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Εισαγωγή  

 

Το παρόν έγγραφο χρησιμεύει ως μια έκθεση ανασκόπησης που βασίζεται τόσο στην 

πρωτογενή όσο και στη δευτερογενή έρευνα που διεξήχθη από τους εταίρους του 

IN2STEAM- Εμπνέοντας την επόμενη γενιά κοριτσιών μέσω του προγράμματος μάθησης 

STE(A)M χωρίς αποκλεισμούς στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, η τρέχουσα 

έκθεση αποτελεί το πρώτο αποτέλεσμα του προγράμματος που παρήχθη στο πλαίσιο του 

Πνευματικού Παραδοτέου 1 (IO1) «Έκθεση για την αξία του STE (A) M στην εκπαίδευση 

των κοριτσιών». 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας που θα παρουσιαστούν εδώ θα πρέπει να θεωρούνται 

δεδομένα που συλλέγονται από 6 οργανώσεις εταίρους σε 5 διαφορετικές χώρες της ΕΕ 

(Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρο, Πολωνία και Πορτογαλία) καθώς και στην Τουρκία. Δεδομένου 

του ότι η παγκόσμια υγειονομική κρίση επαναπροσδιορίζει το πλαίσιο έρευνας σε όλα τα 

προαναφερθέντα 6 εθνικά πλαίσια, οι εταίροι έπρεπε να προσαρμόσουν τις μεθοδολογίες 

τους στους περιορισμούς που θέτει η καραντίνα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. 

 

Πριν από την ανάλυση των δεδομένων, είναι σημαντικό να παρουσιαστούν οι εταίροι που 

δεν εμπλέκονται μόνο στην αποτελεσματική εφαρμογή αυτού του IO, αλλά εργάστηκαν 

καθ 'όλη την περίοδο καραντίνας για να ολοκληρώσουν τις εθνικές έρευνες τους με 

συνέπεια. Οι 6 εταίροι που συμμετείχαν στην έρευνα και συνέβαλαν στην έκβαση του IO1 

σε εθνικό επίπεδο είναι οι εξής:  

1. CESIE 

2. DANMAR COMPUTERS SP ZOO 

3. INOVA+ -INNOVATION SERVICES, SA 

4. FOUR ELEMENTS ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΚΟ 

5. ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LTD-CARDET 

6. ASIST OGRETIM KURUMLARI A.S. 

 

Τα βασικά ευρήματα που αναφέρονται σε αυτήν την έκθεση ανασκόπησης θα 

υποστηρίξουν τη μεταφορά και εφαρμογή πρακτικών και μεθοδολογιών σε σχολικά 

περιβάλλοντα μάθησης, καθώς και σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα στις εμπλεκόμενες 

χώρες. Τα αποτελέσματα τόσο από την Βιβλιογραφική Έρευνα όσο και από την 
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πρωτογενή έρευνα, που παράγονται από τους εταίρους, θα προσθέσουν επιπλέον αξία 

στην έρευνα σταδιοδρομίας STE(A)M και στο ίδιο το έργο. Θα είναι επίσης διαθέσιμα ως 

υλικό για την ανάπτυξη του δεύτερου πνευματικού παραδοτέου (IO2) «Ηλεκτρονικό 

πρόγραμμα εκπαίδευσης στα μαθήματα STE(A)M και πρακτικές ενσυναίσθησης σχετικά με 

το φύλο». 

 

Δεδομένου του ότι η FOUR ELEMENTS υπήρξε ο συντονιστής εταίρος του πρώτου 

πνευματικού παραδοτέου (IO1), προτείνεται στον αναγνώστη να λαμβάνει υπόψη τις 

ακόλουθες δραστηριότητες που εφαρμόστηκαν πριν ολοκληρωθεί τελική μορφή 

(Δραστηριότητα A5 Διάδοση) της έκθεσης ανασκόπησης. Πιο συγκεκριμένα, η FOUR 

ELEMENTS έχει δεσμευτεί να παρέχει σε όλους τους εταίρους οδηγίες για τις εξής 

δραστηριότητες: 

