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Περίληψη  

Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των δεξιοτήτων που θα είναι 

απαραίτητες σε μια κοινωνία που θα επικρατεί η τεχνητή νοημοσύνη. Το πεδίο της 

τεχνητής νοημοσύνης ακόμα ωριμάζει και οι δεξιότητες που επιχειρείται να 

αναλυθούν δεν είναι ακόμα σαφείς. Αφορά έναν κλάδο που αναπτύσσεται μέρα με 

την μέρα, καθιστώντας δύσκολο να χαρτογραφηθεί και να αναλυθεί. Οι δεξιότητες 

που έχουν εντοπιστεί φαίνεται ότι επαναλαμβάνονται και θα έχουν σημαντική 

σημασία στον ανώριμο αλλά εξελισσόμενο αυτό κόσμο.  Μέσα από την μελέτη αυτή, 

γίνεται ανάλυση των αλλαγών που προκύπτουν από την χρήση της τεχνητής 

νοημοσύνης αλλά και της τεχνολογίας γενικότερα. Οι αλλαγές που θα προκύψουν 

από την χρήση της τεχνολογίας ήδη είναι ορατές. Η εικόνα που θα προκύψει από 

αυτές τις αλλαγές θα μπορέσει στην συνέχεια να υποδείξει τις ικανότητες που θα 

πρέπει να έχουν εκείνοι που θα ζήσουν στην κοινωνία αυτή. Η μελέτη των ψηφιακών 

δεξιοτήτων αφορά όχι μόνο τις δεξιότητες στο σύνολό τους, αλλά και τον τρόπο που 

μπορούν αυτές να καλλιεργηθούν. Επιπλέον, γίνεται αντιληπτό ότι αυτές οι αλλαγές 

δεν είναι τόσο μακρινές. Επομένως, οι σημερινοί μαθητές είναι αυτοί που θα βιώσουν 

αυτές τις αλλαγές ως ενήλικοι πλέον, πρώτοι. Έμφαση δίνεται επομένως στους 

μαθητές, καθώς όπως προκύπτει και από την μελέτη, η τεχνητή νοημοσύνη, ήδη έχει 

κάνει την εμφάνισή της στη καθημερινότητα και όχι μόνο σε εξιδεικευμένους 

κλάδους 
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Abstract   

The aim of this paper is to study the skills that will be essential in an artificial 

intelligence society. The field of artificial intelligence is not mature enough yet and 

the skills that are attempted to be analyzed are not yet clear. The industry of interest is 

developing day by day making it difficult to map and analyze. The skills that have 

been identified seem to be repetitive and will be important in this immature but 

evolving new world. The new reality that emerges from these changes will then be 

able to indicate the skills people in this society should have. The changes that will 

result from the use of technology are already visible. The new reality that emerges 

from these changes will then be able to indicate the skills people in this society should 

have. The study of digital skills concerns not only the skills as a whole but also how 

they can be cultivated. In addition, it is understood that these changes are not so 

distant. Therefore, today's students will be the first to experience these changes as 

adults. Emphasis is therefore placed on students as, as the study shows, artificial 

intelligence has already appeared in everyday life and not only in specialized 

disciplines. 
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1. Εισαγωγή 

1.1. Περιγραφή του προβλήματος  

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας τομέας που θα απασχολήσει ιδιαίτερα την κοινωνία 

αλλά και τους επιμέρους τομείς της τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη να 

αποσαφηνιστούν κάποιες δεξιότητες οι οποίες θα έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτή 

την νέα κοινωνία που θα βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Η καλλιέργεια νέων 

δεξιοτήτων φαίνεται να είναι μονόδρομος, καθώς ο τρόπος που θα δομηθεί η κοινωνία 

με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί αυτές τις νέες δεξιότητες. Μια 

σημαντική υπόθεση για την τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι θα βοηθήσει πολλούς 

εργαζομένους καθιστώντας τους πιο αποτελεσματικούς και παραγωγικούς. Κάποιοι 

άνθρωποι θα μείνουν χωρίς δουλειά εξαιτίας της ΤΝ αλλά το ζήτημα είναι η ΤΝ να 

μπορέσει να ενισχύσει τις δεξιότητες των ανθρώπων. Μπορεί εξαιτίας της να χαθούν 

1,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, αλλά θα δημιουργηθούν 2,3 εκατομμύρια νέες 

δημιουργώντας έτσι νέες θέσεις εργασίας για τους ανθρώπους που θα έχουν τις 

απαραίτητες δεξιότητες (Hiner, 2017).  Επιχειρείται λοιπόν να δοθεί μια όσο το 

δυνατόν πιο ολοκληρωμένη ιδέα για τις μελλοντικές αλλαγές και του τρόπου με τον 

οποίο πρέπει να προετοιμαστεί η σημερινή κοινωνία για να είναι έτοιμη να 

ανταποκριθεί.  

1.2. Αντικείμενο και στόχοι της μελέτης 

Ο στόχος αυτή της εργασίας είναι διπλός. Αρχικά να γίνουν κατανοητές οι αλλαγές που 

υπάρχουν στον τομέα της τεχνολογίας. Η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική είναι 

δύο από τα επιστημονικά πεδία που θα φέρουν τις μεγαλύτερες αλλαγές και καθιστούν 

σημαντική την ανάγκη για προσαρμοστικότητα στις νέες συνθήκες που θα 

δημιουργηθούν. Η αντίληψη των εννοιών είναι το πρώτο βήμα για να γίνουν 

κατανοητές πιο περίπλοκες έννοιες και δεξιότητες, όπως θα μελετηθούν στην συνέχεια. 

Ο δεύτερος στόχος, αφού έχουν αναλυθεί οι αλλαγές που υπάρχουν στην κοινωνία, 

είναι να αναλυθούν οι τρόποι με τους οποίους μπορεί κάποιος να προσαρμοστεί σε 

αυτή. Οι τρόποι αυτοί θα αναδείξουν ποιες είναι τελικά οι απαραίτητες δεξιότητες και 

με ποιους τρόπους μπορούν να αναπτυχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Ένωση 

για την Προώθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AAAI) και η Ένωση Εκπαιδευτικών 

Επιστήμης Υπολογιστών (CSTA) δημιούργησαν το 2018 μια ομάδα εργασίας για την 

δημιουργία προτύπων στην διδασκαλία της τεχνητής νοημοσύνης σε μαθητές ώστε να 
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καθορίσουν τι πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές σε κάθε τάξη για την τεχνητή 

νοημοσύνη. Αυτό αναδεικνύει την ανάγκη να μελετηθούν οι δεξιότητες αυτές που θα 

πρέπει να γνωρίζει κάθε μαθητής (Touretzky et al (2019b)).   

 

1.3. Περιεχόμενα της μελέτης  

Η διπλωματική αυτή εργασία αποτελείται από 4 υπό ενότητες, καθεμία από τις οποίες 

καλύπτει τον σκοπό και το αντικείμενο αυτής της μελέτης.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των νέων τεχνολογικών δεδομένων. 

Αναπτύσσεται το σχετικό υπόβαθρο που είναι απαραίτητο να γνωρίζει κάποιος για να 

γίνουν κατανοητά τα συμπεράσματα που θα προκύψουν στην συνέχεια. Γίνεται 

απόπειρα να γίνουν κατανοητοί κάποιοι ορισμοί για την κοινωνία τεχνητής 

νοημοσύνης.  

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον τρόπο που εντοπίστηκε η σχετική 

βιβλιογραφία και στις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία αυτής της 

μελέτης. 

Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο, δίνονται τρόποι και μέσα, για την ανάπτυξη των 

τεχνολογικών δεξιοτήτων. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από 

την μελέτη και πιο συγκεκριμένα οι ίδιες οι δεξιότητες που φαίνεται ότι θα 

διαδραματίσουν το μεγαλύτερο ρόλο. 
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2. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

2.1. Εισαγωγή 

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης 

κοινωνίας καθώς το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η όλο και αυξανόμενη ανάπτυξη 

στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Όλο και περισσότερες νέες έννοιες 

φαίνονται να προκύπτουν και να διαμορφώνουν την κοινωνία. Έννοιες όπως 

υπολογιστική σκέψη και τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ήταν άγνωστες μέχρι πριν λίγα 

χρόνια ή να υπάρχει μια διαστρεβλωμένη εικόνα για το τι σημαίνουν. Υπάρχει μια 

προσπάθεια λοιπόν αυτές οι νέες έννοιες να αποσαφηνισθούν ώστε να κατανοηθούν 

καλύτερα και ως έννοιες και ως προς το αντίκτυπό τους στην κοινωνία.  

Στο κεφάλαιο 2.2 αναλύεται η έννοια και οι ορισμοί της τεχνητής νοημοσύνης ενώ στο 

2.3 περιγράφεται η έννοια της ρομποτικής. Στο 2.4 κεφάλαιο γίνεται λεπτομερής 

ανάλυση της υπολογιστικής σκέψης ενώ στο 2.5 περιγράφονται παραδείγματα 

υπολογιστικής σκέψης στην εκπαίδευση. Τέλος, στα κεφάλαια 2.6 με 2.8 αναλύονται 

συμπληρωματικές έννοιες όπως της υπολογιστικής επιστήμης, του STEM και του 

φυσικού υπολογισμού.  

 

2.2. Τεχνητή Νοημοσύνη 

Αρχικά, στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται η έννοια της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ). 

Μέσω της ΤΝ μπορούν οι υπολογιστικές μηχανές να εκτελούν ενέργειες. Αυτό 

επιτυγχάνεται μέσω της επανάληψης και της ικανότητάς τους να μαθαίνουν μέσα από 

τα δεδομένα. Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα τεχνητής νοημοσύνης είναι τα 

παιχνίδια σκάκι στον υπολογιστή. Οι υπολογιστές χρησιμοποιώντας μεγάλο όγκο 

δεδομένων και μαθαίνοντας να αναγνωρίζουν μοτίβα, μπορούν να μάθουν να εκτελούν 

εργασίες. 

Η Τεχνητή Νοημοσύνη, δεν είναι πια επιστημονική φαντασία, αλλά κομμάτι της 

καθημερινότητας, όπως για παράδειγμα αυτόματα μηχανήματα στην εφοδιαστική 

αλυσίδα και προσωπικούς βοηθούς στα σπίτια. Προβλέπεται ότι θα καταφέρει να 

επιλύσει προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία εδώ και πολλά χρόνια. 

Προβλήματα όπως, η θεραπεία χρόνιων ασθενειών και η καταπολέμηση της κλιματικής 

αλλαγής (Αθανασιάδη, 2019). 
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2.2.1. Ιστορία Τεχνητής Νοημοσύνης 

Ο όρος τεχνητή νοημοσύνη  επινοήθηκε το 1956, αλλά μόλις τα τελευταία χρόνια έγινε 

δημοφιλής λόγω της εξέλιξης της ισχύος των υπολογιστών. Στο πρώτο στάδιο, η έρευνα 

που αφορά την ΤΝ αφορούσε την επίλυση προβλημάτων και τις συμβολικές μεθόδους. 

Το υπουργείο άμυνας των ΗΠΑ ενδιαφέρθηκε στην χρήση των υπολογιστών και 

ξεκίνησε προγράμματα εκπαίδευσης την δεκαετία του ’60.  Η Υπηρεσία Προηγμένων 

Ερευνητικών Προγραμμάτων Άμυνας (DARPA) για παράδειγμα, που από την 

δημιουργία της το 1957 ασχολείται με τις καινοτόμες τεχνολογίες στον τομέα της 

ασφάλειας, την δεκαετία του 1970 ολοκλήρωσε την χαρτογράφηση των δρόμων και το 

2003 δημιούργησε έξυπνους προσωπικούς βοηθούς. Έτσι έχει δημιουργηθεί πρόσφορο 

έδαφος για την ανάπτυξη συστημάτων λήψης αποφάσεων που αναβαθμίζουν τις 

ανθρώπινες δεξιότητες (Business Analytics, 2017). 

 

2.2.2. Σημασία Τεχνητής Νοημοσύνης 

Κύριο χαρακτηριστικό της τεχνητής νοημοσύνης είναι η αυτοματοποίηση της 

επαναληπτικής μάθησης και ανακάλυψης μέσω δεδομένων. Η ΤΝ εκτελεί συχνά και με 

μεγάλη ευκολία έργα μεγάλου όγκου και με μεγάλη αξιοπιστία αλλά στις περισσότερες 

περιπτώσεις δεν χρησιμοποιείται αυτόνομα. Αντίθετα χρησιμοποιείται σε κάποιες 

υπολογιστικές μηχανές με σκοπό να τις βελτιώσει και να γίνουν πιο χρήσιμες και 

αποτελεσματικές. Σημαντικό κομμάτι της ΤΝ είναι τα δεδομένα που λαμβάνει. 

Χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα στο έπακρον καθώς μπορούν να δημιουργήσουν ένα 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθιστώντας τα πιο σημαντικά από ποτέ. Η ποιότητα των 

δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς είναι αυτή που κάνει την διαφορά ακόμα 

και όταν χρησιμοποιούνται παρόμοιες τεχνικές (SAS, Analytics Software & Solutions).  

Η χρήση της ΤΝ φαίνεται ότι θα είναι όλο και πιο απαραίτητη τις επόμενες δεκαετίες. 

Στον τομέα της εργασίας συγκεκριμένα η ΤΝ θα δημιουργήσει 2,3 εκατομμύρια νέες 

θέσεις εργασίας, ενώ θα εξαλείψει 1,8 εκατομμύρια από αυτές που ήδη υπάρχουν. 

Συνολικά προβλέπεται ότι θα δημιουργήσει κέρδος στην αγορά εργασίας. Η σημασία 

της θα φανεί και στις επιπτώσεις που θα έχει στους εργαζόμενους καθώς θα τους κάνει 

πιο αποτελεσματικούς, πιο γρήγορους και πιο παραγωγικούς (Hiner, 2017). 

 

2.2.3. Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία 



 5 

Αναμφισβήτητα, ο τομέας της υγείας είναι ο πιο νευραλγικός σε μια κοινωνία αφού 

πρέπει να πρωτοπορεί και να συμβαδίζει με τις ανάγκες της εποχής του. Με την 

πρόσφατη υγειονομική κρίση, έγινε ακόμα πιο ξεκάθαρο πως οι γρήγορες κινήσεις είναι 

απαραίτητες για την διαφύλαξη της υγείας του πληθυσμού. Για να υπάρχουν όμως και 

οι γρήγορες αντιδράσεις, πρέπει να υπάρχουν και τα κατάλληλα εργαλεία και φυσικά οι 

ειδήμονες για να τα χρησιμοποιήσουν σωστά και αποδοτικά.  Η πρόσφατη δημοσίευση 

με τίτλο «Μετασχηματίζοντας την υγειονομική περίθαλψη μέσω της Τεχνητής 

Νοημοσύνης: Ο αντίκτυπος στο εργατικό δυναμικό και τους οργανισμούς» που 

δημοσιεύτηκε από την EIT Health και τη McKinsey (2020) αναφέρει την 

σημαντικότητα των γνώσεων στην επιστήμη των υπολογιστών για τους επαγγελματίες 

του κλάδου της υγείας ώστε να υλοποιηθεί ο μετασχηματισμός που θα αποκαλύψει τη 

δυναμική της Τεχνητής Νοημοσύνης. Σύμφωνα με την μελέτη, μερικές από τις 

δεξιότητες που θα είναι κρίσιμης σημασίας, είναι η ανάλυση δεδομένων και οι βασικές 

ψηφιακές δεξιότητες, από την στιγμή που η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση 

είναι πλέον απαραίτητο κομμάτι στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης (EIT Health  

& McKinsey, 2020). 

Αυτό όμως που πρέπει να τονιστεί, είναι ότι ο χρόνος που θα ξοδέψουν οι 

επαγγελματίες υγείας για να εκπαιδευτούν στις νέες τεχνολογίες θα έχουν πραγματική 

αξία στην δουλεία του. Πρέπει ο χρόνος αυτός, να μειώσει τον χρόνο των καθηκόντων 

στην καθημερινότητά τους και να μπορούν να σε εστιάσουν σε πιο σημαντικές πτυχές. 

Η ΤΝ μπορεί να φέρει σημαντικές αλλαγές στην υγειονομική περίθαλψη και να 

βελτιώσει την καθημερινή ζωή των επαγγελματιών υγείας, δίνοντας τους την ευχέρεια 

να επικεντρωθούν στην παροχή φροντίδας και όχι στα διοικητικά καθήκοντα. Μπορεί 

να βοηθήσει σημαντικά στον χρόνο διάγνωσης και στην ακρίβεια των αποτελεσμάτων. 

Για να μπορέσει όμως να φανεί η αναβάθμιση που μπορεί να φέρει η ανάπτυξη της 

τεχνητής νοημοσύνης στην υγεία, πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή από τους 

επαγγελματίες του κλάδου. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ανάπτυξη της κατάρτισης και 

της βοήθειας που χρειάζεται από τα εθνικά συστήματα υγείας (EIT Health  & 

McKinsey, 2020). 

 

2.3. Ρομποτική 

Η ρομποτική είναι ένας επιστημονικός κλάδος που σχετίζεται με την τεχνητή 

νοημοσύνη. Σκοπό της είναι η μελέτη των ρομπότ, από την σχεδίαση μέχρι και την 

δημιουργία του. Τα ρομπότ άλλωστε δεν είναι τίποτα άλλο από μια μηχανή, η οποία με 

https://www.mckinsey.com/
https://www.mckinsey.com/
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την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, προγραμματίζεται για να εκτελέσει μια εργασία ή 

ένα σύνολο εργασιών. Είναι η μελέτη των μηχανών που μπορούν να αντικαταστήσουν 

την ανθρώπινη εργασία σε μηχανική. Στόχος δεν είναι να αντικατασταθεί η ανθρώπινη 

εργασία μόνο ως προς το φυσικό επίπεδο, αλλά και στην λήψη των αποφάσεων. Αυτή 

τη στιγμή, ένα ρομπότ μπορεί να χρειάζεται χειριστή αλλά να είναι και ικανό να εκτελεί 

μόνο του εργασίες (Britannica, 2020). 

Η ρομποτική δεν είναι καινούρια έννοια καθώς υπάρχει από την αρχαιότητα ακόμα. Το 

πρώτο γνωστό ρομπότ στην ιστορία κατασκευάστηκε από τον Έλληνα μαθηματικό 

Αρχύτα το 400-350 π.Χ.. Ήταν ένα ατμοκίνητο περιστέρι το οποίο με την χρήση ατμού 

μπορούσε να κινείται. Δεν κατάφερνε βέβαια να διανύει μεγάλες αποστάσεις, αλλά 

ήταν το πρώτο βήμα. Το πιο γνωστό ίσως ρομπότ από την ελληνική μυθολογία βέβαια 

είναι ο Τάλως, Ο Τάλως ήταν ο φύλακας της Κρήτης που έκαιγε με την πύρινη ανάσα 

του αγνώστους που προσπαθούσαν να αποβιβαστούν στο νησί (Εργαστήριο 

ρομποτικής, 2012). Η πρώτη φορά που εμφανίστηκαν τα ρομπότ με αυτή την ονομασία 

ήταν το 1921, σε ένα θεατρικό έργο επιστημονικής φαντασίας, από όπου πήραν και το 

όνομά τους. Το 1959 ολοκληρώθηκε το πρώτο βιομηχανικό ρομπότ το οποίο μπήκε 

στην γραμμή παραγωγής της general motors (Wikipedia, 2021) 

 

2.3.1. Χρήση της ρομποτικής 

Η χρήση της ρομποτικής εντοπίζεται σε πολλούς κλάδους. Στην ιατρική, με την χρήση 

των ρομποτικών χεριών, μπορούν να πραγματοποιούν επεμβάσεις με απόλυτη ακρίβεια. 

Βέβαια αυτά τα ρομπότ χειρίζονται από ανθρώπους οι οποίοι λαμβάνουν τις αποφάσεις 

και τα ρομπότ εκτελούν απλά τις εργασίες (Gyles, 2019). 

