε 
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όλες τις βαθμίδες. Με μία γρήγορη επεξεργασία, παρατηρείται πως πολλά διδακτικά σενάρια 

βασίζονται στη χρήση προγραμματισμού, εκπαιδευτικής ρομποτικής και στη δημιουργία 

βιντεοπαιχνιδιών από την πλευρά των μαθητών, μέσα στα πλαίσια μαθημάτων ανάλογου 

προσανατολισμού, όπως είναι αυτό της Πληροφορικής. Ωστόσο, έχουν γίνει και αξιόλογες 

προσπάθειες που επιχειρούν να ενσωματώσουν την Υπολογιστική Σκέψη σε διδακτικά 

αντικείμενα χωρίς να συνδέονται άμεσα με τις Νέες Τεχνολογίες. 

2.4.1 Αξιοποίηση προγραμματιστικού περιβάλλοντος Scratch 

Ξεκινώντας από το πεδίο της εκπαιδευτικής ρομποτικής και του προγραμματισμού, τα 

ευρήματα των ερευνητών φαίνεται να έχουν σημεία τομής. Συγκεκριμένα, σε όλες τις έρευνες 

πιστοποιείται η συμβολή της ρομποτικής και του προγραμματισμού, αλλού σε μεγαλύτερο και 

αλλού σε μικρότερο βαθμό. Βλέπουμε έρευνες που δομούν την παρέμβασή τους αξιοποιώντας 

διάφορες μεθόδους. Ορισμένες έρευνες αξιοποιούν το περιβάλλον του Scratch, όπως είναι 

αυτή της Σαρπασίδου (2013) που εκπονήθηκε σε παιδιά Α’ Γυμνασίου, αλλά και των Pérez-

Marín et al. (2020) οι οποίοι αξιοποίησαν το Scratch και τη μάθηση με μεταφορές. 

Αναλυτικότερα, για την έρευνα των Pérez-Marín et al. (2020), οι ερευνητές εφάρμοσαν σε 

παιδιά Δημοτικού (9-12 ετών) παρεμβάσεις οι οποίες δομήθηκαν στα πλαίσια της μάθησης με 

μεταφορές, ώστε να μελετήσουν το κατά πόσο αυτή η προσέγγιση είναι αποτελεσματική στην 

εκμάθηση εννοιών της υπολογιστικής σκέψης. Τον οπτικό προγραμματισμό, μέσω του 

ScratchJr και του Lightbot, ενσωματώνουν και οι Rose, Jacob Habgood & Jay (2017) στη 

διδακτική τους παρέμβαση σε παιδιά ηλικίας 6-7 ετών, ώστε να μελετήσουν ποια από τα δύο 

περιβάλλοντα είναι πιο ωφέλιμα στην καλλιέργεια δεξιοτήτων Υπολογιστικής Σκέψης. Τέλος, 

αξίζει να αναφερθεί και η απόπειρα ενσωμάτωσης δραστηριοτήτων Υπολογιστικής Σκέψης με 

τη χρήση του Scratch σε μαθητές Δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες που πραγματοποιήθηκε 

από τους Liao, Hsu & Wu (2020). Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν πως οι μαθητές 

αφομοίωσαν καλύτερα τις μαθηματικές έννοιες που περιελάμβανε η στοχοθεσία της 

παρέμβασης, καθώς επίσης κατάφεραν να εξελίξουν και δεξιότητες Υπολογιστικής Σκέψης. 

2.4.2 Αξιοποίηση γλώσσας προγραμματισμού Python 

 Άλλες έρευνες αξιοποιούν τη γλώσσα προγραμματισμού Python τόσο σε μαθητές όσο και σε 

τριτοβάθμιους φοιτητές, όπως είναι η έρευνα του Κάππη (2018) η οποία εφαρμόστηκε σε 

παιδιά των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού, αλλά και των δύο πρώτων τάξεων του 

Γυμνασίου και οι έρευνες του Κανσουλίδη (2019) και της Στέκκα (2017), των οποίων το 

δείγμα αποτελείτο από φοιτητές πληροφορικής. Και στις τρεις περιπτώσεις τα αποτελέσματα 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14042379400&amp;eid=2-s2.0-85077743284
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14042379400&amp;eid=2-s2.0-85077743284
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14042379400&amp;eid=2-s2.0-85077743284
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δείχνουν πως υπάρχει θετική εξέλιξη των διαστάσεων της Υπολογιστικής Σκέψης, στο μέτρο 

και με τους περιορισμούς που υπάρχουν σε κάθε αναπτυξιακό στάδιο. Δηλαδή σε άλλο βαθμό 

αφομοιώνονται οι έννοιες στα παιδιά της πρώτης έρευνας τόσο λόγω ηλικίας όσο και λόγω 

συντομότερης ενασχόλησης, σε σχέση με τους φοιτητές των δύο άλλων ερευνών, οι οποίοι 

δέχτηκαν παρέμβαση μεγαλύτερης διάρκειας.  

2.4.3 Αξιοποίηση Lego Mindstorms Nxt 

Επίσης, εντοπίζονται έρευνες που μελετούν την εξέλιξη των εννοιών της Υπολογιστικής 

Σκέψης με τη χρήση του Lego Mindstorms Nxt. Ενδεικτικά, αναφέρεται αυτή της Καρανίκου 

(2013), η οποία εφαρμόζει σχετική διδακτική παρέμβαση σε παιδιά Δημοτικού και Λυκείου 

και της Αραβίδου (2016), που πραγματοποιείται σε παιδιά Δημοτικού (8-9 ετών). Στα 

αποτελέσματα και των δύο ερευνών γίνεται σαφές πως οι συμμετέχοντες σημείωσαν βελτίωση 

στις δεξιότητες της Υπολογιστικής Σκέψης. Σε κάποιες δυσκολεύτηκαν περισσότερο, ενώ 

άλλες τις εφάρμοσαν πιο γρήγορα και τις υιοθέτησαν για περαιτέρω εφαρμογή σε άλλα 

γνωστικά πεδία. Έχει ενδιαφέρον η σύγκριση που γίνεται στη μελέτη της Καρανίκου (2013), 

μεταξύ των δύο ηλικιακών ομάδων, όπου ουσιαστικά πιστοποιείται το γεγονός ότι τα 

μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να διαχειριστούν ευκολότερα και γρηγορότερα τις έννοιες της 

Υπολογιστικής Σκέψης. Τα οφέλη του προγραμματισμού για την καλλιέργεια των δεξιοτήτων 

Υπολογιστικής Σκέψης πιστοποιούνται και από την έρευνα των Arfé et al. (2019) και μάλιστα 

από πολύ νεαρή ηλικία, καθώς το δείγμα της έρευνας αποτελείται από μαθητές πρώτης και 

δευτέρας δημοτικού.  

2.4.4 Εναλλακτικές δραστηριότητες 

Unplugged δραστηριότητες 

Οι μέθοδοι που αναφέρθηκαν παραπάνω συναντώνται σε πληθώρα ερευνών, όπως φαίνεται 

και μέσα από τις έρευνες που παρατίθενται στην ενότητα «Υπολογιστική Σκέψη ανά βαθμίδα 

εκπαίδευσης». Υπάρχουν, ωστόσο, και εναλλακτικές προτάσεις για την ενσωμάτωση 

δραστηριοτήτων και διδακτικών σεναρίων σχετικών με την Υπολογιστική Σκέψη στην 

εκπαίδευση, τυπική και άτυπη. Έτσι, οι del Olmo-Muñoz, J., Cózar-Gutiérrez, & González-

Calero, (2020) αξιοποιούν δραστηριότητες τόσο με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, όσο 

και “unplugged”, χωρίς τη χρήση τεχνολογικού μέσου, αλλά καρτών, με θετικά αποτελέσματα 

ως προς την βελτίωση των δεξιοτήτων Υπολογιστικής Σκέψης. Η έρευνα των Otterborn, 

Schönborn, & Hultén (2020) παρουσιάζει ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά αποτελέσματα στον χώρο 

της προσχολικής αγωγής. Συγκεκριμένα, διεξήχθη στη Σουηδία και ο βασικός ερευνητικός 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15065071300&amp;eid=2-s2.0-85077131870
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203910830&amp;eid=2-s2.0-85073922147
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=12799154700&amp;eid=2-s2.0-85073922147
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006328038&amp;eid=2-s2.0-85073922147
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σκοπός της ήταν η διαπίστωση του εύρους εφαρμογής δραστηριοτήτων προγραμματισμού 

στην προσχολική αγωγή. Οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί της προσχολικής αγωγής 

αναγνώρισαν την αναγκαιότητα της καλλιέργειας δεξιοτήτων Υπολογιστικής Σκέψης στους 

μικρούς μαθητές και το μεγαλύτερο ποσοστό εξ αυτών δήλωσε πως εφαρμόζει αντίστοιχες 

δραστηριότητες μέσα στην τάξη. Το ενδιαφέρον σε αυτή την έρευνα είναι πως, εκτός από το 

νεαρό της ηλικίας των παιδιών που δέχονται αυτές τις διδακτικές παρεμβάσεις, αξιοποιούνται 

τόσο οι «κλασικές» δραστηριότητες προγραμματισμού με τη χρήση τεχνολογικών μέσων, όσο 

και “unplugged” δραστηριότητες, όπως και αυτή των del Olmo-Muñoz, Cózar-Gutiérrez, & 

González-Calero, (2020),  αλλά και συνδυασμός των δύο. 

Storytelling  

Μία εναλλακτική προσέγγιση είναι και αυτή των Soleimani, Herro & Green (2019), οι οποίοι 

μελετούν την Υπολογιστική Σκέψη των παιδιών μέσα από τη χρήση ενός διαδραστικού 

εργαλείου storytelling (αφήγησης). Τα παιδιά πειραματίζονται τόσο με τη χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων, όσο και χωρίς αυτά και τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Αυτή η 

έρευνα είναι επίσης άξια αναφοράς γιατί παρουσιάζει την ενσωμάτωση δραστηριοτήτων 

υπολογιστικής σκέψης σε ένα διδακτικό αντικείμενο που δεν σχετίζεται άμεσα με τεχνολογικά 

αντικείμενα, υπολογιστές, φυσικές επιστήμες, κλπ. Αντίθετα, βλέπουμε να εξετάζεται ένα 

γλωσσικό αντικείμενο, αυτό της αφήγησης.  

 Δημιουργία παιχνιδιού με το Mission Maker 

Ανάλογης φύσης είναι και η έρευνα των de Paula et al. (2018), των οποίων η έρευνα προσπαθεί 

να δημιουργήσει σύνδεση γνωστικών αντικειμένων, όπως είναι οι τέχνες και η λογοτεχνία, με 

την Υπολογιστική Σκέψη μέσα από τη δημιουργία ενός «παιχνιδιού». Αναλυτικότερα, η 

δημιουργία του παιχνιδιού πραγματοποιείται από τα παιδιά μέσω ενός κατάλληλου 

λογισμικού, το MissionMaker (https://mission-maker.software.informer.com/).  

 Δραστηριότητα Μουσικής 

Μία ακόμη έρευνα που δεν εντάσσει τις δεξιότητες της Υπολογιστικής Σκέψης σε 

συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, είναι αυτή των Shafer & Skripchuk (2020). Οι ερευνητές 

μελετούν την εξέλιξη των δεξιοτήτων Υπολογιστικής Σκέψης μέσω ενός μαθήματος Μουσικής 

σε φοιτητές και οι δεδομένα που ελήφθησαν από αυτή δείχνουν πως η παρέμβαση είχε θετικό 

αντίκτυπο σε αυτή την εξέλιξη.  

 

https://mission-maker.software.informer.com/
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 Δραστηριότητα για άτομα με προβλήματα όρασης 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί μία μελέτη η οποία, παρά του ότι επικεντρώνεται σε ένα μείζον 

εκπαιδευτικό ζήτημα, εντούτοις δε συνοδεύεται από μεγάλο αριθμό ανάλογων ερευνών. 

Αναλυτικότερα, η αναφορά γίνεται για την έρευνα των Morrison et al. (2020) οι οποίοι 

μελέτησαν τρόπους ενσωμάτωσης του προγραμματισμού- και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων Υπολογιστικής Σκέψης -  σε παιδιά με προβλήματα όρασης. Δημιούργησαν μία 

ευέλικτη «γλώσσα» προγραμματισμού, αποτελούμενη από απτικά στοιχεία τα οποία 

επεξεργάζονται μαθητές Δημοτικού για τη δημιουργία ενός προγράμματος. Όπως είναι 

αναμενόμενο, η συγκεκριμένη δραστηριότητα απαιτεί αρκετό χρόνο και καθοδήγηση, αλλά με 

μακροπρόθεσμη εφαρμογή παρατηρούνται βελτιώσεις στα παιδιά όχι μόνο στον 

προγραμματισμό και την Υπολογιστική Σκέψη, αλλά και στην αυτοαποτελεσματικότητά τους. 

2.5  Υπολογιστική Σκέψη και εκπαιδευτικοί 

Όπως έχει προαναφερθεί, το πεδίο έρευνας της Υπολογιστικής Σκέψης είναι σχετικά 

πρόσφατο, καθώς η εντατικοποίηση της ενασχόλησης των επιστημόνων ξεκίνησε από το 

άρθρο της Wing (2006) και έπειτα. Συνεπώς, μετρά μόνο μερικά χρόνια έρευνας και 

εφαρμογής αντίστοιχων σεναρίων και δραστηριοτήτων- και αυτά γίνονται κυρίως στα πλαίσια 

κάποιας μελέτης, όχι συστηματικά από τους εκπαιδευτικούς. Αυτό συμβαίνει διότι ο 

εκπαιδευτικός κύκλος είναι δύσκολο να ενσωματώσει στις τάξεις μία έννοια, απλά μελετώντας 

τη από τη βιβλιογραφία. Πόσο μάλλον, όταν οι έννοιες της Υπολογιστικής Σκέψης συνδέονται 

σε μεγάλο βαθμό με δραστηριότητες προγραμματισμού και εκπαιδευτικής ρομποτικής, 

αντικείμενα τα οποία δεν έχουν διδαχθεί οι περισσότεροι. Οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί έχουν 

ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε μία χρονική περίοδο που η Υπολογιστική Σκέψη δεν ήταν 

στο επίκεντρο, συνεπώς δεν έλαβαν κάποια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για το θέμα. 

Από την άλλη, οι νεότεροι εκπαιδευτικοί ή εκείνοι που φοιτούν ακόμη σε κάποια παιδαγωγική 

σχολή, είναι αρκετά πιθανό να ήρθαν σε μία αρχική επαφή με το θέμα της Υπολογιστικής 

Σκέψης και της εκπαιδευτικής ρομποτικής κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών τους 

σπουδών, χωρίς όμως να σημαίνει ότι υπάρχει ακόμη ολοκληρωμένο πλάνο διδασκαλίας της 

Υπολογιστικής Σκέψης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συνεπώς, είναι ουτοπικό να 

αναμένουμε από τους εκπαιδευτικούς να ενσωματώσουν στη διδασκαλία τους δραστηριότητες 

εκπαιδευτικής ρομποτικής και προγραμματισμού που καλλιεργούν την Υπολογιστική Σκέψη, 

αν δεν λάβουν πρώτα ανάλογη επιμόρφωση είτε κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ή κατόπιν 

αυτών.  
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Ξεκινώντας από τις αντιλήψεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί για την Υπολογιστική Σκέψη 

και την ενσωμάτωσή της στο ελληνικό σχολείο, αξίζει να αναφερθεί η έρευνα των Fessakis & 

Prantsoudi (2019). Η εν λόγω έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ εκπαιδευτικών πληροφορικής 

από την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αυτό διότι η εφαρμογή της 

Υπολογιστικής Σκέψης πολλές φορές συγχέεται εσφαλμένα αποκλειστικά με την επιστήμη των 

υπολογιστών, όπως αναφέρθηκε σε αντίστοιχη ενότητα παραπάνω. Τα ευρήματα της έρευνας 

έδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αντιλαμβάνονται την Υπολογιστική Σκέψη ως ένα 

είδος επίλυσης προβλήματος και συχνά την ταυτίζουν με τη διάσταση της Αλγοριθμικής 

Σκέψης. Επίσης, ένα μέρος αυτών αποδίδουν ίση σημαντικότητα σε όλες τις διαστάσεις της, 

ενώ άλλοι θεωρούν πως ορισμένες διαστάσεις είναι σημαντικότερες. Συγκεκριμένα, 

αναφέρονται στη Μοντελοποίηση, στη Γενίκευση και στην Αφαιρετική σκέψη. Επιπλέον, η 

πλειονότητα έχει θετική στάση ως προς την ενσωμάτωση της Υπολογιστικής Σκέψης σε όλες 

τις βαθμίδες εκπαίδευσης μέσα από δραστηριότητες STEM και διεπιστημονικές προσεγγίσεις. 

Ωστόσο, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την επιθυμία να εκπαιδευτούν σχετικά προκειμένου να 

μπορέσουν να τα εφαρμόσουν στην πράξη και οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα πως 

οι εσφαλμένες αντιλήψεις του δείγματος υποδεικνύει την ανάγκη δημιουργίας επιμορφωτικών 

προγραμμάτων τόσο για τους εν ενεργεία, όσο και για τους εν δυνάμει εκπαιδευτικούς. 

Το ζήτημα αυτής της μορφωτικής ανεπάρκειας θίγεται σε διάφορες μελέτες που έγιναν 

σε εκπαιδευτικούς (απόφοιτους και σπουδαστές), όπως είναι αυτή από τον Κούση (2017), των 

Otterborn, Schönborn, & Hultén (2020), των Kong, Lai & Sun (2020), των Jocius et al. (2020), 

των Mills, Angevine & Weisgrau (2020), των Caeli & Bundsgaard (2020), των Yadav, 

Stephenson & Hong (2017), των Killen et al. (2020) και πολλών άλλων ακόμα. 

2.5.1 Εν δυνάμει εκπαιδευτικοί (φοιτητές) 

Αναλυτικότερα, ο Κούσης (2017) εφάρμοσε την παρέμβασή του σε σπουδαστές παιδαγωγικού 

τμήματος μέσω διδακτικών σεναρίων εκπαιδευτικής ρομποτικής. Τα αποτελέσματα ήταν 

θετικά ως προς το συναίσθημα των συμμετεχόντων για τη χρήση της εκπαιδευτικής 

ρομποτικής, δηλαδή υπήρξε ενθουσιασμός και ενδιαφέρον για την ενασχόλησή τους με τις 

δραστηριότητες. Επίσης, τα δεδομένα έδειξαν πως υπήρξε και βελτίωση των δεξιοτήτων της 

Υπολογιστικής Σκέψης, με τις υψηλότερες βαθμολογίες να εντοπίζονται στις έννοιες 

«αλγοριθμική δομή της επανάληψης υπό συνθήκη», δηλαδή στην επιλεκτική χρήση των 

δεδομένων που συλλέγονται από το εξωτερικό περιβάλλον και στη «συνάρτηση», δηλαδή στην 

αναγνώριση μοτίβων και στην επαναχρησιμοποίηση τμήματος του αλγόριθμου. Ωστόσο, τα 

αποτελέσματά του ως προς την αξιολόγηση της αυτοαποτελεσματικότητας των 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203910830&amp;eid=2-s2.0-85073922147
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=12799154700&amp;eid=2-s2.0-85073922147
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006328038&amp;eid=2-s2.0-85073922147
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συμμετεχόντων για την εκπαιδευτική ρομποτική, δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντική 

βελτίωση. Οι εν δυνάμει εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι δεν κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τη 

ρομποτική για να την εντάξουν στο μάθημά τους, αλλά θα ήθελαν να μπορούν να την 

αξιοποιήσουν.  

Σε φοιτητές εφάρμοσαν την παρέμβασή τους και οι Adler & Kim (2018), αλλά 

αναδιαμορφώνοντας τη δομή των μαθημάτων που λαμβάνουν στις θετικές επιστήμες. Αντί της 

παραδοσιακής διδασκαλίας κάποιων εννοιών της φυσικής, οι ερευνητές δημιούργησαν σχέδια 

μαθημάτων αξιοποιώντας προγραμματισμό και προσομοιώσεις. Τα ευρήματα αυτής της 

παρέμβασης έδειξαν πως οι φοιτητές κατανόησαν επαρκώς τις φυσικές έννοιες των 

δραστηριοτήτων και θα ήθελαν και εκείνοι με τη σειρά τους να εντάξουν ανάλογες 

δραστηριότητες Υπολογιστικής Σκέψης στις μελλοντικές τους τάξεις.  

Οι Yadav, Stephenson & Hong (2017) υποστηρίζουν, επίσης, πως η αποτελεσματικότερη 

περίοδος για να αφομοιώσουν οι δάσκαλοι τις έννοιες της Υπολογιστικής Σκέψης είναι κατά 

τη διάρκεια των σπουδών τους. Συγκεκριμένα, τα ιδανικότερα πεδία για ενσωματωθούν αυτές 

οι γνώσεις είναι τα μαθήματα εκπαιδευτικής τεχνολογίας που λαμβάνουν οι μελλοντικοί 

παιδαγωγοί, αλλά είναι απαραίτητη η συνεργασία των παιδαγωγικών τμημάτων με σχολές 

πληροφορικής, ώστε να διαμορφώσουν από κοινού ένα αποτελεσματικό πλάνο διδασκαλίας 

των φοιτητών. 

2.5.2 Εν ενεργεία εκπαιδευτικοί  

Οι Kong, Lai & Sun (2020) επισημαίνουν την ελλιπή μόρφωση των δασκάλων ως προς τις 

δεξιότητες της Υπολογιστικής Σκέψης και κατ’ επέκταση την αδυναμία τους να εισάγουν 

αντίστοιχες δραστηριότητες στα μαθήματά τους. Οι ερευνητές εξετάζουν κατά πόσο μπορεί 

να βελτιώσει αυτές τις δεξιότητες μια παρέμβαση αρκετά μεγάλης διάρκειας και καταλήγουν 

στο συμπέρασμα ότι οι δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους παρατήρησαν θετικά 

αποτελέσματα είναι η διδασκαλία που δέχτηκαν οι εκπαιδευτικοί, αλλά κυρίως το μεγάλο 

χρονικό διάστημα κατά το οποίο κατάφεραν να αφομοιώσουν γνώσεις περιεχομένου της 

Υπολογιστικής Σκέψης, γνώσεις τεχνολογικού περιεχομένου αλλά και γνώσεις σχετικά με τα 

περιβάλλοντα που μπορούν να αξιοποιούν. 

