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1 Η σημαντικότητα του προγραμματισμού 

 

Η σημερινή ζωή είναι αδιαχώριστη από τους υπολογιστές. Τηλέφωνα, τηλεόραση, 

οικιακή αυτοματοποίηση, έξυπνες πόλεις - όλα αυτά περιλαμβάνουν τη χρήση υπολογιστών. 

Η τεράστια τεχνολογική πρόοδος έχει αναγκάσει την κατάσταση στην οποία οι Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και ειδικότερα ο προγραμματισμός να καταστούν η βασική δεξιότητα του 21ου 

αιώνα. Σήμερα, η ψηφιοποίηση και η τεχνολογική ανάπτυξη καθιστούν τη γλώσσα 

προγραμματισμού γλώσσα επικοινωνίας. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα παιδιά που είναι σήμερα 

εγγεγραμμένα στο σχολείο θα εκτελούν στο μέλλον επαγγέλματα που δεν υπάρχουν ακόμη και 

το μόνο που μπορούμε να πούμε για αυτές τις θέσεις εργασίας είναι ότι θα βασίζονται στην 

τεχνολογία.  

Προκειμένου να επιτευχθεί ανταγωνιστικότητα και απτή ανάπτυξη, είναι απαραίτητο 

να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους στον πιο απαιτητικό τομέα του μέλλοντος - την τεχνολογία 

των πληροφοριών. Όλες οι βιομηχανίες που γνωρίζουμε θα ενταχθούν σταδιακά στη χρήση 

λογισμικών. Το πρόσωπο του μέλλοντος χωρίς τις κατάλληλες γνώσεις στον τομέα αυτό θα 

εξαρτηθεί από εκείνους που θα έχουν αυτή τη γνώση. Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς 

η εφαρμογή θα είναι ένα πλεονέκτημα: ένα βασικό αλφάβητο σε μια ψηφιακή εποχή πρέπει να 

περιλαμβάνει την κατανόηση της κωδικοποίησης και την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων στην 

υπολογιστική σκέψη, όπως η επίλυση προβλημάτων, η συνεργασία και οι αναλυτικές 

δεξιότητες. 

Ο αλγόριθμος και ο προγραμματισμός μπορούν να εμπλουτίσουν όχι μόνο την 

εκπαίδευση των ψηφιακών ικανοτήτων αλλά και να βελτιώσουν τις διανοητικές διαθέσεις όπως 

η φαντασία, η δημιουργικότητα και η κριτική σκέψη. Είναι επίσης ένας σημαντικός τρόπος για 

να διδαχθεί η ομαδική εργασία και να δημιουργηθεί η πεποίθηση στους μαθητές ότι θα 

ελέγχουν προσωπικά τη δική τους εκμάθηση. Ως αποτέλεσμα, ο προγραμματισμός θα 

μπορούσε να αποτελέσει έναν σύνδεσμο στην οργάνωση της ολοκληρωμένης διδασκαλίας - 

Ο προγραμματισμός είναι η δεξιότητα του μέλλοντος. Γίνεται 

κατανοητό ότι είναι κάτι περισσότερο από απλή γραφή ενός προγράμματος 

σε μια γλώσσα προγραμματισμού, είναι μια διαδικασία: από την 

εξειδίκευση του προβλήματος, μέσω της εξεύρεσης και ανάπτυξης μιας 

λύσης, στον προγραμματισμό και τη δοκιμή της ορθότητας ή της πιθανής 

βελτίωσης χρησιμοποιώντας μια σωστά επιλεγμένη εφαρμογή ή γλώσσα 

προγραμματισμού. 
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μάθημα και διατμηματικό πρόγραμμα, και ένα σημαντικό εργαλείο για τους μαθητές που δίνει 

μια προσωπική αίσθηση στη μάθησή τους στο σχολείο. 