Ένας ακόμα κλάδος που χρησιμοποιούνται είναι στις βιομηχανίες. Οι 

αυτοματοποιημένες κινήσεις που χρειάζονται σε μια βιομηχανία είναι ο ιδανικός 

κλάδος για τη ανάπτυξη των ρομπότ. Μια τέτοια βιομηχανία είναι η κατασκευή 

αυτοκινήτων.  Και σε αυτή την περίπτωση δεν παίρνουν αποφάσεις, παρά εκτελούν τις 

προγραμματισμένες τους κινήσεις. Παρόλα αυτά κάποιες φορές είναι ικανά για την 

λήψη απλών αποφάσεων, με βάση τα δεδομένα που λαμβάνουν, όπως είναι η 

θερμοκρασία. Αυτό βέβαια αναμένεται να αλλάξει καθώς επιχειρείται η δημιουργία 

ρομπότ με μεγαλύτερο βαθμό αυτάρκειας (Εργαστήριο ρομποτικής, 2012). 

Ρομπότ όμως υπάρχουν και σε άλλους κλάδους, ακόμα και μέσα στα σπίτια. Υπάρχει η 

σκούπα- ρομπότ που καθαρίζει το σπίτι και είναι εξοπλισμένη με αισθητήρες για να 
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αντιλαμβάνεται τα εμπόδια και να αλλάζει κατεύθυνση (Εργαστήριο ρομποτικής, 

2012). 

 

2.4. Υπολογιστική Σκέψη 

Η ΤΝ και η ρομποτική φαίνεται ότι θα φέρουν αρκετές αλλαγές στη κοινωνία τα 

προσεχή χρόνια. Για να μπορέσει να γίνει εύκολα η προσαρμογή, πρέπει να αλλάξει ο 

τρόπος σκέψη των ανθρώπων για να είναι συμβατός με τις αλλαγές αυτές. H 

οποιαδήποτε είδους δραστηριότητα, σε κάθε τομέα ξεκινάει από την τρόπο σκέψης των 

ανθρώπων. Για αυτό είναι μεγάλης σημασίας ο τρόπος σκέψης, ώστε να  προετοιμάσει 

την κοινωνία, και ιδιαιτέρως την νέα γενιά, για τις μελλοντικές αλλαγές. Είναι 

σημαντικό να καλλιεργούνται συγκεκριμένες δεξιότητες που σκοπό έχουν την ενίσχυση  

της αποδοτικότητας και την υποβοήθηση των εργασιών, όπως για παράδειγμα η 

εισαγωγή δεδομένων σε ένα αρχείο excel και η επεξεργασία του. Αυτό είναι μια 

δεξιότητα που περιγράφεται ως τεχνολογικός γραμματισμός. Ο σύγχρονος εργαζόμενος 

οφείλει να κατέχει ένα πακέτο από δεξιότητες τις οποίες μπορεί να θέσει σε εφαρμογή 

σε κλάδους όπως οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, οι οικονομικές επιστήμες 

και η τέχνη. Σε άρθρο της Wing (2006) αυτό το σύνολο ικανοτήτων ονομάστηκε 

Υπολογιστική Σκέψη (Wing, 2006). 

 

2.4.1. Έννοιες και Ορισμοί Υπολογιστικής Σκέψης   

Για την Υπολογιστική Σκέψη (ΥΣ), δεν έχει βρεθεί ακόμα ένας ορισμός για τον οποίο 

θα υπάρχει η σύμφωνη γνώμη όλων ή έστω πολλών. H υπολογιστική σκέψη είναι ένα 

σύνολο μεθόδων επίλυσης προβλημάτων που αφορούν την διαμόρφωση ενός 

προβλήματος και εκφράζουν τις λύσεις της με τρόπο που ένας υπολογιστής ή ένας 

άνθρωπος μπορεί να τις εκτελέσει αποτελεσματικά (Wing, 2014). Περιλαμβάνει 

ικανότητες και τεχνικές για: 

1. τον σχεδιασμό συστημάτων που κάνει τους υπολογιστές να εκτελούν εργασίες 

για τον άνθρωπο 

2. την μετάφραση των καθημερινών ενεργειών σε ένα σύνολο πληροφοριακών 

διαδικασιών (Denning & Tedre, 2019) 

Η υπολογιστική σκέψη, δεν αφορά μόνο όσους ασχολούνται με τον κλάδο της 

τεχνολογίας, αλλά και αυτούς των υπόλοιπων επιστημών. Πρέπει λοιπόν στις 

θεμελιώδεις δεξιότητες των νέων, όπως η εκμάθηση της αλφαβήτας, τα μαθηματικά και 
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η ιστορία, να προστεθεί και η υπολογιστική σκέψη (Wing, 2006). Η ΥΣ αναφέρεται 

στην κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, στην επίλυση προβλημάτων και στο 

σχεδιασμό συστημάτων. Επιπλέον, περιλαμβάνει ποικίλα εργαλεία που καθρεπτίζουν 

το πεδίο δράσης του κλάδου των υπολογιστών (Wing, 2006). Ο Denning (2011) 

αναφέρει στον ορισμό του τις πληροφοριακές διαδικασίες και την επίλυση 

προβλημάτων ως αλγορίθμους, ενώ ο Guzdial (2008) αναφέρει ότι η ΥΣ είναι ένας 

τρόπος για αντιληφθούμε καλύτερα τον τρόπο σκέψης σε σχέση με τους υπολογιστές.  

Βάση των ορισμών που αναφέρθηκαν, φαίνεται η σημαντικότητα της ΥΣ και η εξίσωσή 

της με την γραφή και την ανάγνωση. Είναι μια καινούρια διαδικασία που βοηθάει στην 

μετατροπή ενός απλού ή και πιο σύνθετου προβλήματος να μεταφραστεί μέσω ενός 

αλγόριθμου για να μπορέσει στην συνέχεια να λυθεί από ένα ηλεκτρονικό σύστημα. 

Σήμερα όλοι θα πρέπει να αναπτύξουν αυτή την δεξιότητα, και ιδιαίτερα η νέα γενιά 

που θα ζήσει σε μία κοινωνία που θα βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. 

 

2.4.2. Ιστορία Υπολογιστικής Σκέψης   

Η ΥΣ συνδέεται με την γνώση εδώ και αρκετά χρόνια. Στην πραγματικότητα, αυτό 

ήταν που οδήγησε στο σχεδιασμό ηλεκτρονικών υπολογιστών πριν από 80 χρόνια, όταν 

ο Alan Turing πρότεινε ότι εάν οι σκέψεις (δηλαδή πληροφορίες) μπορούν να 

χωριστούν σε απλά κατασκευάσματα και βήματα, τότε οι μηχανές μπορούν να κάνουν 

αυτά τα απλά βήματα με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί και το ανθρώπινο μυαλό (Yaşar, 

2018). Η ΥΣ θεωρείται ότι ξεκίνησε από την δεκαετία του ’50 αλλά ήρθε στο 

προσκήνιο το 2006 με το άρθρο της Wing (2006) που πρότεινε να αναγνωριστεί η ΥΣ 

ως βασική ικανότητα των επιστημών όλων των κλάδων, δίνοντας έμφαση στην 

ενσωμάτωση των υπολογιστικών ιδεών στα σχολικά μαθήματα. 

 

2.4.3. Σημασία Υπολογιστικής Σκέψης   

Από τα παραπάνω αρχίζει ήδη να τονίζεται η σημαντικότητα της ΥΣ. Αφορά την σκέψη 

σε πολλαπλά επίπεδα αφαίρεσης και όχι στον προγραμματισμό. Είναι μια απαραίτητη 

πλέον δεξιότητα που κάθε άνθρωπος της σημερινής κοινωνίας πρέπει να κατέχει και 

δεν αποτελεί μια μηχανική λειτουργία. Δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι απώτερος στόχος 

είναι να μετατραπεί η ανθρώπινη σκέψη σε μηχανική, αντιθέτως είναι να παρέχει 

λύσεις σε ανθρώπινα προβλήματα. Για να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που 

προκύπτουν από τα υπολογιστικά συστήματα που αλληλοεπιδρούν με τον πραγματικό 
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κόσμο, απαιτείται ο συνδυασμός μηχανικής και μαθηματικής σκέψης. Όλες οι 

επιστήμες επηρεάζουν την ζωή μας. Έτσι ο άνθρωπος επηρεάζεται και από την 

επιστήμη των υπολογιστών, από την αλληλοεπίδραση με άλλους ανθρώπους μέχρι και 

την επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Πλέον η τεχνολογία είναι μέρος της κοινωνίας, 

επομένως για να υπάρχει κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη πρέπει όλοι να έχουν τις 

βασικές ψηφιακές δεξιότητές. Από τις επιχειρήσεις που χρειάζονται καταξιωμένους 

επαγγελματίες με σωστή εκπαίδευση και κατάρτιση, μέχρι και τις ίδιες τις εταιρείες για 

να μπορέσουν να επιβιώσουν στο ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον (Wing, 

2006).  

Η υπολογιστική σκέψη υπάρχει σε προγράμματα σπουδών όχι μόνο υπολογιστών αλλά 

και άλλων επιστημονικών κλάδων. Δεν είναι απλά η χρήση τεχνολογίας και 

υπολογιστών αλλά πολλά παραπάνω. Είναι μια καινούρια φιλοσοφία αντιμετώπισης 

των προκλήσεων της κοινωνίας ειδικότερα τα προσεχή έτη. Παρόλα αυτά, πρέπει να 

σημειωθεί ότι για το τι περιλαμβάνει η υπολογιστική σκέψη, δεν υπάρχει απόλυτη 

σύγκλιση απόψεων. Ακόμα μικρότερη είναι η σύγκλιση των απόψεων σχετικά με τις 

μεθόδους και τις στρατηγικές για την ανάπτυξη της ΥΣ στους μαθητές. Είναι 

αδιαμφισβήτητο όμως ότι η Υ.Σ. δεν είναι αποκλειστικό πλεονέκτημα της 

Πληροφορικής. Τα κύρια χαρακτηριστικά της ΥΣ, όπως η συλλογή δεδομένων, δεν 

χρησιμοποιούνται μόνο στην επιστήμη των υπολογιστών αλλά σε οποιαδήποτε 

επιστημονικό τομέα. Βαρύτητα δίνεται όχι μόνο στην ποιότητα των γνώσεων αλλά και 

στον τρόπο εκμάθησης.  Η τεχνολογία είναι μέσο ανάπτυξης της ΥΣ. Συγκεκριμένα, 

στον τομέα της Πληροφορικής οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν την Υπολογιστική 

Σκέψη με την συμμετοχή τους σε δραστηριότητες (Lee et al., 2011). 

 

2.4.4. Προβλήματα και Αξιολόγηση Υπολογιστικής σκέψης 

Η ιδέα της προσθήκης υπολογιστικής σκέψης στην αναλυτική ικανότητα ενός παιδιού 

υπάρχει τα τελευταία 40 χρόνια, όμως η πρόσφατη παρουσίασή της ως «σύνολο 

στάσεων και δεξιοτήτων» για όλους βοήθησε να διαδοθεί σε όλο τον κόσμο. Το 

πρόβλημα που υπάρχει, αν και όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να ενσωματωθεί η ΥΣ στα 

σχολεία, είναι με ποιον τρόπο θα μπορέσει να ενσωματωθεί στο ήδη υπάρχον 

εκπαιδευτικό σύστημα. Πολλοί εκπαιδευτικοί που υποστήριξαν αρχικά την ιδέα της 

διδασκαλίας των δεξιοτήτων ΥΣ σε όλους είναι πλέον επιφυλακτικοί. Οι 

προβληματισμοί που τέθηκαν περιλαμβάνουν τον ορισμό, τις μεθόδους μέτρησης, τις 

γνωστικές πτυχές και την καθολική αξία της ΥΣ (Denning, 2017). Όπως έχει ήδη 
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αναφερθεί δεν υπάρχει ένας κοινός αποδεκτός ορισμός αλλά κάθε ερευνητής έχει 

διατυπώσει διαφορετικούς ορισμούς (Wing, 2014). Σχετικά με το δεύτερο πρόβλημα 

που αναφέρθηκε, η μέτρηση μπορεί να είναι ποσοτική και ποιοτική. Η ποσοτική μπορεί 

να έχει έρευνες με δεδομένα πριν και μετά το μάθημα, τεστ, ποσοστά επιτυχίας και 

ποσοστά αποφοίτησης. Τα ποιοτικά μπορεί να είναι συνεντεύξεις, παρατηρήσεις στην 

τάξη και υπολογιστικά αντικείμενα. Ένας ακόμα προβληματισμός σχετικά με την ΥΣ 

αποτελεί ο διαχωρισμός της από τις ηλεκτρονικές συσκευές. Οι δεξιότητες που 

αφορούν την ΥΣ σχετίζονται με την επίλυση προβλημάτων που σκοπό έχουν να 

προετοιμάσουν τους αυριανούς προγραμματιστές. Η έλλειψη τέτοιου διαχωρισμού 

συνεχίζει να μας εμποδίζει από το να συλλάβουμε τη γνωστική ουσία της ΥΣ  (Grover 

& Pea, 2013).  

Τέλος, η αξιολόγηση της ΥΣ μέσα από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι επίσης ένα 

ζήτημα που πρέπει να επισημανθεί. Μια λύση για την αξιολόγησης της ανάπτυξης της 

υπολογιστικής σκέψης των μαθητών είναι να γίνει με βάση τις τρεις προσεγγίσεις.  

 Προσωπικό αρχείο έργων 

 Συνέντευξη σχετικά με την δημιουργία έργων, ποιες είναι οι καλύτερες 

επιλογές και πρακτικές, ακόμα και τα ενδιαφέροντα και οι κλίσεις τους 

 Παρουσίαση σεναρίων και άσκηση κριτικής, διόρθωση λαθών και 

διεύρυνση των σεναρίων (Grover & Pea, 2013) 

 

2.5. Εφαρμογές Υπολογιστικής σκέψης στην εκπαίδευση 

Πολλές χώρες έχουν εντάξει την ΥΣ στα εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών. Το 

Ηνωμένο Βασίλειο έχει ΥΣ στα προγράμματα σπουδών από το 2012. Στις ΗΠΑ 

δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα ‘Computer Science for All’ , δηλαδή πληροφορική για 

όλους για να εφοδιάσει την νέα γενιά μαθητών με την απαραίτητη μόρφωση που 

χρειάζεται για να ανθίσουν στην ψηφιακή οικονομία (CSforALL, 2018.). 

Ο Ψυχάρης (2015) αναφέρει ότι η εισαγωγή της επιστήμης των Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών στη εκπαίδευση έχει ήδη αρχίσει. Η ένταξη αυτή ξεκινάει από την 

εισαγωγή της υπολογιστικής σκέψης στα σχολεία. Με την εισαγωγή της ΥΣ γίνεται η 

ένταξη των μαθητών στο πεδίο της επιστήμης των υπολογιστών μέσω άλλων 

μαθημάτων, όπως τα μαθηματικά και η φυσική. Επιπλέον, εκτός από την υπολογιστική 

επιστήμη, γίνεται αναφορά και στην χρήση του υπολογιστικού πειράματος, που κινείται 

στην ίδια λογική με το φυσικό πείραμα. Επιπροσθέτως, η χρήση του STEM προτείνεται 

για να αναπτυχθεί ο «Υπολογιστικός» τρόπος σκέψης. Οι Μαυρουδή et al (2014) 



 11 

επίσης αναφέρθηκαν σε αυτό το θέμα, υποστηρίζοντας ότι η υπολογιστική σκέψη έχει 

οδηγήσει διάφορους επιστημονικούς φορείς να δημιουργήσουν έργα που σκοπό έχουν 

την ενσωμάτωση της ΥΣ στην εκπαίδευση. 

Μερικές από τις πρωτοβουλίες ένταξης ΥΣ σε προγράμματα σπουδών που πρέπει αν 

αναφερθούν είναι: το Κέντρο ΥΣ του Carnegie Mellon (Center of Computational 

Thinking, Carnegie Mellon), το κέντρο για τη Διερεύνηση της ΥΣ της Google (Google 

– Exploring Computational Thinking), το αντίστοιχο κέντρο του CSTA (CSTA 

Computational Thinking Task Force), δηλαδή ομάδα δράσης υπολογιστικής σκέψης 

καθώς και ο ιστότοπος του Computer Science Unplugged. Σκοπός του τελευταίου είναι 

η εξοικείωση των μαθητών με τον κλάδο της επιστήμης των υπολογιστών, ακόμα και 

χωρίς προηγουμένη σχετική γνώση, που ξεκίνησε από τη Νέα Ζηλανδία και πιο 

συγκεκριμένα από το Πανεπιστήμιο του Καντέρμπερι (Μαυρουδή et al., 2014). 

 

2.6. STEM 

Το ακρωνύμιο STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) δηλαδή 

(Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά) εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 

2001 στις ΗΠΑ και αναφέρεται στην σχεδίαση διδασκαλίας των συγκεκριμένων 

επιμέρους τομέων που αναφέρθηκαν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Αποτελεί 

τη σύγχρονη προσέγγιση στην εκπαιδευτική διαδικασία στον κλάδο των φυσικών 

επιστημών και των μαθηματικών. Με αυτόν τον τρόπο εισάγονται στην εκπαίδευση οι 

Τεχνολογίες και η επιστήμη των Μηχανικών, που αποτελούν μέσα αλληλεπίδρασης του 

ανθρώπου με το περιβάλλον του αλλά και με ολόκληρο το σύμπαν (STEM+ARTS: 

Ρομποτική-Επιστήμες-Τέχνες).  

Η εκπαίδευση STEM μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, την 

προσέγγιση περιεχομένου και την προσέγγιση ενσωμάτωσης. Η προσέγγιση 

εκπαίδευσης με βάση το περιεχόμενο (Moore, 2008) «επικεντρώνεται στη συγχώνευση 

των πεδίων περιεχομένου σε μια ενιαία δραστηριότητα ή ενότητα και δίνει έμφαση στις 

"μεγάλες ιδέες" από πολλές περιοχές περιεχομένου». Σε αυτή τη μεγάλη ιδέα, η 

επιστήμη εφαρμοσμένης μηχανικής υλοποιείται μέσω του σχεδιασμού μηχανικής και 

της ανάπτυξης. Οι μαθητές θα πρέπει να προσομοιώσουν το μοντέλο (η προσομοίωση 

λειτουργεί ως λειτουργικό μοντέλο) και μπορούν να συγκρίνουν τα αποτελέσματα με 

γνωστά δεδομένα. Συλλέγουν τα δεδομένα και κάνουν τις βελτιώσεις για να 

προσαρμόσουν τις μεταβλητές του μοντέλου, ώστε να συμφωνεί με τη φόρμα 

δεδομένων το φυσικό πείραμα. Η όλη διαδικασία είναι μια τυπική μέθοδος σχεδιασμού 
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μηχανικής, σε συμφωνία με τη STEM προσέγγιση περιεχομένου. Αυτή η διαδικασία 

μπορεί να εφαρμοστεί είτε χρησιμοποιώντας το υπολογιστικό πείραμα με την χρήση 

υπολογιστών ή χωρίς. Από την άλλη, στο πλαίσιο της προσέγγισης ενσωμάτωσης, 

μπορεί κατά την διάρκειας ενός μαθήματος να δίνεται έμφαση στο περιεχόμενο εννοιών 

από άλλους κλάδους, ώστε να κάνουν το περιεχόμενο πιο σχετικό. Για παράδειγμα, ο 

εκπαιδευτής διδάσκει αλγόριθμους και στη συνέχεια ζητά από μαθητές μηχανικής να 

επισκεφθούν διαφορετικά δίκτυα και να σημειώσουν τον χρόνο απόκρισης σε ένα 

δίκτυο με διαφορετικό αριθμό κόμβων (Moore, 2008). 