Θετικά είναι και τα ευρήματα των Jocius et al. (2020), οι οποίοι δημιούργησαν και 

εφάρμοσαν ένα δικό τους μοντέλο για να διδάξουν τις διαστάσεις της Υπολογιστικής Σκέψης 

στους καθηγητές: το “Code, Connect, Create: The 3C Professional Development Model to 

support Computational Thinking Infusion”. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της έρευνας 
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δείχνουν ότι οι συμμετέχοντες αύξησαν το αίσθημα της αυτοαποτελεσματικότητάς τους και 

βελτίωσαν τις απόψεις τους σχετικά με την αναγκαιότητα συμπερίληψης της υπολογιστικής 

σκέψης μέσα στα μαθήματά τους. Επίσης, αναγνώρισαν τη σημασία της συνεργασίας με 

άλλους συναδέλφους τους και έτσι κατάφεραν να δημιουργήσουν αξιόλογα σχέδια μαθήματος 

που βασίζονταν στην Υπολογιστική Σκέψη. Ωστόσο, και σε αυτή την έρευνα επισημαίνεται ο 

παράγοντας της χρονικής διάρκειας των παρεμβάσεων/ επιμορφώσεων που δέχονται οι 

εκπαιδευτικοί. Αναλυτικότερα, προτείνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την ουσιαστικά 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η δημιουργία πιο ολοκληρωμένων επιμορφωτικών 

προγραμμάτων και υποστηρικτικών πλαισίων. Ενδεικτικά, οι ερευνητές προτείνουν τη 

δημιουργία ετήσιων προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και την ανάπτυξη 

ηλεκτρονικών αποθετηρίων, όπου θα μπορούν να μοιράζονται οι εκπαιδευτικοί με τους 

υπόλοιπους συναδέλφους τους καλές πρακτικές και διδακτικά σενάρια.  

Προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε και η έρευνα των Mills, Angevine & Weisgrau 

(2020), οι οποίοι συνεργάστηκαν με αρκετούς εκπαιδευτικούς στις ΗΠΑ, ώστε αφενός να 

επιλύσουν διάφορα ερωτήματα των εκπαιδευτικών σχετικά με το τι είναι Υπολογιστική Σκέψη 

και πώς μπορεί να ενσωματωθεί μέσα στο μάθημά τους και αφετέρου να δημιουργήσουν από 

κοινού βάσεις δεδομένων, οι οποίες θα λειτουργούν υποστηρικτικά προς άλλους παιδαγωγούς 

που επιθυμούν να εντάξουν την υπολογιστική σκέψη στην τάξη τους.  

Ερωτήματα αναφορικά με τι θεωρείται Υπολογιστική Σκέψη στα πλαίσια ενός σχολικού 

μαθήματος θίγονται και στην έρευνα των Caeli & Bundsgaard (2020). Το δείγμα της έρευνας 

αποτελείτο από διευθυντές σχολείων και το ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε 

αποσκοπούσε στο να διαπιστωθούν οι αντιλήψεις των συμμετεχόντων αναφορικά με πτυχές 

της Υπολογιστικής Σκέψης: κατά πόσο τη θεωρούν σημαντική, κατά πόσο εφαρμόζονται 

σχετικά διδακτικά σενάρια από τους καθηγητές, κατά πόσο αυτά τα διδακτικά σενάρια 

ανταποκρίνονται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων Υπολογιστικής Σκέψης και άλλα. Τα ευρήματα 

έδειξαν πως γίνονται διάφορες απόπειρες από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αντιλαμβάνονται πόσο 

σημαντική είναι η καλλιέργεια της Υπολογιστικής Σκέψης στους μαθητές για τη μελλοντική 

τους εξέλιξη, αλλά οι ίδιοι (δηλ. οι εκπαιδευτικοί) δεν έχουν δεχτεί κάποια ολοκληρωμένη 

επιμόρφωση σχετικά με το θέμα. Το ίδιο ισχύει και για τους διευθυντές, καθώς ούτε εκείνοι 

έχουν ολοκληρωμένη άποψη του τι συνιστά η Υπολογιστική Σκέψη. Ωστόσο, το θετικό 

εύρημα είναι ότι αναγνωρίζεται η αξία της ως μελλοντικό εφόδιο των μαθητών και δεν τη 

συγχέουν με δεξιότητα που θα κατευθύνει τα παιδιά να ασχοληθούν επαγγελματικά με τομείς 
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πληροφορικής. Με άλλα λόγια, αναγνωρίζουν πως η Υπολογιστική Σκέψη αφορά την 

ολόπλευρη καλλιέργεια του ατόμου και όχι την τεχνολογική του εξέλιξη. 

2.6  Υπολογιστική Σκέψη και Επίλυση Προβλήματος (Problem Solving) 

Η έννοια της Υπολογιστικής Σκέψης έχει έρθει έντονα στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια. 

Όπως φαίνεται από βιβλιογραφικές πηγές που αναφέρθηκαν σε προηγούμενες ενότητες του 

παρόντος κεφαλαίου, το ακριβές περιεχόμενο της εν λόγω έννοιας βρίσκεται ακόμη υπό 

μελέτη, καθώς παρουσιάζονται διάφορες οπτικές και διαστάσεις.  

Η έννοια της Επίλυσης Προβλήματος από την άλλη φαίνεται να εμφανίζεται από 

παλαιότερα στη βιβλιογραφία και να εμπεριέχεται σαν στοχοθεσία σε αναλυτικά προγράμματα 

(Weese, 2017). Ο ορισμός που δόθηκε το 2003 για την έννοια της επίλυσης προβλήματος από 

τον Οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) σύμφωνα  με τους 

Kovács & Harangus (2020) είναι ο εξής: 

“Problem solving is an individual’s capacity to use cognitive processes to confront and 

resolve real, cross-disciplinary situations where the solution path is not immediately obvious 

and where the literacydomainsorcurriculaareasthatmightbeapplicablearenotwithin a single 

domain of mathematics, science or reading.” 

[“Επίλυση Προβλήματος είναι η ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί γνωστικές 

διεργασίες ώστε να αντιμετωπίσει και να επιλύσει πραγματικές, διεπιστημονικές καταστάσεις 

όπου η πορεία της λύσης δεν είναι άμεσα εμφανής και τα πεδία αλφαβητισμού ή οι περιοχές των 

Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών που αξιοποιούνται για την επίλυση δεν υπάγονται σε 

μεμονωμένα πεδία των μαθηματικών, των φυσικών επιστημών ή της ανάγνωσης”] 

Σύμφωνα με τον Weese (2017), πολλές φορές υπάρχει σύγχυση μεταξύ των δύο εννοιών 

και θεωρείται πως η μία ταυτίζεται με την άλλη ή επικαλύπτεται από αυτή. Ο λόγος για τον 

οποίο συμβαίνει κάτι τέτοιο είναι πως οι στρατηγικές που ακολουθεί η Επίλυση Προβλήματος 

ταιριάζουν σε μεγάλο βαθμό με αντίστοιχες διαστάσεις που απαντώνται στην Υπολογιστική 

Σκέψη. Οι Scherer, Siddiq & Sánchez Viveros (2020) υποστηρίζουν πως η Υπολογιστική 

Σκέψη μπορεί να θεωρηθεί ως μία μορφή Επίλυσης Προβλήματος μέσα σε ένα τεχνολογικό 

περιβάλλον. Από την άλλη, τα δεδομένα της έρευνας του Weese (2017) καταλήγουν πως 

πρόκειται για δύο ανεξάρτητες έννοιες, οι οποίες δε μπορούν να συγχωνευθούν και να 

αξιολογούνται ως μία.  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200625470&amp;eid=2-s2.0-85079158393
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216083578&amp;eid=2-s2.0-85082552590
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Αυτή η θεώρηση επιβεβαιώνεται από διάφορες έρευνες, οι οποίες θέτουν τις έννοιες 

«Υπολογιστική Σκέψη» και «Επίλυση Προβλήματος» ως δύο διαφορετικές μεταβλητές και 

εξετάζουν σε αυτή τη βάση τα ερευνητικά τους ερωτήματα. Ενδεικτικά, να αναφέρουμε τις 

έρευνες των Wong & Cheung (2020) και των Moon et al. (2020) , οι οποίοι υποστηρίζουν τα 

θετικά αποτελέσματα που έχουν οι δραστηριότητες προγραμματισμού στη βελτίωση της 

Υπολογιστικής Σκέψης και μελετούν το κατά πόσο οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να 

ωφελήσουν και στην ανάπτυξη άλλων, γενικών δεξιοτήτων, μεταξύ των οποίων βάζουν και 

την Επίλυση Προβλήματος. Επίσης, στην έρευνα του Yildiz Durak (2020) μελετάται η 

επίδραση δραστηριοτήτων με τη χρήση των περιβαλλόντων Scratch και Alice στην 

Υπολογιστική Σκέψη και στην Επίλυση Προβλήματος και τα ευρήματα δείχνουν πως κάθε 

έννοια έχει καλύτερα αποτελέσματα σε διαφορετικό περιβάλλον. 

2.7  Υπολογιστική Σκέψη και εργαλεία αξιολόγησης 

Το επιστημονικό ενδιαφέρον γύρω από την Υπολογιστική Σκέψη είναι αυξημένο τα τελευταία 

χρόνια. Από τη βιβλιογραφία διαπιστώνει κανείς πως υπάρχει πληθώρα ερευνών σχετικών με 

διδακτικές πρακτικές που βελτιώνουν τις δεξιότητες της Υπολογιστικής Σκέψης, προτάσεις 

ενσωμάτωσής της σε (επίσημο και ανεπίσημο) εκπαιδευτικό πλαίσιο, αντιλήψεις 

εκπαιδευτικών και άλλα. Ωστόσο, παρατηρείται έλλειψη στο κομμάτι της αξιολόγησης της 

Υπολογιστικής Σκέψης. Οι Haseski & Ilic, (2019) έκαναν μία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

για να εντοπίσουν έρευνες που σχετίζονται με εργαλεία αξιολόγησης της Υπολογιστικής 

Σκέψης. Από τις 64 έρευνες που εντόπισαν και ανέλυσαν, εξήγαγαν διάφορα συμπεράσματα. 

Καταρχάς, διαπίστωσαν πως οι μελέτες για την αξιολόγηση της Υπολογιστικής Σκέψης 

ξεκίνησαν ουσιαστικά από το 2010 και έκτοτε έχουν εντατικοποιηθεί. Ωστόσο, από το υλικό 

που μελέτησαν, φαίνεται να αμφισβητούν τις διαδικασίες πιστοποίησης της εγκυρότητας και 

της αξιοπιστίας αρκετών τεστ. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχουν πολλά εργαλεία που να έχουν 

πιστοποιηθεί πλήρως για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους σε διάφορες περιπτώσεις. 

Υπάρχουν διάφορες απόπειρες δημιουργίας τέτοιων εργαλείων, τα οποία φαίνεται πως είναι 

αποτελεσματικά στο δείγμα και κάτω από τις αντίστοιχες παραμέτρους των εκάστοτε 

ερευνητών, αλλά χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Επιπλέον, σύμφωνα με τους Basu et al. 

(2020), έχουν γίνει μελέτες αξιολόγησης της Υπολογιστικής Σκέψης μέσω –άμεσης ή 

βιντεοσκοπημένης- παρατήρησης των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια που εκτελούσαν μία 

σχετική δραστηριότητα ή/και διεξαγωγής συνεντεύξεων προφορικής επίλυσης μιας 

δραστηριότητας. Και οι δύο μέθοδοι χαρακτηρίζονται ως χρονοβόρες και δεν μπορούν να 

δώσουν αριθμητικά αποτελέσματα. 



Παπαδοπούλου Φωτεινή- «Διερεύνηση της Υπολογιστικής Σκέψης μέσα από δραστηριότητα Μηχανικής 

Μάθησης με χρήση της πλατφόρμας Machine Learning for Kids» 

34 
Πανεπιστήμιο Πατρών- Δ.Π.Μ.Σ. STEM στην Εκπαίδευση 

Οι Haseski & Ilic, (2019) στην έρευνά τους κάνουν αναφορά σε ένα εργαλείο, το οποίο 

κατέληξαν ότι έχει ακολουθήσει πλήρως τις διαδικασίες επιβεβαίωσης της εγκυρότητας και 

της αξιοπιστίας του, συνεπώς μπορεί να αξιοποιηθεί για την αξιολόγηση της Υπολογιστικής 

Σκέψης και να δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα. Το εργαλείο διαμορφώθηκε από τους 

Korkmaz, Çakir, & Özden, (2017) και έχει τον τίτλο Computational Thinking Scales (CTS). 

Αποτελείται από 29 ερωτήσεις, οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε πέντε παράγοντες: 

Δημιουργικότητα (Creativity), Συνεργασία (Cooperativity), Αλγοριθμική Σκέψη (Algorithmic 

Thinking), Κριτική Σκέψη (Critical Thinking) και Επίλυση Προβλήματος (Problem Solving). 

Εφαρμόστηκε σε δύο φάσεις, σε φοιτητές πολλών διαφορετικών κατευθύνσεων από 

πανεπιστήμιο της Τουρκίας και οι αναλύσεις που έγιναν πιστοποιούν πως πρόκειται για ένα 

αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο. Δύο χρόνια αργότερα, οι Korkmaz & Bai (2019) στάθμισαν 

το εν λόγω εργαλείο, ώστε να εφαρμοστεί σε μαθητικό πληθυσμό στην Κίνα και τα 

αποτελέσματα ήταν εξίσου θετικά. Την ίδια χρονιά οι Guggemos, Seufert & Román-González, 

(2019) μετέφρασαν και στάθμισαν το εργαλείο CTS στα γερμανικά, διαπιστώνοντας και 

εκείνοι την αποτελεσματικότητά του, ύστερα από την εφαρμογή του σε μαθητές Λυκείου στην 

Ελβετία. 

Το εργαλείο που συναντήσαμε σε πολλές έρευνες (Ατματζίδου, 2018; Basu et al. 2020; 

Guggemos, Seufert & Román-González, 2019; Peteranetz, Morrow & Soh, 2020) και του 

οποίου η εγκυρότητα και η αξιοπιστία φαίνεται να είναι πιστοποιημένη είναι το Computational 

Thinking Test (CTt). Αυτό το εργαλείο μέτρησης απευθύνεται σε μαθητές περίπου από Ε’ 

Δημοτικού μέχρι Α’ Λυκείου (“fifth to tenth grade”), αποτελείται από 28 ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής και σχεδιάστηκε ώστε να μετράει το επίπεδο βελτίωσης της 

Υπολογιστικής Σκέψης των παιδιών, έχοντας ως δεδομένο πως πρόκειται για πληθυσμό με 

μηδενικές ή ελάχιστες γνώσεις προγραμματισμού.  

Ένα άλλο εργαλείο που αναφέρεται σε διάφορες έρευνες (Ατματζίδου, 2018; Basu et al., 

2020) είναι το Fairy Assessment, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές περίπου γυμνασιακών 

τάξεων και αποτελείται από λανθασμένα ή ημιτελή προγράμματα στο περιβάλλον Alice, τα 

οποία οι συμμετέχοντες καλούνται να τα φέρουν στη σωστή μορφή τους. Αξιολογεί δεξιότητες 

όπως η κατανόηση του προγραμματισμού, η αλγοριθμική σκέψη και η αποσφαλμάτωση. 

Το εργαλείο Planning for the Assessment of Computational Thinking (PACT), 

αξιοποιείται ευρέως (Ατματζίδου, 2018; Basu et al. 2020) σε μαθητές Λυκείου για την 

αξιολόγηση του επιπέδου της Υπολογιστικής τους Σκέψης. Ένα θετικό στοιχείο αυτού είναι 
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το γεγονός ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως pre-test όσο και ως post-test, διευκολύνοντας 

έτσι τη σύγκριση της αρχικής και της τελικής κατάστασης των συμμετεχόντων. 

Οι Peteranetz, Morrow & Soh (2020) δημιούργησαν ένα εργαλείο αξιολόγησης για τις 

έννοιες και τις δεξιότητες της Υπολογιστικής Σκέψης, το Computational Thinking Concepts 

and Skills Test (CTCAST), το οποίο εφάρμοσαν σε νεοεισαχθέντες προπτυχιακούς φοιτητές 

τμημάτων πληροφορικής. Το εν λόγω τεστ αποτελείται από 18 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, 

εκ των οποίων οι μισές έχουν μόνο μία απάντηση, ενώ στις άλλες μισές υπάρχει η δυνατότητα 

επιλογής πολλαπλών σωστών απαντήσεων. Παρότι οι μετρήσεις και οι αναλύσεις του 

εργαλείου έδειξαν ότι είναι ένα επαρκώς αξιόπιστο τεστ, εντούτοις οι περιορισμοί του 

δείγματος- δεν ελέγχθηκε ούτε σε μεγαλύτερους φοιτητές του τμήματος ούτε σε φοιτητές 

άλλων τμημάτων-καθιστούν αναγκαία την περαιτέρω μελέτη και αξιολόγησή του. 

Οι Basu et al. (2020) δημιούργησαν ένα εργαλείο που απευθύνεται σε μαθητές των τριών 

τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και επικεντρώνεται σε τέσσερις πτυχές της Υπολογιστικής 

Σκέψης: την Επαναχρησιμοποίηση και Σύνθεση (Reusing and Remixing), την Αλγοριθμική 

Σκέψη (Algorithmic Thinking), την Αφαιρετική Σκέψη (Abstraction) και τον Έλεγχο και την 

Αποσφαλμάτωση (Testing and Debugging). Τα αποτελέσματα δείχνουν πως το εν λόγω 

εργαλείο μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο και να χρησιμοποιηθεί για τη διαπίστωση του επιπέδου 

αυτών των διαστάσεων, ειδικά αν κρίνουμε το δείγμα εφαρμογής του, το οποίο είναι πολύ 

μεγάλο αριθμητικά (περίπου 15.000 μαθητές) αν και εφαρμόστηκε μόνο στο Χονγκ-Κονγκ. 

Οι Kukul & Karataş (2019) επιχείρησαν να δημιουργήσουν ένα τεστ αξιολόγησης της 

αυτοαποτελεσματικότητας της Υπολογιστικής Σκέψης. Αναλυτικότερα, χώρισαν τις 18 

ερωτήσεις του τεστ σε τέσσερις διαστάσεις της υπολογιστικής σκέψης, διαφορετικές από αυτές 

που αναφέρθηκαν παραπάνω στους Basu et al. (2020). Οι διαστάσεις που συμπεριέλαβαν στο 

εργαλείο τους είναι: ο Συλλογισμός (Reasoning), η Αφαιρετική Σκέψη (Abstraction), η 

Τμηματοποίηση (Decomposition) και η Γενίκευση (Generalization). Αρχικά, δημιούργησαν 

ένα πρώτο πιλοτικό τεστ αποτελούμενο από 51 ερωτήσεις τις οποίες οι συμμετέχοντες 

αξιολογούσαν σε μία πεντάβαθμη κλίμακα Likert. Τελικά, διαμόρφωσαν το Computational 

Thinking Self-Efficacy Scale με τις 18 ερωτήσεις, το οποίο αναφέρεται σε παιδιά 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Αξιολόγηση σε πραγματικό χρόνο προσφέρει, σύμφωνα με την Ατματζίδου (2018), το 

εργαλείο Real Time Assessment of Computational Thinking (REACT), το οποίο βασίζεται 

στην αξιολόγηση της Υπολογιστικής Σκέψης των μαθητών μέσα από δραστηριότητες 
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δημιουργίας προγραμμάτων και παιχνιδιών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η συνεχής 

παρακολούθηση των επιδόσεων των μαθητών και κατ’ επέκταση η αναπροσαρμογή των 

μαθησιακών στόχων του εκπαιδευτικού, όπου κρίνει ότι χρειάζεται. 

Συνοψίζοντας από τα παραπάνω εξάγονται διάφορα συμπεράσματα, τα οποία 

επιβεβαιώνονται και από την έρευνα των Tang et al. (2020), οι οποίοι μελέτησαν 96 

επιστημονικά άρθρα, ώστε να κάνουν ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με το θέμα της 

αξιολόγησης της Υπολογιστικής Σκέψης. Πρώτον, δεν υπάρχει ένα κοινώς αποδεκτό εργαλείο 

και έχουν γίνει πολλές απόπειρες δημιουργίας αντίστοιχων τεστ. Δεύτερον, οι διαδικασίες 

πιστοποίησης της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας πολλών εξ αυτών τίθενται υπό 

αμφισβήτηση. Τρίτον, τα ποσοτικά τεστ συνήθως αξιοποιούνται για τη διαπίστωση του 

επιπέδου των δεξιοτήτων της Υπολογιστικής Σκέψης, ενώ οι ποιοτικές μέθοδοι εστιάζουν στη 

μελέτη των αντιλήψεων που υπάρχουν σχετικά με αυτή. 

