
5. (STEM=Science, 

Technology, Engineering, 

Mathematics)-Η 

Επηζηεκνινγία ηνπ STEM 

1.  H Υπνινγηζηηθή Σθέςε

4. Η Υπνινγηζηηθή 

Επηζηήκε ζηελ Εθπαίδεπζε

Αμηνπνίεζε ηεο Υπνινγηζηηθήο Δπηζηήκεο, ηεο Υπνινγηζηηθήο 

Σθέςεο θαη ηεο Δπηζηεκνινγίαο ηεο «Μεραληθήο»  γηα ηελ 

νξηνζέηεζε ηνπ STEM θαη ηεο  Υπνινγηζηηθήο  Παηδαγσγηθήο 

3. Η Επηζηεκνινγία ηεο 

«Μεραληθήο»-Παηδαγσγηθή 

ηεο Μεραληθήο

6.  Η Υπνινγηζηηθή 

Παηδαγσγηθή

Computational STEM 

Pedagogy

2. Computing/Computational 



Πεξηερόκελα 

Η Υπνινγηζηηθή Σθέςε (γεληθά)-Οη δηαζηάζεηο ηεο 

1. Η Υπνινγηζηηθή Σθέςε

Η Υπνινγηζηηθή Σθέςε(Υ.Σ) , νη Φπζηθέο 

Επηζηήκεο (Φ.Ε.) θαη ηα Μαζεκαηηθά 

Η Υπνινγηζηηθή Σθέςε(Υ.Σ):

Έλλνηεο-Υπνινγηζηηθέο πξαθηηθέο-πξννπηηθέο



Η Υπνινγηζηηθή Σθέςε (γεληθά)

Jeanette Wing, Μάξηηνο 2006,  

Εηζαγσγή ηνπ όξνπ Computational Thinking(CT) Journal of the 

Association for Computing Machinery(ACM). 

•Wing (2008): ε ΥΣ «δέλεη» ηελ Μαζεκαηηθή ζθέςε κε ηελ 

«Μεραληθή»-engineering δίλνληαο έκθαζε ζηνλ ζρεδηαζκό 

ζπζηεκάησλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηελ επίιπζε πνιύπινθσλ 

πξνβιεκάησλ  

•Πεπνίζεζε απν εξεπλεηέο  όηη είλαη αλεμάξηεηε ηνπ καζήκαηνο 

θαη ζπλδέεηαη κε ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο 

1. Η Υπνινγηζηηθή Σθέςε



Η Υπνινγηζηηθή Σθέςε (γεληθά)

1. Η Υπνινγηζηηθή Σθέςε

Wing, J. M. (2006). Computational thinking.

Communications of the ACM, 49(3), 33-35.

Wing, J. M. (2008). Computational thinking and thinking about 

computing. Philosophical transactions of the royal society of London 

A: mathematical, physical and engineering sciences, 366(1881), 3717-3725



Σηελ πξόηαζε ηεο (CSTA-Computer Science Standards, Teaching Association, 

https://www.csteachers.org/page/CSTA_Standards 2016) γηα ηελ Δ.Υ. ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε γίλεηαη εκθαηηθά αλαθνξά ζηελ Υπνινγηζηηθή Σθέςε. 

H Υπνινγηζηηθή Σθέςε κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζε όιεο ηηο επηζηήκεο γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ-θαηά ηελ CSTA ε Υ.Σ. ζεσξείηαη κέζνδνο επίιπζεο πξνβιήκαηνο- , ην 

ζρεδηαζκό ζπζηεκάησλ, ηε δεκηνπξγία λέαο γλώζεο θαη ηελ θαηαλόεζε ησλ ιεηηνπξγηώλ θαη 

ησλ πεξηνξηζκώλ ησλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ. 