 

2.7. Φυσικός Υπολογισμός (Physical Computing) 

Ο φυσικός υπολογισμός θεωρείται η σύνδεση μεταξύ των υπολογιστών με τον φυσικό 

κόσμο (Martinez & Stager, 2013). Συνδυάζει ψηφιακά στοιχεία με πραγματικές 

καταστάσεις μέσω της δημιουργίας μιας διεπαφής μεταξύ του φυσικού κόσμου και του 

εικονικού κόσμου του υπολογιστή (Schulz & Pinkwart, 2015). Στο πλαίσιο της 

εκπαίδευσης της επιστήμης των υπολογιστών, το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας 

επικεντρώνεται στον προγραμματισμό (Qiu et al., 2013). Η φυσική πληροφορική 

μπορεί να εφαρμοστεί στην επιστήμη των υπολογιστών με δύο τρόπους: είτε για να 

διδάξει έννοιες της επιστήμης των υπολογιστών που χρησιμοποιούν τη φυσική 

πληροφορική, είτε να χρησιμοποιηθεί επιλεκτικά η φυσική πληροφορική ως σημείο 

εισόδου σε διαφορετικούς θεματικούς τομείς της επιστήμης των υπολογιστών 

(Przybylla & Romeike, 2014). Με τον φυσικό υπολογισμό ο μαθητής μπορεί να 

αλληλοεπιδράσει σε φυσικό περιβάλλον και να αντιληφθεί τις αλλαγές του μοντέλου.  

Το επιχείρημα είναι ότι ο φυσικός υπολογιστής συνδέεται έντονα με τις διαστάσεις της 

ΥΣ, δηλαδή: αφαίρεση, αλγοριθμική σκέψη, αυτοματοποίηση, αποσύνθεση, εντοπισμός 

σφαλμάτων και γενίκευση (Ψυχάρης & Κοτζαμπασάκη, 2019).  

 

2.8. Υπολογιστική Επιστήμη 

2.8.1. Ορισμοί Υπολογιστικής Επιστήμης  

Μια ακόμη έννοια που πρέπει να παρουσιαστεί είναι αυτή της Υπολογιστικής 

Επιστήμης (ΥΕ). Η υπολογιστική επιστήμη έχει εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια και 

βασίζεται στον τρόπο σκέψης της υπολογιστικής σκέψης. Αυτό σημαίνει ότι 

χρησιμοποιεί τις υπολογιστικές δυνατότητες που είναι απαραίτητες για την αντίληψη 

των προβλημάτων και την εύρεση λύσεων για αυτές. Η Υπολογιστική Επιστήμη, 
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σύμφωνα με τους Yasar & Landau (2003), είναι ο συνδυασμός διεπιστημονικών 

κλάδων, υπολογιστικών τεχνικών, εργαλείων και γνώσεων. Ο συνδυασμός αυτών 

απαιτείται για να επιλυθούν σύγχρονα προβλήματα στους επιστημονικούς κλάδους. 

Κάποιες φορές μπορεί να σημαίνει την δημιουργία προσομοιώσεων ή και την ανάπτυξη 

ικανοτήτων και μέσων που είναι απαραίτητα. Επίσης, η ΥΕ,  όπως αναφέρει ο Ψυχάρης 

(2009), περικλείει τρεις περιοχές: 

 τη μοντελοποίηση των φαινομένων με μαθηματικό τρόπο,  

 τις αριθμητικές μεθόδους για επιστημονικούς υπολογισμούς  

 την επιστημονική οπτικοποίηση. 

Σύμφωνα με τους Yasar & Landau (2003), όπως φαίνεται και στη παρακάτω εικόνα, 

στο αριστερό σχήμα η ΥΕ απεικονίζεται ως η τομή μεταξύ εφαρμοσμένης φυσικής, 

εφαρμογών των μαθηματικών και της επιστήμης των υπολογιστών. Στην συνέχεια αυτό 

αλλάζει, και όπως φαίνεται στο δεξί σχήμα η ΥΕ παύει να είναι η τομή των τριών και 

γίνεται πλέον νέος κλάδος, που όμως περιλαμβάνει και τα 3 επιστημονικά πεδία. Έχει 

αποκτήσει βέβαια τα δικά της εργαλεία, για αυτό άλλωστε και δημιουργήθηκε ως νέος 

κλάδος. Οι μαθητές λοιπόν, κατανοώντας την επιστημονική σκέψη, μπορούν να 

συνδυάσουν και τα υπόλοιπα επιστημονικά πεδία και να έχουν όλες τις απαραίτητες 

γνώσεις για να αναδειχθούν στην ψηφιακή κοινωνία.  

 

 

Εικόνα 1: Υπολογιστική Επιστήμη (Yasar & Landau, 2003) 

 

Για την επίλυση προβλημάτων στο τομέα της επιστήμης, της εκπαίδευσης και της 

διδακτικής/παιδαγωγικής απαιτείται ο συνδυασμός υπολογιστικών τεχνικών, γνώσεων 

και εργαλείων. Τα κύρια στοιχεία της Υπολογιστικής Επιστήμης είναι οι επιστημονικές 
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τεχνικές, τα εργαλεία και ο τρόπος χρήσης αυτών, τα οποία χρησιμοποιούνται για την 

επίλυση προβλημάτων σε διάφορα γνωστικά πεδία (Yasar & Landau, 2003). Η 

υπολογιστική επιστήμη θεωρείται ως ένα γνωστικό αντικείμενο. Όταν ξεκίνησε, πριν 

περίπου τριάντα χρόνια, προήλθε από τη Υπολογιστική Φυσική, στην συνέχεια όμως  

δημιουργήθηκε ως νέα γνωστική περιοχή.(Ψυχάρης et al. 2018) 

 

2.8.2. Προσέγγιση 

Σύμφωνα με τους Hockney &  Eastwood (1988) ο τρόπος για να εξηγηθεί καλύτερα η 

υπολογιστική επιστήμη  είναι μέσω μιας επιστημονικής έρευνας. Πρέπει να 

δημιουργηθεί ένα μαθηματικό μοντέλο μέσα στο οποίο ενσωματώνονται εξισώσεις με 

διακριτή αλγεβρική μορφή. Με αυτές τις εξισώσεις δημιουργείται ένα μοντέλο 

εξομοίωσης. Οι εξισώσεις είναι ουσιαστικά οι εντολές που θα τρέξει ο υπολογιστής και 

βοηθούν ώστε από το υπολογιστικό πείραμα να προκύψει ένα μοντέλο φυσικού 

συστήματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί.  (Hockney &  Eastwood, 1988) 

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, το 2005 δημιούργησε την επιτροπή “The President’s 

Information Technology Advisory Committee (PITAC)” για να γίνει η εισαγωγή του 

STEM στην Εκπαίδευση. Ο λόγος που συνέβη αυτό είναι γιατί αξιολογεί την ΥΕ ως 

ένα ταχέως αναπτυσσόμενο πεδίο με πολλές δυνατότητες που πρέπει να χρησιμοποιηθεί 

(Παλιούρας, 2016). 

 

2.8.3. Χαρακτηριστικά Υπολογιστικής Επιστήμης 

Η Υπολογιστική Επιστήμη είναι η επιτομή των προγραμματιστικών μοντέλων και των 

μαθηματικών συνδυασμών όπου χρησιμοποιούνται οι υπολογισμοί  υψηλού επιπέδου 

(Shiflet & Shiflet 2014). 

Η ΥΕ αποτελείται από τις παρακάτω διαστάσεις:  

1. Την μαθηματική ανάλυση όπου χρησιμοποιούνται οι αλγοριθμικές εξισώσεις 

για να υλοποιηθούν στην συνέχεια σε γλώσσα προγραμματισμού. 

2. Την επιστήμη των υπολογιστών για την ανάπτυξη πιο βελτιωμένων συστημάτων 

διαδικτύου και διαχείρισης δεδομένων.  

3. Την επιστήμη που παρέχει τις εξισώσεις (όπως μαθηματικά και μηχανική) και 

το μοντέλο που  προκύπτει προς επεξεργασιά. (Ψυχάρης et al. 2018) 
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2.9. Περίληψη 

Συνοψίζοντας, φαίνεται ότι οι βασικές έννοιες που πρέπει να γίνουν κατανοητές από 

τους μαθητές είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Ρομποτική και η Υπολογιστική Σκέψη. Η 

τεχνητή νοημοσύνη έχει σαν κύρια χαρακτηριστικά την αυτοματοποίηση της 

επαναληπτικής μάθησης και την ανακάλυψη μέσω δεδομένων,. Επιπλέον αναλύεται η 

έννοια της ρομποτικής καθώς σχετίζεται άμεσα με τη τεχνητή νοημοσύνη και έχει 

ποικίλες εφαρμογές στην βιομηχανία και την καθημερινότητα. Η υπολογιστική σκέψη 

είναι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι πρέπει να λειτουργούν, ώστε να μπορούν να 

προσομοιώνουν τις καθημερινές δραστηριότητες, με τρόπο τέτοιο που να μπορεί να 

γίνει κατανοητός από έναν υπολογιστή. Ακόμα, περιγράφονται έννοιες όπως το STEM, 

ο φυσικός υπολογισμός και η υπολογιστική επιστήμη οι οποίες μπορούν να 

δημιουργήσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των απαραίτητων εννοιών για να 

μπορέσουν στην συνέχεια να γίνουν κατανοητές οι δεξιότητες της τεχνητής 

νοημοσύνης που θα παρουσιαστούν.  
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3. Μεθοδολογία 

3.1. Εισαγωγή 

Η μελέτη αυτή έχει δύο κύριους σκοπούς. Ο πρώτος είναι να επισημανθεί η όλο και 

αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Αναφέρεται στην πρόοδο και τα 

προβλήματα της κοινωνίας σε σχέση με την ολοένα και μεγαλύτερη επιρροή της. Ο 

δεύτερος στόχος είναι να γίνει αναφορά στις ψηφιακές δεξιότητες που πρέπει να 

αποκτήσουν οι μαθητές για να επιβιώσουν σε μια τέτοια κοινωνία. Αυτή η μελέτη 

αποτελεί μια βιβλιογραφική εργασία, καθώς συνοψίζει ποικίλες βιβλιογραφικές 

αναφορές και μελέτες προκειμένου να μελετηθεί το κυρίως αντικείμενο.  

 

3.2. Μεθοδολογία Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

Προκειμένου να διεξαχθεί η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας χρησιμοποιήθηκε 

μεθοδολογία ανασκόπησης βιβλιογραφίας. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτή 

που προτείνεται από τους Webster and Watson (2002). Η βιβλιογραφική ανασκόπηση, 

είναι επικεντρωμένη στην έννοια όπου δημιουργείται ένας πίνακας γνωστός και ως 

«concept matrix», όπου για κάθε έννοια που αναγνωρίζεται, παρατίθενται οι σχετικοί 

συγγραφείς που έχουν αναφερθεί σε αυτήν την έννοια. Σκοπός επίσης δεν είναι να 

ασκηθεί κριτική αλλά να γίνει μια συγκριτική παράθεση των δεδομένων  

 

3.2.1. Εντοπισμός σχετικής βιβλιογραφίας 

Σύμφωνα με τους Webster and Watson (2002), γίνεται πρώτα αναζήτηση της σχετικής 

βιβλιογραφίας σε άρθρα και περιοδικά, αλλά και συνέδρια. Τα σημαντικότερα άρθρα 

βρίσκονται στα πιο σημαντικά περιοδικά, επομένως η αναζήτηση ξεκινάει συνήθως από 

εκεί. Για να είναι όμως επιτυχημένος αυτός ο τρόπος, πρέπει πρώτα να γίνει αναζήτηση 

στον πίνακα περιεχομένων των περιοδικών, ώστε να εντοπιστούν λέξεις κλειδιά και να 

είναι πιο σίγουρο ότι έχουν εντοπιστεί σχετικά άρθρα. Είναι ξεκάθαρο ότι το πεδίο των 

πληροφορικών συστημάτων, αλλά και της συγκεκριμένης εργασίας, είναι ευρύ και 

περιλαμβάνει και άλλους κλάδους, όπως για παράδειγμα της εκπαίδευσης. Στην 

περίπτωση της συγκεκριμένης διπλωματικής χρησιμοποιήθηκε η επιστημονική βάση 

δεδομένων Scopus. https://www.scopus.com/.. Το δεύτερο βήμα, είναι από τα άρθρα 

που έχουν ήδη συλλεχθεί, να γίνει αναζήτηση στις παραπομπές αυτών. Με τις 

https://www.scopus.com/
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παραπομπές, γίνεται επιστροφή ουσιαστικά στο πρώτο βήμα όπου και ακολουθείται η 

ίδια διαδικασία. Στην συνέχεια πραγματοποιείται αναζήτηση με τις λέξεις κλειδιά που 

έχουν συλλεχθεί. Φυσικά πάντα θα υπάρχουν σχετικά άρθρα που θα έχουν παραληφθεί 

αλλά αυτά που έχουν συλλεχθεί αποτέλεσαν την βάση για την ολοκλήρωση αυτής της 

εργασίας. Σχετικά με τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την εργασία έγινε 

αναζήτηση τόσο στο scopus όσο και στο διαδίκτυο. Για την τεχνητή νοημοσύνη, στο 

διαδίκτυο, με την αναζήτηση “γιατί είναι σημαντική τεχνητή νοημοσύνη” προέκυψαν 

διάφορα άρθρα από τα οποία χρησιμοποιήθηκε το Business Analytics (2017), ενώ με το 

“AI essential skills” προέκυψαν τα άρθρα του Vasquez J., Pluralsight, ACTON A., 

(2017) και του Adcock (2020). Επιπλέον με το “AI skills for children” προέκυψε η 

μελέτη της Unicef, (2020). Στο scopus από την άλλη, με τις λέξεις κλειδιά “AI students 

skills” για τα έτη 2018-2020 από τα 165 αποτελέσματα που προέκυψαν 

χρησιμοποιήθηκαν των How & Hung, (2019), Gama et al., (2018) και Korepin et al. 

(2020). Από ένα άρθρο, το οποίο τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε, μελετήθηκε η 

βιβλιογραφία και τελικά χρησιμοποιήθηκαν τα άρθρα των Ali et al. (2019), Touretzky 

et al (2019b), Touretzky et al (2019), Williams et al (2019), Wollowski et al. (2016), 

Torrey (2012), Parsons, S. & Sklar, E. (2004), Hiner, J. (2017), Forbes (2019), Estevez, 

J. et al (2019), Kandlhofer, M. et al (2016), Bennett, B.T. (2017). Για την υπολογιστική 

σκέψη και την υπολογιστική επιστήμη έγινε αναζήτηση έγινε αναζήτηση με τις λέξεις – 

κλειδιά “Computational Thinking Digital Skill  Technology” και χρησιμοποιήθηκε το 

άρθρο των Barr D. et al (2011). Με την αναζήτηση με τους όρους “Υπολογιστική 

σκέψη, υπολογιστική επιστήμη, εκπαιδευτική ρομποτική” χρησιμοποιήθηκε το 

Παλιούρας (2016). Από την βιβλιογραφία αυτού χρησιμοποιήθηκαν και τα  Computer 

Science Teachers Association Association for Computing Machinery (2011), CSTA & 

ISTE (2009), Wing  (2006), Hockney & Eastwood (1988), Lee  et al (2011), Shiflet & 

Shiflet  (2014), Yasar & Landau (2003), Κοτίνη  & Τζελέπη  (2012), Μαυρούδη et al 

(2014), Ψυχάρης (2009), Psycharis (2015) και Barr & Stephenson (2011). Μετά από 

αυτά τα αποτελέσματα, έγινε αναζήτηση στο scopus με τους συγγραφείς αυτών των 

έργων για να γίνει εύρεση άλλων παρόμοιων και προέκυψαν και τα Psycharis & 

Kotzampasaki (2019), Ψυχάρης et al (2018) – 24 αποτελέσματα, Wing (2014)- 80 

αποτελέσματα. Ακόμα από την βιβλιογραφία, αυτών των έργων έγινε αναζήτηση και 

χρησιμοποιήθηκαν τα συγγράμματα των Selby & Woollard, (2013), Rugarcia et al 

(2000), Satchwell & Loepp, F (2002), Grover and Pea (2013) και  Guzdial (2008).  

Επιπλέον, στο scopus έγινε αναζήτηση με τις λέξεις κλειδιά “Computational Thinking 

Curriculum Educational Technology” για τις χρονιές 2016-2020 και από τα 
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αποτελέσματα που προέκυψαν χρησιμοποιήθηκε το άρθρο των Angeli Et al (2016). 

Ακόμα κατά την αναζήτηση με τις λέξεις κλειδιά “trouble with computational thinking” 

από τα 8 αποτελέσματα προέκυψε έργο του Denning  (2017). Στην συνέχεια με 

αναζήτηση για τον ίδιο συγγραφέα από τα 269 άρθρα, αποκλείστηκαν αρκετά λόγω του 

τίτλου, κάποια μετά την ανάγνωση της περίληψης και τελικά προέκυψαν και τα 

υπόλοιπα έργα που χρησιμοποιήθηκαν: Denning  & Tedre (2019), Denning (2009) και 

Denning (2011). Ακόμα έγινε αναζήτηση στο διαδίκτυο με όρο “STEM” και από εκεί 

χρησιμοποιήθηκε η σελίδα STEM AND ARTS, ενώ επίσης έγινε αναζήτηση με τον όρο 

“robotics” και χρησιμοποιήθηκε η πηγή της Britannica ενώ με την “ρομποτική” 

εμφανίστηκαν τα αποτελέσματα στην Wikipedia και της σελίδας της εκπαιδευτικής 

ρομποτικής. Επιπλέον, από τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την αναζήτηση με το 

“robots in medicine” χρησιμοποιήθηκαν τα Gyles (2019) και EIT Health & McKinsey 

(2020). Τέλος έγινε αναζήτηση στο scopus με τα “physical computing stem education” 

και από τα 75 αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκε το έργο των Schulz  & Pinkwart (2015).  

