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• ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ STEM

Είναι η διεπιστημονική 
προσέγγιση των 
μαθηματικών και των 
φυσικών επιστημών 
γενικότερα στο σχολείο.

Οι  μαθητές αποκτούν 
ποικίλες δεξιότητες και 
ικανότητες. 



ΕΙΔΙΚΌΤΕΡΑ…

 Οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία 
της μάθησης.

 Με την εκπαίδευση STE(A)M οι μαθητές 
διερευνούν  προβλήματα της καθημερινότητά τους 
και προσπαθούν να βρουν λύσεις .και προσπαθούν να βρουν λύσεις .

 Είναι μια προσέγγιση που καταργεί τα σύνορα 
μεταξύ των ιδιαίτερων αντικειμένων και τα θεωρεί 
ως ένα “όλον”, κάτω από το σκεπτικό ότι τα 
σύγχρονα προβλήματα είναι αρκετά σύνθετα και 
πολυδιάστατα για να αντιμετωπισθούν από μια 
μόνο επιστήμη. (Morrison & Bartlett, 2009) 



ΤΙ ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΜΕ ΤΗΝ STE(A)M ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 Ικανοί λύτες προβλημάτων-Problem–solvers – είναι σε 
θέση να καθορίσουν τις ερωτήσεις και τα προβλήματα, να 
σχεδιάσουν έρευνες για τη συλλογή και οργάνωση 
δεδομένων, την εξαγωγή συμπερασμάτων, και στη συνέχεια 
να εφαρμόζουν τα συμπεράσματα σε νέες καταστάσεις.

 Καινοτόμοι–Innovators – χρησιμοποιούν δημιουργικά 
τις έννοιες και αρχές της Επιστήμης των Μαθηματικών και τις έννοιες και αρχές της Επιστήμης των Μαθηματικών και 
της Τεχνολογίας εφαρμόζοντάς τες στο μηχανικό σχεδιασμό.

 Αυτοδύναμοι-Self–reliant– είναι σε θέση να παίρνουν 
πρωτοβουλίες και  προσδιορίζουν μια ατζέντα δράσης μέσα 
σε καθορισμένα χρονικά πλαίσια.

 Λογικοί στοχαστές-Logical thinkers – είναι σε θέση να 
εφαρμόζουν λογικές διαδικασίες σκέψης των Επιστημών, 
των Μαθηματικών, και του Τεχνολογικού σχεδιασμού για 
την καινοτομία και την εφεύρεση.

Πηγή:http://stemeducation.upatras.gr



STE(A)M ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΑΙΧΝΙΔΙ

 Μαθητοκεντρικό μοντέλο εκπαίδευσης

 Συνεργασία και ομαδικότητα

 Αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας

 Ευελιξία

Το παιχνίδι κινητήριος μοχλός της μάθησης Το παιχνίδι κινητήριος μοχλός της μάθησης



ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ

ΣΚΟΠΟ

Οι μαθητές μαθαίνουν 
όταν κατασκευάζουν και 
όταν φτιάχνουν 
πράγματα. 

Οι κατασκευές θα 
πρέπει να αντλούν τη 
θεματολογία τους από 
την καθημερινότητα και 
τη ζωή των παιδιών. 
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