1. Η Υπνινγηζηηθή Σθέςε

https://www.csteachers.org/page/CSTA_Standards
https://www.csteachers.org/page/CSTA_Standards


Η Υπνινγηζηηθή Σθέςε-Μεξηθέο δηαζηάζεηο  

Barr &Stephenson,2011 Lee κ.α.,2011 Grover & Pea, 2013 Selby &

Woollard,2013

Angeli κ.α,2016

Αφαιρετική ςκζψη Αφαιρετική ςκζψη Αφαιρετική ςκζψη και

αναγνϊριςη προτφπων

Αφαιρετική

ςκζψη

Αφαιρετική

ςκζψη

Αλγόριθμοι και διαδικαςίεσ Αλγόριθμοι και διαγράμματα

ροήσ

Αλγοριθμική

ςκζψη

Αλγόριθμοι

(ςυμπεριλαμβάνει και

την ζννοια τησ

αλληλουχίασ

και τησ ακολουθίασ)

Αυτοματοποίηςη- η 

υλοποίηςη  του υπολογιςμοφ 

ςε ςυςτήματα. 

Αυτοματοποίηςη Συμβατική Λογική Τμηματοποίηςη Τμηματοποίηςη

1. Η Υπνινγηζηηθή Σθέςε



Τμηματοποίηςη του

Προβλήματοσ-η διαδικαςία

διάςπαςησ του προβλήματοσ

ςε μικρότερα τμήματα που

μποροφν να επιλυθοφν

ευκολότερα

Ανάλυςη Δομοςτοιχείωςη –Modularity-

Δομημζνη τμηματοποίηςη του

προβλήματοσ.

Η διαδικαςία επαναχρηςιμοποίηςησ

επαναλαμβανόμενων εντολϊν για

μια ςυγκεκριμζνη λειτουργία

Αξιολόγηςη

(δεδομζνων)

Αποςφαλμάτωςη

Προςομοίωςη Αποςφαλμάτωςη και ςυςτηματική

διαδικαςία εφρεςησ λαθϊν ςε ζναν

αλγόριθμο

Γενικεφςεισ Γενίκευςη

Κατανεμημζνη επεξεργαςία-

ςυνειςφορά από διαφορετικά 

προγράμματα  

Αποτελεςματικότητα, επαναληπτικζσ

διαδικαςίεσ, ςυμβολικζσ

αναπαραςτάςεισ

1. Η Υπνινγηζηηθή Σθέςε

Η Υπνινγηζηηθή Σθέςε-Μεξηθέο δηαζηάζεηο  



Η αθαηξεηηθή ζθέςε ζεσξείηαη όηη έρεη πνιιά επίπεδα θαη ζα πξέπεη λα 

πξνζδηνξηζζνύλ ηα ζύλνξα αλάκεζα ζε απηά ηα επίπεδα (Wing, 2007). Ο Denning

(2011) επίζεο αλαγλσξίδεη όηη ε αθαηξεηηθή ζθέςε είλαη πνιύ ζεκαληηθή θαη 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηελ Υ.Σ. παξάιιεια κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό. Καηά ηελ 

δηαδηθαζία ηεο «αθαίξεζεο» ζηελ Υπνινγηζηηθή Σθέςε, θαζνξίδνληαη νη 

ιεπηνκέξεηεο πνπ ζα αγλνεζνύλ θαη απηέο ζηηο νπνίεο ζα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή, 

όηαλεθαξκόδεηαη ν επαγσγηθόο ηξόπνο ζπιινγηζκνύ. 

Denning, P. J. (2011). Ubiquity Symposium: What Have We Said About 

Computation?: Closing Statement. Ubiquity, 2011(April), 1-7. 

doi:10.1145/1967045.1967046

Η Υπνινγηζηηθή Σθέςε-Μεξηθέο δηαζηάζεηο  

1. Η Υπνινγηζηηθή Σθέςε

Wing, J. (2011) Research Notebook: Computational Thinking - What and Why? Retrieved from: http://link.cs.cmu.edu/files/11-399_The_Link_Newsletter-3.pdf.



Η αθαηξεηηθή ζθέςε σο δηάζηαζε ηεο Υ.Σ.

