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Εκπαίδευση για τη νέα ψηφιακή 

πραγματικότητα 

Εκπαίδευση 
Αναστοχοθεσία του 

Εκπ/κου συστήματος 

Διάδοση της ψηφιακής 

τεχνολογίας 

Οικονομικές / 

πολιτιστικές αλλαγές 



 

 Η ψηφιακή οικονομία το 2013 αναπτύχθηκε με 
7σιο ρυθμό (12%) από την υπόλοιπη οικονομία 
(1,7%)  

 Υπάρχουν περισσότερες συνδέσεις κινητής 
τηλεφωνίας στην Ε.Ε. απ΄ότι άνθρωποι 

 Η οικονομία του διαδικτύου δημιουργεί πέντε 
δουλειές για κάθε δύο που χάνονται 

 To 2018 υπολογίζεται ότι ~ 3,5 εκατ. θέσεις 
εργασίας θα σχετίζονται με B2C e-commerce 

 

 

Ψηφιακή Εποχή – Οικονομία 



 

 Οκτώ εκατομμύρια θέσεις εργασίας σχετίζονται 
με τις ΤΠΕ, το έτος 2015 

 1,5 εκατ. επαγγελματίες Πληροφορικής 
(προγ/ματιστές, σύμβουλοι πληροφορικής κ.α.)  

  Άνω του 50% ειδικών ΤΠΕ απασχολείται σε   
τομείς εκτός κλάδου Πληροφορικής  

 Αναφέρουν το υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης 
για την ποιότητα εργασίας και το μισθό (European 
Jobs Monitor 2016) 

 

Αγορά εργασίας στις ΤΠΕ 



 

 Η Ε.Ε. επιδιώκει την ενοποίηση της ψηφιακής 

αγοράς (digital single market) 

Κοινοί κανόνες λειτουργίας της ψηφιακής – 

διαδικτυακής αγοράς 

Ψηφιακές υποδομές για την παροχή κοινών 

υπηρεσιών σε πολίτες / επιχειρήσεις 

  Αύξηση των συναλλαγών πολιτών με το δημόσιο 

που διεξάγονται ψηφιακά 

Ψηφιακή Οικονομία – 

Προτεραιότητες 



 

 Ανάγκη για την εκπαίδευση του πληθυσμού ώστε 
να ανταποκριθεί στη νέα πραγματικότητα 

  Πάνω από το 90% των σημερινών επαγγελμάτων 
απαιτούν χρήση ΤΠΕ 

  Άνω του 50% του πληθυσμού δεν έχει τις 
απαραίτητες για την εργασία ψηφιακές δεξιότητες 

  20% των ενηλίκων στις χώρες ΟΟΣΑ δεν έχουν 
βασικές δεξιότητες ΤΠΕ (π.χ. αδυναμία 
ηλεκτρονικής συναλλαγής) 

Αναδύονται νέες εκπαιδευτικές 

ανάγκες  



 

 Ανάγκη για την παραγωγή ικανού αριθμού 

επαγγελματιών της πληροφορικής  

 Αύξηση επαγγελματιών ΤΠΕ κατά 38,6% στην   

περίοδο 2011 – 2015 

 Μεγαλύτερο μέρος της αύξησης σε υψηλού 

επιπέδου εργασίες 

  Έως το 2020 η Ε.Ε. θα αντιμετωπίσει έλλειψη 

τουλάχιστον 500.000 στελεχών  

Αναδύονται νέες εκπαιδευτικές 

ανάγκες  



 
  Πέρα από τις βασικές δεξιότητες (γλωσσικές, 

αριθμητικές, κλπ) αναγνωρίζεται πώς είναι 
απαραίτητη η καλλιέργεια ευρύτερου συνόλου 
δεξιοτήτων / ικανοτήτων 
 Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων 

 Αναλυτική σκέψη 

 Δεξιότητες συνεργασίας 

 Δημιουργικότητα  

 Υπολογιστική σκέψη 

  

Δεξιότητες του 21ου αιώνα 



 