 

▪ Δραστηριότητα Α1: Πρωτόκολλο έρευνας για την ανάλυση 

▪ Δραστηριότητα Α2: Βιβλιογραφική Έρευνα για την αξία της εκπαίδευσης STE(A)M 

στην αύξηση των κινήτρων και της συμμετοχής των κοριτσιών στους τομείς 

σπουδών STEM  

▪ Δραστηριότητα Α3: Πρόσληψη ομάδων στόχων και πρωτογενής έρευνα 

▪ Δραστηριότητα Α4: Ανάπτυξη και ολοκλήρωση 

 

Από την άλλη, όλοι οι εταίροι έχουν δεσμευτεί να επιτύχουν τους στόχους του έργου 

IN2STEAM όσον αφορά: 

• Τη βελτίωση των σχολικών προγραμμάτων σπουδών, 

• Την ενθάρρυνση της αυτο-βελτίωσης των εκπαιδευτικών, 

• Την προώθηση μιας καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης που ενσωματώνει τη 

μάθηση STE (A) M στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

• Την πρόταση μεθόδων και πόρων χωρίς αποκλεισμούς σχετικά με το φύλο, 

• Την προώθηση μιας θετικής αλλαγής στάσεων προς μη στερεοτυπικές επιλογές 

στην εκπαίδευση, και 

• Την προσέλκυση περισσότερων κοριτσιών σε τομείς STEM. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο καινοτόμος χαρακτήρας του έργου IN2STEAM θα αποδειχθεί εντός 

των μεθόδων και προσεγγίσεων που αναπτύχθηκαν από 6 διαφορετικές εθνικές 

προοπτικές. Οι οργανωτικές πτυχές, σχετικά με τη συγγραφή της Βιβλιογραφικής 
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Έρευνας, καθώς και τη διαμόρφωση της Πρωτογενούς Έρευνας μέσω των Ομάδων 

Εστίασης και των Συνεντεύξεων, θα αναλυθούν πλήρως στα επόμενα κεφάλαια. Έτσι, ο 

αναγνώστης θα γνωρίσει μια μεγάλη ποικιλία μεθόδων βελτίωσης των ικανοτήτων των 

εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν διεπιστημονικές επιρροές για να μετατρέψουν την 

εκπαίδευση STEM σε STE(A)M. Επιπλέον, ο αναγνώστης θα είναι σε θέση να κατανοήσει 

πώς η ενσωμάτωση της Τέχνης μπορεί να προωθήσει πιο δημιουργικά μαθησιακά 

περιβάλλοντα και να προσελκύσει μαθητές που δεν εκπροσωπούνται επαρκώς μέσω του 

STEM. Για το λόγο αυτό, οι εμπειρίες και η εξειδίκευση των εταίρων στα προγράμματα 

STEM για τη σχολική εκπαίδευση θα αποδειχθεί θεμελιώδης καθ’ όλη την εξέλιξη του 

εγγράφου, εφόσον η συλλογή των βιβλιογραφικών πηγών και η ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων της πρωτογενούς έρευνας κάθε κράτους έχει γίνει από τους ίδιους τους 

εταίρους, πριν την συγγραφή αυτής της Έκθεσης Έρευνας. 
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Κεφάλαιο 1: Αποτελέσματα της 

Βιβλιογραφικής Έρευνας 
Ο σκοπός της Βιβλιογραφικής Έρευνας ήταν να συγκεντρώσει χρήσιμες πληροφορίες στο 

τοπικό πλαίσιο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κάθε χώρας εταίρου. Με άλλα λόγια, η 

Βιβλιογραφική Έρευνα διενεργήθηκε για τον εντοπισμό βασικών δια τομεακών περιοχών 

μάθησης που μπορούν να προωθήσουν μια διεπιστημονική προσέγγιση στην εκπαίδευση 

και τη μάθηση μέσω του STE (A) M για τη συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού κοριτσιών. Ο 

προσδιορισμός συγκεκριμένων αναγκών και ελλείψεων εξετάστηκε από την πλευρά της 

Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών ως προς τις δεξιότητες και τις 

ικανότητές τους να παρέχουν αποτελεσματική μάθηση STE (A) M μέσα από τις δικές τους 

πρακτικές διδασκαλίας. 