Στους παρακάτω πίνακες αναφέρονται οι κύριες έννοιες και οι συγγραφείς της 

βιβλιογραφίας που έχουν αναφερθεί σε αυτές τις έννοιες.  
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 Lee 

et al 

(20

11) 

Marti

nez 

& 

Stage

r 

(2013

) 

Moo

re, 

(200

8) 

Pars

ons 

& 

Skla

r 

(200

4) 

Ga

ma 

et al 

(20

18) 

Przyb

ylla 

& 

Rome

ike 

(2014

) 

Psych

aris 

(2015

) 

Psychari

s & 

Kotzamp

asaki  

(2019) 

Qiu 

et al 

(20

13) 

Ruga

rcia 

et al 

(2000

) 

Τεχνητή    X X      



 21 

Νοημοσ

ύνη 

Υπολογι

στική 

Σκέψη 

X      X   X 

Ρομποτι

κή 

   X       

Υπολογι

στική 

επιστήμ

η 

          

Φυσικός 

υπολογι

σμός 

 X    X  X X  

STEM   X        

Πίνακας 4: Martix εννοιών 

 

 Rus

sell 

& 

Nor

vig 

(200

9) 

SAS, 

Τεχνητ

ή 

νοημο

σύνη 

(AI) 

Satch

well 

& 

Loep

p 

(2002

) 

Selby 

& 

Wool

lard 

(2013

) 

Schul

z & 

Pink

wart  

(2015

) 

Shif

let 

& 

Shif

let 

(20

14) 

STE

M 

AN

D 

AR

TS, 

Τι 

είνα

ι το 

ste

m 

Tor

rey 

(20

12) 

 

Toure

tzky 

et al 

(2019

b) 

Toure

tzky 

et al 

(2019

) 

Τεχνητή 

Νοημοσ

ύνη 

X X      X 

 

X X 

Υπολογι

στική 

Σκέψη 

  X X  X     



 22 

Ρομποτι

κή 

          

Υπολογι

στική 

επιστήμ

η 

          

Φυσικός 

υπολογι

σμός 

    X      

STEM   X    X    

Πίνακας 5: Martix εννοιών 

 

 Uni

cef 

(20

20) 

Vasqu

ez J., 

Plurals

ight   

Web

ster  

& 

Wats

on 

(200

2) 

Wikipe

dia, 

Histor

y of 

robots 

Willi

ams 

et al 

(2019

) 

Win

g 

(20

06) 

Win

g 

(20

14) 

 

Wollo

wski et 

al 

(2016) 

Yas

ar 

(20

18) 

Yasa

r & 

Lan

dau 

(200

3) 

Τεχνητή 

Νοημοσ

ύνη 

X X   X   X   

Υπολογι

στική 

Σκέψη 

     X X  X  

Ρομποτικ

ή 

   X       

Υπολογι

στική 

επιστήμη 

         X 

Φυσικός 

υπολογισ

μός 

          

STEM           

Πίνακας 6: Martix εννοιών 



 23 

 

 

 Αθανασ

ιάδη 

(2019) 

 

Εκπαιδε

υτική 

Ρομποτι

κή 

Κοτί

νη & 

Τζελ

έπη 

(201

2) 

Μαυρο

ύδη et 

al 

(2014) 

Παλιο

ύρας  

(2016) 

 

Παπαιωά

ννου, 

(2019) 

Ψυχά

ρης, 

(2009

) 

 

Ψυχά

ρης et 

al 

(2018

) 

Τεχνητή 

Νοημοσύ

νη 

X        

Υπολογι

στική 

Σκέψη 

  χ χ  χ  X 

Ρομποτικ

ή 

 X       

Υπολογι

στική 

επιστήμη 

    χ  X X 

Φυσικός 

υπολογισ

μός 

        

STEM         

Πίνακας 7: Martix εννοιών 

 

3.3. Περίληψη 

Όπως προκύπτει από την μεθοδολογία, η δημιουργία μιας εργασίας πρέπει να γίνεται σε 

στάδια. Πρέπει να γίνεται αναλυτική έρευνα των σχετικών άρθρων που πράγματι 

βρίσκονται στο πεδίο εφαρμογής της μελέτης. Η εύρεσης νέων πηγών γίνεται με 

κυκλικό τρόπο, ανατρέχοντας στις παραπομπές και πάλι το ίδιο μέχρι πλέον να μην 

υπάρχουν νέες πηγές. Εκτός όμως από τον τρόπο εύρεσης των πηγών, σημασία έχει και 

η δομή. Η εργασία προτείνεται να  γίνεται με βάση τις έννοιες και όχι με βάση τον 

συγγραφέα. Για κάθε έννοια, θα αναφέρεται ο συγγραφέας. Τέλος, σημασία έχουν και ο 

τρόπος και ο χρόνος. Δεν επιδιώκεται να ασκηθεί σκληρή κριτική σε άλλα άρθρα παρά 
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μια συγκριτική παράθεση των δεδομένων. Ο χρόνος που προτείνεται είναι ο ενεστώτας 

για να προσδώσει την αμεσότητα τόσο στον αναγνώστη όσο και στις έννοιες.  
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4. Ανάλυση δεδομένων και ερμηνεία ευρημάτων 

4.1. Εισαγωγή 

Με σκοπό την χαρτογράφηση των δεξιοτήτων στην ενότητα αυτή αναλύονται οι 

ψηφιακές δεξιότητες, οι δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης και τεχνητής νοημοσύνης 

όπως αυτές καταγράφονται από τους ερευνητές στις αντίστοιχες μελέτες. Συγκεκριμένα 

στην ενότητα 4.2. καταγράφονται οι ψηφιακές δεξιότητες όπως αυτές έχουν τεθεί από 

την Commission και οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν από τα κράτη μέλη. Στα 

κεφάλαια 4.3 και 4.4 περιγράφεται η εκπαιδευτική διαδικασία για την απόκτηση 

ψηφιακών δεξιοτήτων και πραγματικά παραδείγματα. Τέλος. στο 4.5 και 4.6 αντίστοιχα 

αναλύονται οι δεξιότητες της υπολογιστικής σκέψης και της τεχνητής νοημοσύνης ενώ 

στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται σύγκριση των δεξιοτήτων ανάμεσα σε αυτές τις δύο 

έννοιες.  

 

4.2. Στόχοι Ψηφιακών δεξιοτήτων Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Η σημαντικότητα των ψηφιακών δεξιοτήτων γίνεται ακόμα εμφανέστερη, όταν 

τονίζεται  μέσα από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής ένωσης. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ανακοίνωσε την 1η Ιουλίου 2020 την ευρωπαϊκή ατζέντα δεξιοτήτων για τη 

βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ανθεκτικότητα η οποία 

θέτει στόχους για την  αναβάθμιση και βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων καθώς και 

την κατάρτιση σε νέες δεξιότητες,  για να επιτευχθούν μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. 

Η κρίση του κορονοϊού  έχει επισημάνει τη ανάγκη να υπάρχουν οι σωστές δεξιότητες 

στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων, ενώ τόνισε την ανάγκη ψηφιακών δεξιοτήτων 

σε πολλές πτυχές της καθημερινότητας των ατόμων και των εταιρειών. Ενώ η 

τηλεργασία και η εξ αποστάσεως μάθηση έχουν γίνει καθημερινότητα για εκατομμύρια 

ανθρώπους στην ΕΕ, παράλληλα αποκαλύφθηκαν οι περιορισμοί της τρέχουσας 

ψηφιακής ετοιμότητας. Το να έχει κανείς τις σωστές δεξιότητες σημαίνει ότι μπορεί να 

παραμείνει πιο εύκολα απασχολούμενος σε μια θέση εργασίας. Η Ατζέντα εισάγει μια 

εντελώς νέα δυναμική, επικεντρωμένη στην ικανότητα για δουλειά, σύμφωνα με την 

οποία οι βασικότερες δεξιότητες που θα χρειαστούν στο μέλλον είναι η τεχνητή 

νοημοσύνη και η ανάλυση μεγάλων δεδομένων. Η ατζέντα αυτή ζητάει από τα μέλη της 

ΕΕ μια συλλογική δράση και κοινή στρατηγική ώστε οι νέες δεξιότητες να μπορέσουν 

να χρησιμοποιηθούν και στην αγορά εργασίας. Μέσω του περιβάλλοντος και της δια 
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βίου μάθησης, θέτει συγκεκριμένους στόχους για τα επόμενα 5 χρόνια. Το κράτος, 

αλλά και οι ίδιες οι εταιρείες πρέπει να προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες για 

εκπαίδευση. Πλέον για να γίνει επιτυχώς μια δουλειά, χρειάζεται διαδικτυακές 

πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τη ζήτηση δεξιοτήτων, χρησιμοποιώντας 

ανάλυση δεδομένων. Ακολουθώντας μια νέα προσέγγιση μπορεί να γίνει η 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση πιο σύγχρονη και ελκυστική για όλους τους 

μαθητές, ευέλικτη και κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή. Τα ευρωπαϊκά ιδρύματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη μπορούν να αδράξουν την 

ευκαιρία και να συνάψουν μακροχρόνιες διεθνείς σχέσεις και να αναπτύξουν ένα 

βασικό σύνολο δεξιοτήτων για ερευνητές. Ένας εξίσου σημαντικός στόχος είναι η 

αύξηση αποφοίτων STEM και προώθηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Πέρα από την 

αγορά εργασίας, υποστηρίζεται και η μάθηση για όλους σε θέματα όπως ο 

γραμματισμός στα μέσα ενημέρωσης, οι πολιτικές ικανότητες και ο οικονομικός, 

περιβαλλοντικός και υγειονομικός γραμματισμός. Βασικό στοιχείο της ατζέντας 

δεξιοτήτων είναι ο πολύ ενισχυμένος προϋπολογισμός της ΕΕ που βοηθάει τα κράτη 

της ΕΕ και τους μη δημόσιους φορείς να επενδύσουν σε δεξιότητες (European Skills 

Agenda, 2020). 

 

 

Στόχοι 

2025 

Τωρινά 

επίπεδα 

Αύξηση 

(%) 

Συμμετοχή ενηλίκων  ηλικίας 25-64 σε 

εκμάθηση εντός 12 μηνών 
50% 38% (2016) +32(%) 

Συμμετοχή ενηλίκων  χαμηλών δυνατοτήτων 

ηλικίας 25-64 σε εκμάθηση εντός 12 μηνών 
30% 18%(2016) +67% 

Άνεργοι ηλικίας 25-64 με πρόσφατη 

εκπαιδευτική εμπειρία 
20% 11%(2019) +82% 

Άτομα ηλικίας 16-74 να έχουν τουλάχιστον 

βασικές ψηφιακές δεξιότητες 
70% 56% (2019) +25% 

Πίνακας 8: Εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων (European Skills Agenda, 2020) 

 

4.2.1. Μελλοντικοί Στόχοι εκπαίδευση   

Σύμφωνα με την Ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους στόχους μέχρι το 2025 

στην εκπαίδευση, προβλέπεται να δημιουργούν ευρωπαϊκά πρότυπα που θα βοηθήσουν 

στην αναγνώριση των αποτελεσμάτων μιας διαδικτυακής εκπαίδευσης. Στόχος είναι να 
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διασφαλιστεί ότι το δικαίωμα στην εκπαίδευση και την εξειδίκευση, γίνεται 

πραγματικότητα σε όλη την Ευρώπη προς όφελος όλων. Μία από τις προτάσεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η δημιουργία ατομικών λογαριασμών μάθησης. Πρόκειται 

για ατομικούς λογαριασμούς που τα άτομα θα χρησιμοποιούν για τα προγράμματα 

κατάρτισης. Μια ακόμα πρόταση, αφορά το μικρό – διαπιστευτήριο, το οποίο μπορεί να 

απονέμεται για την ολοκλήρωση ενός σύντομου μαθήματος ή μιας ενότητας. Τα 

ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να προσφέρουν μικρό-διαπιστευτήρια με 

επίσημο τρόπο σε ηλεκτρονική μορφή. Μπορούν να δίνονται είτε από δημόσιο είτε από 

ιδιωτικό οργανισμό ή από έναν σχετικό τομεακό ή εμπορικό οργανισμό. Η ίδια η 

επιτροπή θα αναπτύξει ευρωπαϊκά πρότυπα ώστε να μπορούν να εμπιστευθούν, να 

αναγνωριστούν και να χρησιμοποιηθούν σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας 

και τον ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης. Οι δεξιότητες που θα αποκτήσουν είναι 

χρήσιμες για φοιτητές και αποφοίτους, ιδίως για την ανάπτυξη μεταβιβάσιμων 

δεξιοτήτων που χρειάζονται οι μαθητές από όλους τους κλάδους για τη μελλοντική τους 

σταδιοδρομία 

Σε κρατικό επίπεδο, πάντα βέβαια σε σύμπραξη με τους αρμόδιους φορείς, μπορεί να 

πραγματοποιηθεί ο σχεδιασμός της νέας πραγματικότητας. Το κράτος οφείλει για 

παράδειγμα να παρέχει στους φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ένα 

επίπεδο αυτονομίας που τους επιτρέπει να αντιδρούν γρήγορα στις εξελίξεις της αγοράς 

εργασίας. Επίσης, η αύξηση της ψηφιακής ετοιμότητας των ιδρυμάτων επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και ο καθορισμός ενός συνόλου δεικτών και στόχων, θα 

επιτρέπουν τόσο την ποσοτική όσο και την ποιοτική παρακολούθηση των επιδόσεων 

των συστημάτων αυτών. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η επαγγελματική εκπαίδευση 

και κατάρτιση είναι ευέλικτη, προσαρμόζεται γρήγορα στις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας και παρέχει ευκαιρίες ποιότητας για νέους και ενήλικες με σκοπό να ενισχύσει 

τις ευκαιρίες για μάθηση και αύξηση της ευελιξίας της επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της ενθάρρυνσης των μορφωτικών και μη 

τυπικών μεθόδων μάθησης. (European Skills Agenda, 2020) 

 

4.3. Εκπαιδευτική διαδικασία 

Τα κύρια εργαλεία εκμάθησης του 21ου αιώνα είναι η επικοινωνία, η κριτική σκέψη, η 

συνεργασία και η δημιουργικότητα. Το πέμπτο στοιχείο θα μπορούσε να είναι η 

υπολογιστική σκέψη. Περιλαμβάνει εργαλεία που παράγουν μοντέλα και οπτικοποιούν 

δεδομένα. Η ΥΣ είναι εφαρμόσιμη σε κλάδους όπως η επιστήμη, η τεχνολογία, η 
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μηχανική, τα μαθηματικά αλλά και τις κοινωνικές επιστήμες. Οι μαθητές μπορούν να 

εμπλακούν σε δραστηριότητες όπως να αναγνωρίσουν μοτίβα στην γραμματική. 

Υπολογιστική σκέψη σημαίνει να σκέφτεσαι ή να λύνεις προβλήματα όπως ένας 

προγραμματιστής. Αναφέρεται στην διαδικασία που απαιτείται για να κατανοηθεί το 

πρόβλημα και να σχηματιστεί η λύση. Περιλαμβάνει λογική, αξιολόγηση, μοτίβα, 

αυτοματοποίηση και γενίκευση (Grover, 2018).  

Στην εκπαίδευση η ΥΣ πρέπει να είναι σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης κάθε 

παιδιού. Τα χαρακτηριστικά της μέσα στην εκπαίδευση είναι: 

 Χρήση αφαίρεσης και μοτίβων αναγνώρισης για την παρουσίαση του 

προβλήματος με νέους και διαφορετικούς τρόπους 

 Λογική οργάνωση και ανάλυση δεδομένων 

 Διαχωρισμός του προβλήματος σε μικρότερα μέρη 

 Προσέγγιση του προβλήματος χρησιμοποιώντας τεχνικές ΥΣ όπως η 

επανάληψη, συμβολική αναπαράσταση και λογικές λειτουργίες 

 Αναδιαμόρφωση του προβλήματος σε μια σειρά λογικών βημάτων (αλγοριθμική 

σκέψη) 

  Προσδιορισμός, εκτέλεση πιθανών τρόπων επίλυσης που σκοπό έχουν την 

υλοποίηση του αποτελεσματικότερου συνδυασμού βημάτων και πόρων 

 Γενίκευση του προβλήματος σε μεγαλύτερη γκάμα προβλημάτων 

Η τρέχουσα ενσωμάτωση της υπολογιστικής σκέψης στο πρόγραμμα σπουδών 

διατίθεται σε δύο μορφές: σε τάξεις επιστήμης υπολογιστών άμεσα ή μέσω της χρήσης 

των υπολογιστικών τεχνικών σκέψης σε άλλα θέματα. Οι εκπαιδευτικοί στους κλάδους 

της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών εστιάζουν στην 

υπολογιστική σκέψη, επιτρέπουν στους μαθητές να εξασκήσουν δεξιότητες επίλυσης 

προβλημάτων όπως μέσω της δοκιμής και του λάθους (Barr et al. 2011).  

Η ΥΣ είναι απαραίτητο εργαλείο για την ανάπτυξη ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων 

και την εύκολη κατανόηση των βασικών αρχών που αφορούν τον προγραμματισμό 

καθώς επίσης και την σημασία ενός καλά δομημένου και τεκμηριωμένου κώδικα. Ένας 

από τους κυριότερους λόγους για την απόκτηση ΥΣ θα μπορούσε να είναι μια 

μελλοντική καριέρα στον κλάδο της επιστήμης των υπολογιστών. Ένας ακόμα λόγος 

είναι η εξέλιξη των ικανοτήτων, για να γίνουν αντιληπτές οι βασικές έννοιες του 

προγραμματισμού. Επιπλέον, βοηθάει στην διαμόρφωση του γενικότερου τρόπου 

σκέψης. Αναπτύσσεται η υπολογιστική σκέψη με μεθόδους επίλυσης προβλημάτων και 

δημιουργείται ένας νέος τρόπος σκέψης μέσα από την συγγραφή με κώδικα 

(ECDL,2017). 
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Ο ορισμός της ΥΣ στο πλαίσιο σχεδιασμού και ανάπτυξης πολυμέσων τα οποία 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση ως μέσα εκμάθησης περιλαμβάνει τρεις  

διαστάσεις:  

 οι υπολογιστικές έννοιες όπως είναι οι τελεστές, οι δομές ακολουθίας, επιλογής 

και επανάληψης, η ταυτόχρονη εκτέλεση και τα δεδομένα 

 οι υπολογιστικές πρακτικές όπως η δοκιμή και η εκσφαλμάτωση, η αξιολόγηση 

και η ανατροφοδότηση, η επαναχρησιμοποίηση και ο συνδυασμός, η αφαίρεση 

και  η μοντελοποίηση 

 οι υπολογιστικές προοπτικές όπως οι δυνατότητες έκφρασης η συνεργασία και ο 

προβληματισμός ( Κοτίνη &Τζελέπη, 2012). 

Ένα παράδειγμα χρήσης της ΥΣ στην εκπαίδευση θα μπορούσε να είναι το παρακάτω. 

Οι μαθητές ξεκινούν να διεξάγουν πειράματα με ήδη υπάρχοντα μοντέλα, όπως να 

εκτελέσουν ένα πρόγραμμα ή να παίξουν ένα παιχνίδι στον υπολογιστή. Στην συνέχεια 

αφού έχουν αντιληφθεί  τον τρόπο λειτουργείας του, τροποποιούν το πρόγραμμα 

αυξάνοντας τη πολυπλοκότητα. Δημιουργούν δικά τους έργα με έλεγχο, ανάλυση και 

βελτιώσεις. Για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο πρέπει να έχουν αναπτυγμένα επίπεδα 

ανάλυσης και κατανόησης αφηρημένων εννοιών. Όταν οι μαθητές αναλαμβάνουν 

περισσότερες ευθύνες μαθαίνουν να είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις τους και αποκτούν 

αυτοπεποίθηση (Κοτίνη &Τζελέπη, 2012). 

Τα πεδία εφαρμογής για την ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης ποικίλουν. Είναι η  

μοντελοποίηση, η προσομοίωση, η ρομποτική και η ανάπτυξη παιχνιδιών. Στην  

μοντελοποίηση και την προσομοίωση οι μαθητές αρχίζουν από το αρχικό πρόβλημα. 

Αφού το αναλύσουν, στην συνέχεια κάνουν όλα τα απαραίτητα βήματα, τον σχεδιασμό 

και τον έλεγχο της τροποποίησης, ώστε να φτάσουν στο δικό τους μοντέλο. Στη 

συνέχεια μπορούν να το συγκρίνουν με αυτά των άλλων μαθητών. Από τα δεδομένα 

που έχουν συλλέξει πρέπει να ξεχωρίσουν αυτά που έχουν την μεγαλύτερη αξία. Στην 

συνέχεια, ελέγχουν κατά πόσο οι θεωρίες που έχουν αναφέρει έχουν αξία.  Ξεκινώντας 

από μια πραγματική κατάσταση, οι μαθητές αλλάζουν το μοντέλο τους κάνοντας 

προσθήκες και διορθώσεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Με αυτό τον τρόπο 

εξοικειώνονται με τις διαδικασίες της αναλυτικής, αφαιρετικής και αυτοματοποιημένης 

σκέψης (Κοτίνη &Τζελέπη, 2012). 

Στην ρομποτική οι μαθητές επιχειρούν να σχεδιάσουν μια μηχανή η οποία θα αντιδράει 

με συγκεκριμένο τρόπο κάτω από κάποιες προκαθορισμένες συνθήκες. Πρέπει να 

σκεφτούν και να αντιληφθούν τον τρόπο που αυτή η μηχανή αντιδρά στα δεδομένα που 

λαμβάνει. Έτσι οι μαθητές γνωρίζουν την έννοια της αυτοματοποίησης, με την 
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εκτέλεση του προγράμματός τους από την ρομποτική μηχανή.  Εξοικειώνονται με την 

διαδικασία της ανάλυσης όσο προσπαθούν να καταλάβουν αν οι ενέργειες πρέπει να 

κριθούν ως αξιόπιστες ή όχι. Αν η μηχανή δεν συμπεριφέρεται με τον τρόπο που πρέπει 

μπορεί να σημαίνει είτε ότι η αρχική ανάλυση δεν έγινε σωστά, είτε ότι στα 

προβλήματα που προέκυψαν, δεν δόθηκε η απαραίτητη σημασία κατά το στάδιο της 

αφαίρεσης. (Κοτίνη &Τζελέπη, 2012) 

Στον τομέα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης παιχνιδιών οι μαθητές ξεκινούν με το να 

αντιληφθούν το πρόβλημα και στην συνέχεια να μετατρέψουν τις έννοιες αυτές σε 

επιμέρους τμήματα κώδικα. Έτσι χρησιμοποιούν την αφαίρεση και την μοντελοποίηση. 