2.8  Αυτοαποτελεσματικότητα 

2.8.1 Ορισμός 

Η έννοια της αυτοαποτελεσματικότητας έχει συνδεθεί με το έργο του Albert Bandura και την 

Κοινωνιογνωστική Θεωρία. Σύμφωνα με έναν ορισμό του Bandura (1986) (όπως αναφέρεται 

στο Alhadabi & Karpinski, 2020), η αυτοαποτελεσματικότητα προσδιορίζεται ως η κρίση που 

έχουν οι άνθρωποι για τις ικανότητές τους να οργανώνουν και να επιτελούν τις απαραίτητες 

ενέργειες που απαιτούνται για να επιτευχθούν συγκεκριμένοι τύποι απόδοσης. Ανάλογου 

περιεχομένου είναι ο ορισμός που έδωσε ξανά μερικά χρόνια αργότερα ο Bandura (1994) 

(όπως αναφέρεται στο Kelley et al., 2020), ο οποίος υποστηρίζει πως η 

αυτοαποτελεσματικότητα είναι οι αντιλήψεις που έχουν οι άνθρωποι για τις ικανότητές τους 

να δημιουργούν συγκεκριμένα επίπεδα απόδοσης, τα οποία επηρεάζουν την εξέλιξη των 

γεγονότων στη ζωή του καθενός. Αυτές οι αντιλήψεις διαμορφώνουν διάφορες πτυχές του 

ατόμου, όπως είναι ο τρόπος που αισθάνεται κάποιος, ο τρόπος που σκέφτεται, τα προσωπικά 

κίνητρα που δίνει στον εαυτό του καθώς και η γενικότερη συμπεριφορά του. Σε μία πιο 

πρόσφατη θεώρηση, οι Jaipal-Jamani & Angeli (2016) (όπως αναφέρεται στο Κούσης, 2017) 

υποστηρίζουν πως η έννοια της αυτοαποτελεσματικότητας αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη 

του ατόμου στον εαυτό και στις προσωπικές του δυνατότητες να επιτελέσει ένα έργο. Βασικά 

χαρακτηριστικά αυτής της διαδικασίας είναι η κριτική και αντικειμενική αξιολόγηση του 

βαθμού στον οποίο είναι ικανό το άτομο να φτάσει την εργασία, αλλά και το επίπεδο 

αυτοπεποίθησης αναφορικά με τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για αυτό το έργο.  
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Η ύπαρξη ενός ισχυρού αισθήματος αυτοαποτελεσματικότητας συμβάλλει σημαντικά 

στη διαμόρφωση σωστών δεξιοτήτων και στάσεων, οι οποίες θα αποτελέσουν βάση για τις 

επιτυχίες του ατόμου (Alhadabi & Karpinski, 2020). Στην ίδια έρευνα των Alhadabi & 

Karpinski (2020), γίνεται αναφορά και σε ακόμα ένα σημείο άξιο αναφοράς, το οποίο 

προέρχεται από την έρευνα του Mohammadyari (2012). Σύμφωνα με αυτό, η 

αυτοαποτελεσματικότητα συνδέεται άμεσα με το μέγεθος της προσπάθειας και της επιμονής 

που καταβάλλει το άτομο στη διαδικασία της μάθησης, και κατ’ επέκταση αυξάνει τις 

πιθανότητες ενός καλού τελικού αποτελέσματος. 

2.8.2 Αυτοαποτελεσματικότητα και εκπαιδευτικοί 

Σύμφωνα με τους Stohlman, Moore & Roehrig (2012) (όπως αναφέρεται στο Κούσης, 2017) 

η αυτοαποτελεσματικότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι μιας επιτυχημένης διδασκαλίας. Η 

εμπιστοσύνη των εκπαιδευτικών στις ικανότητές τους, τόσο αναφορικά με τη γνώση του 

περιεχομένου, όσο και στη μετάδοση αυτών των γνώσεων στους μαθητές, οδηγεί στο να 

καταφέρουν οι εκπαιδευόμενοι να φτάσουν στον επιθυμητό μαθησιακό στόχο. Το επίπεδο 

αυτοαποτελεσματικότητας που νιώθει κάθε εκπαιδευτικός επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από 

το βάθος της θεωρητικής του κατάρτισης σε συνδυασμό με την παιδαγωγική επάρκεια. 

Εκπαιδευτικοί με υψηλά αισθήματα αυτοαποτελεσματικότητας «παρασύρουν» σε μία 

ανάλογη θεώρηση και τους μαθητές τους.  

Τα ίδια σημεία τονίζουν και οι Kelley et al. (2020) αναφορικά με την 

αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, επισημαίνεται πως το επίπεδο 

αυτοαποτελεσματικότητας θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που θα οργανώσει ο 

εκπαιδευτικός το μάθημά του, τις στρατηγικές που θα ακολουθήσει αλλά και την 

αυτοαποτελεσματικότητα των ίδιων των εκπαιδευόμενων.  

Από τα παραπάνω διαφαίνεται ο σημαντικός ρόλος που έχει η έννοια της 

αυτοαποτελεσματικότητας στους εκπαιδευτικούς, ώστε να μπορέσουν να αποδώσουν τα 

μέγιστα και να προσφέρουν στους μαθητές τους. Ωστόσο, πρέπει κανείς να αναλογιστεί πώς 

διαμορφώνεται αυτό το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας στους εκπαιδευτικούς και από 

ποιους παράγοντες επηρεάζεται. Σύμφωνα με την έρευνα του Zakariya (2020), κατά καιρούς 

έχουν μελετηθεί οι παράγοντες που προωθούν ή παρακωλύουν τη βελτίωση της 

αυτοαποτελεσματικότητας. Στους θετικούς παράγοντες εντάσσεται η χρήση καινοτόμων και 

ευέλικτων παιδαγωγικών πρακτικών, καθώς και η ύπαρξη ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος 

μέσα στο σχολικό πλαίσιο. Από την άλλη, στους αρνητικούς παράγοντες, διαπιστώθηκε πως 
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τις πρωταρχικές θέσεις κατέχουν το υπερβολικό άγχος, καθώς και η σωματική και πνευματική 

εξουθένωση του ατόμου. Ο πιο ευρέως μελετημένος παράγοντας, είναι αυτός της 

ικανοποίησης που λαμβάνει το άτομο από την εργασία του. Όσο μεγαλύτερη ικανοποίηση 

δέχεται κανείς μέσα από το επάγγελμά του, τόσο περισσότερο αυξάνεται το αίσθημα της 

αυτοαποτελεσματικότητας και της εμπιστοσύνης στον εαυτό του.  

Συνοψίζοντας, από τη σύντομη αναφορά που έγινε παραπάνω σχετικά με την έννοια και 

τη σημασία της αυτοαποτελεσματικότητας, καταλαβαίνει κανείς τον λόγο για τον οποίο αξίζει 

να μελετηθεί σε βάθος, ειδικά στον τομέα της εκπαίδευσης. 

2.9  Φυσικοί υπολογισμοί (physical computing) 

Ο όρος physical computing χρησιμοποιείται από τους επιστήμονες για να περιγράψει τη 

διαδικασία με την οποία χρησιμοποιούνται οι υπολογιστές για τη συλλογή δεδομένων από το 

εξωτερικό περιβάλλον (Psycharis & Kotzampasaki, 2019; Psycharis et al., 2018). Σύμφωνα με 

αυτές τις πηγές, η παρουσία του physical computing είναι σημαντική, καθώς συμβάλλει στο 

να συνδυαστούν διάφορα ψηφιακά δεδομένα με τον πραγματικό κόσμο. Μέσα από το κομμάτι 

της μεθοδολογίας που ακολουθεί, μπορεί να διαπιστωθεί η άμεση σύνδεση αυτής της έννοιας 

(physical computing) με τον σχεδιασμό της έρευνάς μας, καθότι η δραστηριότητα που 

καλούνται να εκτελέσουν οι συμμετέχοντες λαμβάνει δεδομένα από τον πραγματικό κόσμο, 

αλλά και έχει πρακτική εφαρμογή σε αυτόν. 

2.10  Εκπαίδευση STEM 

2.10.1 Ιστορική εξέλιξη STEM 

Το ακρωνύμιο STEM προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Science, Technology, 

Engineering and Mathematics.Η έννοια της εκπαίδευσης STEM εμφανίστηκε ενεργά μερικά 

χρόνια πριν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90 και αναφέρεται στη διεπιστημονική 

προσέγγιση των τεσσάρων αυτών διαστάσεων συνδυαστικά μέσα από αυθεντικά προβλήματα 

(Κατσαβού, 2017). Σύμφωνα με τον Dewey (1990, όπως αναφέρεται στο Κατσαβού, 2017), ο 

κόσμος γύρω μας συνίσταται από επιμέρους επιστήμες και κλάδους, οι οποίοι λειτουργούν 

συνδυαστικά και αλληλεπιδρούν ο ένας με τον άλλο. Έτσι, το παιδί που μεγαλώνει σε αυτόν 

τον πολυδιάστατο κόσμο, είναι απαραίτητο να λάβει και την ανάλογη ολόπλευρη μόρφωση. 

Καταλαβαίνουμε από τα παραπάνω πως το καλύτερο διδακτικό σενάριο για τα παιδιά είναι 

αυτό το οποίο δομείται σε έννοιες από πολλαπλές επιστήμες.  
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Παρότι έχει έρθει τα τελευταία χρόνια στο προσκήνιο, πλέον το STEM είναι ένα πεδίο 

που αναγνωρίζεται ευρέως από εκπαιδευτικούς και μη φορείς, συγκεντρώνει μεγάλο 

ερευνητικό ενδιαφέρον και δεκάδες επίσημα εκπαιδευτικά αναλυτικά προγράμματα σπουδών 

προσπαθούν να το εντάξουν στο περιεχόμενό τους. Το ακρωνύμιο “STEM” εισήχθη το 2001 

από τη βιολόγο Judith A. Ramaley (Holmlund, Lesseig & Slavit, 2018; Καραμπά, 2017) ως 

ένας πιο «εύηχος» αντικαταστάτης του αρχικού ακρωνύμιου “SMET” που είχε προταθεί τη 

δεκαετία του 90 από το National Science Foundation (Holmlund, Lesseig & Slavit, 2018; 

Χατζηδημητρίου, 2015). 

Η ανάγκη αναδιαμόρφωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας των συνιστωσών του STEM 

πηγάζει από οικονομικούς και επαγγελματικούς λόγους, όπως φαίνεται στη στοχοθεσία του 

National Science Foundation. Όπως φαίνεται μέσα από το έργο των Holmlund, Lesseig & 

Slavit (2018), οι στόχοι που θέτει το National Science Foundation είναι: 

 η αύξηση των καινοτόμων επαγγελματιών που θα απασχολούνται στους τομείς του 

STEM, όχι κάνοντας απλή χρήση τους, αλλά εξελίσσοντάς τους 

 η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού σε τομείς STEM και 

 η γενικότερη βελτίωση των γνώσεων όλων των πολιτών, οι οποίοι διαβιούν σε μία 

διαρκώς εξελισσόμενη (τεχνολογικά και επιστημονικά) κοινωνία. 

Ο πρώην Αμερικανός Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα αναγνώρισε τον σημαντικό ρόλο που 

θα διαδραματίσουν στο μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας οι επιστήμονες που θα μορφωθούν 

μέσα σε μία σωστά οργανωμένη εκπαίδευση STEM, δημιουργώντας την πρωτοβουλία 

“Educate to innovate” το 2009 (Λαμπρινάκου, 2019). Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας ήταν η 

επένδυση σε επιστημονικό δυναμικό, το οποίο θα παράξει νέα γνώση σε βασικούς τομείς όπως 

είναι τα μαθηματικά, η τεχνολογία και οι θετικές επιστήμες. 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία προσθήκη «γραμμάτων» στο ακρωνύμιο. 

Μία παραλλαγή του STEM ήρθε όταν έκανε την εμφάνισή του το STEAM, στο οποίο η 

προσθήκη του “A” συμβολίζει τη λέξη “Arts”. Πολλοί θεωρούν πως το παραπάνω 

συμπλήρωμα έρχεται ώστε να καταστήσει πληρέστερη την έννοια της εκπαίδευσης STEM, 

καθότι η σύζευξη μεταξύ των θετικών επιστημών και των τεχνών ευνοεί ακόμη περισσότερο 

την ολόπλευρη καλλιέργεια των παιδιών (Κατσαβού, 2017; Λαμπρινάκου, 2019; 

Νεοφωτίστου, 2017). Ακόμα μία εκδοχή της έννοιας είναι το STREAM, το οποίο εκτός του 

“A-Arts”, εμπεριέχει και το “R” το οποίο αντιπροσωπεύει τις διαστάσεις “Reading- wRiting” 

(Kruger, Scogin & Jekkals, 2019; Lefever-Davis & Pearman, 2015). Ενσωματώνεται και η 
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δεξιότητα της γραφής και της ανάγνωσης, καθιστώντας την εκπαίδευση STEM, ακόμη πιο 

εμπλουτισμένη και προσιτή σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα με το αν έχουν κλίση σε θετικά ή 

θεωρητικά μαθήματα. Έτσι, στα πλαίσια συνεργασίας με την ομάδα τους, έχουν ως σημείο 

αναφοράς το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο έχουν αυτοπεποίθηση, εξελίσσοντας σταδιακά 

και τις υπόλοιπες διαστάσεις. 

Τόσο στις Η.Π.Α., όσο και σε άλλες χώρες ανά τον κόσμο, δίνεται σταδιακά όλο και 

μεγαλύτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση STEM- με όλες τις παραλλαγές που ανανεώνονται 

διαρκώς- με αποτέλεσμα να κάνει την εμφάνισή της μέσα στην τυπική αλλά και σε άτυπες 

μορφές εκπαίδευσης, παρακινούμενη και από κρατικά χρηματοδοτικά προγράμματα.  

2.10.2  Η Επιστημολογία του STEM και η Υπολογιστική Σκέψη 

Τα διδακτικά σενάρια που θέλουν να ενσωματώσουν το STEM στη μεθοδολογία τους είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένα με τις διαστάσεις της Υ.Σ. Η επιστημολογία του STEM βασίζεται, 

σύμφωνα με τους Ψυχάρη & Καλοβρέκτη (2018) και Psycharis & Kotzampasaki (2019) στην 

εγκάρσια δια-επιστημονική προσέγγιση, βάσει της οποίας υπάρχει σύνδεση εννοιών, 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων και χρήση επιστημονικών διαδικασιών, με τελικό στόχο την 

επίλυση αυθεντικών προβλημάτων. Σε αυτή την επίλυση προβλημάτων έρχεται να συμβάλει 

η Υ.Σ., καθώς –όπως αναφέρουν οι Psycharis & Kalia (2017)- οι διαστάσεις της αποτελούν 

βασικό εργαλείο για αυτή την επίλυση και μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορες 

επιστημονικές περιοχές. Έτσι, οι διαστάσεις της Υ.Σ. μπορούν να αξιοποιηθούν στην 

εκπαίδευση, καθώς ο συνδυασμός που κάνουν μεταξύ της κριτικής σκέψης με τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις, μαζί με τη μεθοδολογία STEM, οδηγούν στην επίτευξη της επίλυσης 

του υπό εξέταση προβλήματος (Psycharis & Kotzampasaki, 2019). Αντιλαμβάνεται κανείς από 

τα παραπάνω τη στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ της επιστημολογίας του STEM και της Υ.Σ. 

Η επιστημολογία του STEM θεωρείται ότι είναι αυτή της επιστημολογίας περιεχομένου-η 

οποία καταλήγει σε μια ολιστική προσέγγιση του αναλυτικού προγράμματος (NAE & NRC, 

2014)- όπου η εστίαση γίνεται στις λεγόμενες «μεγάλες ιδέες» (NRC,2012)  

2.11  Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) 

Η Μηχανική μΜάθηση είναι ένα «πεδίο» της επιστήμης των υπολογιστών, και ειδικότερα της 

τεχνητής νοημοσύνης,  το οποίο χρησιμοποιεί στατιστικές μεθόδους, ώστε να δώσει στους 

υπολογιστές τη δυνατότητα να «μαθαίνουν», δηλαδή να αυξάνουν προοδευτικά την ικανότητά 

τους να εκτελούν ένα «καθήκον» καθώς και την συμπεριφορά τους, μέσα από την αύξηση της 

εμπειρίας τους (Ferreira et al., 2019; Vigliensoni, Calvo-Zaragoza & Fujinaga, 2018). Με άλλα 
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λόγια, αφορά στη «διδασκαλία των μηχανών» ώστε να μαθαίνουν να εκτελούν μία διεργασία 

χωρίς ακριβή προγραμματισμό, αλλά με τη μοντελοποίηση και με την εξαγωγή της χρήσιμης 

πληροφορίας μέσα από τα διάφορα δεδομένα που λαμβάνουν. Με την υλοποίηση της 

μεθοδολογίας της Μηχανικής Μάθησης, οι υπολογιστές είναι σε θέση να πραγματοποιούν 

συγκεκριμένες εργασίες έξυπνα μέσα από τη δημιουργία έμπειρων συστημάτων. Τα έμπειρα 

αυτά συστήματα, που στην ουσία προκύπτουν ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης της Μηχανικής 

Μάθησης, μπορούν να εκτελούν σύνθετες διαδικασίες μαθαίνοντας από τα δεδομένα που 

λαμβάνουν για την αρχική «εκπαίδευσή» τους, ώστε να λειτουργούν ανεξάρτητα από 

«προγραμματισμένους κανόνες» και διαρκή ανθρώπινη επέμβαση.   

Η Μηχανική Μάθηση στην εκπαίδευση μπορεί να αξιοποιηθεί στη μαθησιακή 

αναλυτική-learning analytics- και στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ συνδέεται και με την εξόρυξη 

δεδομένων (data mining) για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Αναφορικά, τεχνικές Μηχανικής 

Μάθησης έχουν αξιοποιηθεί για έρευνες  σχετικά με την κατανόηση των μαθησιακών προφίλ 

που έχει ο κάθε μαθητής (π.χ.Ferreira et al., 2019), για την αυτοαξιολόγηση μαθητών- καθώς 

ο χρόνος των καθηγητών δεν επαρκεί πολλές φορές για να παρέχουν επαρκή ανατροφοδότηση- 

(Beck et al., 2019), για την εξόρυξη δεδομένων σχετικά με την αποτελεσματικότητα 

μαθησιακών προσεγγίσεων που βασίζονται στην τεχνολογία (Howard et al., 2019), αλλά και 

για την πρόβλεψη των ακαδημαϊκών επιδόσεων των μαθητών (Dlamini & Leung, 2018; Liao 

et al., 2019).  

Ωστόσο, σημαντική είναι αυτή η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Μηχανικής Μάθησης 

και εκτός εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Είναι γνωστό πως οι κοινωνίες θα χρησιμοποιούν 

τα δεδομένα που λαμβάνουν από όλες τις διαδικασίες εξόρυξης, ως πηγή αποφάσεων σχετικά 

με το μέλλον τους (Howard et al., 2019). Ένα ακόμη πεδίο που θα ευνοηθεί από την ύπαρξη 

της μηχανικής μάθησης είναι αυτό των επιστημών, καθώς διευκολύνεται η καταγραφή, η 

ανάλυση και η επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν σε 

νέες ανακαλύψεις στη βιολογία, τη φυσική, την ιατρική, όπως αποδεικνύουν έρευνες όπως των 

Benjemmaa, Ltifi & Ayed (2020), τις  κοινωνικές επιστήμες, όπως των Stephens et al. (2020) 

και των Jain & Bhatnagar (2020) και γενικότερα στις επιστήμες της αγωγής. 

Συνεπώς, είναι πιθανό οι εκπαιδευόμενοι να κληθούν στο μέλλον να αλληλεπιδρούν με 

συστήματα Μηχανικής Μάθησης, όπως για παράδειγμα στην αναγνώριση εικόνων (π.χ. στα 

κοινωνικά δίκτυα), στην αναγνώριση φωνής (όπως για παράδειγμα σε αυτά που 

χρησιμοποιούνται σε «προσωπικούς βοηθούς»), σε συστήματα «υποδείξεων» (recommenders 

systems)  κλπ.  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55229370100&amp;eid=2-s2.0-85064000758
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35092982000&amp;eid=2-s2.0-85064000758
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2.11.1 Χρήσεις Μηχανικής Μάθησης στη βιβλιογραφία  

Η Μηχανική Μάθηση έχει αξιοποιηθεί, συνδυαστικά με άλλες τεχνικές, στην εξόρυξη 

δεδομένων σε πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων. Τα θετικά και τα αρνητικά αυτής της 

τεχνικής, αλλά και τις προτάσεις βελτίωσής της παρουσιάζουν στην έρευνά τους οι 

Keyvanpour, Karimi Zandian, & Heidarypanah,  (2020). 

Οι Wang & Meng (2020) επισημαίνουν πως η Μηχανική Μάθηση αξιοποιείται ευρέως 

σε τομείς της Ιατρικής και του Μάρκετινγκ, αλλά η παρουσία του στον χώρο της Εκπαίδευσης 

είναι ακόμη αρκετά περιορισμένη. Μέσα από τη μελέτη τους, εξετάζουν πιθανό τρόπο ώστε 

να μπορέσει να δημιουργηθεί στο μέλλον ένα σύστημα εκπαίδευσης το οποίο να ανιχνεύει τις 

ιδιαιτερότητες των εκπαιδευόμενων που συμμετέχουν και να προσαρμόζει τα διδακτικά 

αντικείμενα σε αυτές.  

Εστιασμένη χρήση της Μηχανικής Μάθησης σε μάθημα πληροφορικής εξετάζει ο 

Salas-Rueda (2020) στην έρευνά του. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα που ελήφθησαν 

μέσω της Μηχανικής Μάθησης συνέβαλαν στο να εντοπιστεί ποια από τις αξιοποιούμενες 

τεχνικές ωφέλησε τους εκπαιδευόμενους στις δεξιότητές του αναφορικά με τον σχεδιασμό 

ιστοσελίδων, στα πλαίσια μαθήματος που είχαν επιλέξει στο σχολείο.  

