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Algorithmic Thinking for Migrants Teachers Education 
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Έκθεση Αποτελεσμάτων έρευνας 

Απαντήσεις στο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο 

https://forms.gle/KNWP91QidqKDLiGW7 

LabSTEM 

Ο κύριος στόχος του προτεινόμενου ερωτηματολογίου ήταν η έρευνα στην 

ετοιμότητα και στην αντίληψη των ενηλίκων εκπαιδευτικών στην ευρύτερη περιοχή 

της Φθιώτιδας όσον αφορά την αλγοριθμική σκέψη σε θέματα διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ της περιόδου από 18.04.2022 και 

09.05.2022.  

1. Χαρακτηριστικά εκπαιδευτών 

Συνολικά, το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από 20 άτομα εκ των οποίων 9 (45%)    Η 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν μεταξύ 36 και 55 ετών (35% μεταξύ 36-45 και 

45% μεταξύ 46-55 αντίστοιχα), ενώ το 5% μεταξύ 25-35 και 15% σε σχέση με τα 55.  

 

Figure 1 55% are female and 45% male 

https://forms.gle/KNWP91QidqKDLiGW7
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Figure 2 (35% between 36-45 and 45% between 46-55 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν εκπαιδευτικοί με περισσότερα από 10 

χρόνια εργασιακής εμπειρίας. Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι πολύ αυστηρή με τις 

προσλήψεις νέων εκπαιδευτικών λόγω της προηγούμενης οικονομικής κρίσης. Έτσι, 

το 85% από αυτούς έχουν περισσότερα από 10 χρόνια εργασιακής εμπειρίας, ενώ το 

10% λιγότερο από 3 χρόνια. 

 

Figure 3 85% have more than 10 years of working experience 

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι το 90% από αυτούς διδάσκουν στον 

Τομέα Της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (18 εκπαιδευτικοί), ενώ 

το 10% (2 εκπαιδευτικοί) σε δομές ΜΚΟ. 
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Figure 4 90% teach at  Primary and Secondary Sector 

 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι όλοι οι συμμετέχοντες είναι εξίσου χωρισμένοι σε 

δασκάλους STEM και μη STEM. 

 

Figure 5 participants are equally divided to STEM and non-STEM teachers 

 

2. Θεωρητικές και Πρακτικές Γνώσεις 

Αυτό το μέρος σχετίζεται με τους εκπαιδευτικούς που σχετίζονται με την αλγοριθμική 

σκέψη θεωρητικά.  

1.1. Τεχνικές επίλυσης προβλημάτων 0% 15% 60% 25% 

1.2.  Δεξιότητες και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων. 0% 15% 50% 35% 

1.3. Έννοια αλγορίθμων 10% 25% 10% 55% 
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1.4. Σημειολογία αλγορίθμων 10% 30% 15% 45% 

1.5 Αλγοριθμική Σκέψη  10% 30% 20% 40% 

1.6. Πρακτικές πτυχές της οικοδόμησης λύσεων 

προβλημάτων στην εκπαίδευση. 
0% 35% 30% 35% 

1.7 Σύγχρονη προσέγγιση της Αλγοριθμικής Σκέψης. 30% 40% 15% 15% 

  

Ο παραπάνω πίνακας εμφανίζει τα ποσοστά κάθε απάντησης ξεχωριστά. Συνολικά, 

φαίνεται ότι η πλειοψηφία έχει καλή γνώση του τρόπου επίλυσης προβλημάτων, 

αλλά δεν ξέρουν πώς να απεικονίζουν ή να αντιπροσωπεύουν συστηματικά τη 

διαδικασία επίλυσης. Αν λάβουμε υπόψη ότι οι μισοί συμμετέχοντες είναι καθηγητές 

STEM, καταλαβαίνουμε εύκολα γιατί οι υπόλοιποι δεν έχουν σαφή όραση ή γνώση 

του τι είναι οι αλγόριθμοι. 

 

Figure 6 How prepared teachers are on algorithmic thinking topic 

 

3. Η Αλγοριθμική Σκέψη στην Εκπαιδευτική Πράξη 

Αυτή η ενότητα αφορά την ικανότητα του δασκάλου σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης 

δραστηριοτήτων σχετικά με την αλγοριθμική σκέψη ή το θέμα επίλυσης 

προβλημάτων. 