Πρόκληση για νέο εκπαιδευτικό 

σχεδιασμό 

Αναπροσδιορισμός 
της Πληροφορικής 
στο εκπαιδευτικό 

σύστημα 

Βασικές 
δεξιότητες για 
ηλεκτρονικές 
συναλλαγές 

Νέες 
δεξιότητες 

για την 
άσκηση 

επαγγέλματος 
Παραγωγή 
στελεχών 

ΤΠΕ  



 

Ευρωπαϊκή κατεύθυνση 

Νέα Προγράματα 
σπουδών  

Οι ΤΠΕ μέρος 
της μεγάλης 

εικόνας 

Συνολική 
παρέμβαση 

• Ολιστική 
προσέγγιση των 
ΤΠΕ 

• Ενδυνάμωση 
εκπαιδευτικών 

• Σαφής σχέση των  
ΤΠΕ με τις 
δεξιότητες του 21ου 
αιώνα 

• Διδασκαλία των 
ΤΠΕ σε όλες τις 
σχολικές βαθμίδες  



 

Υπολογιστική Σκέψη και ΤΠΕ 

Η υπολογιστική σκέψη ως βασική – οριζόντια 
δεξιότητα του 21ου αιώνα 

 Είναι νοητική διαδικασία –χρησιμοποιεί υπολογιστικές 
μεθόδους για να προσεγγίσει περίπλοκα προβλήματα   

 Σχετίζεται με τη δεξιότητα λύσης προβλημάτων 

 Ενισχύει την αφαιρετική σκέψη και τη δυνατότητα 
έκφρασης με ακριβή και σαφή τρόπο  

Η υπολογιστική σκέψη βοηθά στην αντίληψη των 
βασικών εννοιών που αποτελούν το υπόβαθρο της 
τεχνολογίας 



 

Υπολογιστική Σκέψη και 

Προγραμματισμός 

Δεξιότητες 

προγραμματισμού 

Αλγοριθμική 

σκέψη 

Υπολογιστική Σκέψη 

Επιστήμη 

Πληροφορικής 

Χρήση ICT – 

ψηφιακή επάρκεια 

Επίλυση 

Προβλημάτων  



 

 Η εισαγωγή του προγραμματισμού στο 

εκπαιδευτικό σύστημα στηρίζεται:  

Η δραστηριότητα της συγγραφής κώδικα αποτελεί 

προνομιακό πεδίο άσκησης της υπολογιστικής 

σκέψης (λύση προβλημάτων) 

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού 

αποτελεί πρωτογενή στόχο του Π.Σ.  

 

Προγραμματισμός στα εκπαιδευτικό 

σύστηματα 



 

 

Η σκοπιμότητα της ανάπτυξης των δεξιοτήτων 

προγραμματισμού γίνεται αντιληπτή από τις  

ηγεσίες που λαμβάνουν τις αποφάσεις 

εκπαιδευτικής πολιτικής;  

Προγραμματισμός στα εκπαιδευτικό 

σύστηματα 



 

 Οι πολιτικές ηγεσίες αντιλαμβάνονται την 

ανάγκη εστίασης στην ανάπτυξη γλωσσικών, 

μαθηματικών δεξιοτήτων και βασικών ψηφιακών 

δεξιοτήτων. Οι ΤΠΕ νοούνται σαν εργαλείο. 

 Δεν ήταν το ίδιο εύκολο να πειστούν για τη 

σημασία της καλλιέργειας των δεξιοτήτων 

προγραμματισμού. 

Πολιτικές για την ενσωμάτωση του 

προγραμματισμού στα Π.Σ. 



 
 Η νέα τάση είναι να δίνεται βάρος στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού 

 Στον μη κρατικό τομέα η τάση αυτή εκδηλώνεται με 
πρωτοβουλίες μεγάλων εταιριών / Πανπιστημίων που 
προάγουν τον προγραμματισμό (μέσω εργαστηρίων, 
διαγωνισμών) 

 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο με πρωτοβουλίες της Ε.Ε. 