Η ικανότητα προγραμματισμού αναγνωρίζεται από τις ευρωπαϊκές αρχές. Η ανάπτυξη 

αυτής της δεξιότητας αποτελεί μία από τις απαιτήσεις όσον αφορά την ανάπτυξη βασικών 

ικανοτήτων. Η ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών είναι ζωτικής 

σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στη σημερινή ολοένα και πιο ψηφιακή 

παγκόσμια οικονομία. Η βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των ΤΠΕ 

είναι ένας από τους 11 θεματικούς στόχους για την πολιτική συνοχής κατά την περίοδο 2014-

2020. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια δεν πρέπει να θεωρούνται μόνο ως οικονομική υποστήριξη, 

αλλά και ως εργαλείο πολιτικής για την υποστήριξη των δημόσιων αρχών κατά τον καθορισμό 

της στρατηγικής τους και τον προγραμματισμό των διοικητικών και επενδυτικών προσπαθειών 

τους. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή επίδραση των επενδύσεων της ΕΕ, τα 

κράτη μέλη και οι περιφέρειες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τη χρηματοδότηση σχεδίων 

που σχετίζονται με τις ΤΠΕ καλούνται να θέσουν σε εφαρμογή ένα στρατηγικό πλαίσιο 

πολιτικής για την ψηφιακή ανάπτυξη και ένα σχέδιο δικτύου επόμενης γενιάς. 

2 Παραδείγματα χωρών εταίρων 

 

 

Στην Πολωνία, η ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων των φοιτητών και των 

εκπαιδευτικών αποτελεί μια από τις κύριες κατευθύνσεις για την εφαρμογή της εθνικής 

εκπαιδευτικής πολιτικής (εκτός από την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των διαθέσιμων πόρων 

στο δίκτυο). Σύμφωνα με το νέο βασικό πρόγραμμα σπουδών, από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 

ο προγραμματισμός είναι ένα μόνιμο στοιχείο της εκπαίδευσης από την πρώτη τάξη του 

δημοτικού σχολείου. Τόσο ο νόμος περί της εκπαίδευσης όσο και το βασικό πρόγραμμα 

σπουδών του αντικειμένου της επιστήμης των υπολογιστών προβλέπουν ότι οι δραστηριότητες 

του σχολείου αναπτύσσουν τις δεξιότητες των φοιτητών να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις 

τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. 

Η κατάσταση στις χώρες των εταίρων ποικίλλει αλλά, σε κάθε μία, 

οι εθνικές αρχές στον τομέα της εκπαίδευσης κατανοούν ότι η ικανότητα 

των ΤΠΕ έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα, πράγμα που σημαίνει ότι 

υπάρχει ανάγκη να εφαρμοστεί σε όλα τα προγράμματα σπουδών.  
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Επιπλέον, υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες που πραγματοποιούνται στη χώρα. Μία από 

αυτές είναι ο διαγωνισμός "Νέο Έτος με προγραμματισμό". Πρόκειται για πρωτοβουλία του 

Υπουργείου Ψηφιοποίησης που προωθεί την εκμάθηση του προγραμματισμού. Δεδομένου ότι 

είναι σημαντικό όχι μόνο να συμπεριληφθούν οι μεγάλες πόλεις, το Υπουργείο έχει ξεκινήσει 

16 νέους Ομίλους Προγραμματιστών σε μέρη όπου η προσφορά αυτού του είδους των τάξεων 

δεν είναι τόσο πλούσια όσο στις μεγάλες πόλεις. Οι Σύλλογοι Νέων Προγραμματιστών είναι 

σημεία εργαστηρίων όπου οργανώνονται δωρεάν μαθήματα προγραμματισμού. Μια 

ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία είναι το FRCE Mobile Education Centre (MCE) - ένα σύγχρονο 

εκπαιδευτικό φορτηγό και χώρος διδασκαλίας για εκπαιδευτικούς που προσκαλούνται στον 

κόσμο της εικονικής μάθησης. Μεταξύ άλλων, η MCE βοηθά στην εκμάθηση των βασικών 

στοιχείων του προγραμματισμού.  

Στην Ιταλία, το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει προγράμματα για την εισαγωγή της 

τεχνολογίας στην τάξη και την ενσωμάτωσή τους με παραδοσιακούς πόρους (το Εθνικό Σχέδιο 

για τη διάδοση των διαδραστικών πινάκων - LIM-Cl@ssi project 2.0, iTEC path ...). Οι στόχοι 

είναι η διάδοση γνώσεων σχετικά με τα νέα μοντέλα μάθησης και κατάρτισης, ο εξοπλισμός 

των σχολικών κατευθυντήριων γραμμών για την εισαγωγή νέων μεθόδων στη βάση των 

μεθόδων διδασκαλίας και η εξάπλωση της διαδεδομένης αντίστασης στη χρήση τους, 

η προώθηση της διαδραστικότητας μεταξύ δασκάλων και σπουδαστών και μεταξύ φοιτητές.  

Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής στην Ιταλία είναι η εβδομάδα προγραμματισμού-για-

όλους τον Οκτώβρη του 2018 - με περισσότερες από 20.000 εκδηλώσεις που οργανώνονται 

(περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα) + codenanoMOOC που κυκλοφόρησε 

από το Πανεπιστήμιο του Urbino «Carlo Bo» στην περιοχή Emilia Romagna. 

Στη Λετονία, το 2015, προκειμένου να αναπτυχθούν οι δεξιότητες των μαθητών στις 

ΤΠΕ, εισήχθη ένα νέο θέμα "Πληροφορική" και ξεκίνησε πιλοτικό πρόγραμμα για τις 

δεξιότητες πληροφορικής, στο οποίο συμμετείχαν περισσότερα από 150 σχολεία. Η ψηφιακή 

ικανότητα είναι ένα από τα θεμέλια του νέου περιεχομένου της κατάρτισης των ικανοτήτων. 

Η διδασκαλία των δεξιοτήτων πληροφορικής στα σχολεία άρχισε να διδάσκεται από την 1η 

τάξη (στην ηλικία των 7 ετών). Το περιεχόμενό του ευθυγραμμίζεται με τις τάσεις ανάπτυξης 

της βιομηχανίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, η οποία προάγει την ανάπτυξη των γνώσεων του 

εκπαιδευόμενου και την ανάπτυξη των πρακτικών δεξιοτήτων στις επιστήμες των 

υπολογιστών, οι οποίες απαιτούνται σε διαφορετικές καταστάσεις ζωής για την απόκτηση, 

επεξεργασία, ανάλυση και ανάπτυξη πληροφοριών, καθώς και για την αποτελεσματική χρήση 
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της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας στη διαδικασία εκμάθησης. Από την 

ηλικία των 7, οι μαθητές μαθαίνουν αλγορίθμους και επιλύουν εργασίες που βασίζονται στη 

λογική σκέψη. Στο δημοτικό σχολείο, οι μαθητές μαθαίνουν το περιβάλλον προγραμματισμού 

Scratch και τις γλωσσικές γλώσσες προγραμματισμού. Στα τελευταία χρόνια του δημοτικού 

σχολείου, το 50% του περιεχομένου του υπολογιστή είναι εργασίες αλγορίθμου και 

προγραμματισμός. 

Τα στοιχεία των ερευνών για τους εκπαιδευτικούς δείχνουν ότι περισσότεροι από 4/5 

εκπαιδευτικών αξιολόγησαν θετικά το πιλοτικό έργο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι καθηγητές 

να δουν το μεγάλο όφελος της επιστήμης των υπολογιστών για την απόκτηση άλλων 

αντικειμένων - περισσότερο από το ήμισυ πιστεύουν ότι η επιστήμη των υπολογιστών βοηθά 

τους μαθητές να μάθουν καλύτερα άλλα μαθήματα.  

Παραδείγματα εμπειριών περιλαμβάνουν το Πρότυπο Υπολογιστών για τα έτη 2015-

2018, το οποίο περιλάμβανε 150 σχολεία, η ευρωπαϊκή εβδομάδα προγραμματισμού τον 

Οκτώβριο του 2018, η συμμετοχή Λετονών φοιτητών στις Ολυμπιάδες της Ευρώπης και της 

Παγκόσμιας Πληροφορικής (Προγραμματισμός), όπου βραβεύτηκαν με 3 Χάλκινα Μετάλλια 

το 2018.  

Για τη Ρουμανία, το έτος 2000 ήταν το έτος κατά το οποίο το Υπουργείο Παιδείας της 

Ρουμανίας είχε την πρώτη στρατηγική για την ανάπτυξη του συστήματος αρχικής και συνεχής 

κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς και τους διαχειριστές στην προ-πανεπιστημιακή 

εκπαίδευση. Η συνεχής εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού είναι ένα δικαίωμα που 

επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της επαγγελματικής εξέλιξης και μετατροπής. Τα προγράμματα 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των ΤΠΕ, του διδακτικού προσωπικού 

οργανώνονται αρθρωτά. Η συνεχής κατάρτιση εξασφαλίζει την ενημέρωση και ανάπτυξη των 

ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης νέων ικανοτήτων, 

σύμφωνα με τις εξελίξεις στις εκπαιδευτικές ανάγκες και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

σπουδών, καθώς και τις απαιτήσεις προσαρμογής των ικανοτήτων του διδακτικού προσωπικού 

στις αλλαγές των δομών / διαδικασιών εκπαίδευση. 