Ιδιαιτέρως χρήσιμη είναι η συμβολή της Μηχανικής Μάθησης σε εφαρμογές, όπως 

αυτή στην έρευνα των Gil, Delima & Vilchez (2020), όπου μελετάται ένα εξαιρετικά σοβαρό 

πρόβλημα της εκπαίδευσης: η σχολική διαρροή. Η έννοια της σχολικής διαρροής αναφέρεται 

στην παύση ή/και στον πλήρη τερματισμό της παρακολούθησης των μαθητών στις βαθμίδες 

της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Θα πίστευε κανείς πως το εν λόγω ζήτημα έχει εκλείψει στις 

σύγχρονες ανεπτυγμένες κοινωνίες, εντούτοις κάτι τέτοιο δεν ισχύει, σύμφωνα με πληθώρα 

ερευνών που εντοπίζονται στη βιβλιογραφία. Στη μελέτη των Gil, Delima & Vilchez (2020) 

παρατίθενται διάφοροι παράγοντες στους οποίους οφείλεται αυτή η διαρροή. Η χρησιμότητα 

των τεχνικών Μηχανικής Μάθησης έγκειται στο να προσδιορίσει ποιοι από αυτούς τους 

παράγοντες είναι οι επικρατέστεροι και πώς συνδυάζονται μεταξύ τους, για να δημιουργηθούν 

προφίλ μαθητών που είναι πιο επιρρεπείς στη σχολική διαρροή. Κατ’ επέκταση, όλη αυτή η 

διαδικασία που γίνεται μέσα από τους αλγόριθμους της Μηχανικής Μάθησης, παρέχει τα 

απαραίτητα δεδομένα για την εύρεση λύσεων προς την κατεύθυνση επίλυσης του 

προβλήματος.  

Μία πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που σχετίζεται με την αξιοποίηση της Μηχανικής 

Μάθησης στην εκπαίδευση είναι αυτή των Lakman, Galyamov & Popov (2019). Η εν λόγω 
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μελέτη θέτει ένα πολύ ορθό ζήτημα αναφορικά με τη Μηχανική Μάθηση και τις τεχνικές της. 

Οι ερευνητές αναγνωρίζουν την αξία της χρήσης της στην εκπαίδευση, αν και δεν έχει παγιωθεί 

πλήρως αλλά τα τελευταία χρόνια αρχίζει να εμφανίζεται στον χώρο, ωστόσο, θέτουν το 

ερώτημα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Πιο αναλυτικά, μέσα από τη μελέτη τους, 

επιχειρούν να δημιουργήσουν μία μέθοδο διδασκαλίας των εργαλείων που προσφέρει η 

Μηχανική Μάθηση, ώστε να προκύψουν «ειδικοί» επί του θέματος, οι οποίοι θα είναι σε θέση 

να αξιοποιήσουν πλήρως και πολύ εποικοδομητικά όλα τα μέσα που προσφέρει η μηχανική 

μάθηση. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά, καθώς 

προβάλλουν μία γενικότερη βελτίωση όχι μόνο στις γνωστικές ικανότητες των 

εκπαιδευόμενων- όπως είναι η επεξεργασία δεδομένων και η χρήση των διδαχθέντων 

εργαλείων-, αλλά και στις κοινωνικές- όπως είναι η λήψη νέων πληροφοριών από το 

περιβάλλον, η συγκράτηση μόνο των σημαντικών εξ αυτών, η επικοινωνία και η εργασία σε 

ομάδες και άλλα. Οι προαναφερθείσες δεξιότητες συνιστούν διαστάσεις της Υπολογιστικής 

Σκέψης και βρίσκονται στο επίκεντρο και της δικής μας μελέτης. Εξετάζοντας τα δεδομένα 

των αποτελεσμάτων από την έρευνα των Lakman, Galyamov & Popov (2019), παρατηρούμε 

ότι υπάρχει βελτίωση αυτών των διαστάσεων, κάτι το οποίο υποθέτουμε πως θα προκύψει και 

από την παρούσα έρευνα.  

Ακόμη μία έρευνα που μελετά τη διδασκαλία της Μηχανικής Μάθησης είναι αυτή των 

Martínez-Tenor, Cruz-Martín & Fernández-Madrigal (2019). Αναγνωρίζοντας την 

αυξανόμενη εμφάνιση αυτόματων μηχανών και ρομπότ, τα οποία καλούνται να ενεργήσουν 

βάσει πληροφοριών που συλλέγουν από εξωτερικούς παράγοντες, οι ερευνητές μελετούν την 

αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών συνεδριών για την εκμάθηση εργαλείων Μηχανικής 

Μάθησης σε φοιτητές μεταπτυχιακού προγράμματος σχετικού με τη ρομποτική.  

Οι Zawacki-Richter et al. (2019) κάνουν στην έρευνά τους μία ανασκόπηση των 

βιβλιογραφικών δεδομένων που σχετίζονται με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και της 

Μηχανικής Μάθησης στην εκπαίδευση. Έναυσμα για αυτή την έρευνα αποτέλεσε το γεγονός 

πως  παρά του ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη φαίνεται πως εξελίσσεται ραγδαία, εντούτοις οι 

εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν τα κατάλληλα φόντα για να την αξιοποιήσουν ουσιαστικά στη 

διδασκαλία τους. Μέσα από αυτή την ανασκόπηση, εντοπίζονται τέσσερις βασικοί άξονες 

στους οποίους επιχειρείται η εφαρμογή τεχνικών Μηχανικής Μάθησης σε εκπαιδευτικό 

πλαίσιο: 1) στην δημιουργία των προφίλ των μαθητών και της πρόβλεψης της ακαδημαϊκής 

τους πορείας, 2) στην αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών, 3) στην προσαρμογή των 

διδακτικών αντικειμένων στα εκάστοτε προσωπικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων και 
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4) στη δημιουργία «έξυπνων» συστημάτων εκπαίδευσης. Ωστόσο, από τα συμπεράσματα της 

εν λόγω έρευνας, διαπιστώνει κανείς πως η πλειονότητα των προσπαθειών εφαρμογής 

συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης, γίνεται αποσπασματικά, χωρίς 

να υπάρχει σταθερό θεωρητικό υπόβαθρο ή/και να έχουν προβλεφθεί σε βάθος οι δυσκολίες 

που τις συνοδεύουν.  

Σημαντική ήταν η αξιοποίηση της Μηχανικής Μάθησης και στην έρευνα των Ninaus 

et al (2019). Συγκεκριμένα, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα εργαλείο Μηχανικής Μάθησης 

το οποίο μπορούσε να αναγνωρίσει αυτόματα τις εκφράσεις που έπαιρναν τα πρόσωπα των 

συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της έρευνας. Οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν μαθηματικές 

δραστηριότητες παιγνιώδους χαρακτήρα, αλλά και παραδοσιακής μορφής. Καθ’ όλη τη 

διάρκεια οι ερευνητές συγκέντρωναν δεδομένα με τη βοήθεια της Μηχανικής Μάθησης, ώστε 

να διαπιστώσουν ποιο είδος ήταν πιο ευχάριστο στους συμμετέχοντες αλλά αν ήταν 

ταυτόχρονα και αποτελεσματικό ως προς το γνωστικό κομμάτι.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διάσταση που δίνεται στη Μηχανική Μάθηση μέσω της 

έρευνας της Fiebrink (2019), η οποία μελετά την παρουσία της Μηχανικής Μάθησης στην 

εκπαίδευση καλλιτεχνικών επαγγελμάτων. Παρουσιάζονται στρατηγικές που έχουν 

αναπτυχθεί για αυτόν τον σκοπό και δεδομένα από την αρχική εφαρμογή τους σε διαδικτυακά 

αλλά και δια ζώσης μαθήματα. Παρατηρούμε, λοιπόν, την ευρεία χρησιμότητα της Μηχανικής 

Μάθησης σε όλους τους τομείς εκπαίδευσης. 

Η έρευνα των Sulmont, Patitsas & Cooperstock (2019) επικεντρώνεται στη μελέτη μιας 

σημαντικής πτυχής της Μηχανικής Μάθησης: στη διδασκαλία της σε επιστημονικά πεδία που 

δεν συνδέονται άμεσα με την επιστήμη των υπολογιστών ή τη στατιστική. Πιο αναλυτικά, 

αναγνωρίζεται η αυξανόμενη εμφάνιση της Μηχανικής Μάθησης σε διάφορους κλάδους και 

επιδιώκεται ο εντοπισμός των σημείων που καθιστούν δύσκολη τη διδασκαλία της στους 

αντίστοιχους εκπροσώπους αυτών των κλάδων. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η μελέτη γύρω 

από τη Μηχανική Μάθηση είναι ακόμη σε πρώιμα επίπεδα και κινείται κυρίως γύρω από τα 

επαγγέλματα που σχετίζονται με την επιστήμη των υπολογιστών. Οι συμμετέχοντες σε αυτή 

ήταν διδάσκοντες μαθημάτων Μηχανικής Μάθησης σε μη-ειδικούς, δηλαδή σε άτομα που δε 

σχετίζονται με την επιστήμη των υπολογιστών και τη στατιστική. Από τις συνεντεύξεις τους 

οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως υπάρχει σύνδεση των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι με την ταξινομία SOLO (Μαστοροδήμος κ.ά., 2016). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

3.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας. Αναλυτικότερα, 

γίνεται αναφορά στην ερευνητική στρατηγική, στο δείγμα της έρευνας, στο ερευνητικό 

εργαλείο συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε, στη διαδικασία συλλογής των 

δεδομένων, στην εγκυρότητα, την αξιοπιστία και τη δεοντολογία της έρευνας, στον καθορισμό 

των ερευνητικών μεταβλητών και το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την περιγραφή της μεθόδου 

ανάλυσης των δεδομένων με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. 

3.2  Η Ερευνητική Στρατηγική 

Η ερευνητική προσέγγιση της μελέτης αυτής ήταν ποσοτική καθώς επιχειρήθηκε ο έλεγχος 

συγκεκριμένων υποθέσεων για το υπό μελέτη φαινόμενο και η ερευνητική στρατηγική της 

ήταν συναφειακή και απέβλεπε στην εύρεση σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών που 

εξετάστηκαν (Cohen, Manion & Morisson, 2008). Με βάση τoν αριθμό των εξεταζόμενων 

μονάδων, η παρούσα έρευνα ήταν δειγματοληπτική και ως μέσο συλλογής δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο. 

Αναλυτικότερα, για την εκπόνηση της παρούσας έρευνας ακολουθήθηκαν τα στάδια, 

όπως αναφέρονται από τους Cohen, Manion & Morrison (2008). Αρχικά, αφού επιλέχθηκε το 

πεδίο της έρευνας, έγινε η βιβλιογραφική ανασκόπηση για τον εντοπισμό πρότερων μελετών 

σχετικών με το θέμα. Εν συνεχεία, διατυπώθηκαν οι υποθέσεις και τα ερευνητικά ερωτήματα 

στα οποία θα εστίαζε η έρευνα και αποφασίστηκε ότι η έρευνα θα γινόταν αξιοποιώντας 

ποσοτικά δεδομένα. Κατόπιν, έγινε η ανίχνευση και η αξιολόγηση του εργαλείου συλλογής 

δεδομένων που θα χρησιμοποιούνταν από τους ερευνητές, καθώς και ο σχεδιασμός της 

παρέμβασης μεταξύ του pre-test και του post-test. Αφού έγινε η επιλογή του δείγματος, 

διεξήχθη η έρευνα, συλλέγοντας δεδομένα μέσω του ερωτηματολογίου, τόσο πριν όσο και 

μετά τη διδακτική παρέμβαση, ώστε να μπορούν να διαπιστωθούν τυχόν μεταβολές στις τιμές. 

Η επόμενη φάση είναι αυτή της ανάλυσης των δεδομένων από τα ερωτηματολόγια. Τα 

ερωτηματολόγια αποδελτιώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε κατάλληλα υπολογιστικά φύλλα για 

τη διευκόλυνση της επεξεργασίας τους. Βάσει των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την 

ανάλυση των δεδομένων, διαπιστώνεται αφενός αν συγκλίνουν ή αποκλίνουν από τα ευρήματα 

των ερευνών που μελετήθηκαν στη βιβλιογραφική ανασκόπηση και αφετέρου αν 

επιβεβαιώνονται ή απορρίπτονται οι υποθέσεις της έρευνάς μας. Κατ’ επέκταση προκύπτουν 
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και οι απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα που είχαν τεθεί στην αρχή. Τέλος, μελετάται το 

κατά πόσο μπορούμε να περάσουμε σε μία γενίκευση των ευρημάτων, λαμβάνοντας υπόψη 

τους περιορισμούς της έρευνάς μας. 

3.3 Ερευνητικά ερωτήματα και Ερευνητικές Υποθέσεις 

Η παρούσα έρευνα στοχεύει στο να διαπιστώσει τον τρόπο με τον οποίο επιδρούν 

δραστηριότητες Μηχανικής Μάθησης στην αυτοαποτελεσματικότητα φοιτητών 

παιδαγωγικών τμημάτων, δηλαδή εν δυνάμει εκπαιδευτικών, ως προς την Υπολογιστική τους 

Σκέψη. 

Συγκεκριμένα, τίθενται πέντε βασικά ερευνητικά ερωτήματα: 

1) Διαφοροποιούνται τα επίπεδα  αυτοαποτελεσματικότητας σχετικά με τις διαστάσεις 

της Υπολογιστικής Σκέψης ανάλογα με το φύλο των συμμετεχόντων; 

2) Διαφοροποιούνται τα επίπεδα  αυτοαποτελεσματικότητας σχετικά με τις διαστάσεις 

της Υπολογιστικής Σκέψης ανάλογα με την ηλικία των συμμετεχόντων; 

3) Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στις διαστάσεις της Υπολογιστικής Σκέψης [Αλγοριθμική 

σκέψη (Algorithmic Thinking), Αφαιρετική σκέψη (Abstraction), Διάσπαση 

προβλήματος (Problem Decomposition), Δεδομένα (Data), Παραλληλοποίηση 

(Parallelization) και  Έλεγχος ροής (Control Flow)]; 

4) Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στις έννοιες “Problem Solving”(Επίλυση Προβλήματος)  

και “Computational Thinking” (Υπολογιστική Σκέψη); 

5) Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στις διαστάσεις της Επίλυσης Προβλήματος 

[Αλγοριθμική σκέψη, Αφαιρετική σκέψη, Διάσπαση προβλήματος, Δεδομένα, 

Παραλληλοποίηση και  Έλεγχος ροής] και στις αντίστοιχες διαστάσεις της 

Υπολογιστικής Σκέψης; 

3.4 Δείγμα της έρευνας 

Στην έρευνα συμμετείχαν 38 φοιτητές από Τμήματα Παιδαγωγικής Κατεύθυνσης της 

Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) Αθηνών. Η 

επιλογή των φοιτητών ήταν τυχαία και δεν είχαν ιδιαίτερη επαφή με στοιχεία 

προγραμματισμού μέσω πανεπιστημιακών μαθημάτων.  
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Η συμμετοχή τους ήταν εκούσια και ανώνυμη, καθώς συμπλήρωσαν ελάχιστα 

δημογραφικά στοιχεία στις πρώτες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, όπως το φύλο και η 

ηλικία τους. Έπειτα, κατά τη διάρκεια του pre-test, ο καθένας από τους συμμετέχοντες 

συμπλήρωσε στο ερωτηματολόγιό του έναν προσωπικό «κωδικό»- άγνωστο προς τους 

ερευνητές, τον οποίο τους ζητήσαμε να επαναλάβουν και στο post- test για να μπορέσουμε να 

κάνουμε τη σύγκριση των αποτελεσμάτων. 

Η κατανομή των συμμετεχόντων ήταν 28 άνδρες και 10 γυναίκες και η διαφορά μεταξύ 

τους οφείλεται αποκλειστικά στη σύσταση των τμημάτων και των επιμέρους φοιτητών που 

δέχτηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα. Αναφορικά με την ηλικία τους, χωρίζονται σε δύο 

ομάδες. Η μία αποτελείται από 22 συμμετέχοντες που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 20-

21 ετών και η δεύτερη αποτελείται από 16 συμμετέχοντες, των οποίων η ηλικία είναι 22 έτη 

και άνω. Η έρευνά μας έχει επικεντρωθεί σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, δηλαδή φοιτητές 

παιδαγωγικών κατευθύνσεων, συνεπώς έχουμε ένα σχετικά αναμενόμενο ηλικιακό εύρος.  

3.5  Εργαλείο Συλλογής Δεδομένων 

Βασική συνιστώσα μιας έρευνας αποτελεί η μέθοδος (τρόπος) συλλογής και επεξεργασίας των 

απόψεων των συμμετεχόντων στην ερευνητική διαδικασία. Ένας καλός τρόπος είναι η χρήση 

κατάλληλα δομημένου ερωτηματολογίου με συγκεκριμένους άξονες, αξιοπιστία και 

εγκυρότητα, που καταγράφει απόψεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, σε κατάλληλα 

διατυπωμένα ερωτήματα (Ρούσσος & Τσαούσης, 2011). Η δημιουργία ενός τέτοιου 

αξιόπιστου ερευνητικού - διαγνωστικού εργαλείου είναι επίπονη και χρονοβόρα και με 

αμφίβολα αποτελέσματα, λόγω των πολλών παραμέτρων που υπεισέρχονται, γεγονός που 

οδηγεί σε επιλογή από υπάρχοντα ερωτηματολόγια τα οποία έχουν ήδη σταθμιστεί και 

αποδειχθεί έγκυρα και αξιόπιστα σε προηγούμενες έρευνες. 

Για την συλλογή δεδομένων στην έρευνά μας χρειάστηκε να αναζητήσουμε ένα 

ερωτηματολόγιο, οι ερωτήσεις του οποίου να καλύπτουν τα ερευνητικά ερωτήματα.  Το 

ερωτηματολόγιο που κρίθηκε καταλληλότερο για αυτόν τον σκοπό, δημιουργήθηκε και 

αξιοποιήθηκε στην έρευνα του Weese (2017), απ’ όπου εντοπίστηκε και μεταφράστηκε, ώστε 

να αξιοποιηθεί ως εργαλείο συλλογής δεδομένων.  

Σύμφωνα με τον Weese (2017), το εργαλείο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό να 

συλλεχθούν δεδομένα για τις απόψεις που έχουν οι εκπαιδευόμενοι αναφορικά με την 

ικανότητά τους να σκέφτονται υπολογιστικά. Αποτελείται από 23 ερωτήσεις, καθεμία από τις 

οποίες έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να συσχετίζεται με κάποια δεξιότητα της 
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Υπολογιστικής Σκέψης. Οι 23 ερωτήσεις χωρίστηκαν σε 4 ευρύτερες κατηγορίες: “problem 

solving” (επίλυση προβλήματος), “computer programming skills” (δεξιότητες 

προγραμματισμού), “computer programming practices” (πρακτικές εφαρμογές 

προγραμματισμού) και “computer programming impact” (αντίκτυπος του προγραμματισμού 

στην πραγματική ζωή). Ωστόσο, ο ερευνητής ομαδοποιεί στην ανάλυσή του τις τρεις εκ των 

τεσσάρων (όλες πλην της «επίλυσης προβλήματος»), συνθέτοντας με αυτό τον τρόπο τις 

διαστάσεις της υπολογιστικής σκέψης.  

Οι 6 βασικές διαστάσεις που περιλαμβάνονται στις ερωτήσεις, αντιστοιχούν σε κάποια 

πτυχή της υπολογιστικής σκέψης, όπως αναφέρθηκαν και στο Θεωρητικό Πλαίσιο στο 

Κεφάλαιο 2, μεταξύ άλλων ερευνών- απόψεων αναφορικά με το σύνολο των διαστάσεων της 

Υπολογιστικής Σκέψης. Αυτές οι 6 διαστάσεις αναφορικά είναι: Αλγοριθμική σκέψη 

(Algorithmic Thinking), Αφαιρετική σκέψη (Abstraction), Διάσπαση προβλήματος (Problem 

Decomposition), Δεδομένα/ Συλλογή, αναπαράσταση και ανάλυση (Data), Παραλληλοποίηση 

(Parallelization) και  Έλεγχος ροής (Control Flow). Πέραν αυτών των 6 βασικών διαστάσεων 

της Υπολογιστικής Σκέψης, ο Weese (2017) έχει εντάξει στο εργαλείο που δημιούργησε άλλες 

5 έννοιες που συνδέονται με την υπολογιστική σκέψη, σύμφωνα με τους Brennan & Resnick 

(2012, όπως αναφέρεται στο Weese, 2017). Οι 3 εξ αυτών χαρακτηρίζονται ως “computational 

practices” και είναι οι υπολογιστικές πρακτικές που εστιάζουν στον τρόπο που μαθαίνει ο 

άνθρωπος και όχι στο γνωστικό αντικείμενο. Αυτές είναι “Being incremental and iterative” 

(Μεθοδικότητα και επαναληψιμότητα), “Testing and debugging” (Έλεγχος και 

αποσφαλμάτωση) και “Reusing and remixing” (Επαναχρησιμοποίηση και σύνθεση). Η 

τέταρτη και πέμπτη έννοια ανήκει σε αυτή την κατηγορία που οι Brennan & Resnick (2012, 

όπως αναφέρεται στο Weese, 2017) κατονομάζουν ως “computational perspectives”, δηλαδή 

η οπτική που έχει ο άνθρωπος για τον τρόπο που επηρεάζει η Υπολογιστική Σκέψη και γενικά 

η τεχνολογία τον κόσμο και είναι “Connecting” (Συνεργασία) και “Questioning” 

(Διερεύνηση). 