  Πρωτοβουλία code week (2014) 
 Γκρουπ «Κώδικας στα σχολεία» στο eTwinning 

(2017) 

Πολιτικές για την ενσωμάτωση του 

κώδικα στα Π.Σ. 



 

 Σε όλες τις χώρες της έρευνας η ανάπτυξη 

ψηφιακών δεξιοτήτων είναι ήδη ενταγμένη 

(αυτόνομο μάθημα ή όχι) 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανεύρεσης, αξιολόγησης και 

αξιοποίησης της πληροφορίας 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργίας πολυτροπικού υλικού 

χρησιμοποιώντας έτοιμα εργαλεία (κείμενο, γραφικά, 

βίντεο κ.α.) 

 Χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας και δικτύωσης 

 

 

 

 

 

Διδασκαλία των ΤΠΕ  



 

 Σε 22 χώρες της Ευρώπης (Βέλγιο (ΦΛ,ΒΑΛ), Τσεχία, 

Βουλγαρία, Δανία,Μάλτα, Εσθονία, Ισπανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, 

Ιρλανδία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σλοβακία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, 

Ολανδία, Ουγγαρία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Πολωνία, Ισραήλ) 

 Δεκαέξι χώρες έχουν εντάξει από το 2015 στα 

Π.Σ. την ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού  

(4 περισσότερες από το 2013) 

 Δύο χώρες ένταξαν τον προγραμματισμό το 2016  

 Αυτή η εικόνα αντιπροσωπεύει μια αλλαγή στάσης   

 

 

 

Ανασκόπηση της κατάστασης σε 

ευρωπαϊκές χώρες  



 

 Ο στόχος που υπηρετεί η ένταξη του 

προγραμματισμού στη σχολική εκπαίδευση: 

  Ενδυνάμωση των δεξιοτήτων επίλυσης 

προβλημάτων και υπολογιστικής σκέψης 

  Ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού 

  Η προσέλκυση μαθητών σε σχολές Πληροφορικής  

  Για να αυξηθεί η δυνατότητα των μαθητών να 

βρουν δουλειά 

 

 

 

 

Ανασκόπηση της κατάστασης σε 

ευρωπαϊκές χώρες  



 

 Η διδασκαλία προγραμματισμού έχει ενταχθεί 
στις εκαιδευτικές βαθμίδες ως εξής: 

  Δεκατέσσερις χώρες έχουν εντάξει τον 
προγραμματισμό στο Λύκειο 

  Δέκα χώρες έχουν εντάξει τον προγραμματισμό 
στο Δημοτικό (τρεις το 2013-14) 

  Πέντε χώρες (Εσθονία, Ελλάδα, Πολωνία, 
Σλοβακία, Ισραήλ) σε όλες τις βαθμίδες της 
σχολικής εκπαίδευσης 

 

 

 

 

Ανασκόπηση της κατάστασης σε 

ευρωπαϊκές χώρες  



 

Ανασκόπηση της κατάστασης σε 

ευρωπαϊκές χώρες  

 Σε οκτώ χώρες είναι υποχρεωτική η διδασκαλία 

του προγραμματισμού 

  Τσεχία, Βουλγαρία, Σλοβακία, Ελλάδα, 

Πορτογαλία, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία 

  Η Μάλτα και η Πολωνία σκοπεύουν να κάνουν 

υποχρεωτική τη διδασκαλία του προγραμματισμού 

ως δραστηριότητα ενίσχυσης της υπολογιστικής 

σκέψης 

 

 

 

 



 
  Ο προγραμματισμός συγκροτεί αυτόνομο μάθημα 

στο Πρόγραμμα Σπουδών; 
  Δεκατρείς χώρες έχουν αυτόνομο μάθημα για τον 

προγραμματισμό 

  Δεκατέσσερις χώρες συμπεριλαμβάνουν τον 
προγραμματισμό σε γενικά μαθήματα ΤΠΕ 

  Ο προγραμματισμός συμπεριλαμβάνεται ως 
δραστηριότητα στο πλαίσιο των Μαθηματικών ή της 
Φυσικής (π.χ. Δανία, Εσθονία, Ισπανία.) 