Η αθαηξεηηθή  ζθέςε κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε κνληέισλ θαη 

πξνζνκνηώζεσλ θαη πξνβιέςεσλ 

Εξεπλεηηθά ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ αθαηξεηηθή ζθέςε

Με πνην ηξόπν ε αθαηξεηηθή ζθέςε ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ κνληεινπνίεζε θαη ζηελ Υπνινγηζηηθή 

Επηζηήκε 

Πσο πξνζδηνξίδνληαη νη αθαηξεηηθέο δνκέο 

Πσο κπνξεί λα πεξηγξαθεί ε αθαηξεηηθή  ζθέςε  

Dede, C., Mishra, P., & Voogt, J. (2013). Working group 6: Advancing computational thinking in 21st 

century learning.  

http://www.curtin.edu.au/edusummit/local/docs/Advancing_computational_thinking_in_21st_ 

century_learning.pdf. Accessed 28 January 2017.

•

1. Η Υπνινγηζηηθή Σθέςε



Οη δηαζηάζεηο ηεο Υ.Σ-Απν ην άξζξν Ψπράξεο Σ, Κνηδακπζάθε,Δ.,, Καινβξέθηεο,Κ.(2018). Υπνινγηζηηθή Σθέςε, 

Δπηζηεκνινγία ησλ Μεραληθώλ θαη Υπνινγηζηηθή Παηδαγσγηθή: Μηα πξόηαζε εηζαγσγήο ηνπ STEM ζηελ εθπαίδεπζε. 

ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗ & ΔΠΙΣΤΗΜΔΣ Σρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο.ISSN 2585-2310,ηεύρνο 1,2018

Η  «ηκεκαηνπνίεζε» ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη έλα θνηλά απνδεθηό ζηνηρείν ηεο Υ.Σ. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ηνπ πξώηνπ workshop γηα ηελ Υ.Σ. (NationalResearchCouncil, NRC,2010) 

ζεώξεζαλ ηελ «ηκεκαηνπνίεζε» σο ζηνηρείν ηεο Υ.Σ.. Ο Guzdial (2012) επίζεο ζεσξεί ηελ 

«ηκεκαηνπνίεζε» σο βαζηθό ζηνηρείν ηεο Υ.Σ.. 

Γηα ηελ Β/ζκηα εθπαίδεπζε επίζεο, νη  Yevseyeva &Towhidnejad (2012) ρξεζηκνπνηνύλ ηελ 

«ηκεκαηνπνίεζε» σο ιεηηνπξγηθό ζηνηρείν ηεο Υ.Σ.. 

Guzdial, M. (2012). Re: A Nice Definition of Computational Thinking, Including Risks and 

Cyber-Security. [Web log message]. Retrieved from 

http://computinged.wordpress.com/2012/04/06/a-nice-definition-of-computationalthinking-

including-risks-and-cyber-security/

Yevseyeva, K. &Towhidnejad, M. (2012). Teaching Computational Thinking in Middle and 

High School. FrontiersinEducationConference (FIE), 2012, 1-2. IEEE. 

doi:10.1109/fie.2012.6462487.

Η Υπνινγηζηηθή Σθέςε-Μεξηθέο δηαζηάζεηο  

1. Η Υπνινγηζηηθή Σθέςε

http://computinged.wordpress.com/2012/04/06/a-nice-definition-of-computationalthinking-including-risks-and-cyber-security/
http://computinged.wordpress.com/2012/04/06/a-nice-definition-of-computationalthinking-including-risks-and-cyber-security/
http://computinged.wordpress.com/2012/04/06/a-nice-definition-of-computationalthinking-including-risks-and-cyber-security/
http://computinged.wordpress.com/2012/04/06/a-nice-definition-of-computationalthinking-including-risks-and-cyber-security/
http://computinged.wordpress.com/2012/04/06/a-nice-definition-of-computationalthinking-including-risks-and-cyber-security/
http://computinged.wordpress.com/2012/04/06/a-nice-definition-of-computationalthinking-including-risks-and-cyber-security/
http://computinged.wordpress.com/2012/04/06/a-nice-definition-of-computationalthinking-including-risks-and-cyber-security/
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http://computinged.wordpress.com/2012/04/06/a-nice-definition-of-computationalthinking-including-risks-and-cyber-security/
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Η Υπνινγηζηηθή Σθέςε-Η θύζε ηεο Υ.Σ. 