Στον πίνακα 3.1 που ακολουθεί, παρατίθενται συνοπτικά οι εν λόγω διαστάσεις και το 

περιεχόμενο καθεμίας. 
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Πίνακας 3.1: Διαστάσεις της υπολογιστικής σκέψης 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Υ.Σ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Αλγοριθμική σκέψη Ικανότητα δημιουργίας μίας ακολουθίας βημάτων για την 

επίλυση προβλημάτων, ανεξαρτήτου δυσκολίας 

Αφαιρετική σκέψη Ικανότητα εστίασης και αξιοποίησης μόνο των απαραίτητων 

πληροφοριών για την επίλυση του προβλήματος 

Διάσπαση προβλήματος Ικανότητα διάσπασης ενός προβλήματος σε επιμέρους μικρότερα 

προβλήματα για την τμηματική επίλυσή τους 

Δεδομένα Ικανότητα συλλογής, αναπαράστασης και ανάλυσης των 

κατάλληλων δεδομένων για την επίλυση του προβλήματος 

Παραλληλοποίηση Ικανότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλαπλών ενεργειών για την 

επίλυση του προβλήματος 

Έλεγχος ροής Ικανότητα αξιοποίησης ενός αλγόριθμου με μη γραμμικό τρόπο 

Μεθοδικότητα και 

επαναληψιμότητα 

Μεθοδική πορεία εργασίας πάνω σε ένα πολύπλοκο πρόβλημα 

για τη σταδιακή επίλυσή του 

Έλεγχος 

και αποσφαλμάτωση  

Δοκιμή λύσης κάτω από διάφορες συνθήκες για τον εντοπισμό, 

τη διόρθωση ή/και την πρόβλεψη λαθών 

Επαναχρησιμοποίηση και 

σύνθεση  

Ανάκληση και επαναχρησιμοποίηση έτοιμης λύσης/ αλγόριθμου 

από αντίστοιχο παρελθοντικό πρόβλημα 

Συνεργασία Αλληλεπίδραση και αξιοποίηση λύσεων που έχουν δημιουργηθεί 

από άλλα άτομα 

Διερεύνηση Αναζήτηση τρόπων λειτουργίας των τεχνολογιών, συμμετοχή 

στην εξέλιξή τους, όχι απλή χρήση τους 

 

3.6 Μετάφραση του ερωτηματολογίου 

Για τη μετάφραση του ερωτηματολογίου από την αγγλική γλώσσα στην ελληνική, 

ακολουθήθηκαν τρεις ανεξάρτητες φάσεις, όπως αναφέρονται σε πληθώρα ιατρικών κυρίως 

ερευνών. Ενδεικτικά, η διαδικασία μετάφρασης που εφαρμόστηκε, ακολουθεί τα εξής στάδια 
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α) την απλή μετάφραση (forward translation) β) την ανάστροφη μετάφραση (back-translation)  

και γ) την εφαρμογή σε μικρό δείγμα, όπως περιγράφονται στις έρευνες των Ioannou et al. 

(2020), Salehpoor, Latifi & Tohidast (2020), Andayani, Kristina & Endarti (2019) και άλλες. 

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στον τύπο, στη μορφή και στη γλώσσα του ερωτηματολογίου, ώστε 

να αποφευχθούν ή να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα τα οποία σχετίζονται με τις 

απαντήσεις των ερωτώμενων (Μακράκης, 2005). 

Στο πρώτο στάδιο εφαρμόστηκε η απλή μετάφραση (forward translation). Πιο 

αναλυτικά, έγινε μετάφραση του ερωτηματολογίου από τους ερευνητές, ανεξάρτητα ο ένας 

από τον άλλον, ώστε να διαμορφωθεί ένα αρχικό κείμενο, στο οποίο θα διαπιστώνονταν 

συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ των δύο μεταφράσεων. Εν συνεχεία, δημιουργήθηκε ένας 

συνδυασμός των δύο, εστιάζοντας κυρίως στη δόκιμη μετάφραση των αμιγώς επιστημονικών 

όρων, αλλά και στη βέλτιστη εκφορά του λόγου των ερωτήσεων, ώστε να είναι όσο το δυνατόν 

πιο ευκολονόητες από τους συμμετέχοντες. 

Κατά το δεύτερο στάδιο, το ερωτηματολόγιο που προέκυψε στα ελληνικά από τη 

μετάφραση των ερευνητών, δόθηκε σε ανεξάρτητο άτομο με αυξημένες γνώσεις αγγλικής 

γλώσσας και επιστημονικής ορολογίας, για να μεταφραστεί εκ νέου στα αγγλικά. Από την 

ανάστροφη μετάφραση που έγινε, γνωστή ως back-translation, έγιναν ορισμένες αλλαγές, 

ώστε το τελικό αποτέλεσμα της ελληνικής μετάφρασης να είναι αφενός πλήρως 

εναρμονισμένο με την πρωτότυπη εκδοχή του, αφετέρου να είναι γλωσσικά προσαρμοσμένο 

στο δείγμα της δικής μας έρευνας. 

Τελευταίο στάδιο για να διαμορφωθεί η τελική μορφή του ερωτηματολογίου ήταν η 

διανομή του σε μικρό δείγμα (5 φοιτητές) στα πλαίσια πιλοτικής έρευνας, ώστε να αξιολογηθεί 

η σαφήνεια των ερωτήσεων και η ευκολία κατανόησης του γλωσσικού επιπέδου που 

χρησιμοποιήθηκε. Εξετάζοντας τις παρατηρήσεις του δείγματος και πραγματοποιώντας 

ορισμένες γλωσσικές τροποποιήσεις, δημιουργήθηκε η τελική μορφή του ερωτηματολογίου, η 

οποία χρησιμοποιήθηκε στη έρευνα (βλ. Παράρτημα). 

Με βάση τα παραπάνω και τους συγκεκριμένους σκοπούς της παρούσας έρευνας 

διαμορφώθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελείται από δύο μέρη (βλ. 

Παράρτημα). Το πρώτο μέρος περιελάμβανε ερωτήσεις που στόχευαν στη συλλογή 

δημογραφικών στοιχείων των ερωτώμενων και συγκεκριμένα το φύλο και την ηλικία.  

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελούσε μετάφραση του πρωτότυπου 

εργαλείου μετά και τις μικρές τροποποιήσεις που προέκυψαν με βάση την πιλοτική του 
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εφαρμογή που περιγράφηκε παραπάνω. Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 23 δηλώσεις 

με 5 απαντήσεις της κλίμακας Likert. 

Οι 23 δηλώσεις χωρίζονταν σε δύο υποκλίμακες εκ των οποίων η μία μετρούσε τις 

δεξιότητες της Επίλυσης Προβλήματος (1,2,3,4,5,6,7,8,9) και η άλλη τις διαστάσεις της 

Υπολογιστικής Σκέψης (10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23). 

Η εσωτερική αξιοπιστία του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε ελέγχθηκε με το 

Συντελεστή Εσωτερικής Συνέπειας alpha του Cronbach (Howitt  & Cramer, 2003). Ο δείκτης 

αυτός λαμβάνει τιμές στο [0,1]. Το 0 ερμηνεύεται ως έλλειψη αξιοπιστίας, το 1 ως ισχυρά 

αξιόπιστη κλίμακα. Σύμφωνα με τους Ρούσσο & Τσαούση (2011), το κατώτερο ανεκτό όριο 

για ένα δείκτη αξιοπιστίας είναι περίπου 0,7. Ο συντελεστής alpha, για το πρωτότυπο 

ερωτηματολόγιο ήταν α = 0.872 (στο pre-test) και α= 0.908 (στο post-test) και θεωρείται από 

ικανοποιητικός έως υψηλός. Στην παρούσα έρευνα ο έλεγχος της αξιοπιστίας μετά τη 

χορήγηση του μεταφρασμένου ερωτηματολογίου ήταν α = 0.891 στο pre-test (Πίνακας 3.2) 

και α= 0.855 στο post-test (Πίνακας 3.3). Επομένως η διαγραφή κάποιας από τις ερωτήσεις 

δεν έχει να προσφέρει ουσιαστικά στην αξιοπιστία του εργαλείου. 

 

Πίνακας 3.2: Δείκτης Cronbach’s Alpha (pre-test) 

ReliabilityStatistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,891 23 

 

Πίνακας 3.3: Δείκτης Cronbach’s Alpha (post-test) 

ReliabilityStatistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,855 23 

 

Οι ερωτώμενοι έπρεπε να απαντήσουν με βάση την πεντάβαθμη κλίμακα Likert 

(κλίμακα 5 σημείων: 1: Διαφωνώ απόλυτα, 2: Διαφωνώ, 3: Δεν είμαι σίγουρος-η, 4: Συμφωνώ 

και 5: Συμφωνώ απόλυτα). Η κλίμακα Likert είναι μια Norm-referenced ψυχομετρική κλίμακα 

που χρησιμοποιείται συνήθως σε ερωτηματολόγια και είναι ευρέως διαδεδομένη σε έρευνες 

στις οποίες οι συμμετέχοντες επιλέγουν να απαντήσουν τον βαθμό στον οποίο συμφωνούν ή 

διαφωνούν με ένα θέμα (Ρούσσος & Τσαούσης, 2011). Αντίστροφη βαθμολόγηση 
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πραγματοποιήθηκε, όπου ήταν απαραίτητο προκειμένου οι αρνητικές ερωτήσεις να 

μετατραπούν, ώστε η ανώτερη βαθμολογία να εκφράζει τη μεγαλύτερη προσδοκία 

αυτοαποτελεσματικότητας και προσδοκία αποτελέσματος. 

3.7 Σχεδιασμός δραστηριότητας 

3.7.1 Περιγραφή πλατφόρμας 

Το Machine Learning for Kids δημιουργήθηκε από τον Dale Lane, σχεδιαστή λογισμικού της 

ΙΒΜ. Για τον λόγο αυτό, όπως θα διαπιστωθεί παρακάτω, η πλατφόρμα εξαρτάται άμεσα για 

τη λειτουργία της από στοιχεία προερχόμενα μέσω της ΙΒΜ.  

Ακολούθως, παρατίθεται μία σύντομη περιγραφή του περιεχομένου και των αρχικών 

βημάτων εγκατάστασης, δύο πεδία τα οποία μπορεί κανείς να εντοπίσει πολύ αναλυτικά και 

με ιδιαιτέρως καθοδηγητική μορφή μέσα στην ίδια την πλατφόρμα. Η εν λόγω πλατφόρμα 

μπορεί να αναγνωρίσει εντολές με τη μορφή κειμένου, αριθμών και εικόνων. Πρόσφατα, 

προστέθηκε και η επιλογή των ηχητικών εντολών ως δεδομένα εισερχόμενα προς το σύστημα.  

Για την αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων, απαιτούνται ορισμένες αρχικές ρυθμίσεις 

μέσω της σελίδας της ΙΒΜ (https://console.bluemix.net/catalog/ ), οι οποίες περιγράφονται 

πολύ αναλυτικά μέσα στην ίδια την πλατφόρμα. Ενδεικτικά να αναφερθεί πως, εκτός των 

προγραμμάτων που έχουν ως εισερχόμενα από το περιβάλλον αριθμητικά δεδομένα, όλα τα 

άλλα είδη χρειάζονται σχετικούς API (Application Programming Interface) κωδικούς μέσα 

από την πλατφόρμα της IBM για να λειτουργήσουν. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρχει 

λογαριασμός IBM Cloud όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.1 και κατόπιν να εντοπιστούν οι 

απαραίτητοι ΑΡΙ κωδικοί μέσω της ιστοσελίδας https://console.bluemix.net/catalog/ μέσα από 

τον κατάλογο της πλατφόρμας στην Εικόνα 3.2. 

 

Εικόνα 3.1: Δημιουργία λογαριασμού IBM Cloud 

https://console.bluemix.net/catalog/
https://console.bluemix.net/catalog/
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Εικόνα 3.2: Λήψη API κωδικών για την αναγνώριση των δεδομένων 

Επίσης, ακόμη ένα στοιχείο που πρέπει να γνωρίζει ο αναγνώστης είναι το γεγονός πως 

τα ελληνικά δεν περιλαμβάνονταν στις διαθέσιμες γλώσσες κατά τη διεξαγωγή της 

παρέμβασης, αλλά πλέον έχει μεταφραστεί η πλατφόρμα και στα ελληνικά. Τέλος, διατίθεται 

τόσο σε δωρεάν έκδοση με περιορισμούς στη χρήση της, όσο και με συνδρομή, για μεγαλύτερη 

ελευθερία ενεργειών κυρίως ως προς τους συνδεδεμένους χρήστες στον ίδιο λογαριασμό, τον 

αριθμό των ταυτόχρονων projects, αλλά και του αριθμού των δεδομένων που μπορεί να 

καταχωρήσει ο χρήστης στο πρόγραμμα για τη  δημιουργία του μοντέλου. 

Η έρευνά μας βασίστηκε σε μία δραστηριότητα με χρήση λεκτικών εντολών (στα 

αγγλικά). Σε πρώτη φάση, επιλέχθηκε μία απλή σχετικά δραστηριότητα, στην οποία τελικός 

στόχος των εκπαιδευόμενων είναι η δημιουργία ενός προγράμματος για τον έλεγχο της 

ενεργοποίησης και της απενεργοποίησης ηλεκτρικών συσκευών. Η συγκεκριμένη 

δραστηριότητα επιλέχθηκε για τους εξής λόγους: πρώτον, κύριος σκοπός ήταν να έρθουν οι 

συμμετέχοντες σε επαφή με την πλατφόρμα μέσω ενός σχεδίου μαθήματος που βασίζεται στον 

σχεδιασμό ενός απλού (σχετικά) προγράμματος, σε περίπτωση που κάποιος δεν είχε καμία 

πρότερη γνώση πάνω στον προγραμματισμό με τη χρήση πλακιδίων (όπως είναι το περιβάλλον 

του Scratch). Δεύτερον, ο τρόπος που έχει οργανωθεί αυτή η δραστηριότητα συμβάλλει στο 

να διαπιστώσουν τα πλεονεκτήματα της χρήσης της- και κατ’ επέκταση τα πλεονεκτήματα της 

Μηχανικής Μάθησης, έναντι της απλής δημιουργίας ενός προγράμματος. Και τέλος, 

θεωρήσαμε ότι είναι ένα θέμα που θα κέντριζε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, καθότι 

ανάλογες εφαρμογές έχουν αρχίσει να εμφανίζονται πλέον στην καθημερινότητά μας. 

3.7.2 Περιγραφή παρέμβασης 

Η παρέμβασή μας αποτελούνταν από δύο τρίωρες συναντήσεις με τους συμμετέχοντες, δηλαδή 

είχε συνολική διάρκεια 6 ωρών.  
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Πρώτη (τρίωρη) συνάντηση: Αρχικά, στο πρώτο τρίωρο, αφού έγιναν οι απαραίτητες 

συστάσεις και εξηγήθηκε ο λόγος της παρουσίας μας, περάσαμε στη διανομή του 

ερωτηματολογίου, ώστε να συλλέξουμε τα δεδομένα, χωρίς να έχει γίνει καμία από τις 

δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν. Αφού ολοκληρώθηκε η συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου, περάσαμε σε δύο unplugged δραστηριότητες Υπολογιστικής Σκέψης, 

δηλαδή δραστηριότητες που η επίλυσή τους γινόταν χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου, 

αλλά μόνο με τη γραπτή επεξεργασία των δραστηριοτήτων που δόθηκαν σε φύλλα εργασίας. 

Η μία δραστηριότητα φέρει τον τίτλο «Οι κινήσεις του ίππου» (βλ. Παράρτημα) και ο στόχος 

είναι να περάσει ο ίππος από το σκάκι, ακολουθώντας τη χαρακτηριστική L κίνησή του, από 

όλο τα τετράγωνα ενός ταμπλό, πατώντας μόνο μία φορά σε καθένα. Η δεύτερη φέρει τον τίτλο 

«Ξενάγηση στην πόλη» (βλ. Παράρτημα) και είναι παρεμφερής με την πρώτη. Ένας 

«τουρίστας» πρέπει να περάσει από διάφορα σημεία ενδιαφέροντος, περνώντας μία φορά από 

το καθένα στη διαδρομή του. Σε αυτή τη δραστηριότητα, ο «χάρτης» είναι πιο αφηρημένος σε 

σχέση με τα τετραγωνάκια στο ταμπλό της πρώτης δραστηριότητας. Ωστόσο, ακολουθείται η 

ίδια συλλογιστική για την επίλυση των δύο «γρίφων». Και οι δύο δραστηριότητες 

περιλαμβάνονται σε ένα φυλλάδιο με τίτλο Computational Thinking: Puzzling Tours που 

συντάχθηκε στο Queen Mary University of London από τον Paul Curzon (2015). Στο εν λόγω 

φυλλάδιο περιλαμβάνονται και άλλες unplugged δραστηριότητες, με τη μορφή γρίφων, για τη 

βελτίωση της Υπολογιστικής Σκέψης. Δόθηκαν περίπου 45 λεπτά για να ολοκληρώσουν τους 

δύο γρίφους, αλλά η πλειοψηφία των συμμετεχόντων δυσκολεύτηκε στην επίλυσή τους. Οι 

δύο αυτοί γρίφοι δόθηκαν για δύο λόγους: αφενός, έγινε μία πιο «παιγνιώδης» εισαγωγή στην 

όλη παρέμβαση, γεγονός που θα έκανε πιο δεκτικούς τους συμμετέχοντες στην όλη διαδικασία 

και αφετέρου, επιδιώχθηκε ένα πιο σταδιακό πέρασμα από τις unplugged δραστηριότητες στις 

αμιγώς προγραμματιστικές με τη χρήση του υπολογιστή. 

Σο τελευταίο σκέλος της πρώτης συνάντησης, έγινε μία εισαγωγή στο προγραμματιστικό 

περιβάλλον του Scratch, εξηγήθηκαν τα βασικά μέρη του και ο τρόπος λειτουργίας του και οι 

συμμετέχοντες πειραματίστηκαν στη δημιουργία σύντομων ακολουθιών εντολών. 

Δεύτερη (τρίωρη) συνάντηση: Σε αυτή τη συνάντηση περάσαμε στη βασική 

δραστηριότητα της παρέμβασης, η οποία βασιζόταν στην αξιοποίηση της πλατφόρμας 

Machine Learning for Kids, που περιγράφηκε παραπάνω. Η δραστηριότητα χωριζόταν σε δύο 

σκέλη. Στο πρώτο μέρος της οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να προγραμματίσουν απλώς με τη 

χρήση του Scratch και να αντιληφθούν τις δυσκολίες που προκύπτουν. Αναλυτικότερα, παρά 

του ότι το Scratch είναι ένα ευέλικτο περιβάλλον προγραμματισμού, όπου η ύπαρξη των 
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πλακιδίων διευκολύνει τον χρήστη, εντούτοις δεν παύει να έχει περιορισμένες δυνατότητες. 

Έτσι, όταν εισαχθούν στο πρόγραμμα συγκεκριμένες εντολές, αυτές ακριβώς πρέπει να δοθούν 

για την εκτέλεση των αντίστοιχων ενεργειών (στην προκειμένη δραστηριότητα οι ενέργειες 

είναι η ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση των συσκευών). Αν δοθεί οποιαδήποτε άλλη 

εντολή ή περαστεί ανορθόγραφα αυτή που έχουμε εισάγει στο πρόγραμμα (ακόμα και η 

προσθήκη επιπλέον κενού μεταξύ των λέξεων), δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Με αυτόν 

τον τρόπο, γίνεται αντιληπτή η ανάγκη βελτίωσης του υπάρχοντος περιβάλλοντος, ώστε να 

ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο. 

Στο δεύτερο σκέλος οι συμμετέχοντες εισήχθησαν στο κομμάτι της Μηχανικής 

Μάθησης. Απαραίτητη σε αυτό το κομμάτι ήταν η δημιουργία ενός μοντέλου, το οποίο θα 

τροφοδοτηθεί με τα κατάλληλα δεδομένα και θα «εκπαιδευτεί» μέσω της πλατφόρμας (Εικόνα 

3.3), ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζει ποιο θα είναι το τελικό ζητούμενο σε διαφόρων 

ειδών εντολές. Οι συμμετέχοντες δημιούργησαν τα δικά τους παραδείγματα, τα οποία ήταν 

εντολές συναφείς με την ενέργεια που πρόκειται να εκτελέσει το υπό κατασκευή μοντέλο. 

Λόγου χάριν, στην κατηγορία παραδειγμάτων που αφορούσαν την ενεργοποίηση ενός 

ανεμιστήρα, θα μπορούσε κάποιος να δώσει εντολές του τύπου «Κάνει ζέστη», 

«Ζεσταίνομαι», «Δεν έχει πολύ αέρα εδώ μέσα» και οτιδήποτε άλλο σχετικό. Αντίστοιχα 

παραδείγματα μπορούσε να δώσει κανείς και για την απενεργοποίηση της συσκευής. Οι 

εντολές δόθηκαν στα αγγλικά, καθώς όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η πλατφόρμα δεν 

αναγνώριζε κείμενο στα ελληνικά. Για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων, δόθηκαν από τους 

ερευνητές κάποιες ενδεικτικές εκφράσεις ως παραδείγματα, σε περίπτωση που υπήρχε κάποιο 

πρόβλημα με την καταγραφή εντολών στα αγγλικά, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν στο 

επόμενο βήμα. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες ήταν ελεύθεροι να προσθέσουν οποιαδήποτε εντολή 

θεωρούσαν εκείνοι κατάλληλη για το πρόγραμμα που κατασκεύαζαν. Αναφορικά με τον 

αριθμό των εντολών που είναι αποτελεσματικός για την εκπαίδευση του μοντέλου, να 

επισημάνουμε σε αυτό το σημείο ότι, όπως και ο άνθρωπος μαθαίνει καλύτερα μέσα από 

πληθώρα ποικίλων παραδειγμάτων, έτσι και το συγκεκριμένο μοντέλο «εκπαιδεύεται» 

αρτιότερα, όταν του καταχωρηθεί ένας ικανοποιητικός αριθμός παραδειγμάτων.  
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Εικόνα 3.3: «Εκπαίδευση» μηχανικού μοντέλου 

Αφού ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο της εκπαίδευσης του μοντέλου, το οποίο διαρκεί 

μερικά λεπτά, κατόπιν οι εκπαιδευόμενοι μπορούσαν να το ενσωματώσουν στο πρόγραμμα 

που είχαν δημιουργήσει στο Scratch. Η διαφορά είναι πως πλέον, οι εντολές που λαμβάνει το 

πρόγραμμα από το εξωτερικό περιβάλλον (δηλαδή από εμάς), υφίστανται επεξεργασία από το 

εκπαιδευμένο μοντέλο, το οποίο είναι σε θέση να τις αναγνωρίσει και να εκτελέσει την 

ανάλογη ενέργεια (Εικόνα 3.4). Με άλλα λόγια, η Μηχανική Μάθηση και το μοντέλο που 

δημιουργήθηκε μέσω αυτής, επιτρέπουν στον χρήστη να ξεφύγει από τα όρια του κλασικού 

προγραμματισμού, ο οποίος απαιτεί συγκεκριμένο αριθμό εντολών και ταυτόχρονα ιδιαίτερη 

προσοχή στη γραπτή σύνταξή τους, και να περάσουμε σε μία νέα, πιο ευέλικτη και εύχρηστη 

τεχνολογία. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.4: Ενσωμάτωση μηχανικού μοντέλου μέσα στο πρόγραμμα Scratch 

3.8 Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων 

Η συλλογή των δεδομένων διεξήχθη σε δύο φάσεις, μία πριν την πραγματοποίηση της 

παρέμβασης και μία αφού ολοκληρώθηκε η παρέμβαση. Μετά από συνεννόηση με τον 

διδάσκοντα των τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ, πραγματοποιήθηκε η διανομή των 

ερωτηματολογίων και η συμπλήρωσή τους από τους συμμετέχοντες, η οποία έγινε ομαδικά 

στην κάθε τάξη εντός του ωρολογίου προγράμματος, μία φορά πριν την έναρξη της 

παρέμβασής μας και μία μετά την ολοκλήρωσή της. Η συνολική διάρκεια συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου δεν ξεπερνούσε τα 30 λεπτά. Σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκαν οι ίδιες 
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οδηγίες ως προς τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να 

μη συμμετέχουν εφόσον δεν το επιθυμούσαν, ωστόσο όλοι τους έδειξαν προθυμία συμμετοχής. 