Ένα από τα παραδείγματα πρωτοβουλιών στη Ρουμανία είναι η ώρα του κώδικα, 

η οποία είναι δυνατή χάρη στην ADFABER, τη μόνη ρουμανική ΜΚΟ που προάγει την 

ανάπτυξη της κοινότητας και την κοινωνική αλλαγή μέσω της τεχνολογίας. Η ώρα του κώδικα 

αποτελεί εισαγωγή στην τεχνολογία και τον προγραμματισμό. Οι δικαιούχοι είναι φοιτητές και 
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ο καθένας μπορεί να είναι υποστηρικτής. Ο καθένας, ακόμη και ένας αρχάριος, μπορεί να μάθει 

τα βασικά του προγραμματισμού.  

3 Συστάσεις για τους αρμόδιους φορείς 

 

 

Οι ακόλουθες δραστηριότητες στον τομέα της ανάπτυξης ικανοτήτων των 

εκπαιδευτικών και των σπουδαστών συνιστώνται: 

 αντιμετώπιση των αλγορίθμων και του προγραμματισμού ως την τέταρτη ικανότητα 

του σύγχρονου ανθρώπου, δίπλα στην ανάγνωση, τη γραφή και τον υπολογισμό; 

 υιοθέτηση ενός ορισμού του προγραμματισμού που είναι κατανοητός για τους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, χάρη στην οποία 

η αναπτυγμένη μεθοδολογία για την εφαρμογή της επιστήμης προγραμματισμού στα 

σχολεία για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές θα διαιρέσει την εκπαιδευτική 

διαδικασία σε βασικά και ουσιαστικά δικαιολογημένα παιδαγωγικά στάδια; 

 χρήση προτύπων αναφοράς για τον εξοπλισμό των τάξεων με εξοπλισμό υπολογιστών:  

o εφαρμογές (διαδικτυακές και μη) 

o εκπαιδευτικά μαθήματα για εκπαιδευτικούς  

o εργασίες αναφοράς / σενάρια 

 ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων και την κατάλληλη εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών και των σπουδαστών που θεωρούνται ως δράσεις που οδηγούν σε 

συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους και ταυτόχρονα με το γεγονός των 

αποτελεσμάτων όλων των μαθητικών δραστηριοτήτων τόσο στο σχολείο όσο και εκτός 

σχολείου; 

 ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων και κατάρτισης μέσω της δράσης, 

συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας σε μια ομάδα - με ιδιαίτερη έμφαση στις μη 

αυτόματες και κινητικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της μάθησης 

προγραμματισμού; 

Δύο χρόνια εργασίας στο πλαίσιο του έργου CodeIT δείχνει ότι 

μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις των σχολείων του σήμερα είναι 

η εισαγωγή των βασικών αρχών του προγραμματισμού από την αρχή της 

σχολικής εκπαίδευσης και τα επακόλουθα της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης των εκπαιδευτικών.  
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 πραγματοποίηση τάξεων χρησιμοποιώντας κατάλληλα επιλεγμένα εργαλεία για να 

μάθουν τα βασικά του προγραμματισμού; 

 δοκιμασία και πειραματισμός στη χρήση βοηθημάτων διδασκαλίας για διάφορα 

θέματα, συμπεριλαμβανομένης της μουσικής, της φύσης και των γλωσσών; 

 ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων με επίλυση θεωρητικών (παιδικών) και πρακτικών 

προβλημάτων χρησιμοποιώντας τα βασικά των μαθηματικών και αλγορίθμων με βάση 

την κριτική σκέψη του παιδιού; 

 διασφάλιση της χρήσης του ψηφιακού περιεχομένου, μαθησιακών στόχων, σοβαρών 

παιχνιδιών, εναλλασσόμενων παιχνιδιών πραγματικότητας, ψηφιακών πλατφόρμων για 

την ανταλλαγή πρακτικών της εκπαίδευσης; 

 διασφάλιση ότι τα προαναφερθέντα εργαλεία αποτελούν όργανα συστηματικής και μη 

επεισοδιακής εμπειρίας. 