 

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από την FOUR ELEMENTS ήταν ποιοτικά και αρκετά 

περιεκτικά. Για αυτόν τον λόγο, έπρεπε να εξεταστούν λεπτομερώς για να προσφέρουν 

συγκριτικά ευρήματα και συμπεράσματα για την τρέχουσα δημοσίευση. Παρόλο που οι 

εταίροι παρουσίασαν διαφοροποιημένα δείγματα πάνω στις ίδιες ερωτήσεις έρευνας, 

ορισμένα κοινά θέματα προέκυψαν γύρω από συγκεκριμένα στοιχεία στα δεδομένα. 

Ξεκινώντας με τη δομή που πρότεινε η FOUR ELEMENTS, αυτή η δημοσίευση συνοψίζει τα 

ευρήματα σε 4 κύριες κατηγορίες: 

A. Γενικά στοιχεία που αφορούν τον αλφαβητισμό για τους τομείς STEAM στη χώρα 

μου 

B. Εκπαιδευτικές πολιτικές και καλές πρακτικές 

C. Συμμετοχή των εκπαιδευτικών και ευαισθητοποίηση των γονέων πάνω στις 

μαθησιακές διαδικασίες STEAM 

D. Συμμετοχή των κοριτσιών (στα μαθήματα STEAM) 

 

A. Γενικά στοιχεία σχετικά με την αξία του 

αλφαβητισμού για τους τομείς STEAM 
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Το ακρωνύμιο STEAM σημαίνει «Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και 

Μαθηματικά». Η έννοια STEAM είναι ένα είδος επέκτασης της έννοιας STEM (Επιστήμη, 

Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά). Οι Τέχνες αποτελούν εδώ ένα επιπλέον στοιχείο1. 

Το νέο τμήμα που περιέχει τις Τέχνες συνδυάζεται με την Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη 

Μηχανική και τα Μαθηματικά 

(STEM) και εμπλουτίζει το 

STEM με τις Τέχνες (STEAM). 

Με άλλα λόγια, εισαγάγει τους 

μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς σε μια ολιστική 

προσέγγιση στην τάξη. Το 

STEAM καταργεί τους 

περιορισμούς και τους αντικαθιστά με τον συλλογισμό, την κριτική, την έρευνα και την 

καινοτομία. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της κατανόησης ότι η εκπαίδευση STEAM 

συνδέεται με την καθημερινή ζωή, οι μαθητές πρέπει να συνεργαστούν σε μια 

διεπιστημνοική διαδικασία της ανακάλυψης, της έρευνας, και των βιοματικών 

μαθησιακών δραστηριοτήτων.  

 

Το STEAM κινεί το STEM στο επόμενο επίπεδο: παρέχει στους μαθητές τη δικτύωση της 

μάθησής τους με τις έννοιες και τις πρακτικές περί τέχνης σε τομείς καίριας σημασίας, 

τις αρχές σχεδιασμού και τα πρότυπα με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν ολόκληρο το 

φάσμα της μάθησης στη διάθεσή τους2. Επιπλέον, τα ακρωνύμια STEM και STEAM, που 

επεξηγήθηκαν προηγουμένως, προστίθενται στη λίστα άλλων παραλλαγών που 

συναντώνται στην ίδια ορολογία: 

• STREM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Ρομποτική, Μηχανική και Μαθηματικά) 

• STEMM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά και Ιατρική) 

• STREM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Ρομποτική, Μηχανική και Πολυμέσα) 

• STREAM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Ρομποτική, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά)3. 