Σε κάθε ερωτηματολόγιο που χορηγούνταν στους φοιτητές υπήρχαν σαφείς γραπτές 

οδηγίες προκειμένου να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο δίνονται οι απαντήσεις. 

Ζητήθηκε από τους φοιτητές να δίνουν ειλικρινείς απαντήσεις και διαβεβαιώθηκε η 

διασφάλιση της ανωνυμίας, καθώς επίσης και το ότι οι απαντήσεις τους ήταν εμπιστευτικές 

και απόρρητες. Τέλος, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν ότι έχουν το δικαίωμα να 

ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της έρευνας, εφόσον το επιθυμούν. 

3.9 Εγκυρότητα και Αξιοπιστία της Έρευνας 

Όπως προαναφέρθηκε, οι εθελοντικά και τυχαία συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν συνολικά 

38 άτομα, 28 άνδρες και 10 γυναίκες και δημιουργήθηκαν δύο ηλικιακές ομάδες, μία με τους 

συμμετέχοντες στην ηλικία των 20-21 ετών (22 άτομα) και μία δεύτερη με τους συμμετέχοντες 

άνω των 21 ετών (16 άτομα). 

3.10 Δεοντολογία της Έρευνας 

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν πλήρως και διεξοδικά για τον σκοπό και τους στόχους της 

έρευνας και διευκρινίστηκε σε αυτούς ότι η συμμετοχή τους είναι εθελοντική. Επίσης, 

τονίστηκε ότι τα ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα και ότι καμία αναφορά δεν θα γινόταν στα 

προσωπικά στοιχεία των ερωτώμενων ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστα συναισθήματα ή 

καταστάσεις που θα μπορούσε να προκαλέσει η ανακοίνωση της ταυτότητάς τους. Τέλος, οι 

συμμετέχοντες έλαβαν τις απαραίτητες διευκρινίσεις και επεξηγήσεις όπου ήταν απαραίτητο, 

ώστε να μην υπάρχουν απορίες ή ασάφειες ως προς τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. 

3.11 Καθορισμός των Ερευνητικών Μεταβλητών 

Βασικό στοιχείο της ερευνητικής στρατηγικής και της στατιστικής ανάλυσης είναι ο 

καθορισμός  των ανεξάρτητων και των εξαρτημένων μεταβλητών της έρευνας. Στην παρούσα 

έρευνα ως ανεξάρτητες μεταβλητές θεωρήθηκαν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

ερωτώμενων  α) το Φύλο (σε δύο επίπεδα 1: Άνδρας και 2: Γυναίκα) και β) Ηλικία (σε δύο 

επίπεδα 1: 20-21 ετών και 2: >21 ετών). Ως εξαρτημένες μεταβλητές θεωρήθηκαν α) τα 

επίπεδα  αυτοαποτελεσματικότητας της Υπολογιστικής Σκέψης που όπως αναφέρθηκε 

μετρήθηκαν με  τις 23 δηλώσεις-ερωτήσεις του ερωτηματολογίου (1,2, 3,4,5, 

6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23), β) οι διαστάσεις της Υπολογιστικής 
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Σκέψης: Αλγοριθμική σκέψη (Algorithmic Thinking) που μετρήθηκε με 2 δηλώσεις-ερωτήσεις 

(10,11), Αφαιρετική σκέψη (Abstraction) που μετρήθηκε με 1 δήλωση-ερώτημα (18), 

Διάσπαση προβλήματος (Problem Decomposition) που μετρήθηκε με 1 δήλωση-ερώτημα  

(22), Δεδομένα/ Συλλογή, αναπαράσταση και ανάλυση (Data) που μετρήθηκε με 1 δήλωση-

ερώτημα (17), Παραλληλοποίηση (Parallelization) που μετρήθηκε με 2 δηλώσεις-ερωτήσεις 

(15,16) και  Έλεγχος ροής (Control Flow) που μετρήθηκε με 3 δηλώσεις-ερωτήσεις (12,13,14), 

γ) οι διαστάσεις της Επίλυσης Προβλήματος: Αλγοριθμική σκέψη (Algorithmic Thinking) που 

μετρήθηκε με 2 δηλώσεις-ερωτήσεις (1,2), Αφαιρετική σκέψη (Abstraction) που μετρήθηκε 

με 2 δηλώσεις-ερωτήσεις (3,4), Διάσπαση προβλήματος (Problem Decomposition) που 

μετρήθηκε με 1 δήλωση-ερώτημα (5), Δεδομένα/ Συλλογή, αναπαράσταση και ανάλυση 

(Data) που μετρήθηκε με 1 δήλωση-ερώτημα (7), Παραλληλοποίηση (Parallelization) που 

μετρήθηκε με 1 δήλωση-ερώτημα (6)  και  Έλεγχος ροής (Control Flow) που μετρήθηκε με 2 

δηλώσεις-ερωτήσεις (8,9) και δ) οι έννοιες “Problem Solving” (Επίλυση Προβλήματος) που 

μετρήθηκαν με 9 δηλώσεις-ερωτήσεις (1,2,3,4,5,6,7,8,9) και “Computational Thinking” 

(Υπολογιστική Σκέψη) που μετρήθηκαν με 14 δηλώσεις-ερωτήσεις 

(10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23) 

Οι συμμετέχοντες κωδικοποιήθηκαν ως προς το φύλο τους, και την ηλικία τους. 

Σύμφωνα με αυτά, ορίστηκαν για κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή δύο επίπεδα – καταστάσεις (ή 

συνθήκες) της έρευνας και παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 3.4. 

 

Πίνακας 3.4: Επίπεδα ανεξάρτητων μεταβλητών 

Ανεξάρτητες μεταβλητές 

Α1. Φύλο A2. Ηλικία 

1.  Άνδρας 1. 20-21 ετών 

2.Γυναίκα 2. >22 ετών 

 

Οι εξαρτημένες μεταβλητές συγκεντρωτικά δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 3.5: 
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Πίνακας 3.5: Εξαρτημένες μεταβλητές και οι αντίστοιχες δηλώσεις τους 

Εξαρτημένη Μεταβλητή Δηλώσεις μέτρησης/αξιολόγησης μεταβλητής 

Αυτοαποτελεσματικότητα Υ.Σ. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,

21,22,23 

Επίλυση Προβλήματος- Problem 

Solving (Ε.Π.) 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Υπολογιστική Σκέψη- Computational 

Thinking” (Υ.Σ.) 

10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 

Αλγοριθμική σκέψη (Υ.Σ) 10,11 

Αφαιρετική σκέψη (Υ.Σ) 18 

Διάσπαση προβλήματος (Υ.Σ) 22 

Δεδομένα/ Συλλογή, αναπαράσταση 

και ανάλυση (Data) (Υ.Σ) 

17 

Παραλληλοποίηση (Υ.Σ) 15,16 

Έλεγχος ροής (Υ.Σ) 12,13,14 

Αλγοριθμική σκέψη (Ε.Π.) 1,2 

Αφαιρετική σκέψη (Ε.Π.) 3,4 

Διάσπαση προβλήματος (Ε.Π.) 5 

Δεδομένα/ Συλλογή, αναπαράσταση 

και ανάλυση (Data)(Ε.Π.) 

7 

Παραλληλοποίηση(Ε.Π.) 6 

Έλεγχος ροής(Ε.Π.) 8,9 

 

Ακολούθησε η επιλογή της κατάλληλης στατιστικής μεθόδου, ώστε να συγκριθούν οι 

μετρήσεις της εξαρτημένης μεταβλητής μεταξύ των διαφόρων ομάδων και να απαντηθούν τα 

ερευνητικά ερωτήματα. 
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3.12 Ανάλυση των Δεδομένων της Έρευνας 

Η στατιστική επεξεργασία του ερωτηματολογίου εξυπηρετεί τους διάφορους ερευνητικούς 

σκοπούς της παρούσας έρευνας και η στατιστική ανάλυση έγινε με τη χρήση του στατιστικού 

πακέτου  SPSS. 

3.13  Μέθοδος Ανάλυσης με τη Χρήση του SPSS 

Η χρήση κατάλληλου κριτηρίου ελέγχου (παραμετρικού ή μη) της ερευνητικής υπόθεσης 

εξαρτάται κυρίως από το σχέδιο έρευνας, τη δέσμευση του επιπέδου των δεδομένων (την 

κανονικότητα των δεδομένων) ή το είδος των κλιμάκων μέτρησης των μεταβλητών 

(Μακράκης, 2005). Διευκρινίζεται ότι οι παραμετρικοί στατιστικοί έλεγχοι είναι γενικά 

περισσότερο ισχυροί ακόμη και αν γίνεται σχετική παραβίαση των προϋποθέσεων που 

απαιτούνται (κανονική κατανομή πληθυσμού, τυχαία δειγματοληψία, συνεχείς εξαρτημένες 

μεταβλητές, ίσες διακυμάνσεις των ομάδων σύγκρισης του πληθυσμού). Δηλαδή, ακόμη και 

αν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην κατανομή ισχύουν σε μέτριο βαθμό (κανονική 

κατανομή πληθυσμού, ίσες διακυμάνσεις των ομάδων σύγκρισης πληθυσμού), τα 

παραμετρικά κριτήρια διατηρούν αυτό το συγκεκριμένο πλεονέκτημά τους σε σχέση με τα μη 

παραμετρικά. (Ρούσσος & Τσαούσης, 2011). 

Το κατάλληλο παραμετρικό κριτήριο για την παρούσα περίπτωση, όπου οι ανεξάρτητες 

μεταβλητές φύλο και ηλικία έχουν δύο επίπεδα είναι το κριτήριο t για ανεξάρτητα δείγματα 

(στις περιπτώσεις που ισχύουν οι προϋποθέσεις των παραμετρικών κριτηρίων)  και το 

αντίστοιχο μη παραμετρικό κριτήριο Mann-Whitney (U), ενώ στις περιπτώσεις εξαρτημένων 

δειγμάτων χρησιμοποιούμε το t για εξαρτημένα δείγματα (στις περιπτώσεις που ισχύουν οι 

προϋποθέσεις των παραμετρικών κριτηρίων)  και το αντίστοιχο μη παραμετρικό κριτήριο 

Wilcoxon (T). Ένα από τα πλεονεκτήματα των μη παραμετρικών κριτηρίων σε σχέση με τα 

αντίστοιχα παραμετρικά είναι ότι δεν επηρεάζονται από τις ακραίες τιμές, ενώ αντίστοιχα το 

μεγαλύτερο μειονέκτημα  των μη παραμετρικών κριτηρίων είναι ότι σε γενικές γραμμές είναι 

λιγότερο ισχυρά από τα αντίστοιχα παραμετρικά κριτήρια (Ρούσσος & Τσαούσης, 2011). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

4.1. Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η ανάλυση των δεδομένων βασισμένη στην περιγραφική και 

επαγωγική στατιστική ανάλυση. Παρουσιάζεται η  ανάλυση και τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του δείγματος, οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των επιπέδων της 

αυτοαποτελεσματικότητας της Υπολογιστικής Σκέψης (Υ.Σ.), η συσχέτιση των διαστάσεων 

της Υπολογιστικής Σκέψης και της Επίλυσης Προβλήματος [Αλγοριθμική σκέψη (Algorithmic 

Thinking), Αφαιρετική σκέψη (Abstraction), Διάσπαση προβλήματος (Problem 

Decomposition), Δεδομένα/ Συλλογή, αναπαράσταση και ανάλυση (Data), Παραλληλοποίηση 

(Parallelization) και  Έλεγχος ροής (Control Flow)], καθώς και οι επιδράσεις των ανεξάρτητων 

μεταβλητών στα επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας της Υ.Σ. 

4.2. Περιγραφική ανάλυση δεδομένων- Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

δείγματος 

Η πρώτη στατιστική καταγραφή αναφέρεται στους βασικούς στατιστικούς δείκτες που 

αφορούν τις ανεξάρτητες μεταβλητές της παρούσας έρευνας: φύλο (άνδρες, γυναίκες) και 

ηλικιακή ομάδα (<22 ετών, ≥ 22 ετών). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στα παρακάτω 

διαγράμματα: 

 

Διάγραμμα 4.1:Κυκλικό διάγραμμα ανά φύλο συμμετεχόντων 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία οι συμμετέχοντες στην έρευνα είναι άνδρες σε ποσοστό 

73,68% και γυναίκες 26,32%. Παρατηρούμε ότι το ποσοστό των συμμετεχόντων ανδρών στην 

έρευνα είναι περίπου τριπλάσιο από αυτό των γυναικών, γεγονός που οφείλεται στη σύνθεση 

των τμημάτων που δέχτηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα. 
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Διάγραμμα 4.2:Κυκλικό διάγραμμα ανά ηλικιακή ομάδα συμμετεχόντων 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία οι συμμετέχοντες στη έρευνα σε ποσοστό 57,89%  έχουν 

ηλικία  μικρότερη των 22 ετών και σε ποσοστό 42,11%  ίση ή μεγαλύτερη των 22 ετών.  

4.3 Επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας της Υπολογιστικής Σκέψης (Υ.Σ.) 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν την 

αυτοαποτελεσματικότητα της Υπολογιστικής Σκέψης πριν τη διδακτική παρέμβαση και μετά 

τη διδακτική παρέμβαση. Στον Πίνακα 4.1 παρουσιάζονται οι Μέσοι Όροι και οι Τυπικές 

Αποκλίσεις των επιπέδων της αυτοαποτελεσματικότητας της Υ.Σ. πριν και μετά την 

παρέμβαση σύμφωνα με τις δηλώσεις των συμμετεχόντων, εστιάζοντας στον μέσο όρο των 

απαντήσεων των ερωτημάτων. Παρατηρούμε ότι ο μέσος όρος των επιπέδων της  

αυτοαποτελεσματικότητας της Υ.Σ. πριν τη διδακτική παρέμβαση για το σύνολο των 

συμμετεχόντων είναι Μ=3.19 (Τ.Α.=.54)  και ο μέσος όρος επιπέδων της  

αυτοαποτελεσματικότητας της Υ.Σ. μετά τη διδακτική παρέμβαση είναι Μ = 3.91(Τ.Α.= .37). 

Οι ανωτέρω τιμές αναφέρονται σε κλίμακα από 1 έως 5. Αυτό σημαίνει ότι οι φοιτητές/τριες 

της ΑΣΠΑΙΤΕ που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν μέτρια τα επίπεδα της 

αυτοαποτελεσματικότητας της Υ.Σ. πριν την διδακτική και καλά μετά την διδακτική 

παρέμβαση. 

Πίνακας 4.1: Μέσοι Όροι και Τυπικές Αποκλίσεις των επιπέδων της αυτοαποτελεσματικότητας πριν και 

μετά τη διδακτική παρέμβαση 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ_PRE 38 3,19 ,54 

ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ_POST 38 3,91 ,37 
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Στη συνέχεια διερευνήθηκε αν η διαφοροποίηση των επιπέδων της 

αυτοαποτελεσματικότητας της Υπολογιστικής Σκέψης πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση 

είναι στατιστικώς σημαντική. 

Το κατάλληλο παραμετρικό στατιστικό κριτήριο για την περίπτωση αυτή είναι το t για 

εξαρτημένα δείγματα (αν οι τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής ακολουθούν κανονική 

κατανομή πριν και μετά την παρέμβαση) ή το μη παραμετρικό στατιστικό κριτήριο Wilcoxon 

(T) στην αντίθετη περίπτωση (μη κανονικής κατανομής των δεδομένων). 

Ο έλεγχος της κανονικότητας των ερευνητικών δεδομένων γίνεται με το κριτήριο 

Kolmogorov-Smirnov και τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα του τεστ ελέγχου κανονικότητας δεδομένων K-S [D(38) = .095, p=0,200] και 

[D(38) = .121, p=0,170] για τη μεταβλητή αυτοαποτελεσματικότητα της Υ.Σ. πριν και μετά 

την παρέμβαση παρατηρούμε, και στις δύο περιπτώσεις, ότι τα ερευνητικά δεδομένα 

σχηματίζουν κανονική κατανομή [τιμή p-value μεγαλύτερη από 0,05 (επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας)] (Πίνακας 4.2). 

Πίνακας 4.2:  Τα αποτελέσματα των τεστ Kolmogorov – Smirnov για τις μεταβλητές της έρευνας 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤ

ΗΤΑ_PRE 

,095 38 ,200* ,968 38 ,342 

ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤ

ΗΤΑ_POST 

,121 38 ,170 ,956 38 ,139 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. LillieforsSignificanceCorrection 

 

Ως προς την επιλογή του παραμετρικού ή μη κριτηρίου, ελέγχουμε και την  ισότητα των 

διακυμάνσεων των δεδομένων. Λόγω, όμως, του σχεδιασμού των εξαρτημένων δειγμάτων, οι 

διακυμάνσεις των δυο ομάδων είναι ίσες αφού προέρχονται από τον ίδιο πληθυσμό. Επομένως, 

πληρούνται οι προϋποθέσεις χρήσης του παραμετρικού κριτηρίου t εξαρτημένων δειγμάτων. 

Το στατιστικό αποτέλεσμα με χρήση του κριτήριου t εξαρτημένων δειγμάτων στο 

στατιστικό πακέτο SPSS, για επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α = 0,05 και υπόθεση 

δίπλευρου ελέγχου, σύμφωνα με τα πρότυπα μορφοποίησης της APA, είναι (Εικόνα 4.1 και 

Εικόνα 4.2): 

t (37) = -12,13, p<0,001 
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Εικόνα 4.1: Περιγραφικοί δείκτες και συντελεστές συσχέτισης των δυο μεταβλητών 

 

 

 

Εικόνα 4.2: Αποτελέσματα κριτηρίου t για εξαρτημένα δείγματα 

Προκειμένου να αποφασίσουμε αν θα απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση ή όχι, πρέπει 

να συγκρίνουμε την τιμή p-value με το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας  α = 0,05 για  

αμφίπλευρο έλεγχο. Επειδή p <0,001<0,05 το αποτέλεσμα είναι στατιστικώς σημαντικό και 

επομένως απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση (Η0: Οι συμμετέχοντες φοιτητές στην έρευνα 

δε θα διαφοροποιήσουν τα επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας της Υ.Σ. μετά τη διδακτική 

παρέμβαση) και συμπεραίνουμε ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στους 

μέσους όρους των επιπέδων της αυτοαποτελεσματικότητας της Υ.Σ. πριν και μετά την 

παρέμβαση. Μάλιστα, παρατηρούμε βελτίωση του μέσου όρου [(πριν την παρέμβαση Μ=3.19 

(Τ.Α.=.54) και μετά την παρέμβαση Μ = 3.91(Τ.Α.= .37)]. Μία εποπτική αναπαράσταση των 

ανωτέρω γίνεται στην Εικόνα 4.3 που δίνει το διάγραμμα σφαλμάτων (error bar), στο οποίο 

φαίνεται πως τα διαστήματα εμπιστοσύνης των δυο μέσων όρων δεν επικαλύπτονται. 
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Εικόνα 4.3: Διάγραμμα σφαλμάτων στον έλεγχο κριτηρίου t για εξαρτημένα δείγματα 

Στη συνέχεια διερευνήθηκε η επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών – παραγόντων 

«Φύλο» και «Ηλικία» στη μεταβλητή «Επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας της Υπολογιστικής 

Σκέψης». 

4.4.  Επίδραση του παράγοντα Φύλο και Ηλικία στα επίπεδα 

αυτοαποτελεσματικότητας της Υπολογιστικής Σκέψης 

Θεωρούμε, στην παρούσα περίπτωση, ως ανεξάρτητες τις μεταβλητές «Φύλο του φοιτητή» με 

δύο επίπεδα (1: άνδρας και 2: γυναίκα)  και «Ηλικία του φοιτητή» (1: <22 ετών, 2: ≥ 22 ετών) 

και ως εξαρτημένη μεταβλητή τις απαντήσεις των φοιτητών/τριών που αφορούν τα επίπεδα 

αυτοαποτελεσματικότητας της Υπολογιστικής Σκέψης. 

Οι ερευνητικές υποθέσεις διατυπώνονται :   

Μηδενική υπόθεση Η0: Οι δυο μεταβλητές Φύλο (ή Ηλικία) και τα επίπεδα 

αυτοαποτελεσματικότητας Υ.Σ. είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, δηλαδή τα επίπεδα 

αυτοαποτελεσματικότητας της Υ.Σ. δεν επηρεάζονται από το φύλο (ή την ηλικία) του 

φοιτητή. 

 Εναλλακτική υπόθεση Η1: Οι δυο μεταβλητές Φύλο (ή Ηλικία) και τα επίπεδα 

αυτοαποτελεσματικότητας Υ.Σ. είναι εξαρτημένες μεταξύ τους, δηλαδή τα  επίπεδα 

αυτοαποτελεσματικότητας της Υ.Σ. επηρεάζονται από το φύλο (ή την ηλικία) του 

φοιτητή. 