Στην συνέχεια, ορίζουν νέες μεθόδους, οι οποίες είναι κάτι παραπάνω από απλός 

συνδυασμός διαδοχικών εντολών. Απαιτούν από τους μαθητές ικανότητες όπως η 

κατανόηση των προγραμματιστικών δομών, της αναδρομής και της παράλληλης 

εκτέλεσης. Στην συνέχεια, πρέπει να αναλύσουν πόσο σωστές ήταν οι αναλύσεις που 

έκαναν με βάση τα κριτήρια που είχαν. Για να ενισχυθεί και η αναλυτική και κριτική 

τους ικανότητα, καλούνται να αξιολογήσουν όχι μόνα τα δικά τους έργα αλλά και αυτά 

των άλλων ομάδων (Κοτίνη &Τζελέπη, 2012). 

Οι κύριες έννοιες και ικανότητες της ΥΣ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες 

επιστήμες εκτός από τον κλάδο της πληροφορικής. Αυτές είναι οι παρακάτω: 

 Συλλογή δεδομένων: Είναι μια χρήσιμη ικανότητα για την εύρεση πηγών και 

δεδομένων, είτε αφορά φυσικές επιστήμες, όπως συλλογή δεδομένων για την 

εκτέλεση ενός πειράματος ή ενός προβλήματος, αλλά ακόμα και για τις 

γλωσσικές επιστήμες για την γλωσσική ανάλυση προτάσεων 

 Ανάλυση δεδομένων: Ανάλυση των δεδομένων που θα προκύψουν από το 

πρόβλημα ή το πείραμα αλλά και αναγνώριση τάσεων και μοτίβων στις 

κοινωνικές επιστήμες.  

 Αναπαράσταση δεδομένων: Η αναπαράσταση μπορεί να γίνει με ποικίλους 

τρόπους. Με την χρήστη δομών δεδομένων και ιστογραμμάτων στην επιστήμη 

των υπολογιστών και τον μαθηματικών. Στις κοινωνικές και φυσικές επιστήμες 

η αναπαράσταση μπορεί να γίνει με την σύνοψη των δεδομένων (ειδικά αν 

αφορά κάποιο πείραμα) και την απεικόνιση των μοτίβων.  

 Διάσπαση προβλήματος: Η ικανότητα αυτή είναι χρήσιμη για την δημιουργία 

περίληψης, ταξινόμησης ειδών και στην επιστήμη των υπολογιστών για τον 

ορισμό των αντικειμένων και των μεθόδων  
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 Αφαίρεση: Με την αφαίρεση γίνεται η δημιουργία των διαδικασιών και τον 

μοντέλων. Επίσης, στα μαθηματικά μπορεί να γίνει μελέτη των συναρτήσεων 

και αναγνώριση των σημαντικών πληροφοριών σε ένα πρόβλημα.  

 Αλγόριθμοι και διαδικασίες: Αποτελεί την συγγραφή οδηγιών, την εκτέλεση 

μιας πειραματικής διαδικασίας και την υλοποίηση ενός αλγόριθμου. 

 Αυτοματοποίηση: Χρήση εργαλείων όμως excel και python.  

 Παραλληλοποίηση:  Παράλληλος προγραμματισμός διαδικασιών και 

ταυτόχρονη εκτέλεση πειραμάτων 

 Προσομοίωση: Αναπαράσταση μιας ιστορίας, προσομοίωση διαδικασίας 

εξυπηρέτησης πελατών ακόμα και animation  (CSTA & ISTE, 2009). 

 

4.3.1. Η Υπολογιστική Σκέψη στην εκπαίδευση 

Η εισαγωγή της ΥΣ στην εκπαίδευση είναι πλέον βέβαιο ότι θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί. Πρέπει όμως να υπάρχει ένα σαφές πλάνο για τον τρόπο 

ενσωμάτωσής της στην εκπαίδευση ανάλογα με τις δυνατότητες των μαθητών βάση της 

βαθμίδας στην οποία βρίσκονται. Για την επιστήμη των Υπολογιστών ο διαχωρισμός 

γίνεται με βάση τις 3 σχολικές βαθμίδες (Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο) στην 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπως φαίνεται και στον πίνακα 

παρακάτω σύμφωνα με την ένωση μηχανικών πληροφορικής (Computer Science 

Teachers Association Association for Computing Machinery, 2011) 

 

 

Εικόνα 2: Οργανωτική δομή Επιστήμης Υπολογιστών, (Computer Science Teachers Association 

Association for Computing Machinery, 2011) 
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Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι μαθητές διδάσκονται τις βασικές έννοιες της 

επιστήμης των υπολογιστών και αρχίζουν να αντιλαμβάνονται την πληροφορική σαν 

ένα κομμάτι του κόσμου τους. Είναι κυρίως σε ατομικό επίπεδο για να κατανοήσουν οι 

ίδιοι οι μαθητές πιο απλές έννοιες. Στην συνέχεια, στο γυμνάσιο, οι μαθητές θα 

χρησιμοποιούν την ΥΣ σαν εργαλείο επίλυσης προβλημάτων. Μαθαίνουν για τον κλάδο 

των υπολογιστών και την χρήση τους μέσα στην κοινωνία. Η ΥΣ είναι ένα μέσο για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν τους ίδιους τους μαθητές αλλά και το 

περιβάλλον τους. Στο τελευταίο επίπεδο, στο λύκειο, οι μαθητές είναι πλέον σε θέση να 

κατανοήσουν την εφαρμογή της επιστήμης των υπολογιστών στον σύγχρονο κόσμο με 

πραγματικά παραδείγματα. Για κάθε τάξη προτείνεται ένα συγκεκριμένο μάθημα. Στην 

πρώτη λυκείου προτείνεται το μάθημα «Η επιστήμη των υπολογιστών στον σύγχρονο 

κόσμο». Ο σκοπός του είναι να κατανοήσουν οι μαθητές την δύναμη της πληροφορικής 

σε κάθε πτυχή της ζωής και την κατανόηση για τις αρχές και τις πρακτικές της 

επιστήμης των υπολογιστών. Εκτός από την κατανόηση όμως της δύναμης της 

πληροφορικής πρέπει να γίνει και αναφορά στο τρόπο που η τεχνολογία 

χρησιμοποιείται, τόσο σε ηθικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό. Στην Δευτέρα λυκείου 

θα διδάσκεται το μάθημα «Έννοιες και πρακτικές της επιστήμης των υπολογιστών». 

Εδώ, μπορεί να γίνει μια πιο πρακτική χρήση των υπολογιστών με τους μαθητές να 

καλούνται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων. Τα προβλήματα 

που καλούνται να επιλύσουν θα πηγάζουν μέσα από το  κόσμο μας με τους μαθητές να 

πρέπει να βρουν τον τρόπο επίλυσής τους. Όλα αυτά βέβαια θα πρέπει να γίνουν με ένα 

πνεύμα συνεργασίας μεταξύ μαθητών. Στην τελευταία πια τάξη του λυκείου, 

προτείνεται το μάθημα  «Θέματα της Επιστήμης των Υπολογιστών», όπου μπορεί να 

είναι ένα μη υποχρεωτικό μάθημα που βοηθάει στην εμβάθυνση συγκεκριμένης πτυχής 

της επιστήμης των υπολογιστών (Computer Science Teachers Association Association 

for Computing Machinery, 2011) .  

Εκτός όμως από την ενσωμάτωση της υπολογιστικής σκέψης, σε μεγαλύτερες τάξεις, 

ένα ακόμα μάθημα που μπορεί να ωφελήσει τους μαθητές στην προσαρμογή τους στην 

νέα πραγματικότητα, μπορεί να είναι η μηχανική.  Η μηχανική μπορεί να διαιρεθεί σε 2 

μέρη, στο περιεχόμενο και στον σχεδιασμό.  Το μηχανολογικό περιεχόμενο προκύπτει 

από τη διασταύρωση της επιστήμης, των μαθηματικών και περιλαμβάνει μια συλλογή 

εργαλείων, όπου καθορίζεται με βάση τα προβλήματα και τους περιορισμούς. Οι 

Rugarcia et al. (2000) περιέγραψαν την «Παιδαγωγική των Μηχανικών» ως την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων και εμβάθυνση της γνώσης σε αυτό το πεδίο. Αν υπάρξει 

ανάπτυξη αυτού, μπορεί να γίνει καλύτερη εκμάθηση του σχεδιασμού. Ο σχεδιασμός 
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από την άλλη είναι μια επαναληπτική διαδικασία ορισμού προβλημάτων για την εύρεση 

της καλύτερης λύσης (Rugarcia et al., 2000). 

Οι Katehi et al. (2009) δήλωσαν ότι η διαδικασία σχεδιασμού της μηχανικής είναι (1) 

εξαιρετικά επαναληπτική (2) ανοιχτή στην ιδέα ότι ένα πρόβλημα μπορεί να έχει 

πολλές πιθανές λύσεις (3) βοηθάει στην μάθηση άλλων επιστημονικών πεδίων όπως τα 

μαθηματικά και οι τεχνολογικές έννοιες και (4) παρέχει κίνητρο για τη σκέψη, τη 

μοντελοποίηση και την ανάλυση των συστημάτων, ενώ ο σχεδιασμός της μηχανικής 

είναι δυνητικά χρήσιμος ως παιδαγωγική στρατηγική. Έμφαση δίνεται σε αυτήν την 

έκθεση στην διαδικασία μοντελοποίησης, η οποία είναι μια ικανότητα ΥΣ και οι τύποι 

σκέψης που σχετίζονται στενά με τις διαστάσεις περιλαμβάνονται στην ΥΣ (Katehi et 

al., 2009).  

Οι Satchwell & Loepp (2002) περιγράφουν το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών ως 

εκείνο που περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερες γνωστικές περιοχές. Μέσω 

μαθημάτων STEM μπορεί να γίνει η εκπαίδευση στην ΥΣ. Μέσω της διεπιστημονικής 

προσέγγισης μπορεί μέσω ενός μαθήματος να γίνεται εκμάθηση και των τεσσάρων 

επιστημονικών πεδίων. Για παράδειγμα οι μαθητές πρέπει να αναλύσουν τον τρόπο 

λειτουργείας των ανεμογεννητριών. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει με την χρήστη του 

STEM πλαισίου οι μαθητές να δημιουργήσουν το μοντέλο βάση του οποίου γίνεται η 

παραγωγή ρεύματος. Στην συνέχεια οι μαθητές καλούνται να δώσουν απαντήσεις σε 

ερωτήσεις που αφορούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανεμογεννητριών και να 

σχεδιάσουν το μοντέλου όσο πιο κοντά στην πραγματικότητά γίνεται. Ανάλογα με την 

ποιότητα των δεδομένων που θα συλλέξουν, θα δημιουργηθεί το μοντέλο (Ψυχάρης et 

al., 2018).   

Δύο από τα βασικά στοιχεία της υπολογιστικής σκέψης, η προσομοίωση και η 

μοντελοποίηση αποτελούν τα εργαλεία για την διδασκαλία δεξιοτήτων της ΥΣ ενώ στα 

αρχικά στάδια της εκπαίδευσης οι μαθητές θα πρέπει να δημιουργήσουν και να τρέξουν 

το δικό τους μοντέλο με έναν εύχρηστο τρόπο.  

 

4.4. Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην εκπαίδευση 

Πλέον υπάρχουν πολλά προγράμματα σπουδών για μαθητές λυκείου για να μυηθούν 

στην επιστήμη της ΤΝ και της Μηχανικής Μάθησης. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις 

μαθητών που επωφελούνται από τα προγράμματα ΤΝ. Σκοπός αυτών των 

προγραμμάτων είναι να εμπνεύσουν την νέα γενιά να αποκτήσει τις απαραίτητες 

γνώσεις  και δεξιότητες για να ανταποκριθεί στον νέο κόσμο της ΤΝ. Η ένταξή τους 
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τόσο νωρίς στην εκπαιδευτική διαδικασία βοηθάει και κοινωνικές ομάδες να 

συμμετέχουν, που συνήθως δεν υπάρχουν σε αυτόν τον κλάδο. Οι μαθητές έχουν την 

δυνατότητα να ασχοληθούν με διάφορα πεδία του κλάδου και να διευρύνουν τους 

ορίζοντές τους.  (Forbes, 2019).  

Ένα πρόβλημα που φαίνεται να παρατηρείται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία είναι η 

επιλογή του τρόπου επίλυσης των προβλημάτων. Οι μαθητές εκπαιδεύονται στο να 

εφαρμόζουν τις μεθόδους επίλυσης αλλά όχι να διαλέγουν τη σωστή. Ο εκπαιδευτής 

παρουσιάζει συνήθως τον τρόπο επίλυσης και ζητάει από τους μαθητές να εφαρμόσουν 

αυτή την πρακτική σε παρόμοια προβλήματα. Το πρόβλημα όμως είναι όταν οι ίδιοι οι 

εκπαιδευόμενοι πρέπει να επιλέξουν την κατάλληλη πρακτική για να λύσουν το 

πρόβλημα. Πολλές φορές οι μαθητές πρέπει να χρησιμοποιήσουν την μέθοδο που 

έμαθαν σε ένα παρόμοιο πρόβλημα. Άλλες φορές όμως η μέθοδος επίλυσης πρέπει να 

τροποποιηθεί σημαντικά για να μπορέσει να επιλύσει ένα νέο είδος προβλήματος. Ο 

τρόπος για να λυθεί ένα πρόβλημα σε αλγορίθμους και ΤΝ σύμφωνα με την Torrey 

(2012), είναι σε τέσσερα στάδια. Οι μαθητές πρέπει πρώτα να κατανοήσουν το 

πρόβλημα και στην συνέχεια να κάνουν απόπειρα να το λύσουν με τις τεχνικές που ήδη 

γνωρίζουν. Μόλις δουν ότι αυτό δεν είναι εφικτό, οι μαθητές βλέπουν την σωστή 

τεχνική και στην συνέχεια τους δίνεται και ένα δεύτερο πρόβλημα. Μόλις λυθεί το 

πρόβλημα, συγκρίνουν τα 2 προβλήματα για να κατανοήσουν σε βάθος τις 

παραμέτρους και τους λόγους χρήσης αυτής της τεχνικής. Στην συνέχεια οι μαθητές 

πρέπει να συνεργαστούν για να φέρουν σε πέρας πιο απαιτητικά προβλήματα. Το 

τελευταίο βήμα είναι να χρησιμοποιήσουν αληθινά προβλήματα. Αυτές οι τεχνικές 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μαθήματα όπως οι αλγόριθμοι και η ΤΝ (Torrey, 

2012).  

Σύμφωνα με το άρθρο των Williams et al (2019) τα παιδιά από νεαρή ηλικία πρέπει να 

μάθουν να δημιουργούν, να προγραμματίζουν και να αλληλοεπιδρούν με ρομπότ για να 

εξοικειωθούν με την ΤΝ. Για αυτό το λόγο δημιουργήθηκαν κάποια PopBots με τα 

οποία τα παιδιά σε μικρές ηλικίες μπορούν να εξοικειωθούν περισσότερο με την ΤΝ. Η 

μελέτη έγινε σε ογδόντα παιδιά ηλικίας 4 με 6.  Τα PopBots αυτά αποτελούνται από ένα 

κινητό τηλέφωνο και ένα τάμπλετ με την συγκεκριμένη εφαρμογή εγκατεστημένη και 

ένα σετ Lego. Αποτελείται από εικόνες για να είναι προσβάσιμο ακόμα και σε παιδιά 

που δεν διαβάζουν. Τα προγραμματιζόμενα μπλοκ εξόδου του ρομπότ περιλαμβάνουν 

τις κινητικές κινήσεις του ρομπότ, την ομιλία και τους ήχους. Τα μπλοκ εισόδου 

περιλαμβάνουν αισθητήρες για κλίση, εγγύτητα, φως, αναγνώριση αφής και ομιλία. Στο 

αυτόνομο τμήμα του «μυαλού» του ρομπότ γίνεται μια μεταφορά μέσω της οποίας τα 
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παιδιά μπορούν να εξετάσουν την τρέχουσα κατάσταση των διαφορετικών αλγορίθμων. 

Οι βασικές αρχές δημιουργίας αυτών είναι η απόκτηση γνώσης μέσα από την εμπειρία, 

όπου τα παιδιά θα μαθαίνουν μόνα τους να χρησιμοποιούν αυτές τις συσκευές μέσω 

διαδραστικών δραστηριοτήτων, μαθαίνοντας ολόκληρη την διαδικασία μέσω της 

διαφάνειας και της  ανατροφοδότησης με όσο το δυνατόν περισσότερα συλλογιστικά 

βήματα και τέλος μέσω της δημιουργικής εξερεύνησης όπου τα παιδιά μπορούν να 

ενσωματώσουν διασκεδαστικές δραστηριότητες (Williams et al., 2019). 

Στόχος αυτών των ρομπότ είναι να διδάξουν στα παιδιά τρεις έννοιες ΤΝ: συστήματα 

βασισμένα στη γνώση, εποπτευόμενη μηχανική μάθηση και γενετική ΤΝ. Τα 

συστήματα βασισμένα στην γνώση αποτελούνται από 2 βασικά στοιχεία. Από τον 

τρόπο να αντιπροσωπεύουν την γνώση και από το τρόπο που δρουν με βάση αυτή τη 

γνώση. Για παράδειγμα, μέσω της διεπαφής, μπορούν τα παιδιά να μάθουν στο ρομπότ 

τους κανόνες ενός απλού παιχνιδιού όπως το πέτρα-ψαλίδι-χαρτί. Αφού περάσουν την 

“γνώση” στον υπολογιστή, στην συνέχεια μπορούν να παίξουν μαζί του και το ρομπότ 

θα χρησιμοποιεί τα μέχρι τότε δεδομένα του για να διαλέξει την επιλογή που θα το 

κάνει να κερδίσει. Η εποπτευόμενη μηχανική μάθηση αποκτάει γνώση μέσα από τις 

προσωπικές προτιμήσεις. Μέσω του προγράμματος οι μαθητές εκπαιδεύουν το ρομπότ 

να αναγνωρίζει δεδομένα με βάση τα ήδη καταχωρημένα δεδομένα. Για παράδειγμα, 

υπάρχουν δεδομένα για τις τροφές με βάση σε ποια διατροφική ομάδα ανήκουν και 

ποια είναι πιο υγιεινά. Για τα τρόφιμα που δεν υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες το 

ρομπότ μαντεύει σε ποια κατηγορία ανήκουν. Τέλος υπάρχει και η γενετική ΤΝ. Η ΤΝ 

δεν ακολουθεί πάντα τους κανόνες. Μέσω της μουσικής τα παιδιά ορίζουν αν μια 

μελωδία είναι χαρούμενη ή όχι με βάση το ρυθμό. Αν τα παιδιά θέλουν να αλλάξουν 

τον ρυθμό, τότε ο αλγόριθμος του προγράμματος διαιρεί ή πολλαπλασιάζει τις νότες για 

να βγει το αντίστοιχο αποτέλεσμα (Williams et al., 2019). 

Το πρόγραμμα αυτό διήρκεσε μια εβδομάδα. Για να γίνει η αξιολόγηση, αναπτύχθηκε 

ένα σύνολο αξιολογήσεων για κάθε δραστηριότητα με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 

Αυτές οι ερωτήσεις διερευνούν την κατανόηση των βασικών λειτουργιών του 

αλγόριθμου. Τα αποτελέσματα αυτού του πειράματος φάνηκαν αρκετά ενθαρρυντικά. 