  Η Φινλανδία συμπεριλαμβάνει τον προγραμματισμό 
μόνο στο πλαίσιο διαθεματικής προσέγγισης    

 

 
 

 

Πώς διδάσκεται ο προγραμματισμός 



 

 Εργαλεία διδασκαλίας προγραμματισμού 

Περιβάλλοντα χρήσης έτοιμων block κώδικα (πλακίδια), 

πιο δημοφιλές Scratch 

Περιβάλλοντα συγγραφής πρωτογενούς κώδικα από τον 

χρήστη (Python, Java, Pascal) 

 Σε διεθνές επίπεδο οι πιο διαδεδομένες επιλογές για 

εισαγωγική διδασκαλία στον προγραμματισμό: Python, 
Java 

  Στο Ισραήλ: Java, C, Assembly  

 

 

 

 

 

Πώς διδάσκεται ο προγραμματισμός 



 

 Στις περισσότερες χώρες η αξιολόγηση γίνεται 
μέσω εξετάσεων (προαγωγικών ή απολυτηρίων)  

 Σε άλλες χώρες η αξιολόγηση γίνεται μέσω 
εργασίας – project που παραδίδει ο μαθητής 

Εργασία ατομική (Μάλτα) 

  Συνδυασμός ατομικής εργασίας και ομαδικής 
δουλειάς (Ιρλανδία, Ισραήλ) 

 Στο Η.Β. δεν υπάρχει καθορισμένος τρόπος 
αξιολόγησης 

 

 

 

 

 

 

Αξιολόγηση μαθητών 



 

 Είτε διδάσκουν μόνο εκπαιδευτικοί που έχουν 

πτυχίο επιστήμης υπολογιστών. 

 Είτε διδάσκουν εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων 

(δάσκαλοι, μαθηματικοί) που έχουν κατάλληλα 

επιμορφωθεί.  

 Σε 12 από τις 16 χώρες συστηματικά 

επιμορφώνονται οι εκπαιδευτικοί (εισαγωγική ή 

περιοδική επιμόρφωση) 

 

 

 

 

 

 

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 



 

 Την επιμόρφωση αναλαμβάνουν 

  ΑΕΙ 

  Δημόσιοι Οργανισμοί 

  Φορείς ιδιωτικής πρωτοβουλίας – ΜΚΟ  

 Στο Η.Β.την εισαγωγή του προγραμματισμού το 

2014 ακολούθησε επιμόρφωση μέσω ΑΕΙ 

  Δημιουργία πολλαπλασιαστών (master teachers) 

   Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

 

 

 

 

 

 

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 



 

Ανασκόπηση της κατάστασης σε 

ευρωπαϊκές χώρες - 2014 
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Λόγοι για την εισαγωγή των ΤΠΕ στα Π.Σ. 
 



 

Ανασκόπηση της κατάστασης σε 

ευρωπαϊκές χώρες 
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Αντί επιλόγου 

« Οι γνώσεις της επιστήμης της Πληροφορικής είναι 

απαραίτητες για κάθε άτομο στο μέλλον και επομένως για 

κάθε μαθητή στο παρόν, που εκτός από τις ικανότητες της 

γραφής, της ανάγνωσης και της αριθμητικής θα πρέπει να 

διαθέτει και ικανότητες πληροφορικού γραμματισμού και 

υπολογιστικής σκέψης… Η υπολογιστική σκέψη θεωρείται 

κάτι πολύ περισσότερο από απλή χρήση υπολογιστών και 

τεχνολογίας.  Αποτελεί μια φιλοσοφία αντιμετώπισης 

προκλήσεων της κοινωνίας και εφαρμόζεται σε κάθε 

είδους προβληματική και συλλογιστική.» 

 

 

 

 

 



 

Το προηγούμενο κείμενο  είναι απόσπασμα από το 

πόρισμα του εθνικού διαλόγου για την Παιδεία που 

διεξήχθη στο πλαίσιο της Διαρκούς Επιτροπής 

Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων. 

Εκδόθηκε το Μάιο του 2016. 

 

 

 

 

 

 

Αντί επιλόγου 