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, επειδή τα 

ερευνητικά δεδομένα που σχετίζονται με τα επίπεδα της Υ.Σ. ακολουθούν κανονική κατανομή, 

χρησιμοποιούμε το παραμετρικό στατιστικό κριτήριο t ανεξάρτητων δειγμάτων (με την 
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επιφύλαξη της ισότητας των διακυμάνσεων, που θα ελεγχθεί με το κριτήριο του Levene 

αμέσως παρακάτω). 

Τα αποτελέσματα, όπως προκύπτουν από τη χρήση του στατιστικού μας πακέτου, 

δίνονται στους παρακάτω πίνακες (Πίνακας 4.3 και Πίνακας 4.4): 

Πίνακας 4.3: Επίδραση του φύλου στη μεταβλητή επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας υπολογιστικής 

σκέψης 

 

Πίνακας 4.4: Αποτελέσματα του t-test για τις δυο μεταβλητές 

 

Ως πρώτη παρατήρηση αναφέρουμε ότι η τιμή p στο κριτήριο του Levene είναι 

μεγαλύτερη από το όριο-κριτήριο του 0,05 (0,55>0,05) για τα επίπεδα 

αυτοαποτελεσματικότητας της Υ.Σ. πριν την παρέμβαση, αλλά και μετά την παρέμβαση 

(0,24>0,05), οπότε δεν μπορούμε να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση που υποστηρίζει ότι 

οι διακυμάνσεις των δυο ομάδων είναι ίσες. Οπότε πληρούνται οι προϋποθέσεις χρήσης του 

παραμετρικού στατιστικού κριτηρίου.  

Με βάση τα στοιχεία των παραπάνω πινάκων το στατιστικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με 

τα πρότυπα ΑΡΑ, διατυπώνεται ως εξής: 

t (36) = 1,223, p = 0,229  (για τα επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας Υ.Σ. πριν την παρέμβαση) 

t (36) = 0,789, p = 0,435 (για τα επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας Υ.Σ. μετά την παρέμβαση) 

Προκειμένου να αποφασίσουμε αν θα απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση ή όχι, πρέπει 

να συγκρίνουμε την τιμή p-value με το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας  α = 0,05 για  
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αμφίπλευρο έλεγχο. Επειδή p = 0,229>0,05 και p = 0,435>0,05 το αποτέλεσμα είναι 

στατιστικώς μη σημαντικό και για τις δυο περιπτώσεις και επομένως δεν απορρίπτουμε τη 

μηδενική υπόθεση.  

Συμπερασματικά, τα ευρήματα της ερευνήτριας δεν είναι επαρκή για να δείξουν ότι 

υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ των μεταβλητών φύλο και  επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας 

Υ.Σ. Επομένως, τα επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας Υπολογιστικής Σκέψης δεν 

επηρεάζονται από το φύλο των φοιτητών. 

Αντίστοιχα, μελετώντας με τον ίδιο τρόπο την ανεξάρτητη μεταβλητή Ηλικία τα 

αποτελέσματα από το κριτήριο t ανεξάρτητων δειγμάτων, σύμφωνα με το σύστημα APA, είναι: 

t (36) = 1,897, p = 0,066  (για τα επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας πριν την παρέμβαση) 

t (36) = 1,721, p = 0,100 (για τα επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας μετά την παρέμβαση) 

Προκειμένου πάλι να αποφασίσουμε αν θα απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση ή όχι, 

συγκρίνουμε την τιμή p-value με το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας  α = 0,05 για  

αμφίπλευρο έλεγχο. Επειδή p = 0,066 >0,05 και p = 0,100>0,05 το αποτέλεσμα είναι 

στατιστικώς μη σημαντικό και για τις δυο περιπτώσεις και επομένως δεν απορρίπτουμε τη 

μηδενική υπόθεση.  

Συμπερασματικά, τα ευρήματα της ερευνήτριας δεν είναι επαρκή για να δείξουν ότι 

υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ των μεταβλητών Ηλικία και  επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας 

Υ.Σ. Επομένως, τα επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας Υπολογιστικής Σκέψης δεν 

επηρεάζονται από την ηλικία των φοιτητών. 

4.5  Μελέτη συσχέτισης ανάμεσα στις διαστάσεις της Υ.Σ.  

Οι μεταβλητές των διαστάσεων της Υπολογιστικής Σκέψης (Αλγοριθμική σκέψη, Αφαιρετική 

σκέψη, Διάσπαση προβλήματος, Δεδομένα, Παραλληλοποίηση  και  Έλεγχος ροής) είναι 

μετρημένες με την πεντάβαθμη κλίμακα Likert (1 = Διαφωνώ απόλυτα, 2 = Διαφωνώ, 3 = 

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4 = Συμφωνώ, 5 = Συμφωνώ απόλυτα) που θεωρείται κυρίως 

ιεραρχική κλίμακα (αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις ως κλίμακα ίσων διαστημάτων). Στην 

περίπτωση αυτή, για μελέτη της συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών (διαστάσεις Υ.Σ.) 

κρίνεται καταλληλότερος ο συντελεστής συσχέτισης Spearman’ s rho. Επίσης, οι κλίμακες 

αυτές συνήθως θεωρούνται ως «κλίμακες διαστήματος» (interval scales) και συνεπώς μπορούν 

να λάβουν αριθμητικές τιμές (Krowinski & Steiber, 1996). 
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Επισημαίνεται, επίσης, ότι για να μετρηθούν κάποιες μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν δύο 

ή και τρία ερωτήματα και για το λόγο αυτό τελική τιμή κάθε μεταβλητής θεωρήθηκε ο μέσος 

όρος των ερωτημάτων. Οπότε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συντελεστής συσχέτισης Pearson 

r, ο οποίος χρησιμοποιείται όταν η κλίμακα μέτρησης είναι είτε αναλογική είτε ίσων 

διαστημάτων, όπως φυσικά και ο συντελεστής συσχέτισης Spearman’s rho. 

Πριν προχωρήσουμε στον υπολογισμό του συντελεστή συσχέτισης  με τη χρήση του 

στατιστικού πακέτου, διατυπώνουμε τις υποθέσεις μας: 

Η0: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των διαστάσεων της Υ.Σ. 

Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των διαστάσεων της Υ.Σ. (υπόθεση αμφίπλευρου ελέγχου). 

Στον Πίνακα 4.5 δίνονται οι τιμές του συντελεστή συσχέτισης Spearman’s rho μεταξύ 

και των έξι διαστάσεων της υπολογιστικής σκέψης μετά τη διδακτική παρέμβαση. 

Πίνακας 4.5: Πίνακας συντελεστών συσχέτισης Spearman’s rho διαστάσεων Υ.Σ. μετά τη διδακτική 

παρέμβαση (post-test) 

  

  
Algorithmic 

Thinking 
Abstraction 

Problem 
Decomposition 

Data Parallelization 
Control 

Flow 

Algorithmic 
Thinking 

Correlation 
Coefficient 

1,000 ,337* 0,177 0,293 0,277 ,715** 

Sig. (2-
tailed) 

  0,038 0,286 0,074 0,092 0,000 

Abstraction 

Correlation 
Coefficient 

,337* 1,000 ,394* ,327* 0,267 ,354* 

Sig. (2-
tailed) 

0,038   0,014 0,045 0,105 0,029 

Problem 
Decomposition 

Correlation 
Coefficient 

0,177 ,394* 1,000 0,237 0,300 0,096 

Sig. (2-
tailed) 

0,286 0,014   0,152 0,067 0,567 

Data 

Correlation 
Coefficient 

0,293 ,327* 0,237 1,000 ,754** 0,309 

Sig. (2-
tailed) 

0,074 0,045 0,152   0,000 0,059 

Parallelization 

Correlation 
Coefficient 

0,277 0,267 0,300 ,754** 1,000 0,275 

Sig. (2-
tailed) 

0,092 0,105 0,067 0,000   0,095 

Control 
Flow 

Correlation 
Coefficient 

,715** ,354* 0,096 0,309 0,275 1,000 

Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,029 0,567 0,059 0,095   

 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Με βάση τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, υψηλή συσχέτιση (δηλαδή τιμές μεγαλύτερες από 

0,7) παρουσιάζουν: 

α) η διάσταση «Αλγοριθμική Σκέψη» με τη διάσταση «Έλεγχος Ροής» 

rho(38) = 0,715, p<0,001 

β) η διάσταση «Παραλληλοποίηση» με τη διάσταση «Δεδομένα/ Συλλογή, αναπαράσταση και 

ανάλυση» 

rho(38) = 0,754, p<0,001 

Μεταξύ των άλλων διαστάσεων παρατηρείται χαμηλή ή πολύ χαμηλή συσχέτιση. 

Όπως ειπώθηκε παραπάνω, μπορούμε να μελετήσουμε τη συσχέτιση μεταξύ των 

διαστάσεων της Υ.Σ. και με τον συντελεστή Pearson r. Τα αποτελέσματα δίνονται από τον 

παρακάτω πίνακα (Πίνακας 4.6). 

Πίνακας 4.6: Πίνακας συντελεστών συσχέτισης Pearson r διαστάσεων Υ.Σ. μετά τη διδακτική 

παρέμβαση (post-test) 

  

  
Algorithmi
c Thinking 

Abstractio
n 

Problem 
Decompositio

n 
Data 

Parallelizatio
n 

Contro
l Flow 

Algorithmic 
Thinking 

Pearson 
Correlatio
n 

1,000 ,397* 0,208 0,280 0,264 ,736** 

Sig. (2-
tailed) 

  0,014 0,211 0,089 0,109 0,000 

Abstraction 

Pearson 
Correlatio
n 

,397* 1,000 ,379* ,355* 0,295 ,461** 

Sig. (2-
tailed) 

0,014   0,019 0,029 0,072 0,004 

Problem 
Decompositio
n 

Pearson 
Correlatio
n 

0,208 ,379* 1,000 0,240 ,335* 0,164 

Sig. (2-
tailed) 

0,211 0,019   0,147 0,040 0,325 

Data 

Pearson 
Correlatio
n 

0,280 ,355* 0,240 1,000 ,743** ,359* 

Sig. (2-
tailed) 

0,089 0,029 0,147   0,000 0,027 

Parallelizatio
n 

Pearson 
Correlatio
n 

0,264 0,295 ,335* ,743** 1,000 ,369* 

Sig. (2-
tailed) 

0,109 0,072 0,040 0,000   0,023 

Control Flow 

Pearson 
Correlatio
n 

,736** ,461** 0,164 ,359* ,369* 1,000 

Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,004 0,325 0,027 0,023   
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*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Με βάση πάλι τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, υψηλή συσχέτιση (δηλαδή τιμές μεγαλύτερες 

από 0,7) παρουσιάζουν: 

α) η διάσταση «Αλγοριθμική Σκέψη» με τη διάσταση «Έλεγχος Ροής» 

r(38) = 0,736, p<0,001 

β) η διάσταση «Παραλληλοποίηση» με τη διάσταση «Δεδομένα/ Συλλογή, αναπαράσταση και 

ανάλυση» 

r(38) = 0,743, p<0,001 

Μεταξύ των άλλων διαστάσεων παρατηρείται και εδώ χαμηλή ή πολύ χαμηλή συσχέτιση. 

4.6.  Μελέτη συσχέτισης ανάμεσα στις μεταβλητές “Problem Solving” 

(Επίλυση Προβλήματος)  και “Computational Thinking” (Υπολογιστική 

Σκέψη) 

Εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στα ερευνητικά δεδομένα μετά τη διδακτική παρέμβαση (post-

test). Πριν προχωρήσουμε στη μελέτη της συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών “Problem 

Solving” (Επίλυση Προβλήματος)  και “Computational Thinking” (Υπολογιστική Σκέψη), 

υπολογίζουμε αρχικά τον μέσο όρο και την τυπική απόκλιση των δυο μεταβλητών (Πίνακας 

4.7). 

Πίνακας 4.7:  Μέσος όρος και τυπική απόκλιση των μεταβλητών Επίλυση Προβλήματος και 

Υπολογιστική σκέψη 

Descriptive Statistics 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

ProblemSolving_POST 38 3,87 ,33 

ComputationalThinking_POST 38 3,89 ,48 

Valid N (listwise) 38   
 

Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, ο μέσος όρος για το σύνολο των συμμετεχόντων 

ως προς την Επίλυση Προβλήματος είναι Μ=3.87(Τ.Α.=.33), ενώ ο μέσος όρος για την 

Υπολογιστική Σκέψη μετά τη διδακτική παρέμβαση είναι Μ = 3.89(Τ.Α.= .48). Οι 
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αναφερόμενες τιμές του μέσου όρου των μεταβλητών αναφέρονται σε κλίμακα από 1 έως 5. 

Αυτό σημαίνει ότι οι φοιτητές/τριες της ΑΣΠΑΙΤΕ που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ως 

καλό το επίπεδο της Επίλυσης Προβλήματος καθώς και της Υπολογιστικής Σκέψης μετά την 

διδακτική παρέμβαση. 

Πριν προχωρήσουμε στη διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών με τον 

υπολογισμό του συντελεστή συσχέτισης, ελέγχουμε αρχικά κατά πόσο η συσχέτιση των δυο 

μεταβλητών είναι ευθύγραμμη. Αυτό μπορεί να γίνει εποπτικά με τη δημιουργία του 

αντίστοιχου διαγράμματος σκεδασμού μεταξύ των δυο μεταβλητών. 

 

Εικόνα 4.4: Διάγραμμα σκεδασμού της Επίλυσης Προβλήματος και της Υπολογιστικής Σκέψης (post-

test) 

 

Από το διάγραμμα σκεδασμού προκύπτει ότι η συσχέτιση των μεταβλητών είναι 

ευθύγραμμη, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε στον υπολογισμό του συντελεστή συσχέτισης 

Pearson r. 
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Πίνακας 4.8: Συντελεστές συσχέτισης Επίλυσης Προβλήματος και Υπολογιστικής Σκέψης 

Correlations 

 

ProblemSolvin

g_POST 

ComputationalThin

king_POST 

ProblemSolving_POST Pearson Correlation 1 ,441** 

Sig. (2-tailed)  ,006 

N 38 38 

ComputationalThinking_

POST 

Pearson Correlation ,441** 1 

Sig. (2-tailed) ,006  

N 38 38 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Σύμφωνα με το πρότυπο APA, το αποτέλεσμα από την παραπάνω ανάλυση διατυπώνεται 

στατιστικά ως εξής: 

r(38) = 0,441, p =0,006 

Από την τιμή του συντελεστή Pearson r, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει χαμηλή προς μέτρια 

θετική συσχέτιση μεταξύ των δυο μεταβλητών Επίλυση Προβλήματος και Υπολογιστικής 

Σκέψης. Για επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 0,01, επειδή p = 0,006<0,01, το αποτέλεσμα 

είναι στατιστικώς σημαντικό, δηλαδή η πιθανότητα να οφείλεται το συγκεκριμένο αποτέλεσμα 

σε τυχαίους παράγοντες είναι σχεδόν μηδενική. Κατά συνέπεια, απορρίπτουμε τη μηδενική 

υπόθεση (που υποστήριζε ότι δεν υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των δυο μεταβλητών) και 

συνεπώς μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι υπάρχει χαμηλή προς μέτρια θετική συσχέτιση 

μεταξύ των μεταβλητών. 

4.7  Μελέτη συσχέτισης ανάμεσα στις διαστάσεις της Επίλυσης 

Προβλήματος με τις αντίστοιχες διαστάσεις της Υπολογιστικής Σκέψης 

Για τη μελέτη της συσχέτισης μεταξύ των αντίστοιχων διαστάσεων της Υπολογιστικής Σκέψης 

και της Επίλυσης Προβλήματος (Αλγοριθμική σκέψη, Αφαιρετική σκέψη, Διάσπαση 

προβλήματος, Δεδομένα/ Συλλογή, αναπαράσταση και ανάλυση, Παραλληλοποίηση  και  

Έλεγχος ροής) θα υπολογίσουμε τον αντίστοιχο συντελεστή συσχέτισης. Επειδή οι μεταβλητές 

(διαστάσεις) είναι μετρημένες με τη πεντάβαθμη κλίμακα Likert (1 = Διαφωνώ απόλυτα, …, 

5 = Συμφωνώ απόλυτα) που θεωρείται κυρίως ιεραρχική κλίμακα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις 

μπορεί να θεωρηθεί και  «κλίμακα διαστήματος» (interval scales) και συνεπώς μπορεί να λάβει 

αριθμητικές τιμές. Έτσι, οι κατάλληλοι συντελεστές συσχέτισης είναι ο συντελεστής 

συσχέτισης Spearman’s rho (αν η κλίματα θεωρηθεί ιεραρχική) καθώς και ο συντελεστής 



Παπαδοπούλου Φωτεινή- «Διερεύνηση της Υπολογιστικής Σκέψης μέσα από δραστηριότητα Μηχανικής 

Μάθησης με χρήση της πλατφόρμας Machine Learning for Kids» 

73 
Πανεπιστήμιο Πατρών- Δ.Π.Μ.Σ. STEM στην Εκπαίδευση 

συσχέτισης Pearson r [(αν η κλίμακα Likert θεωρηθεί ως «κλίμακα διαστήματος» (interval 

scales)]. 

Εμείς θα εστιάσουμε και στις δυο θεωρήσεις της κλίμακας Likert και θα υπολογίσουμε 

για κάθε αντίστοιχο ζεύγος διαστάσεων Υ.Σ. και Ε.Π. τους συντελεστές συσχέτισης 

Spearman’s rho και Pearson r. 

Πριν προχωρήσουμε στον υπολογισμό του συντελεστή συσχέτισης  με τη χρήση του 

στατιστικού πακέτου, διατυπώνουμε τις υποθέσεις μας: 

Η0: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των διαστάσεων της Υ.Σ και των αντίστοιχων 

διαστάσεων της Ε.Π. 

Η1: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των διαστάσεων της Υ.Σ. και των αντίστοιχων διαστάσεων 

της Ε.Π. (υπόθεση αμφίπλευρου ελέγχου). 

Στον πίνακα 4.9 δίνονται οι τιμές του συντελεστή συσχέτισης Spearman’s rho μεταξύ 

και των έξι διαστάσεων της Υπολογιστικής Σκέψης  και των αντίστοιχων της Επίλυσης 

Προβλήματος μετά τη διδακτική παρέμβαση. 

Πίνακας 4.9: Συντελεστής συσχέτισης Spearman’s rho για τα αντίστοιχα ζεύγη διαστάσεων Υ.Σ. και 

Ε.Π. 

Correlations 

  
Dimensions/ 

Computational Thinking 

Dimensions/ 

Solving Problem 

Correlation 

Coefficient 

Sig. (2-

tailed) 

S
p

ea
rm

a
n

's
rh

o
 

Algorithmic Thinking_CT Algorithmic Thinking_SP ,413** 0,010 

Abstraction_CT Abstraction_SP 0,183 0,271 

Problem Decomposition_CT Problem Decomposition_SP 0,171 0,304 

Data_CT Data_SP ,425** 0,008 

Parallelization_CT Parallelization_SP 0,184 0,270 

Control Flow_CT Control Flow_SP 0,283 0,085 

 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Με βάση τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, στατιστικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 

συσχετίσεις της διάστασης της Αλγοριθμικής σκέψης της Υ.Σ. ως προς την αντίστοιχη της 

Ε.Π. καθώς και της διάστασης Δεδομένα/ Συλλογή, αναπαράσταση και ανάλυση της Υ.Σ. ως 

προς την αντίστοιχη της Ε.Π. 

Σύμφωνα με το πρότυπο APA, το αποτέλεσμα από την παραπάνω ανάλυση διατυπώνεται 

στατιστικά ως εξής: 
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α) Συσχέτιση της διάστασης της Αλγοριθμικής σκέψης της Υ.Σ. και της αντίστοιχης της  Ε.Π. 

rho(38) = 0,413, p=0,010 

Το αποτέλεσμα δείχνει μεταξύ των διαστάσεων χαμηλή προς μέτρια θετική συσχέτιση και το 

αποτέλεσμα είναι στατιστικώς σημαντικό σε επίπεδο σημαντικότητας α = 0,01 (p =0,01 ≤ 0,01) 

β) Συσχέτιση της διάστασης Δεδομένα/ Συλλογή, αναπαράσταση και ανάλυση της Υ.Σ. ως 

προς την αντίστοιχη της Ε.Π. 

rho(38) = 0,425, p=0,008 

Το αποτέλεσμα δείχνει χαμηλή προς μέτρια θετική συσχέτιση μεταξύ των διαστάσεων 

και είναι στατιστικώς σημαντικό σε επίπεδο σημαντικότητας α = 0,01 (p =0,008<0,01) 

Μεταξύ των άλλων διαστάσεων παρατηρείται χαμηλή ή πολύ χαμηλή συσχέτιση και το 

αποτέλεσμα είναι στατιστικώς μη σημαντικό (σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α 

=0,05). 

Όπως ειπώθηκε παραπάνω, μπορούμε να μελετήσουμε τη συσχέτιση μεταξύ των 

διαστάσεων της Υ.Σ. και της Ε.Π και με το συντελεστή Pearson r. Τα αποτελέσματα δίνονται 

από τον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 4.10). 

Πίνακας 4.10: Συντελεστής συσχέτισης Pearson r για τα αντίστοιχα ζεύγη διαστάσεων Υ.Σ. και Ε.Π. 

Correlations 

  
Dimensions/ 

Computational Thinking 

Dimensions/ Solving 

Problem 

Correlation 

Coefficient 

Sig. (2-

tailed) 

P
ea

rs
o
n

 r
 

Algorithmic Thinking_CT Algorithmic Thinking_SP ,413** 0,010 

Abstraction_CT Abstraction_SP 0,156 0,351 

Problem Decomposition_CT Problem Decomposition_SP 0,191 0,252 

Data_CT Data_SP ,442** 0,006 

Parallelization_CT Parallelization_SP 0,201 0,226 

Control Flow_CT Control Flow_SP 0,304 0,063 

 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Με βάση τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα στατιστικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 

συσχετίσεις της διάστασης της Αλγοριθμικής σκέψης της Υ.Σ. ως προς την αντίστοιχη της 

Ε.Π., καθώς και της διάστασης Δεδομένα/ Συλλογή, αναπαράσταση και ανάλυση της Υ.Σ. ως 

προς την αντίστοιχη της Ε.Π.  
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Οι διαπιστώσεις αυτές με τη χρήση του συντελεστή συσχέτισης Pearson r είναι 

παρόμοιες όταν χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής Spearman’s rho. 