Μετά από 15 λεπτά τα παιδιά φάνηκαν να κατανοούν ποικίλες έννοιες ΤΝ. Όσο 

μεγαλύτερη έκθεση είχαν σε αυτά τα ρομπότ τόσο μεγαλύτερη ήταν και η κατανόησή 

τους για αυτά.  Σχετικά με τις τρεις έννοιες ΤΝ που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι 

μαθητές, διαπιστώθηκε ότι η ηλικία επηρέασε την κατανόησή τους, ειδικά όταν 

υπήρχαν πολλαπλά βήματα συλλογιστικής. Επιπλέον φάνηκε ότι η απόδοσή τους ήταν 

καλύτερη όταν είχαν περισσότερο χρόνο και καθοδήγηση για να διερευνήσουν 
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διεξοδικά τις δραστηριότητες. Μέσω των δραστηριοτήτων οι μαθητές αποδόμησαν τις 

δικές τους μεθόδους επίλυσης προβλημάτων σε απλές ιδέες για να επικοινωνήσουν με 

το ρομπότ. Ακόμα, τα παιδιά που έπαιξαν τα περισσότερα παιχνίδια με το ρομπότ 

μπόρεσαν να καταλάβουν καλύτερα τις έννοιες και να κατανοήσουν το σκεπτικό του 

ρομπότ (Williams et al., 2019). 

Ένα ακόμα παράδειγμα εκμάθησης ΤΝ είναι αυτό των Parsons & Sklar (2004). Στο 

πανεπιστήμιο Κολούμπια, στο εισαγωγικό μάθημα ΤΝ προστέθηκε η χρήση των 

ρομπότ. Με την χρήση Lego οι μαθητές κλήθηκαν να δημιουργήσουν ένα ρομπότ με 

κομμάτια Lego και να μάθουν να το χειρίζονται. Στην συνέχεια το ρομπότ έπρεπε να 

εκτελέσει ενέργειες. Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να ήταν πιο απλές, όπως να 

προχωρήσουν σε μια ευθεία γραμμή ή και πιο σύνθετες όπου το ρομπότ θα έπρεπε να 

εντοπίσει ένα εμπόδιο και να το ξεπεράσει. Μετά το πέρας του μαθήματος οι μαθητές 

απάντησαν σε σχετικά ερωτηματολόγια για τον τρόπο που το μάθημα τους βοήθησε να 

κατανοήσουν την ύλη και τους τρόπους που τους βοήθησε να δείξουν τις γνώσεις τους. 

Τα αποτελέσματα προέκυψαν μετά από δύο χρόνια που προσφέρθηκε το μάθημα. Από 

τις απαντήσεις τους φάνηκε ότι αυτός ο τρόπος διδασκαλίας ήταν λιγότερο χρήσιμος 

από τις κλασσικές διαλέξεις αλλά περισσότερο χρήσιμος από το επιπλέον διάβασμα σε 

άλλα εγχειρίδια. Από την άλλη θεώρησαν ότι ήταν πιο εύκολο να δείξουν τις γνώσεις 

τους από ότι οι τελικές εξετάσεις ή εξίσου με τις εξετάσεις στη μέση του εξαμήνου 

(Parsons & Sklar 2004). 

Ένας επιπλέον τρόπος εκμάθηση ΤΝ είναι με την χρήστη του λογισμικού Scratch σε 

μαθητές ηλικίας 16-18 μέσω ενός εργαστηρίου. Το Scratch είναι μια οπτική γλώσσα 

προγραμματισμού (visual programming language) που απευθύνεται κυρίως σε νεαρούς 

μαθητές. Σκοπός του μαθήματος ήταν μετά το τέλος του οι μαθητές να μπορούν να 

κατανοούν και σταδιακά να γράφουν κώδικα με την ομαδοποίηση Κ-μέσων (K-means) 

και με το τεχνητό νευρωνικό δίκτυο (Neural network) στο σημείο φυσικά που μπορούν 

αν γίνουν κατανοητά από μαθητές αυτών των ηλικιών. Ο Κ-μέσων είναι ένας 

αλγόριθμος συμπλέγματος που προσπαθεί να δείξει στους μαθητές πώς ταξινομούνται 

αυτόματα τα αντικείμενα σε ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων, ακόμη και όταν 

προστίθενται νέα αντικείμενα. Το τεχνητό νευρωνικό δίκτυο, είναι η προσομοίωση 

πολλών πυκνών διασυνδεδεμένων εγκεφαλικών κυττάρων μέσα σε έναν υπολογιστή, 

ώστε να μπορεί να μάθει, να αναγνωρίζει μοτίβα και να λαμβάνει αποφάσεις με τρόπο 

που μοιάζει με τον άνθρωπο. Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι μαθαίνει από μόνο 

του. Συνήθως χρησιμοποιούν συγκεκριμένους τύπους αλγορίθμων που οι μαθητές 

αυτών των ηλικιών ακόμα δεν έχουν διδαχτεί. Για αυτό το λόγο δημιουργήθηκε με μια 
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λειτουργία η οποία είναι κατανοητή από τους μαθητές. Ο καθηγητής έκανε μια σύντομη 

παρουσίαση εξηγώντας τις βασικές έννοιες της ΤΝ και κάποιων απλών μαθηματικών 

και κάποιες θεωρητικές γνώσεις για τις ασκήσεις σε ομαδοποίηση Κ-μέσων και σε 

τεχνητό νευρωνικό δίκτυο. Στην συνέχεια οι μαθητές, που δούλεψαν σε ζευγάρια, 

έπρεπε να ολοκληρώσουν τον κώδικα και να εκτελέσουν τις εφαρμογές για να δουν αν 

αυτές δουλεύουν. Στο τέλος οι μαθητές είδαν τον ολοκληρωμένο κώδικα και έλεγξαν 

την δουλειά τους (Estevez et al., 2019). 

Οι Kandlhofer et al. (2016), ανέπτυξαν ένα εκπαιδευτικό μοντέλο για όλες τις βαθμίδες 

για την εισαγωγή της ΤΝ στα σχολεία. Με βάση αυτό το μοντέλο υπάρχουν βασικές 

ενότητες οι οποίες ορίζουν τι είναι ΤΝ. Οι ενότητες αυτές είναι: οι αυτοματισμοί που 

επεξηγούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, οι ευφυείς πράκτορες για την διαδικασία 

μοντελοποίησης της λήψης και της εκτέλεσης αποφάσεων, τα γραφήματα και οι δομές 

δεδομένων, που είναι τα βασικά στοιχεία της επιστήμης των υπολογιστών και ο 

ορισμός ενός προβλήματος που αποτελούν την βάση για κάθε δραστηριότητα της ΤΝ, η 

ταξινόμηση, η επίλυση προβλημάτων με την αναζήτηση, ο κλασσικός σχεδιασμός και η 

λογική και τέλος η μηχανική μάθηση. (Russell & Norvig, 2009) (Kandlhofer et al., 

2016) 

Με βάση το μοντέλο, αναφέρουν ότι ο τρόπος για την απόκτηση μόρφωσης της ΤΝ 

ξεκινάει από το νηπιαγωγείο και το δημοτικό, σε μαθητές ηλικίας 4 με 8, με την 

εξερεύνηση στα θέματα ΤΝ. Σε αυτές τις ηλικίες οι νεαροί μαθητές εξοικειώνονται με 

την γραφή και την ανάγνωση για πρώτη φορά. Είναι σημαντικό λοιπόν να γνωρίσουν 

και την ΤΝ με τρόπο που αρμόζει στην ηλικία τους. Μέσα από το μάθημα, 

χρησιμοποιήθηκαν μέσα όπως τα LEGO. Οι δραστηριότητες της ΤΝ που μπορούν να 

γίνουν κατανοητές σε αυτή την ηλικία είναι τα γραφήματα και οι δομές δεδομένων, η 

ταξινόμηση αλγορίθμων και η επίλυση προβλημάτων με την έρευνα Η υλοποίηση έγινε 

στο πλαίσιο της ημέρας επιστημονικού έργου, όπου συμμετείχαν 10 διαφορετικές 

σχολικές μονάδες και σύνολο 24 μαθητές. Η εκπαίδευση των μαθητών έγινε από 10 

μαθητές, μέσης ηλικίας 16 χρονών, όπου εξήγησαν τις ενότητες στα παιδιά του 

νηπιαγωγείου, αφού είχαν φυσικά παρακολουθήσει τα αντίστοιχα εργαστήρια 

(Kandlhofer et al., 2016).  

 Στο γυμνάσιο, δηλαδή στις ηλικίες 11 με 13, προτείνεται ο πειραματισμός με την 

θεωρία και την επίλυση προβλημάτων. Αυτή η ενότητα υλοποιήθηκε σαν θερινή 

ερευνητική εβδομάδα (τρεις ημέρες, έξι ώρες την ημέρα) στο εργαστήριο ρομποτικής 

του πανεπιστημίου. Συνολικά συμμετείχαν 24 μαθητές. Οι συμμετέχοντες ήταν 

εξοικειωμένοι με τον προγραμματισμό με LEGO, αλλά δεν είχαν προηγούμενη γνώση 
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στην ΤΝ. Οι μαθητές οφείλουν σε αυτό το στάδιο να θέσουν σε εφαρμογή τις γνώσεις 

που έχουν ήδη αποκτήσει. Οι μαθητές επιπλέον από τις ενότητες που διδάσκονται στα 

παιδιά των μικρότερων τάξεων, μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τους ευφυείς πράκτορες 

και να κατανοούν τη σύνδεση ανάμεσα στις τεχνικές και τις εφαρμογές της ΤΝ 

(Kandlhofer et al., 2016). 

Στο λύκειο, μαθητές ηλικίας 15 με 18, πρέπει να εξοικειώνονται με πιο περίπλοκα 

ζητήματα της ΤΝ και να εφαρμόζουν τις γνώσεις που ήδη έχουν. Πραγματοποιήθηκε 

ένα πιλοτικό πρόγραμμα με μαθήματα επιλογής σε ένα λύκειο που ενσωματώνει τη 

ρομποτική στο κανονικό πρόγραμμα σπουδών. Το μάθημα πραγματοποιήθηκε 

εβδομαδιαίως από ερευνητές πανεπιστημίου και περιλάμβανε επτά διδακτικές ενότητες. 

Συνολικά, συμμετείχαν εθελοντικά εννέα μαθητές. Όλοι είχαν προηγούμενη γνώση στη 

ρομποτική αλλά κανένας στην ΤΝ. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι μαθητές έπρεπε 

πλέον να γνωρίζουν όλες τις έννοιες της τεχνικής νοημοσύνης μέσα από παραδείγματα 

που έχουν διδαχθεί (Kandlhofer et al., 2016). 

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πλέον γίνεται εφαρμογή μεθόδων επίλυσης 

προβλημάτων σε υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης όπου αποκτάει κανείς και εξειδίκευση. 

Μάθημα βασικών τεχνικών ΤΝ σε προπτυχιακό επίπεδο υπήρχε ήδη για αρκετά χρόνια. 

Το μάθημα όμως επικεντρώθηκε στην αφηρημένη περιγραφή δυναμικών συστημάτων, 

όπως ρομπότ, προκειμένου να γίνει σχεδιασμός για αυτά τα συστήματα. Οι φοιτητές 

πρέπει πλέον να επιδιώκουν την επιπλέον εξέλιξη στον τομέα (Kandlhofer et al., 2016). 

Η αξιολόγηση έγινε χρησιμοποιώντας αξιόπιστες ποιοτικές και ποσοτικές ερευνητικές 

μεθόδους. Για την συλλογή των ποιοτικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές 

παρατήρησης συμμετεχόντων με συζητήσεις και σημειώσεις. Ακόμα, έγιναν ημι-

δομημένες συνεντεύξεις χρησιμοποιώντας ένα σύνολο προκαθορισμένων ερωτήσεων 

ως κατευθυντήρια γραμμή. Επιπλέον τραβήχτηκαν πολλές φωτογραφίες και βίντεο 

κατά την διάρκεια της εφαρμογής. Όσον αφορά την ποσοτική αξιολόγηση, 

χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια αυτοααξιολόγησης και αξιολόγησης των 

δεξιοτήτων καθώς και ερωτηματολόγια ανατροφοδότησης. Για κάθε ενότητα και κάθε 

ηλικιακή ομάδα εφαρμόστηκαν κατάλληλες μέθοδοι αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα 

του μοντέλου φάνηκαν ενθαρρυντικά. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση οι νεαροί 

μαθητές φάνηκαν να κατανοούν τις έννοιες της ΤΝ μέσα από μια διασκεδαστική 

διαδικασία την οποία και θυμόντουσαν αρκετό καιρό μετά. Οι μαθητές του γυμνασίου 

κατανόησαν τις έννοιες που διδάχτηκαν και αντιμετώπισαν τα μαθήματα με 

ενθουσιασμό. Από την άλλη όμως αντιμετώπισαν δυσκολίες με το να κατανοήσουν την 

σύνδεση μεταξύ των εννοιών της ΤΝ και των εφαρμογών της. Ιδιαίτερη σημασία 
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δόθηκε στον προγραμματισμό, λόγω έλλειψης εμπειρίας, και οι μαθητές δεν μπόρεσαν 

να δουν την ευρύτερη εικόνα. Ομοίως και στο λύκειο, οι μαθητές κατάφεραν να 

καταλάβουν τις περισσότερες έννοιες με μερικές εξαιρέσεις όπως των αρχιτεκτονική 

των πρακτόρων. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υπάρχουν συχνά τέτοια μαθήματα άρα 

και μεγαλύτερη εμπειρία. Οι φοιτητές πέρασαν το μάθημα σε μεγάλο ποσοστό και 

απέκτησαν γνώσεις στην ΤΝ σε μεγαλύτερο επίπεδο αφαίρεσης (Kandlhofer et al., 

2016). 

Τέλος μπορεί να αναφερθεί ότι η απεικόνιση της γνώσης, η έρευνα και η μηχανική 

μάθηση είναι οι 3 τομές της ΤΝ που είναι οι πιο σημαντικοί σύμφωνα με τον Bennett 

(2017). Ο συγγραφέας αναλύει τον τρόπο με το οποίο πρέπει να διδάσκεται η ΤΝ στο 

πανεπιστήμιο μέσα από ένα εμπειρικό παράδειγμα. Το μάθημα, όπως διδάχτηκε στο 

κρατικό πανεπιστήμιο του ανατολικού Τενεσί (ESTU), μπορούσε να επιλεχθεί από τους 

προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τα προαπαιτούμενα του μαθήματος ήταν 

οι γνώσεις στις δομές δεδομένων ή στην ανάπτυξη ιστοσελίδων, με βάση τα μαθήματα 

που έπρεπε να παρακολουθήσουν οι φοιτητές στα προηγούμενα εξάμηνα.  Η γλώσσα 

προγραμματισμού του μαθήματος ήταν η python καθώς είναι η πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενη γλώσσα στην ΤΝ. Οι διαλέξεις του μαθήματος περιλάμβαναν 

ενότητες όπως η εισαγωγή στην ΤΝ όπου οι μαθητές γνωρίζουν την ιστορία και τις 

βασικές αρχές της ΤΝ και δίνονται σχετικά παραδείγματα. Σε μια άλλη ενότητα οι 

μαθητές γνωρίζουν τους αλγόριθμους αναζήτησης τόσο στο μάθημα όσο και στο 

εργαστήριο. Μερικές ακόμα από τις ενότητες που κλήθηκαν να παρακολουθήσουν οι 

μαθητές κατά την διάρκεια του ήταν τα δέντρα αποφάσεων όπου με εποπτευόμενες 

τεχνικές μάθησης οι μαθητές δημιουργούν τα δικά τους δέντρα αποφάσεων και η 

επεξεργασία φυσικής γλώσσας όπου εκτός από τους ορισμούς οι μαθητές 

εκπαιδεύτηκαν σε αυτές στο εργαστήριο. Κατά την διάρκεια του εξαμήνου οι φοιτητές 

κλήθηκαν να κάνουν τέσσερις εργασίες, 2 προόδους και την τελική εξέταση με έμφαση 

στην κατανόηση των εννοιών και των δραστηριοτήτων των διαλέξεων. Αυτό που 

φάνηκε μετά το τέλος του εξαμήνου ήταν ότι οι φοιτητές αντιμετώπισαν δυσκολίες 

στην κατανόηση της Python και των δομών δεδομένων και στην ικανοποίηση των 

περιορισμών. Επιπλέον φάνηκε ότι τα περιεχόμενα ήταν αρκετά για να γίνουν 

κατανοητά σε ένα μόνο εξάμηνο. Στα αποτελέσματα βέβαια πρέπει να σημειωθεί ότι οι 

μαθητές που παρακολούθησαν αυτό το μάθημα πήραν υψηλούς βαθμούς, που σημαίνει 

ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς αυτόν τον κλάδο άρα δεν είναι αντιπροσωπευτικό 

προς το επίπεδο των φοιτητών (Bennett 2017).    
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4.5. Στοιχεία Υπολογιστικής Σκέψης 

Η ΥΣ αποτελεί τον συνδετικό κρίκο για την επίλυση προβλημάτων με την χρήση 

ψηφιακών τεχνολογιών και ανθρώπινων ιδεών. Η έμφαση δίνεται στην λογική και τη 

κριτική σκέψη μέσα από τις οποίες θα αναδυθούν λύσεις για την διαχείριση, οργάνωση 

και τροποποίηση κάποιου προβλήματος για να μπορέσει να βρεθεί λύση με την χρήση 

υπολογιστών. Η υπολογιστική σκέψη εμπεριέχει δραστηριότητες που χρειάζονται 

ικανότητες όπως η διάσπαση των προβλημάτων και η επίλυσή τους, καθώς και η 

μοντελοποίηση και η βελτιστοποίηση. Η υπολογιστική σκέψη υποστηρίζεται και 

ενδυναμώνεται με δραστηριότητες που βασίζονται στην τεχνολογία, την επιστήμη, τη 

μηχανική, την τέχνη, τα μαθηματικά, τον προγραμματισμό, τη ρομποτική και την 

μοντελοποίηση. Εξάλλου, κάθε εκπαιδευτική καινοτομία έχει σαν στόχο να 

μεταλαμπαδεύσει στην νέα γενιά τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος καθώς και ένα 

σύνολο απαραίτητων ικανοτήτων για να μπορέσουν να ενσωματωθούν και να 

διαπρέψουν στην σύγχρονη κοινωνία (Psycharis, 2015). 

Η Υπολογιστική Σκέψη, όπως έχει ήδη αναφερθεί, υποδηλώνει τον τρόπο σκέψης και 

τις τεχνικές που χρησιμοποιεί ένας επιστήμονας πληροφορικής και όχι μόνο, για την 

αντιμετώπιση ενός προβλήματος ώστε να δημιουργηθούν αλγόριθμοι οι οποίοι θα 

δίνουν μια αυτοματοποιημένη λύση. Η ΥΣ δεν αφορά τον τρόπο λειτουργίας των 

υπολογιστών όπως μπορεί να θεωρηθεί. Αφορά τον τρόπο σκέψης για την επίλυση ενός 

προβλήματος. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές, χρησιμοποιώντας υπολογιστές θα 

εφαρμόσουν ένα νέο τρόπο σκέψης για να λύσουν προβλήματα με τρόπους που δεν θα 

μπορούσαν να έχουν φανταστεί παλαιότερα (Wing, 2006). 

 

4.5.1. Δεξιότητες Υπολογιστικής Σκέψης 

Η ΥΣ αναφέρεται στην επίλυση προβλημάτων και την αναγνώριση της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς. Σύμφωνα με την Wing (2006), η ΥΣ αποτελείται από τα παρακάτω 

στοιχεία: Σύλληψη εννοιών, Αφαιρετική σκέψη και Τμηματοποίηση. (Ψυχάρης et al., 

2018) 

Σύμφωνα με τις διάφορες θεωρίες όμως, οι διαστάσεις της υπολογιστική σκέψης 

διαφέρουν. Οι Barr &Stephenson, (2011) αναφέρουν ότι η υπολογιστική σκέψη 

αποτελείται από την 1.Αφαιρετική σκέψη, 2.Αλγόριθμοι και διαδικασίες, 

3.Αυτοματοποίηση, δηλαδή την υλοποίηση σε συστήματα, 4.Τμηματοποίηση του 

Προβλήματος, η διάσπαση δηλαδή του προβλήματος σε  μικρότερα κομμάτια, με 

σκοπό να επιλυθούν ευκολότερα, 5. Προσομοίωση και 6.Κατανεμημένη επεξεργασία. 
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Αντίθετα, σύμφωνα με τους Lee et al., (2011) η ΥΣ αποτελείται μόνο από τρεις 

διαστάσεις: Αφαιρετική σκέψη, Αυτοματοποίηση και Ανάλυση. Παρομοίως οι Selby & 

Woollard, (2013): ξεχωρίζουν τις διαστάσεις σε Αφαιρετική Σκέψη, Αλγοριθμική 

Σκέψη, Αξιολόγηση(δεδομένων) και Γενικεύσεις. Μια επιπλέον θεωρία από τους 

Angeli et al. (2016) τις κατανέμει σε αφαιρετική σκέψη, αλγόριθμοι, τμηματοποίηση, 

αποσφαλμάτωση, και γενίκευση.  