 

 
1 Jesica H., ‘Steam-Learning-Graphic’, Mommy Bunch, accessed May 20, 2020, 
https://mommybunch.com/best-stem-educational-toys/steam-learning-graphic/ 
2 Watson, A.D., Watson, G. H. (2013) cited in Liritzis I. (2018) ‘STEMAC (SCIENCE, TECHNOLOGY, 
ENGINEERING, MATHEMATICS FOR ARTS & CULTURE): the emergence of a new pedagogical 
discipline’, accessed May 20, 2020, DOI: 10.5281/zenodo.1214567 
3 Biszczuk, M. (2018), Projekt STEM dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych – innowacja pedagogiczna z nowymi 
technologiami w szkole, Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 7, 233–246. 

https://mommybunch.com/best-stem-educational-toys/steam-learning-graphic/
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Η δομή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος σε δημοτικά σχολεία των 

κρατών-εταίρων 
 

Η διαμόρφωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος σε δημοτικά σχολεία της Ιταλίας, της 

Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ελλάδας, της Κύπρου, και της Τουρκίας παρουσιάζει 

κάποια κοινά χαρακτηριστικά σχετικά με την ενσωμάτωση των μαθημάτων STEAM. Αυτή 

η ενότητα θα παρέχει μια συγκριτική ανάλυση των έξι κρατών που συμμετέχουν. 

 

Ενώ στην Ιταλία τα σχολεία έχουν μια μεγάλη αυτονομία ως προς τον καθορισμό του 

Προγράμματος, το εύρος της εκπαιδευτικής προσφοράς και τη διαχείριση πτυχών 

οργανωτικού χαρακτήρα, όπως το ωράριο του σχολείου και την ομάδα των μαθητών, το 

Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα προσφέρει μια διαφορετική μορφοποίηση. Πράγματι, το 

τελευταίο είναι ένα από τα πιο συγκεντρωτικά συστήματα στην Ευρώπη, όπου το 

Υπουργείο Παιδείας είναι υπεύθυνο για την καθιέρωση του Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος, το ωράριο, την ανάθεση και την κατανομή δασκάλων καθώς και άλλου 

σχολικού προσωπικού4. Αυτά τα βασικά στοιχεία του Ελληνικού Εκπαιδευτικού 

Συστήματος διαμοιράζονται μεταξύ διαφορετικών Υπουργικών Τμημάτων, με τα οποία οι 

περιοχές, οι νομοί, τα γραφεία, και τα σχολεία αναπτύσσουν κάθετα κανάλια 

επικοινωνίας.  

 

Σύμφωνα με τις Εθνικές Ενδείξεις του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Πρώτου 

Κύκλου Εκπαίδευσης, η Ιταλία δίνει βαρύτητα στην απόκτηση δεξιοτήτων στο τέλος κάθε 

σχολικού κύκλου. Όταν η προσοχή των δασκάλων στρέφεται προς την Τέχνη, οι μαθητές 

στην Ιταλία μπορούν να εκτιμήσουν καλλιτεχνικές και χειροποίητες δουλειές από 

διαφορετικές κουλτούρες καθώς και να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την πολιτισμική 

κληρονομιά της χώρας τους5.  

 

Ταυτοχρόνως, το Νομοθετικό Διάταγμα της 6ης Ιουλίου με νούμερο 55/2018 προσφέρει 

στα σχολεία της Πορτογαλίας την ευκαιρία να διαχειριστούν έως μέχρι 25% των βασικών 

μοντέλων των μαθημάτων. Επιπρόσθετα, η διάταξη της 11ης Ιουνίου με τον αριθμό 

181/2019 επιτρέπει στα σχολεία να υποβάλλουν καινοτόμα σχέδια, τα οποία απαιτούν τη 