Η ικανότητα να ςκεφτόμαςτε αλγοριθμικά 

Η ικανότητα να ςκεφτόμαςτε με όρουσ 
διάςπαςησ του προβλήματοσ ςε απλοφςτερα 

Η ικανότητα να  μποροφμε να γενικεφςουμε και 
να χρηςιμοποιοφμε πρότυπα 

Η ικανότητα να ςκεφτόμαςτε αφαιρετικά με την 
επιλογή κατάλληλων αναπαραςτάςεων

Η ικανότητα να μποροφμε να αξιολογοφμε ζνα 
μοντζλο μια καταςκευή κλπ με ςωςτοφσ όρουσ 

1. Η Υπνινγηζηηθή Σθέςε



http://www.bbc.co.uk/education/guides/zp92mp3/revision

Η Υπνινγηζηηθή Σθέςε 

1. Η Υπνινγηζηηθή Σθέςε



Σρεηηθέο έξεπλεο…… 

Η Υ.Σ. ρξεηάδεηαη λα «δηδαρζεί» ζε γλσζηηθά αληηθείκελα εθηόο ηεο  computer 

science θαη κάιηζηα από ην Νεπηαγσγείν  

Yadav, A., Zhou, N., Mayfield, C., Hambrusch, S., & Korb, J. T. (2011). Introducing computational thinking in education 

courses. SIGCSE, 11, 465-470.

Η Υπνινγηζηηθή Σθέςε (Υ.Σ) θαη νη Φπζηθέο Επηζηήκεο (Φ.Ε.) θαη ηα 

Μαζεκαηηθά 

1. Η Υπνινγηζηηθή Σθέςε



Καζώο νη Φ.Ε. θαη ηα Μαζεκαηηθά κεηαζρεκαηίδνληαη ώζηε λα πεξηιακβάλνπλ 

νινέλα θαη πεξηζζόηεξν  «Υπνινγηζηηθέο πξνζεγγίζεηο-δξαζηεξηόηεηεο»,

δηεζλείο επηηξνπέο (π.ρ. Next Generation Science Standards-NGSS)  πξνηείλνπλ 

ηελ Υ.Σ. σο βαζηθή «επηζηεκνληθή πξαθηηθή».

Με ηελ νινέλα απμαλόκελε αλάγθε γηα «ππνινγηζκνύο» ζηελ δηδαθηηθή ησλ 

Φ.Ε θαη ησλ Μαζεκαηηθώλ, ππάξρεη ε πξόθιεζε λα νξίζνπκε ηελ Υ.Σ. ζρεηηθά 

κε ηελ ζρνιηθή εθδνρή ηεο γλώζεο ζηηο Φ.Ε. θαη ηα Μαζεκαηηθά , 

ιακβάλνληαο ππόςε ην ππνινγηζηηθό ηκήκα ηνπο. 

Weintrop, D., Beheshti, E., Horn, M., Orton, K., Jona, K., Trouille, L., & Wilensky, U. (2016). Defining Computational 

Thinking for Mathematics and Science Classrooms. Journal of Science Education and Technology, 25(1), 127-147. 

DOI: 10.1007/s10956-015-9581-5c

Η Υπνινγηζηηθή Σθέςε(Υ.Σ) θαη νη Φ.Ε. θαη ηα Μαζεκαηηθά 

1. Η Υπνινγηζηηθή Σθέςε



Weintrop, D., Beheshti, E., Horn, M., Orton, K., Jona, K., Trouille, L., & Wilensky, U. (2016). Defining Computational 

Thinking for Mathematics and Science Classrooms. Journal of Science Education and Technology, 25(1), 127-147. 