Σύμφωνα με το πρότυπο APA, το αποτέλεσμα από την παραπάνω ανάλυση διατυπώνεται 

στατιστικά ως εξής: 

α) Συσχέτιση της διάστασης της Αλγοριθμικής σκέψης της Υ.Σ. και της αντίστοιχης της  Ε.Π. 

r(38) = 0,413, p=0,010 

Το αποτέλεσμα δείχνει χαμηλή προς μέτρια θετική συσχέτιση μεταξύ των διαστάσεων και 

είναι στατιστικώς σημαντικό σε επίπεδο σημαντικότητας α = 0,01 (p =0,01 ≤ 0,01). 

β) Συσχέτιση της διάστασης Δεδομένα/ Συλλογή, αναπαράσταση και ανάλυση της Υ.Σ. ως 

προς την αντίστοιχη της Ε.Π. 

r(38) = 0,442, p=0,006 

Το αποτέλεσμα δείχνει χαμηλή προς μέτρια θετική συσχέτιση μεταξύ των διαστάσεων και 

είναι στατιστικώς σημαντικό σε επίπεδο σημαντικότητας α = 0,01 (p =0,006<0,01). 

Μεταξύ των άλλων διαστάσεων παρατηρείται χαμηλή ή πολύ χαμηλή συσχέτιση και το 

αποτέλεσμα είναι στατιστικώς μη σημαντικό (σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α 

=0,05). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ- 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

5.1 Συμπεράσματα 

Με την παρούσα έρευνα επιχειρήσαμε να μελετήσουμε την Υπολογιστική Σκέψη, μέσα από 

μία νέα διδακτική προσέγγιση, αυτή της Μηχανικής Μάθησης. Πιο αναλυτικά, εφαρμόσαμε 

μία διδακτική παρέμβαση με δραστηριότητες μηχανικής μάθησης ώστε να διαπιστώσουμε στο 

κατά πόσο επέδρασε στην Υπολογιστική Σκέψη των συμμετεχόντων.  

Το δείγμα της έρευνας αποτελείτο από φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε Αθηνών, από το οποίο λάβαμε δεδομένα προς επεξεργασία με τη χορήγηση 

ερωτηματολογίου, τόσο πριν όσο και μετά τη διδακτική παρέμβαση, η οποία είχε διάρκεια 6 

ώρες. Συνοπτικά, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο σχετικά με την 

αυτοαποτελεσματικότητα της Υπολογιστικής Σκέψης, κατόπιν εφαρμόστηκε η διδακτική 

παρέμβαση και στο τέλος, συμπληρώθηκε εκ νέου το εν λόγω ερωτηματολόγιο, ώστε να γίνει 

σύγκριση pre-test και post-test. 

Αρχικά, μελετήσαμε τη γενικότερη αξιολόγηση των συμμετεχόντων ως προς τα επίπεδα 

αυτοαποτελεσματικότητας της Υπολογιστικής τους Σκέψης. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε 

πως υπήρξε βελτίωση των επιπέδων αυτοαποτελεσματικότητας που διαπιστώθηκαν πριν από 

την παρέμβαση σε σχέση με τα αντίστοιχα μετά την παρέμβαση. Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται 

σε συμφωνία με το αντίστοιχο αποτέλεσμα της έρευνας των Jocius et al.(2020), οι οποίοι 

εφάρμοσαν ομοίως μία εναλλακτική παρέμβαση για την καλλιέργεια της Υπολογιστικής 

Σκέψης σε καθηγητές. Ανάλογη έρευνα που επιβεβαιώνει τη θετική επίδραση διδακτικών 

παρεμβάσεων σε εν δυνάμει εκπαιδευτικούς ως προς τη βελτίωση της Υπολογιστικής τους 

Σκέψης είναι αυτή του Κούση (2017). Οι δύο αυτές έρευνες δεν περιλαμβάνουν 

δραστηριότητες Μηχανικής Μάθησης, αλλά το περιεχόμενό τους είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε 

να προωθεί τη βελτίωση της Υπολογιστικής Σκέψης. Εξ ου και η αξιοποίησή τους στην 

ερμηνεία των δικών μας αποτελεσμάτων. 

Ένα από τα ερωτήματα της έρευνας ήταν το κατά πόσο επηρεάζει ο παράγοντας «φύλο» 

τα επίπεδα της αυτοαποτελεσματικότητας των συμμετεχόντων, δηλαδή εάν παρατηρείται 

στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των απαντήσεων των ανδρών έναντι αυτών των 

γυναικών. Παρότι η αριθμητική διαφορά μεταξύ των εκπροσώπων των δύο φύλων είναι 
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μεγάλη- αναφέρεται παρακάτω στους Περιορισμούς της έρευνας- εντούτοις, μπορούμε να 

θεωρήσουμε τα ευρήματά μας ως ένδειξη που χρήζει περαιτέρω μελέτης. Από την ανάλυση 

των δεδομένων, φαίνεται πως δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο 

φύλων. Αυτό σημαίνει πως ο παράγοντας «φύλο» δεν επηρεάζει τα επίπεδα της 

αυτοαποτελεσματικότητας των συμμετεχόντων, δηλαδή δεν παρατηρείται διαφορά στις 

απαντήσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το παραπάνω αποτέλεσμα είναι κοινό με τα 

ευρήματα διαφόρων ερευνών. Οι Atmatzidou & Demetriades (2014) και οι del Olmo-Muñoz, 

Cózar-Gutiérrez, & González-Calero (2020) υποστηρίζουν πως η καλλιέργεια της 

Υπολογιστικής Σκέψης μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένες δραστηριότητες δεν επηρεάζεται 

από το φύλο των συμμετεχόντων. Σε ανάλογα αποτελέσματα καταλήγει η έρευνα της 

Αβραμίδου (2016), αναφέροντας ως μη στατιστικώς σημαντικό τον παράγοντα του φύλου στη 

βελτίωση της Υπολογιστικής Σκέψης των εκπαιδευόμενων. Ένα σημείο που αξίζει να 

αναφερθεί από τη συγκεκριμένη έρευνα, είναι ότι τα κορίτσια απέδωσαν ελαφρώς καλύτερα 

όταν ήταν σε ομάδες ομοιογενούς φύλου, συγκριτικά με τις ομάδες που αποτελούνταν και από 

τα δύο φύλα, χωρίς να προκύπτει στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα. Επίσης, τα 

αποτελέσματα της έρευνας των Angeli & Valanides (2020) ακολουθούν το ίδιο μοτίβο με όσα 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Αξίζει να αναφερθεί πως, παρότι οι συμμετέχοντες και των δύο 

φύλων έδειξαν να βελτιώνουν συνολικά την Υπολογιστική τους Σκέψη, εντούτοις, υπήρξε μία 

μικρή διαφοροποίηση ως προς τις επιμέρους διαστάσεις που σημείωσε καλύτερα σκορ το κάθε 

φύλο. 

Στη συνέχεια μελετήθηκε ο παράγοντας «ηλικία» ως προς την επίδρασή του στα επίπεδα 

αυτοαποτελεσματικότητας της Υπολογιστικής Σκέψης των συμμετεχόντων. Όπως αναλύσαμε 

παραπάνω, στον παράγοντα «φύλο», και αυτή η μεταβλητή υπάγεται στους περιορισμούς της 

έρευνάς μας, καθώς δεν υπήρχε μεγάλη ετερογένεια στις ηλικίες των συμμετεχόντων, ώστε να 

μας επιτρέπεται μία πιο σφαιρική αξιολόγηση του αποτελέσματος. Ωστόσο, μπορεί και πάλι 

να θεωρηθεί ως μία ένδειξη η οποία πιθανώς να αποτελέσει έναυσμα μίας άλλης, εκτενέστερης 

έρευνας. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των ηλικιακών ομάδων που αναλύσαμε. Αυτό σημαίνει πως ο παράγοντας 

«ηλικία» δεν επηρεάζει την αυτοαποτελεσματικότητα των συμμετεχόντων. Στη βιβλιογραφία 

γίνεται νύξη στον εν λόγω παράγοντα σχεδόν αποκλειστικά όταν το δείγμα της έρευνας 

αποτελείται από ανήλικο πληθυσμό. Με άλλα λόγια, υπάρχουν πολλές μελέτες οι οποίες 

εξετάζουν την επίδραση της ηλικίας στην Υπολογιστική Σκέψη σε μαθητικό πληθυσμό, αλλά 

όχι σε ενήλικο. Μέσα από τις εν λόγω έρευνες φαίνεται πως η ηλικία παίζει σημαντικό ρόλο 
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στην Υπολογιστική Σκέψη των ανήλικων ατόμων, τοποθετώντας την ουσιαστική και βαθύτερη 

καλλιέργειάς της κατά τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού (Καρανίκου, 2013; Rijke et al., 

2018), χωρίς αυτό να σημαίνει πως δε συντελείται βελτίωση και σε μικρότερες ηλικίες, όπως 

αποδεικνύεται από μελέτες που ξεκινούν από το στάδιο της προσχολικής αγωγής. 

Το επόμενο ερευνητικό ερώτημα της παρούσας έρευνας αφορούσε στον εντοπισμό 

πιθανών συσχετίσεων μεταξύ των 6 βασικών διαστάσεων της Υπολογιστικής Σκέψης: 

Αλγοριθμική σκέψη, Αφαιρετική σκέψη, Διάσπαση προβλήματος, Δεδομένα/ Συλλογή, 

αναπαράσταση και ανάλυση, Παραλληλοποίηση και Έλεγχος ροής. Τα ευρήματα έδειξαν πως 

οι μοναδικές συσχετίσεις που υπάρχουν είναι α) μεταξύ των διαστάσεων «Αλγοριθμική 

σκέψη» και «Έλεγχος ροής» και β) μεταξύ των διαστάσεων «Παραλληλοποίηση» και 

«Δεδομένα/ Συλλογή, αναπαράσταση και ανάλυση». Τα αποτελέσματα προέκυψαν μετά από 

διπλή ανάλυση, αφενός με τον συντελεστή συσχέτισης Spearman’s rho και αφετέρου με τον 

συντελεστή συσχέτισης Pearson r. Αναλυτικότερα, φαίνεται πως υπάρχει συσχέτιση μεταξύ 

της «Αλγοριθμικής σκέψης», δηλαδή της ικανότητας να σκέφτεται κάποιος με τη χρήση 

αλγόριθμων (ακολουθίας βημάτων) με τον «Έλεγχο ροής», που αφορά στην ικανότητα 

αξιοποίησης ενός αλγόριθμου με μη γραμμικό τρόπο, υπό συνθήκες. Το συγκεκριμένο 

αποτέλεσμα έχει νόημα, αν αναλογιστεί κανείς πως το άτομο που διαθέτει σε βάθος την 

ικανότητα δημιουργίας αλγόριθμων, θα διαθέτει σε ανάλογο βαθμό και την αξιοποίηση αυτού 

υπό συνθήκες. Στο δεύτερο ζεύγος διαστάσεων, η «Παραλληλοποίηση», που αναφέρεται στην 

ικανότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλαπλών ενεργειών για την τελική επίλυση φαίνεται πως 

συσχετίζεται με τα «Δεδομένα», δηλαδή την ικανότητα επεξεργασίας των απαραίτητων 

δεδομένων για την τελική επίλυση. Η σωστή διαχείριση και αποτύπωση των δεδομένων που 

λαμβάνονται για την επίλυση του προβλήματος, πιθανόν διευκολύνει τη διαδικασία 

ταυτόχρονης εκτέλεσης ενεργειών για την τελική λύση. Σε διάφορες έρευνες έχει γίνει 

αναφορά σε διαστάσεις της Υπολογιστικής Σκέψης που βελτιώθηκαν περισσότερο έναντι 

άλλων, αλλά δεν έχει εντοπιστεί έρευνα η οποία να μελετά τις συσχετίσεις που υπάρχουν 

μεταξύ των διαστάσεων. Το εν λόγω ερευνητικό ερώτημα θα μπορούσε να αποτελέσει πεδίο 

μελέτης από μελλοντικούς ερευνητές. 

Τέλος, τα δύο τελικά ερευνητικά ερωτήματα αφορούν τις πιθανές συσχετίσεις που 

εντοπίζονται μεταξύ των εννοιών «Επίλυση Προβλήματος» και «Υπολογιστική Σκέψη». 

Αρχικά, μελετήθηκε η συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών και κατόπιν, εάν υπάρχουν 

συσχετίσεις μεταξύ των επιμέρους διαστάσεών τους (Αλγοριθμική σκέψη, Αφαιρετική σκέψη, 

Διάσπαση προβλήματος, Δεδομένα, Παραλληλοποίηση, Έλεγχος ροής). Στο πρώτο εκ των δύο 
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ερωτημάτων, τα ευρήματα της ανάλυσης δείχνουν πως υπάρχει χαμηλή προς μέτρια θετική 

συσχέτιση των μεταβλητών «Επίλυση Προβλήματος» και «Υπολογιστική Σκέψη». Το 

συγκεκριμένο αποτέλεσμα επιβεβαιώνει τα δεδομένα που παρατέθηκαν στη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση. Αναλυτικότερα, όπως οι έρευνες των Wong & Cheung (2020), των Moon et al. 

(2020) και του Yildiz Durak (2020) υποστηρίζουν πως οι δύο έννοιες είναι διακριτές και 

μελετώνται ξεχωριστά, ομοίως η χαμηλή προς μέτρια θετική συσχέτιση που προέκυψε από την 

ανάλυση της παρούσας έρευνας αποτελεί ένδειξη των παραπάνω.  

Τα αποτελέσματα της μελέτης των συσχετίσεων μεταξύ των επιμέρους διαστάσεων της 

Επίλυσης Προβλήματος και της Υπολογιστικής Σκέψης ήταν σχετικά αναμενόμενα, ύστερα 

από τη χαμηλή συσχέτιση των εννοιών που αναφέρθηκε παραπάνω. Συγκεκριμένα, βρέθηκε 

μία χαμηλή συσχέτιση της διάστασης «Αλγοριθμική σκέψη» στην Επίλυση Προβλήματος με 

την αντίστοιχη στην Υπολογιστική Σκέψη, καθώς επίσης χαμηλή ήταν η συσχέτιση της 

διάστασης «Δεδομένα» στην Επίλυση Προβλήματος με την αντίστοιχη στην Υπολογιστική 

Σκέψη. Τα ευρήματά μας συμφωνούν εν μέρει με τα ευρήματα της έρευνας του Weese (2017). 

Στην ανάλυσή του ο Weese (2017), εντόπισε μία χαμηλή συσχέτιση μεταξύ της διάστασης 

«Αλγοριθμική σκέψη» στην Επίλυση Προβλήματος και στην Υπολογιστική Σκέψη, όπως 

συνέβη και στην παρούσα έρευνα. Ωστόσο, η δεύτερη διάσταση διαφοροποιείται και τα 

αποτελέσματά του έδειξαν πως υπάρχει χαμηλή συσχέτιση στη διάσταση «Έλεγχος ροής». 

Από τα παραπάνω, επιβεβαιώνεται και πάλι πως οι έννοιες Επίλυση Προβλήματος και 

Υπολογιστική Σκέψη δεν ταυτίζονται και το περιεχόμενό τους διαφέρει. 

5.2 Περιορισμοί 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας θα πρέπει να αξιολογηθούν υπό το πρίσμα ορισμένων 

περιορισμών, οι οποίοι σχετίζονται κυρίως με το δείγμα της. Βασικός περιορισμός αποτελεί ο 

αριθμός των συμμετεχόντων, καθώς είναι σχετικά μικρός, ώστε να μας επιτραπεί να 

καταλήξουμε σε βέβαια συμπεράσματα. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, η 

έρευνα έγινε ως δειγματολειπτική και θα μπορούσε να αποτελέσει το έναυσμα περαιτέρω 

σχετικών μελετών. Επιπλέον, διαπιστώνει κανείς πως υπάρχει μεγάλη αριθμητική διαφορά 

μεταξύ των φύλων των συμμετεχόντων, γεγονός που αποδίδεται στον περιορισμένο αριθμό 

του δείγματος και στα συγκεκριμένα τμήματα που διατέθηκαν στην ερευνήτρια για την 

υλοποίηση της έρευνας. Τέλος, η έρευνα έλαβε χώρα μόνο σε έναν τριτοβάθμιο φορέα, 

συνεπώς δεν υπάρχει ιδιαίτερη διαφοροποίηση στις ειδικότητες που θα ακολουθήσουν 

μελλοντικά οι εν δυνάμει εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν.  
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5.3 Μελλοντική έρευνα 

Όλα τα παραπάνω σημεία που αναφέρθηκαν ως Περιορισμοί της έρευνας, θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν τη βάση για μελλοντικές έρευνες, σχετικές με το θέμα. Αναλυτικότερα, 

προτείνεται η αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων, ώστε να υπάρξει και καλύτερη 

αναλογία μεταξύ των φύλων, αλλά και η συμμετοχή φοιτητών από διάφορα τμήματα που έχουν 

ως κατεύθυνση επαγγέλματα στην εκπαίδευση.  

Επιπλέον, θα ήταν ενδιαφέρουσα μία μελέτη της οποίας η παρέμβαση να βασίζεται 

επίσης σε δραστηριότητες μηχανικής μάθησης- διαφορετικές από αυτές στην παρούσα έρευνα- 

ώστε να μπορεί να εξαχθεί ένα γενικότερο συμπέρασμα αναφορικά με την αξιοποίηση της 

μηχανικής μάθησης.  
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Οι κινήσεις του ίππου 

(ίππος= το «αλογάκι» στο σκάκι) 

 

Θα χρειαστείς: 

 Ταμπλό  

 Πιόνι «Ίππος» 

 Φύλλο καταγραφής διαδρομών 

 Μολύβι- Γόμα 

Το παιχνίδι: 

Στο σκάκι το πιόνι που έχει τη μορφή ίππου (αλόγου) κινείται πάντα σχηματίζοντας ένα L. 

Μπορεί είτε να προχωρήσει ένα τετραγωνάκι και μετά να στρίψει δεξιά ή αριστερά για δύο 

τετραγωνάκια είτε να το κάνει αντίστροφα, δηλαδή πρώτα τα δύο τετράγωνα και στη συνέχεια 

στροφή δεξιά ή αριστερά. Αυτές οι κινήσεις μπορούν να γίνουν προς οποιαδήποτε 

κατεύθυνση. Παρακάτω εμφανίζονται ενδεικτικά οι κινήσεις που μπορεί να κάνει ο ίππος, 

σύμφωνα με τους κανόνες που υπάρχουν στο σκάκι. 
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Τοποθέτησε το πιόνι σου στη θέση 1 στο ταμπλό. Ακολουθώντας τις επιτρεπόμενες 

κινήσεις που μπορεί να κάνει ο ίππος, βρες ποια διαδρομή μπορεί να κάνει το πιόνι, ώστε να 

περάσει από όλα τα κουτάκια μία μόνο φορά και να επιστρέψει στην αρχική του θέση, 

δηλαδή στο κουτάκι με τον αριθμό 1. 

Παρακάτω σου δίνεται μία λίστα καταγραφής για να καταγράψεις τις κινήσεις που θα 

δοκιμάσεις, μέχρι να φτάσεις στη λύση! 

Προσοχή! Θυμήσου πως δεν πρέπει να «σταματήσει» παραπάνω από μία φορά σε κάθε 

κουτάκι! Αλλά μπορεί να πατήσει πάνω τους στην πορεία της διαδρομής (Σημειώνεις δηλαδή 

το τελευταίο κουτάκι που ολοκληρώνεται η κίνηση L, όχι τα ενδιάμεσα) 
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Φύλλο Καταγραφής Διαδρομών 

Σημείωνε με το μολύβι σου τις διαδρομές που δοκιμάζεις, μέχρι να καταλήξεις στη λύση! 

 

 

  

ΒΗΜΑ Έναρξη από το κουτάκι Τερματισμός στο κουτάκι 
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Ξενάγηση στην πόλη 

Θα χρειαστείς: 

 Ταμπλό Τουριστικού Χάρτη 

 Πιόνι «Τουρίστας» 

 Φύλλο καταγραφής διαδρομών 

 Μολύβι- Γόμα 

Το παιχνίδι: 

Είσαι τουριστικός ξεναγός σε ένα ξενοδοχείο. Οι τουρίστες που μένουν στο ξενοδοχείο θέλουν 

να επισκεφθούν όλα τα αξιοθέατα της πόλης μέσα σε μία μέρα. Ο χάρτης σου δείχνει τα 

αξιοθέατα και τον τρόπο που ενώνονται μεταξύ τους. Προσοχή! Οι τουρίστες έχουν μόνο μία 

μέρα στη διάθεσή τους, θέλουν να δουν όλα τα σημαντικά σημεία, χωρίς να περάσουν 

δεύτερη φορά από το ίδιο. Μπορείς να βρεις ποια διαδρομή θα ακολουθήσεις στην ξενάγησή 

σου, ώστε να περάσετε μία μόνο φορά από όλα τα αξιοθέατα που βρίσκονται στον χάρτη; 

Θυμήσου ότι ξεκινάτε από το ξενοδοχείο και θέλετε στο τέλος να επιστρέψετε ξανά σε αυτό!  

Βοήθεια: Σημείωνε στο φύλλο καταγραφής τις διαδρομές που δοκιμάζεις, για να σε βοηθήσει να μην 

τις επαναλάβεις. 

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ 
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Φύλλο Καταγραφής Διαδρομών 

Σημείωνε με το μολύβι σου τις διαδρομές που δοκιμάζεις, μέχρι να καταλήξεις στη λύση! 
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