Ο συγγραφέας του άρθρου Denning (2009) αναφέρουν πως οι τεχνικές υπολογιστικής 

σκέψης για διαχείριση πολυπλοκότητας της Υ.Σ. θεωρούνται οι παρακάτω: Αφαίρεση, 

Μοντελοποίηση, Ανάλυση, Γενίκευση. Τέλος, τα Χαρακτηριστικά της ΥΣ είναι η 

αφαίρεση, η αναγνώριση προτύπων και η προσομοίωση των δεδομένων, η γενίκευση 

και οι αλγόριθμοι. (Κοτίνη & Τζελέπη, 2012) 

Με την διάσπαση του προβλήματος, αναγνωρίζονται οι μεταβλητές που 

περιλαμβάνονται, χρησιμοποιώντας αναπαράσταση δεδομένων και δημιουργώντας 

αλγόριθμους με αποτέλεσμα την δημιουργία μια γενικής λύσης. Η λύση αυτή είναι μια 

γενίκευση ή αφαίρεση και είναι ικανή να χρησιμοποιηθεί για να επιλυθεί ένα πλήθος 

παραλλαγών του αρχικού προβλήματος. Τέλος, από άλλες πηγές προκύπτουν ότι 

υπάρχουν 4 βασικές τεχνικές (ή ικανότητες) στις οποίες βασίζεται η υπολογιστική 

σκέψη. 1. Αποσύνθεση, δηλαδή η διάσπαση ενός προβλήματος σε μικρότερα μέρη με 

σκοπό να είναι ευκολότερα διαχειρίσιμα 2. Αναγνώριση, δηλαδή εντοπισμός  

ομοιοτήτων μεταξύ παρόμοιων προβλημάτων 3. Αφαίρεση,  προσήλωση στην κύρια 

πληροφορία αγνοώντας περίσσιες λεπτομέρειες 4. Αλγόριθμοι, ανάπτυξη λύσεων βήμα 

προς βήμα για να λυθεί το πρόβλημα (Παπαϊωάννου, 2019) 

 

Από τις παραπάνω προκύπτει ο πίνακας όπου φαίνονται συνοπτικά όλες οι δεξιότητες 

και ποιος συγγραφέας τις έχει αναφέρει.  

 

Δεξιότητες Win

g 

(200

6) 

Barr 

&Stephen

son, 

(2011) 

Lee 

et al. 

(201

1) 

Selby 

& 

Woolla

rd, 

(2013) 

Ang

eli et 

al. 

(201

6) 

Denni

ng 

(2009

) 

Κοτίν

η & 

Τζελέ

πη 

(2012

) 

Παπαιωάν

νου 

(2019) 

Σύλληψη 

εννοιών 

Χ        

Αφαίρεση Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
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Τμηματοποί

ηση 

Χ Χ   Χ   Χ 

Αλγόριθμοι  Χ  Χ Χ  Χ Χ 

Αυτοματοπο

ίηση 

 Χ Χ      

Προσομοίωσ

η 

 Χ    Χ Χ  

Κατατμημέν

η 

επεξεργασία 

 Χ       

Ανάλυση   Χ   Χ   

Αξιολόγηση 

δεδομένων 

   Χ     

Γενίκευση    Χ Χ Χ Χ  

Αποσφαλμάτ

ωση 

    Χ    

Αναγνώριση 

προτύπων 

      Χ Χ 

Δεξιότητες ΥΣ (Πίνακας 9) 

 

Με βάση τις παραπάνω θεωρίες μπορούμε να ορίσουμε τις διαστάσεις της 

Υπολογιστικής σκέψης ως εξής: 

1. Σύλληψη και κατανόηση εννοιών 

2. Αφαιρετική σκέψη  

3. Αλγοριθμική σκέψη  

4. Αυτοματοποίηση 

5. Προσομοίωση ή μοντελοποίηση 

6. Ανάλυση 

7. Γενίκευση 

8. Τμηματοποίηση 

9. Αναγνώριση προτύπων 
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4.6. Δεξιότητες Τεχνητής νοημοσύνης 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται ότι θα κυριαρχήσει στον 

κόσμο του όχι και τόσο μακρινού μέλλοντος. Για αυτό παρατηρείται η σημαντικότητα 

της κατανόησή της τόσο σε επίπεδο εννοιών όσο και ως προς την χρήση της. Η ΤΝ 

περιλαμβάνει πολλούς τομείς, από την  έρευνα έως και τον προγραμματισμό. Ανάλογα 

με τον τομέα που μπορεί να ενδιαφέρει κάποιον, υπάρχουν διαφορετικές ικανότητες 

που πρέπει να αναπτυχθούν. Οι δεξιότητες αυτές μπορεί να είναι τεχνικές, αλλά και όχι 

μόνο, καθώς η ΤΝ χρειάζεται και άλλου είδους ικανότητες.  

Μια καριέρα στην ΤΝ χρειάζεται ποικίλες δεξιότητες και ιδιαίτερη μόρφωση και 

εκπαίδευση. Μερικά από τα επαγγέλματα που μπορεί να χρειαστεί είναι στους 

προγραμματιστές και στους τεχνικούς υπολογιστών. Συγκεκριμένα οι δεξιότητες που 

χρειάζονται για αυτά τα επαγγέλματα είναι τα μαθηματικά, όπως η στατιστική και η 

άλγεβρα, οι επιστήμες όπως η φυσική και η μηχανική και η πληροφορική όπως οι δομές 

δεδομένων και ο προγραμματισμός. Υπάρχουν όμως και κάποιες δεξιότητες που δεν 

είναι καθόλου τεχνικές και δεν χρειάζονται κάποια συγκεκριμένη εκπαίδευση. Η 

κριτική σκέψη είναι από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά. Οι χρήστες της ΤΝ πρέπει να 

μπορούν να πειραματίζονται πριν λάβουν αποφάσεις και να δοκιμάζουν συνεχώς 

καινούρια πράγματα. Πρέπει να μάθουν να ακούνε και να βλέπουν τον κόσμο γύρω 

τους και να έχουν την περιέργεια να τον εξερευνήσουν. Οι δυσκολίες είναι 

αναπόφευκτες, άρα πρέπει να διαθέτουν αποφασιστικότητα και να μην καταβάλλονται 

εύκολα από τα προβλήματα. Αντίθετα πρέπει να βρίσκουν τρόπους για να ξεπερνούν τις 

δυσκολίες. Φυσικά πρέπει να υπάρχει αγάπη και κλίση προς τις επιστήμες και τα 

μαθηματικά  για να μπορεί να υπάρχει η υπομονή και η επιμονή για να διαπρέψει 

κανείς σε αυτόν κλάδο. (Adcock, 2020) 

Σύμφωνα με την Acton (2017) οι απαραίτητες δεξιότητες της τεχνητής νοημοσύνης 

είναι διαφορετικές από αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το πρώτο που αναφέρεται 

είναι η αναγνώριση μοτίβων και η σύνδεση των δεδομένων μεταξύ τους. Ο όγκος των 

πληροφοριών είναι πλέον μεγαλύτερος από ποτέ. Επομένως αυτό που χρειάζεται είναι 

αναγνώριση των μοτίβων που υπάρχει μέσα σε αυτά τα δεδομένα και η αναγνώριση 

των πληροφοριών αυτών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν τελικά. Είναι μια απαιτητική 

ικανότητα που χρειάζεται συνεχή εξάσκηση. Μια επιπλέον ικανότητα που απαιτείται 

είναι η συνεχής έμπνευση για νέες ιδέες. Οι ιδέες αυτές μπορεί να υπάρχουν ήδη σε 

κάποιον άλλο κλάδο και να αποτελέσουν την έναρξη μια καινοτομίας. Το μόνο που 

χρειάζεται είναι ικανά άτομα που θα μπορούν να αξιοποιήσουν αυτές τις ιδέες και να 

δουν τις προοπτικές που κρύβουν. Οι ιδέες αυτές δεν σημαίνει ότι πάντα θα 
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πετυχαίνουν όμως. Επίσης σημαντική δεξιότητα είναι η καλή επικοινωνία. Δεν είναι 

μια τεχνική ικανότητα αλλά είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς είναι απαραίτητη για 

την υλοποίηση μιας ιδέας. Για να μπορέσουν όμως να επιτευχθούν οι στόχοι πρέπει να 

μπορεί κανείς να προσαρμόζεται. Ο κλάδος της ΤΝ εξελίσσεται συνεχώς. Με βάση τις 

ανάγκες που υπάρχουν κάθε φορά, πρέπει να μπορεί κανείς να παρακολουθεί τις 

εξελίξεις και να ελίσσεται. Τέλος, για να μπορέσει κανείς να εξελίξει τις παραπάνω 

ικανότητες πρέπει να έχει ανοιχτό μυαλό. Να μην φοβάται να δοκιμάσει καινούρια 

πράγματα και ας αποτύχει. Είναι μια δεξιότητα που γίνεται ευκολότερη όσο  

εξασκείται. (Acton, 2017) 

Σύμφωνα με τους Touretzky et al. (2019) οι ικανότητες που πρέπει να αποκτήσουν οι 

μαθητές, ως πολίτες του μέλλοντος είναι αρχικά η αντίληψη των μηχανών ΤΝ. Οι 

υπολογιστές αντιλαμβάνονται τον κόσμο χρησιμοποιώντας τους αισθητήρες. Οι 

μαθητές επομένως πρέπει να μπορούν να αντιληφθούν τον τρόπο επικοινωνίας με τις 

μηχανές ΤΝ. Οι μαθητές θα πρέπει να κατανοήσουν ότι η αντίληψη της μηχανικής, για 

παράδειγμα για την ομιλούμενη γλώσσα, απαιτεί εκτεταμένη γνώση τομέα, όπως για 

την ομιλία πρέπει κανείς να γνωρίζει όχι μόνο τους ήχους της γλώσσας αλλά και το 

λεξιλόγιο, τη γραμματική και τα μοτίβα χρήσης. Αν δεν υπάρχουν αυτές οι 

πληροφορίες, η μηχανή αναγνώρισης ομιλίας δεν μπορεί να προσεγγίσει με ακρίβεια το 

ανθρώπινο επίπεδο. Αφού έχουν κατανοήσει τον τρόπο επικοινωνίας πρέπει να 

μπορούν να κατασκευάσουν και οι ίδιοι τέτοιους μηχανισμούς, άρα πρέπει να 

γνωρίζουν να χρησιμοποιούν συστήματα μηχανικής αντίληψης και εργαλεία μηχανικής 

μάθησης. Μια εξίσου σημαντική έννοια που πρέπει να κατανοήσουν είναι η 

αναπαράσταση. Η αναπαράσταση των δεδομένων σε ένα περιβάλλον τεχνητής 

νοημοσύνης δεν είναι ένα εύκολο εγχείρημα. Απαιτεί 2 βασικές ικανότητες. Την 

κατανόηση της αναπαράστασης και την εφαρμογή της σε εφαρμογές ΤΝ. Πρέπει να 

γνωρίζουν με ποιον τρόπο γίνεται αναπαράσταση μιας κατάστασης και με ποιον τρόπο 

οι υπολογιστές μπορούν να δείξουν τον πλέον καλύτερο τρόπο αυτής της κατάστασης. 

Πρέπει δηλαδή να αναπτύξουν αυτόν τον τρόπο σκέψης και τις μηχανικές και 

αλγοριθμικές ικανότητες για να το κάνουν πραγματικότητα. Οι μαθητές πρέπει να 

κατανοήσουν περαιτέρω ότι οι υπολογιστές κατασκευάζουν αναπαραστάσεις 

χρησιμοποιώντας δεδομένα, και αυτές οι αναπαραστάσεις μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν με την εφαρμογή αλγορίθμων συλλογιστικής που αντλούν νέες 

πληροφορίες από αυτά που είναι ήδη γνωστά Επίσης μια τεχνική ικανότητα είναι ότι οι 

υπολογιστές μαθαίνουν από τα δεδομένα. Οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης 

επιτρέπουν στους υπολογιστές να δημιουργήσουν τις δικές τους αναπαραστάσεις 
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χρησιμοποιώντας δεδομένα εκπαίδευσης που είτε παρέχονται από άτομα είτε 

αποκτώνται από το ίδιο το μηχάνημα. Πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητες δεξιότητες 

για να χειρίζονται τα δεδομένα αυτά που θα βοηθήσουν τους υπολογιστές να τα 

χρησιμοποιήσουν για να παράγουν σωστά αποτελέσματα. Οι ικανότητες που πρέπει να 

έχουν οι μαθητές όμως δεν αφορούν μόνο την σχέση με τους υπολογιστές αλλά και 

αυτή με τους ανθρώπους. Για την δημιουργία μηχανών ΤΝ που κατανοούν τους 

ανθρώπους πρέπει πρώτα οι ίδιοι οι μαθητές να αποκτήσουν καλύτερη γνώση των 

ανθρώπων. Πρέπει να μπορούν να αντιληφθούν τις εκφράσεις, τα συναισθήματα και 

την γλώσσα των ανθρώπων για να μπορέσουν αυτά στην συνέχεια να μεταφερθούν σε 

προγράμματα των υπολογιστών. Τέλος, εφόσον ο τρόπος λειτουργείας των κοινωνιών 

θα αλλάξει εξαιτίας της ΤΝ, οι μαθητές πρέπει να αντιληφθούν τις συνέπειες που θα 

έχουν αυτές οι αλλαγές στην κοινωνία και να έχουν κριτική σκέψη για να κρίνουν τις 

θετικές από τις αρνητικές συνέπειες. Να βλέπουν τόσο την κοινωνική όσο και την 

ηθική χροιά που θα έχουν αυτές οι αλλαγές και να τις αξιολογούν αναλόγως (Touretzky 

et al. 2019). 

Μια άλλη οπτική είναι της UNICEF, όπου αναφέρει ότι οι τα παιδιά πρέπει να 

κατανοούν τις βασικές έννοιες της ΤΝ όπως, προγραμματισμό και κριτική σκέψη και 

συναισθηματική νοημοσύνη για να διαχωρίζουν τους ηθικούς και μη τρόπους χρήσης 

της. Επίσης πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματα τους ως χρήστες και να μπορούν να 

προσαρμοστούν σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται συνεχώς  (UNICEF, 2020).  

Σύμφωνα με το άρθρο των Ali et al. (2019) παρόλη την σημαντικότητα της ΤΝ, η 

εκπαίδευση σε αυτή συνήθως δεν προορίζεται για παιδιά κάτω της ηλικίας των 7. 

Εξαίρεση βέβαια αποτελεί η χρήση των PopBots, που όπως έχει ήδη αναφερθεί, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν από παιδιά ηλικίας 4-6 όπου μέσω των δραστηριοτήτων 

μαθαίνουν να χρησιμοποιούν αυτές τις συσκευές, μαθαίνοντας την διαδικασία από την 

αρχή μέχρι το τέλος (Williams et al , 2019).  Αυτό που επίσης αναφέρεται στο άρθρο, 

είναι ότι δε δίνεται έμφαση σε πολύ σημαντικά κομμάτια, όπως δηλαδή η ηθική και η 

δημιουργικότητα. Για να μπορεί ένα παιδί να δημιουργήσει δικά του έργα ΤΝ δεν αρκεί 

μόνο η τεχνική εκπαίδευση. Οι ερευνητές έχουν δείξει ότι πολλοί αλγόριθμοι μηχανικής 

μάθησης, που μπορεί να θεωρούνται «ουδέτεροι», είναι προκατειλημμένοι έναντι των 

γυναικών, των ατόμων χρώματος και των ατόμων με χαμηλό εισόδημα. Πολλές φορές 

διδάσκονται οι βασικές αρχές, δίνοντας στους μαθητές τις τεχνικές δεξιότητες για να 

δημιουργήσουν συστήματα ΤΝ, χωρίς όμως να λαμβάνουν υπόψιν επιπλέον 

παραμέτρους. Ένα σύστημα θα πρέπει να μην είναι προκατειλημμένο με οποιοδήποτε 

τρόπο. Για να γίνει αυτό, πρέπει κατά την δημιουργία του να λαμβάνονται υπόψιν και 
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ηθικοί παράμετροι ώστε να περιλαμβάνει όλες τις πιθανές εκδοχές. Αυτό σημαίνει να 

λαμβάνει υπόψιν παραμέτρους όπως το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των χρηστών ή και την 

ηλικίας τους. Τα παιδιά όμως πρέπει όχι μόνο να καταλάβουν πώς λειτουργεί η ΤΝ, 

αλλά και να είναι σε θέση να σκεφτούν δημιουργικά για το πώς θέλουν να 

λειτουργήσει. Σκοπός είναι να μπορέσουν οι μαθητές να αναπτύξουν μια δημιουργική 

νοοτροπία μέσω της αλληλεπίδρασης με ένα ρομπότ. Αυτό απαιτεί δημιουργική σκέψη 

από μέρος τους, ώστε να γίνουν κατανοητές οι ανάγκες και να βρουν τον τρόπο που θα 

δημιουργηθεί το σύστημα με βάση αυτές. Αξιοποιώντας την κατασκευαστική 

παιδαγωγική των PopBots, αναπτύχθηκαν πρακτικές δραστηριότητες, όπου διδάσκονται 

στους μαθητές οι ηθικές επιπτώσεις της ΤΝ. Το πρόγραμμα σπουδών ΤΝ και ηθικής  

αποτελείται από τρία μαθήματα. Το πρόγραμμα σπουδών διδάχτηκε σε 225 μαθητές 

από 5η δημοτικού έως 2α γυμνασίου σε τρεις συνεδρίες 45 λεπτών. Οι μαθητές δεν 

είχαν προηγούμενη εκπαίδευση στην ΤΝ ή προγραμματισμού. Στα μαθήματα 

διδάχτηκαν σύνολα δεδομένων, μηχανικής μάθησης και αλγοριθμικής προκατάληψης. 

Μέσω παραδειγμάτων οι μαθητές εντοπίζουν τις διαφορές που υπάρχουν στα 

αποτελέσματα όταν υπάρχουν μεροληπτικά δεδομένα. Ακόμα, μέσω των 

παραδειγμάτων οι μαθητές κάνουν συζήτηση για τις προσωπικές προκαταλήψεις που 

μπορεί να υπάρχουν, και πως τα αποτελέσματα θα διαφέρουν με βάση τα δεδομένα που 

έχει εισάγει κάθε μαθητής. Στο τελευταίο μέρος, οι μαθητές σε ένα πρόγραμμα όπως το 

σύστημα σύστασης στο YouTube εντοπίζουν όχι μόνο τους ενδιαφερόμενους αλλά 

χρησιμοποιούν και μια ηθική ρήτρα για να καθορίσουν ποια θα είναι τα προτεινόμενα 

κομμάτια. Οι μαθητές, μετά το τέλος των μαθημάτων έδειξαν την ικανότητα να 

αλληλοεπιδρούν με το υλικό σε διαφορετικά επίπεδα αλλά και να προβληματίζονται για 

το μέλλον. (Ali et al., 2019). 