DOI: 10.1007/s10956-015-9581-5c

Η Υπνινγηζηηθή Σθέςε(Υ.Σ) θαη νη Φ.Ε. θαη ηα Μαζεκαηηθά 

Η Υπνινγηζηηθή Σθέςε

Οη Weintrop θ.α. (2016) ζέηνπλ ην ζέκα ηεο έληαμεο ηεο Υ.Σ. ζηε δηδαθηηθή ησλ 

Μαζεκαηηθώλ θαη ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ.Οη ζπγγξαθείο πξνηείλνπλ έλαλ νξηζκό 

ηεο Υ.Σ. γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη ηηο Φ.Δ πνπ πεξηιακβάλεηηηο δηαδηθαζίεο ζπιινγήο 

θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ, ηελ κνληεινπνίεζε θαη πξνζνκνίσζε, ηηο ππνινγηζηηθέο 

(computational) ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο επίιπζεο πξνβιήκαηνο. 



Η επηηξνπή Next Generation Science Standards (NGSS Lead States, 2013) εηζεγείηαη ηελ 

εηζαγσγή ηεο Υ.Σ. σο «επηζηεκνληθήο πξαθηηθήο».Με απηή ηελ εηζαγσγή θαη ηελ απμαλόκελε 

παξνπζία ησλ ππνινγηζκώλ ζηα Μαζεκαηηθά θαη ηηο Φ.Δ. , ρξεηάδεηαη λα αλαζεσξεζνύλ νη 

δηαζηάζεηο ηεο Υ.Σ. θαη λα δεκηνπξγεζεί έλα ζεσξεηηθό πιαίζην γηα ηελ κνξθή ηεο Υ.Σ. ζηελ 

ζρνιηθή εθδνρή ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη ησλ Φ.Δ. 

Η Υπνινγηζηηθή Σθέςε(Υ.Σ) θαη νη Φ.Ε. θαη ηα Μαζεκαηηθά

1. Η Υπνινγηζηηθή Σθέςε

http://epsc.wustl.edu/seismology/book/presentations/2014_Promotion/NGSS_

2013.pdf



Η Υπνινγηζηηθή Σθέςε(Υ.Σ) θαη νη Φ.Ε. θαη ηα Μαζεκαηηθά 

Εξσηήζεηο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο ζρεηηθά κε ηελ παιδαγωγική ηεο 

Υ.Σ.  :

Με πνην ηξόπν ζπλδέεηαη ή κπνξεί λα ζπλδεζεί ε Υ.Σ. κε ηα ππάξρνληα 

γλσζηηθά αληηθείκελα 

Πσο κπνξεί λα πξναρζεί ε έξεπλα γηα ηελ Υ.Σ. 

Με πνην ηξόπν κπνξνύλ λα εθπαηδεπζνύλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ Υ.Σ.

Με πνην ηξόπν αμηνινγείηαη ε Υ.Σ.  

National Research Council. (2011). Report of a Workshop of Pedagogical Aspects of Computational Thinking. 

Retrieved from: http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=13170.

1. Η Υπνινγηζηηθή Σθέςε

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=13170


•

Η Υπνινγηζηηθή Σθέςε(Υ.Σ):Έλλνηεο-Υπνινγηζηηθέο πξαθηηθέο-

πξννπηηθέο

Υ.Σ.

Έννοιεσ Υπολογιςτικζσ Πρακτικζσ Προοπτικζσ

Brennan K, Resnick M (2012). New frameworks for studying 

and assessing the development of computational thinking. 

Presented at the American Education Researcher 

Association, Vancouver, Canada.

1. Η Υπνινγηζηηθή Σθέςε



• Έλλνηεο ( ηηο έλλνηεο κε ηηο νπνίεο εκπιέθνληαη νη εθπαηδεπόκελνη θαζώο 

πξνγξακκαηίδνπλ, όπσο ε επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία, ηα loops, conditions, 

subroutines θιπ), 

• Πξαθηηθέο (π.ρ., αθαηξεηηθή ζθέςε, , επαλαρξεζηκνπνίεζε ηκήκαηνο 

θώδηθα(remixing), αιγόξηζκνη, αλαγλώξηζε πξνηύπσλ, δεκηνπξγία 

ππνινγηζηηθώλ ηερλνπξγεκάησλ, αλάιπζε πξνβιήκαηνο θαη αλάιπζε 

ηερλνπξγεκάησλ) 