Το 50% θεωρεί ότι το να διδάξει στους μαθητές πώς να αναλύουν τις απαιτήσεις 

προβλημάτων είναι αρκετά εύκολο, ενώ το υπόλοιπο 50% είναι ουδέτερο. 
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Figure 7 50% knows hot to each to students how to analyze problem requirements 

 

Το 30% δήλωσε ότι διδάσκει στους μαθητές πώς να αποσυνθέσουν ένα πρόβλημα σε 

μικρότερα και εύκολα κατανοητά μέρη είναι ουδέτερο, ενώ το υπόλοιπο 70% (40% 

και 30%). 

 

 

Το 50% δήλωσε ότι είναι εύκολο να χρησιμοποιηθούν εγχειρίδια ή/και άλλο 

εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τα θέματα επίλυσης προβλημάτων και το 25% πολύ 

εύκολο, ενώ το 15% ουδέτερο και το 10% αυτό είναι δύσκολο. 
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Το 35% των συμμετεχόντων κατανοούν απόλυτα τι είναι η Αλγοριθμική Σκέψη και το 

30% αρκετά. Το υπόλοιπο 35% δεν έχει ιδέα (ή λίγο - που πρακτικά δεν σημαίνει 

τίποτα) για το τι είναι αλγοριθμική σκέψη. 

 

Figure 8 35% of participants absolutely understand what Algorithmic Thinking is and 30% quite enough. The rest 
35%  no 

 

Η επόμενη ερώτηση δείχνει ότι όλοι οι εταίροι χρησιμοποιούν εξίσου εγχειρίδια ή / 

και άλλο υλικό για να υποστηρίξουν τη διδασκαλία αλγοριθμικής σκέψης στην 

πρακτική μου στην τάξη, η οποία δεν σχηματίζει καθόλου. 
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Στη συνέχεια, η πλειοψηφία 80% πιστεύει ότι η ικανότητα αλγοριθμικής σκέψης είναι 

μια ικανότητα σημαντική για αυτούς, ενώ το υπόλοιπο 20% δεν τους νοιάζει. 

 

Figure 9 80% believe that Algorithmic Thinking competence is a skill important 

 

Η επόμενη ερώτηση είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, διότι δείχνει ότι παρά το γεγονός 

ότι οι μισοί από αυτούς είναι δάσκαλοι STEM, η πλειοψηφία τους (77,8%)    . 
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Ως συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης, το 55% δήλωσε ότι η Αλγοριθμική Σκέψη 

θα μπορούσε μερικές φορές να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα 

τα μαθήματα που διδάσκονται από αυτούς, ενώ το 40% πάντα.  

 

 

Figure 10 55% stated that Algorithmic Thinking could sometimes help students to understand better the lessons 
taught by them 

 

4. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση   

Αυτή η ενότητα αφορά τις διαπολιτισμικές δεξιότητες των εκπαιδευτικών.  

 

Το 55% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών απάντησαν ότι η προστασία της 

αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ανθρώπων ανεξάρτητα από 
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τους πολιτιστικούς δεσμούς τους είναι εύκολη και πολύ εύκολη, ενώ το υπόλοιπο 

45% είναι ουδέτερο και δύσκολο. 

 

 

Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι γνωρίζουν και σέβονται τις πολιτιστικές αξίες και τις 

θρησκευτικές πεποιθήσεις των άλλων πολιτισμών. 

 

Figure 11 know and respect the cultural values and religious beliefs of others cultures. 

 

Η πλειοψηφία του 85% αισθάνεται αυτοπεποίθηση όταν αλληλεπιδρά με ανθρώπους 

από διαφορετικούς πολιτισμούς , ενώ το υπόλοιπο 15% λίγο. 



   

The European Commission support for the production of this publication does 
not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only 
of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use 
which may be made of the information contained therein 

 

Figure 12 The majority of 85% feel confident when interacting with people from different cultures 

 

Το 75% πιστεύει ότι η γνώση για τους διαφορετικούς πολιτισμούς και τη σημασία της 

διαπολιτισμικής επικοινωνίας παρέχεται επαρκώς στα σχολεία/κέντρα κατάρτισης, 

ενώ το υπόλοιπο 25% δεν το πιστεύει. 

 

Figure 13 75% believe that the knowledge about different cultures and the importance of intercultural 
communication is provided sufficiently in schools/training centers 

 

Σχόλια 

Κάποιος δήλωσε ότι ο Αλγόριθμος είναι μια διεθνής γλώσσα που θα μπορούσε να 

ενώσει όλους τους ανθρώπους! 