Οι Wollowski et al. (2016) έκαναν μια έρευνα σχετικά με τις πρακτικές εκμάθησης ΤΝ 

που χρησιμοποιούνται και ποιες θα έπρεπε να διδάσκονται. Ο στόχος της έρευνας ήταν 

να γίνει αντιληπτή η τρέχουσα πρακτική της διδασκαλίας της τεχνητής νοημοσύνης και 

να συγκεντρώσει στοιχεία σχετικά με τις προτεινόμενες αλλαγές. Συλλέχθηκαν 

πληροφορίες σχετικά με τα είδη ιδρυμάτων στα οποία διδάσκουν οι εκπαιδευτές, 

προϋποθέσεις και αποτελέσματα μαθημάτων, καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες 

σχετικά με τα θέματα που καλύπτονται και ποια θέματα θα ήθελαν να καλυφθούν. Η 

έρευνα δόθηκε στους επαγγελματίες του χώρου και σε εκπαιδευτές. Στην ερώτηση 

ποιες πρακτικές εκμάθησης ΤΝ διδάσκονται, το 81% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι 

είναι η προσομοίωση και η αιτιολόγηση. Στην συνέχεια αυτή της λίστας έρχονται η 

μηχανική μάθηση, τα παιχνίδια και τα παζλ και στην συνέχεια οι εφαρμογές ΤΝ. 
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Μερικά ακόμα από τα συχνά θέματα είναι η ηθική, η φιλοσοφία και η φυσική γλώσσα. 

Στην ερώτηση αν θα έπρεπε να διδάσκεται κάποιο επιπλέον μάθημα, το μεγαλύτερο 

ποσοστό της έρευνας δήλωσε ότι δεν θα δίδασκε κανένα επιπλέον μάθημα. Το 

μοναδικό με μεγάλα ποσοστά ήταν η μηχανική μάθηση, ενώ σαν θεματολογία θεωρούν 

σημαντική την έρευνα, την προσομοίωση και αιτιολόγηση και την μηχανική μάθηση. 

Οι χρήστες που ήδη χρησιμοποιούν τεχνικές ΤΝ, αναφέρουν ότι αυτές που ήδη 

χρησιμοποιούνται είναι οι εφαρμογές, η μηχανική μάθηση, η αιτιολόγηση και 

προσομοίωση και η φυσική γλώσσα, ενώ αυτές που θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον 

είναι οι εφαρμογές, η μηχανική μάθηση και η αιτιολόγηση και προσομοίωση. Συνολικά 

η έρευνα έλαβες 59 απαντήσεις,  αλλά αξιολογήθηκαν μόνο οι 37, καθώς αυτοί οι 

ερωτηθέντες απάντησαν στις πιο ουσιαστικές ερωτήσεις της έρευνας.  Σχεδόν οι μισοί 

από τους ερωτηθέντες θα ήθελαν να δημιουργηθεί μια καλή βάση με βασικά εργαλεία 

και τεχνικές και οι μαθητές να έχουν την ικανότητα να αξιολογούν τα δυνατά και 

αδύνατα σημεία τους. Το 41% των ερωτηθέντων θα ήθελε οι μαθητές να έχουν 

δεξιότητες να κατασκευάσουν ένα σύστημα ενώ το 22% θα ήθελε οι μαθητές να 

εκτεθούν σε πρωτοποριακή εργασία. Η εικόνα που αναδύεται είναι ότι οι μαθητές 

πρέπει να έχουν βασικές δεξιότητες καθώς και την ικανότητα να κατασκευάζουν ένα 

σύστημα και την ικανότητα να αξιολογούν κριτικά τα εργαλεία και τις τεχνικές. 

(Wollowski et al., 2016).  

Σύμφωνα με ένα άλλο άρθρο του Touretzky et al. (2019b), υπάρχουν κάποιες 

κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές και αυτές μπορούν να 

συμπεριληφθούν σε 5 βασικές ιδέες. Η πρώτη είναι η αντίληψη. Η αντίληψη είναι η 

εξαγωγή νοήματος από αισθητήρια σήματα. Οι υπολογιστές αντιλαμβάνονται τον 

κόσμο χρησιμοποιώντας αισθητήρες  άρα μπορούν να λαμβάνουν τις πληροφορίες με 

το να “ακούν” ή να “βλέπουν”, όπως δηλαδή τις αντιλαμβάνονται και οι άνθρωποι. 

Αυτό σημαίνει ότι αν οι άνθρωποι πρέπει να επικοινωνούν μαζί τους, πρέπει και να 

αντιλαμβάνονται με ποιον τρόπο λειτουργούν αυτές και ποιοι περιορισμοί υπάρχουν αν 

θέλουν να αναπαράγουν αυτήν την διαδικασία. Η δεύτερη σημαντική ιδέα είναι η 

αντιπροσώπευση και αιτιολόγηση. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι τα αυτοκινούμενα 

αυτοκίνητα. Οι υπολογιστές λαμβάνουν υπόψιν τον τρόπο που λειτουργεί κάτι και 

προσπαθούν να το αναπαραστήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Τρίτη ιδέα είναι 

ότι οι υπολογιστές μαθαίνουν από τα δεδομένα. Χρησιμοποιούν τα ήδη υπάρχοντα 

μοτίβα για να προβλέψουν τις μελλοντικές κινήσεις. Ένα ακόμα σημαντικό 

χαρακτηριστικό είναι η φυσική αλληλεπίδραση. Το να μπορέσει να αλληλοεπιδράσει με 

επιτυχία ένας υπολογιστής με έναν άνθρωπο είναι από τις πιο απαιτητικές προκλήσεις. 
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Πρέπει οι υπολογιστές ΤΝ να μπορούν να καταλάβουν τις εκφράσεις και τα 

συναισθήματα των ανθρώπων. Το τελευταίο που πρέπει να αναφερθεί είναι ο 

κοινωνικός αντίκτυπος. Η χρήση της ΤΝ μπορεί να έχει θετικές ή δυσμενείς συνέπειες. 

Για παράδειγμα, παράμετροι στα δεδομένα που χρησιμοποιούνται μπορεί να μην είναι 

αντιπροσωπευτικά για όλες τις μερίδες του πληθυσμού. Για αυτό είναι σημαντικό να 

συζητηθούν οι ηθικές συνέπειες της χρήσης της. Οι συνέπειες μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν με βάση αν είναι σωστό ή όχι να δημιουργηθούν κάποιες 

εφαρμογές ΤΝ και ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις αυτών στην κοινωνία. Για να 

μπορούν λοιπόν οι σημερινοί μαθητές να ανταπεξέλθουν στην αυριανή κοινωνία της 

τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να μπορούν από τις πρώτες κιόλας τάξεις να 

αντιλαμβάνονται και να χρησιμοποιούν την ΤΝ με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. 

Οφείλουν να αντιλαμβάνονται τις επιπτώσεις της ΤΝ στην καθημερινότητα, να 

εντοπίζουν τους τρόπους που οι εφαρμογές της ΤΝ μπορεί να δημιουργήσουν 

προκατάληψη μέχρι και να δημιουργήσουν ένα σύστημα ΤΝ για την αντιμετώπιση 

τέτοιων κοινωνικών ζητημάτων (Touretzky et al., 2019b). 

 

Με βάση όλα τα παραπάνω δημιουργούνται οι παρακάτω πίνακες που φαίνονται όλες οι 

δεξιότητες όπως έχουν αναλυθεί από τους προαναφερθέντες συγγραφείς.  

Δεξιότητες Adcoc

k, 

(2020) 

Acto

n, 

(2017

) 

Touretzk

y et al 

(2019) 

UNICE

F 

(2020) 

Ali et 

al. 

(2019

) 

Wollows

ki et al. 

(2016) 

Touretzk

y et al 

(2019b) 

Γλώσσες 

προγραμματισμ

ού 

   Χ  Χ  

Αναγνώριση 

μοτίβων 

 Χ     X 

Σχεδιασμός και 

κατανόηση 

υπολογιστικών 

συστημάτων 

  Χ   Χ X 

Αισθητήρες   Χ    Χ 

Αιτιολόγηση & 

Προσομοίωση 

  Χ   Χ X 

Τεχνικές Δεξιότητες (Πίνακα 10) 
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Δεξιότητες Adcoc

k, 

(2020) 

Acto

n, 

(2017

) 

Touretz

ky et al 

(2019) 

UNICE

F 

(2020) 

Ali et 

al. 

(201

9) 

Wollows

ki et al. 

(2016) 

Touretz

ky et al 

(2019b) 

Κριτική Σκέψη Χ Χ Χ Χ  Χ Χ 

Δημιουργικότητα Χ Χ   Χ   

Ανάληψη ρίσκου 

– Ανοιχτό μυαλό 

Χ Χ    Χ  

Υπομονή Χ       

Κλίση στην 

επιστήμη 

Χ       

Επικοινωνία  Χ Χ    Χ 

Προσαρμοστικότ

ητα 

 Χ  Χ    

Ενσυναίσθηση   Χ Χ   Χ 

Ηθική σκέψη   Χ Χ Χ Χ Χ 

Μη τεχνικές Δεξιότητες (Πίνακας 11) 

 

Για πιο συγκριμένα επαγγέλματα που αφορούν την ΤΝ, όπως για έναν Αρχιτέκτονα 

συστημάτων ελέγχου, μερικές από τις δεξιότητες που πρέπει να έχει είναι η 

επιχειρησιακή νοοτροπία, η διακλαδική επικοινωνία, η διαχείριση έργου και ο 

προγραμματισμός υπολογιστών(Korepin et al., 2020). Από την άλλη, οι ικανότητες ΤΝ 

που θα χρειαστεί ένας οικονομολόγος είναι ο πληροφοριακός γραμματισμός και η 

ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων (Korepin et al., 2020). Άλλες δεξιότητες 

που είναι χρήσιμες για έναν μηχανικό σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες είναι η 

ψηφιοποίηση και η μοντελοποίηση, η χρήστη έξυπνων εργασιών και η ανάπτυξη 

συστημάτων (Gama et al., 2018 ). Γενικότερα έχει αναφερθεί ότι οι ασκούμενοι του 

STEM πρέπει να είναι ικανοί να αναγνωρίζουν ευκαιρίες εφαρμογής της ΤΝ στους 

διάφορους τομείς. Χρήσιμο σε αυτό είναι και η κατανόηση εννοιών όπως η μηχανική 

μάθηση, η δημιουργία συνελικτικών νευρωνικών δικτύων (CNN) καθώς και κάποιες 

γλώσσες προγραμματισμού όπως η Python και η C++.  ( How &Hung, 2019).  

Κάποιες από τις επιπλέον  ικανότητες που είναι απαραίτητες για τους προγραμματιστές 

τόσο της ΤΝ όσο και της μηχανικής μάθησης (Machine learning), είναι οι γλώσσες 

προγραμματισμού. Γλώσσες όπως η Java, C++, Python είναι μερικές μόνο από τις 



 50 

δεκάδες γλώσσες που μπορούν να γνωρίζουν οι μελλοντικοί προγραμματιστές σε 

αυτούς τους τομείς. Μια επιπλέον ικανότητα είναι η μηχανική των δεδομένων (data 

engineering) και η ανάλυση των δεδομένων.  Το πρώτο βήμα στην ανάπτυξη μηχανικής 

μάθησης είναι η προ επεξεργασία και η αποθήκευση πρωτογενών δεδομένων καθώς και 

η ανάλυση αυτών για την ανακάλυψη μοτίβων. Το επόμενο βήμα φυσικά είναι η 

δημιουργία μοντέλων με τα δεδομένα που έχουν ήδη συλλεχθεί και η εφαρμογή τους σε 

υπάρχουσες ή νέες εφαρμογές. Επίσης χρειάζεται η ανάπτυξη λύσεων μηχανικής 

μάθησης και η ασφάλεια του μοντέλου αυτού  (Vasquez J., Pluralsight). 

 

4.7. Σύγκρισή δεξιοτήτων 

Φαίνεται από τα παραπάνω ότι κάποιες δεξιότητες είναι κοινές τόσο για την 

υπολογιστική σκέψη όσο και την τεχνητή νοημοσύνη. Οι κοινές δεξιότητες 

παρουσιάζονται παρακάτω.  

 

Δεξιότητες Υπολογιστική σκέψη Τεχνητή νοημοσύνη 

Σύλληψη εννοιών X X 

Αφαίρεση X  

Τμηματοποίηση  X  

Αλγόριθμοι X X 

Αυτοματοποίηση X  

Προσομοίωση X X 

Κατατμημένη επεξεργασία X  

Ανάλυση X  

Αξιολόγηση δεδομένων-

Κριτική σκέψη 

X Χ 

Γενίκευση X  

Αποσφαλμάτωση X  

Αναγνώριση προτύπων X X 

Ανάληψη Ρίσκου  Χ 

Επικοινωνία Χ Χ 

Ηθική Σκέψη  Χ 

Σχεδιασμός συστημάτων 

και μηχανική 

 X 
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Ενσυναίσθηση  X 

Σύγκριση δεξιοτήτων ΥΣ και ΤΝ (Πίνακας 12) 

 

4.8. Περίληψη 

Στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο αναλύθηκαν όλες οι τεχνικές και μη δεξιότητες που 

θεωρούνται σημαντικές τόσο για την υπολογιστική σκέψη όσο και για την τεχνητή 

νοημοσύνη. Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης και φαίνονται ποιες είναι 

τελικά αυτές οι δεξιότητες που χρειάζονται οι μαθητές για να ζήσουν σε μια κοινωνία 

τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχουν φυσικά πολλές, αλλά αυτές που αναφέρθηκαν είναι 

αυτές που φαίνεται να επαναλαμβάνονται στις μελέτες που αναλύθηκαν. Δεν πρέπει 

βέβαια να αγνοηθεί ότι ο κλάδος της ΤΝ δεν έχει ωριμάσει ακόμα με συνέπεια πολλές 

από τις δεξιότητες να αλλάξουν λίγο έως πολύ στο μέλλον.  
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5. Συμπεράσματα και προτάσεις 

5.1. Συμπεράσματα 

Αυτή η μελέτη στοχεύει στην αποσαφήνιση των ψηφιακών δεξιοτήτων της τεχνητής 

νοημοσύνης που θα είναι σημαντικές για τα άτομα που θα ζήσουν σε μια τέτοια 

κοινωνία Εντοπίζοντας ποιες είναι αυτές οι δεξιότητες γνωρίζει κανείς που πρέπει να 

στοχεύει η εκπαιδευτική διαδικασία για να αναπτύξει τις ικανότητες των μαθητών. 

Εφόσον υπάρχουν σαφείς γραμμές και κατευθύνσεις μπορούν στην συνέχεια οι 

εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο. Μπορεί δηλαδή να προσαρμοστεί το πρόγραμμα σπουδών 

βάση των δεξιοτήτων που θέλουν να αναπτυχθούν και να δημιουργηθούν 

δραστηριότητες που να ενισχύουν αυτές τις δεξιότητες των μαθητών. Γνωρίζοντας τις 

δεξιότητες που θα χρειάζονται, οι αυριανοί επαγγελματίες, μπορούν σήμερα να 

αρχίσουν να προετοιμάζονται για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και 

να έχουν τα απαραίτητα εφόδια για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της μελλοντικής 

τους καριέρας. 

Στο βιβλιογραφικό μέρος της μελέτης έχουν παρουσιαστεί οι βασικές έννοιες που 

χρειάζονται για να γίνουν κατανοητοί οι βασικοί άξονες. Δίνεται η εννοιολογική 

σημασία της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής, τόσο σημασιολογικά όσο και 

ιστορικά. Στην συνέχεια παρουσιάζονται άλλες βασικές έννοιες όπως η υπολογιστική 

σκέψη, το STEM και η υπολογιστική επιστήμη. Οι έννοιες αυτές βοηθούν στην εις 

βάθος κατανόηση των εννοιών και στην σφαιρική τους παρουσίαση. Στο κείμενο 

γίνεται αναφορά σε πραγματικά παραδείγματα μελετητών με την εφαρμογή της 

τεχνητής νοημοσύνης και της υπολογιστικής σκέψης σε εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Παρουσιάζεται ο τρόπος που εφαρμόστηκαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα και πια 

είναι τα αποτελέσματα που φάνηκαν μετά από την χρήση του καθενός στις τάξεις, 

Φαίνονται οι δυσκολίες και τα προβλήματα που παρουσιάστηκα αλλά και το 

συμπεράσματα που προέκυψαν.  

Όπως έχει αναφερθεί τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Οι μαθητές δείχνουν 

περιέργεια και ενδιαφέρον σε τέτοιου είδους μαθήματα. Αυτό είναι και το μέσο, 

ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες για να γνωρίσουν καλύτερα νέες καινοτόμες ιδέες που θα 

διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο άμεσο μέλλον. Οι μαθητές ενδιαφέρονται και 

είναι σε θέση να κατανοήσουν τις ενότητες που διδάσκονται όταν αυτό γίνεται με 

σωστό και μελετημένο τρόπο. Έτσι διαθέτουν τις βάσεις για να κατανοήσουν στην 



 53 

συνέχεια τις πιο δύσκολες και εξελιγμένες έννοιες. Ένα σημαντικό κομμάτι είναι ότι 

όταν η ΤΝ διδάσκεται από τόσο νωρίς στα σχολεία βοηθάει να συμμετέχουν όλοι οι 

μαθητές, χωρίς να γίνονται διακρίσεις. Τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει 

υποδεικνύουν ότι η ενασχόληση των μαθητών από τόσο νεαρή ηλικία έχει θετικό 

αντίκτυπο. Έχοντας αποκτήσει από τόσο νωρίς κατανόηση, μπορούν στην συνέχεια να 

επικεντρωθούν σε πιο σημαντικά ζητήματα και να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη 

εικόνα.  

Εν κατακλείδι, οι δεξιότητες της ΤΝ που έχουν αναφερθεί θα βοηθήσουν τους μαθητές, 

και όχι μόνο, να αποκτήσουν τα απαραίτητα εργαλεία. Τα εφόδια που θα πάρουν θα 

είναι αρωγοί για να πορευτούν σε ένα μέλλον τεχνητής νοημοσύνης.  

 

5.2. Προτάσεις μελλοντικής έρευνας 

Όπως προκύπτει, οι δεξιότητες που τελικά πρέπει να έχουν οι μαθητές 

επαναλαμβάνονται στα άρθρα που αναλύονται στην παρούσα μελέτη. Φαίνεται ότι 

τόσο στην ΤΝ όσο και στην ΥΣ πολλές δεξιότητες επαναλαμβάνονται. Το πεδίο της ΤΝ 

είναι ακόμα ανώριμο για να πει κανείς με σιγουριά ότι τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν είναι σωστά. Υπάρχουν όμως κάποιες δεξιότητες που φαίνεται να 

επαναλαμβάνονται. Επιπλέον, στην παρούσα μελέτη εντοπίζονται οι δεξιότητες που 

είναι κοινές για την ΥΣ και την ΤΝ και γίνεται σύγκριση μεταξύ των δεξιοτήτων που 

έχουν παρουσιαστεί και στους δύο αυτούς κλάδους. Φαίνεται ότι οι δύο αυτές έννοιες 

παρουσιάζουν αρκετά κοινά σημεία. Αυτή είναι μια σύνδεση η οποία θα μπορούσε να 

μελετηθεί εκτενέστερα μελλοντικά καθώς οι δυο αυτές έννοιες φαίνεται να έχουν 

αρκετά σημεία επαφής.  

Επιπλέον, επειδή το πεδίο είναι αρκετά ανώριμο και γρήγορα εξελισσόμενο, ενδέχεται 

τα δεδομένα να αλλάζουν αρκετά συχνά. Αυτό συνεπάγεται ότι κάποιες από τις 

δεξιότητες που έχουν αναφερθεί μπορεί σε κάποια χρόνια με τα νέα δεδομένα που θα 

έχουν προκύψει να είναι διαφορετικές. Να έχουν προστεθεί κάποιες καινούριες ή να 

θεωρηθεί ότι κάποιες από τις ήδη υπάρχουσες ίσως να μην είναι τόσο σημαντικές 

τελικά. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν σε μερικά χρόνια να επαναληφθεί μια παρόμοια 

μελέτη η οποία θα χρησιμοποιήσει τα νέα δεδομένα για να φανούν οι αλλαγές στις 

δεξιότητες και κατά συνέπεια οι αλλαγές στα εκπαιδευτικά προγράμματα που πρέπει να 

γίνουν για να προσαρμοστούν οι μαθητές στα νέα δεδομένα που προκύπτουν. 
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