• Πξννπηηθέο-επηζηεκνινγηθά ζέκαηα , (θάπνηεο από ηηο νπνίεο 

κνηξάδνληαη κε ηηο Φ.Δ., ηα Μαζεκαηηθά, θιπ )

Η Υπνινγηζηηθή Σθέςε(Υ.Σ):Έλλνηεο-Υπνινγηζηηθέο πξαθηηθέο-

πξννπηηθέο

Υ.Σ.

Έννοιεσ Υπολογιςτικζσ Πρακτικζσ Προοπτικζσ

Η Υπνινγηζηηθή Σθέςε



Σηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα, έρεη πηνζεηεζεί ν όξνο physical computing(θπζηθνί 

ππνινγηζκνί) σο ε ζύλδεζε αλάκεζα ζηνπο Η/Υ θαη ηνλ πξαγκαηηθό/θπζηθό 

θόζκν, ελώ ζηελ «εθπαίδεπζε ηεο επηζηήκεο ησλ ΗΥ»  νη ζρεηηθέο έξεπλεο 

εζηηάδνπλ θπξίσο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό 

Τν physical computing κπνξεί λα πινπνηεζεί κε δπν ηξόπνπο: είηε γηα ηελ 

δηδαζθαιία ελλνηώλ ηεο επηζηήκεο ησλ ΗΥ, είηε κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ physical 

computing σο είζνδν  ζε δηαθνξεηηθέο ελόηεηεο ηεο επηζηήκεο ησλ ΗΥ(απν ην 

πξόβιεκα ζηελ έλλνηα) θαη γεληθόηεξα ζηηο επηζηήκεο

Τν physical computing ζεσξείηαη επίζεο σο κηα «θαηάιιειε δηαδηθαζία» γηα ηελ 

ζύλδεζε ςεθηαθώλ αληηθεηκέλσλ κε ηνλ πξαγκαηηθό θόζκν κέζσ κνληέισλ 

πξνζνκνίσζεο(εδώ θαίλεηαη θαη ε δηαζύλδεζή ηνπ ηόζν κε ην STEM όζν θαη κε 

ηελ Υπνινγηζηηθή Δπηζηήκε) 

Physical Computing

2. Physical Computing





Physical Computing

2. Physical Computing





Physical Computing

2. Physical Computing



Ελδεηθηηθέο Εθαξκνγέο
1. Υπνινγηζκόο ηνπ π .Easy Java Simulations θαη ππνινγηζκόο ηνπ 

π-ζύγθξηζε κε ην απνηέιεζκα από ην Scratch 

2. Τα κπζηήξηα ηξίγσλα 

3. Tracker

4. Binary

5. Εύξεζε ηνπ ιάζνπο

6. Μέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ήρνπ κε ην θηλεηό ηειέθσλν βάζεη 

ηνπ θαηλνκέλνπ Doppler

7. Μέηξεζε ηεο πεξηόδνπ κε ηελ αμηνπνίεζε Arduino-Labview

Υπνινγηζηηθή Σθέςε θαη Physical 

Computing



Easy Java Simulations θαη ππνινγηζκόο ηνπ π-

ζύγθξηζε κε ην απνηέιεζκα από ην Scratch 

Ο ππνινγηζκόο ηνπ π 

Scratch  vs Ejs 

Υπνινγηζηηθή Σθέςε θαη Physical 

Computing



Easy Java Simulations θαη ππνινγηζκόο ηνπ π-

ζύγθξηζε κε ην απνηέιεζκα από ην Scratch 

Ο ππνινγηζκόο ηνπ π 

Ejs 

Υπνινγηζηηθή Σθέςε θαη Physical 

Computing



Easy Java Simulations θαη ππνινγηζκόο ηνπ π-ζύγθξηζε κε ην απνηέιεζκα από 

ην Scratch 

Ο ππνινγηζκόο ηνπ π Ejs 

Υπνινγηζηηθή Σθέςε θαη Physical 
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Easy Java Simulations θαη ππνινγηζκόο ηνπ π-

ζύγθξηζε κε ην απνηέιεζκα από ην Scratch 

Ο ππνινγηζκόο ηνπ π Ejs 

Υπνινγηζηηθή Σθέςε θαη Physical 
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Easy Java Simulations θαη ππνινγηζκόο ηνπ π-

ζύγθξηζε κε ην απνηέιεζκα από ην Scratch 

Ο ππνινγηζκόο ηνπ π 

Scratch   https://scratch.mit.edu/projects/61893848/

Υπνινγηζηηθή Σθέςε θαη Physical 

Computing



Τα κπζηήξηα ηξίγσλα  

Τα κπζηήξηα ηξίγσλα

Θεσξεηηθή αλάιπζε: Τν Baltic Centre γηα Contemporary Art (http://www. balticmill.com) 

είλαη έλα δηεζλέο θέληξν γηα ηελ ζύγρξνλε ηέρλε θαη βξίζθεηαη θνληά ζηνλ πνηακό Tyne ζην 

Gateshead Millennium Bridge -Gateshead, ζηελ North East England, United Kingdom. 

Άλνημε ην 2002 θαη παξνπζηάδεη εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ ζύγρξνλε ηέρλε πνπ ζπλδπάδνπλ θαη ηα 

Μαζεκαηηθά. Τν 2012, γηα λα γηνξηάζεη ηα 10 ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην Balticheld , 

αθηέξσζε κηα εβδνκάδα γηα γεγνλόηα ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκό 10. Με ηελ βνήζεηα ελόο πξνγξάκκαηνο 

ζηνλ Η/Υ κπνξνύκε λα αζρνιεζνύκε κε ηνπο θαινύο αξηζκνύο γηα λα θηηάμνπκε ηα καγηθά ηξίγσλα, 

νη νπνίνη ζα έρνπλ ηελ κνξθή 3s + 1,s αθέξαηνο.

Παίδνληαο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκό 10.

Τα καγηθά ηξίγσλα γηα s=2 θαη s=3.

Υπνινγηζηηθή Σθέςε θαη Physical 

Computing



Τα κπζηήξηα ηξίγσλα  

Υπνινγηζηηθή Σθέςε θαη Physical 
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Tracker

Υπνινγηζηηθή Σθέςε θαη Physical 
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• .
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• .
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Η Υπνινγηζηηθή Σθέςε-

Η θύζε ηεο Υ.Σ. Από ηηο ΤΠΔ ζην  Computing 

Education- Η θύζε ηεο ΥΣ Γηδαζθαιία θώδηθα 

Sending Secret Messages Coded 

message: HELP 

I AM 

TRAPPED

Υπνινγηζηηθή Σθέςε θαη Physical 

Computing



• .

Δεκηνπξγία ζην Scratch-Επίδεημε 

Υπνινγηζηηθή Σθέςε θαη Physical 
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• .

Εύξεζε ηνπ ιάζνπο 

Υπνινγηζηηθή Σθέςε θαη Physical 

Computing



• .

Εύξεζε ηνπ ιάζνπο 
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Εύξεζε ηνπ ιάζνπο 
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• .

Μέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ήρνπ

Υπνινγηζηηθή Σθέςε θαη Physical 

Computing



• .
Μέηξεζε ηεο πεξηόδνπ κε ην Arduino θαη ην 

Labview(Μαζηνξνδήκνο,Ψπράξεο)

Υπνινγηζηηθή Σθέςε θαη Physical 

Computing



• .

Μέηξεζε ηεο πεξηόδνπ

Υπνινγηζηηθή Σθέςε θαη Physical 

Computing



• .

Σαξάληνο Ψπράξεο 

E3STEM

www.e3stem.edu.gr

spsycharis@gmail.com

Υπνινγηζηηθή Σθέςε θαη Physical 

Computing

http://www.e3stem.edu.gr/