διαχείριση περισσότερο από 25% της συνολικής διδακτικής ώρας των εκπαιδευτικών 

μοντέλων των μαθημάτων6. Το Υπουργείο Παιδείας στην Πορτογαλία υπερασπίζεται την 

εφαρμογή μερικών γενικών κατευθυντήριων γραμμών από το σχολικό έτος 2018/2019 

μέσω του Κανονιστικού Διατάγματος της 6ης Ιουλίου με το νούμερο 10-B/2018. Αυτό 

σημαίνει ότι το Διάταγμα είναι σχεδιασμένο να ενισχύσει και να συγχωνεύσει την 

εκπαιδευτική αυτονομία των σχολείων και των δασκάλων, εμψυχώνοντάς τους να 

 
4 OECD, Education Policy Advice for Greece, ‘Strong Performers and Successful Reformers in 
Education’, 2011, OECD Publishing, pp 50-53, accessed May 20, 2020, 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264119581-en 
5 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 2012, pp. 73-75, accessed March, 14, 2020, 
http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf 
6 Eurydice. (n.d). National Education Systems. Portugal Overview, accessed May 18, 2020, 
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/portugal_en 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264119581-en
http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/portugal_en
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υιοθετήσουν μέτρα διαφοροποίησης που διευκολύνουν διδακτικές και παιδαγωγικές 

λύσεις για την βελτίωση των μαθησιακών συνθηκών των μαθητών.  

 

Από την άλλη πλευρά, το Τμήμα της Εκπαίδευσης του Δήμου στην Κύπρο δημιουργεί ένα 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα όπου οι διδακτικές μέθοδοι δίνουν μια ιδιαίτερη έμφαση στη 

διαδικασία μάθησης και εστιάζουν σε στρατηγικές που βοηθούν τους μαθητές να μάθουν 

πώς να μαθαίνουν, όπως επίσης πώς να αναπτύσσουν κριτικό και δημιουργικό τρόπο 

σκέψης. Οι μαθητές μαθαίνουν επίσης πώς να αγαπούν την εθνική τους κληρονομιά και να 

συνειδητοποιούν την εθνική τους ταυτότητα: την Ελληνική γλώσσα, την Ελληνική 

Ορθόδοξη θρησκεία, την ιστορία, την κουλτούρα, και την παράδοση της χώρας.  

 

Το σχολικό πρόγραμμα στην Πολωνία στοχεύει στο να ελκύσει μαθητές στη μάθηση 

σχετικά με τον κόσμο, ως απαραίτητη μέθοδο για να τους παρακινήσει στην αναζήτηση 

και στην αύξηση των γνώσεων τους στο μέλλον. Τα σχολεία στην Πολωνία επίσης 

εστιάζουν στην μετάδοση ‘ανοιχτής’ αντίληψης στον κόσμο, ή προσωπικής και κοινωνικής 

ευθύνης7. Τα σχολεία στην Πολωνία δηλώνουν ότι παρέχουν στους μαθητές πρόσβαση σε 

πηγές πληροφόρησης και μοντέρνων τεχνολογιών8.  

 

Τέλος, οι δράσεις στην Τουρκία για την εκπαίδευση STEM λαμβάνουν χώρα από την 4η 

έως την 8η τάξη υπό τον τίτλο της Επιστήμης και της Μηχανικής δια μέσου του Next 

Generation Science Standards (NGSS)9. Παρόλο που οι μηχανικοί σχεδιασμοί και οι 

εφαρμογές της επιστήμης σχεδιάζονται εντός του πλαισίου NGSS από την προσχολική 

έως την Πανεπιστημιακή βαθμίδα, όπως υποδεικνύει και ο παρακάτω πίνακας, αυτές οι 

δραστηριότητες στην πραγματικότητα εφαρμόζονται μόνο από την 4η έως την 8η τάξη.  

 

 
7 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 
szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 
ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 
policealnej., (Dz.U. z 2017 r., poz. 356), accessed May 20, 2020, 
https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII 
8 Ministerstwo Edukacji Narodowej & ORE, Podstawa programowa kształcenia ogólnego z 
komentarzem, (Dobra Szkoła), accessed September 20, 2020 https://www.ore.edu.pl/wp-
content/uploads/2017/05/ksztalcenie-specjalne.-pp-z-komentarzem.pdf#page=7 
9 Akgündüz, D., Ertepınar, H., Ger, A. M., & Türk, Z. (2018). STEM eğitiminin öğretim programına 
entegrasyonu: Çalıştay raporu, İstanbul Aydın Üniversitesi, accessed February 6, 2020, 
https://www.aydin.edu.tr/tr-
tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20Eğitiminin%20Öğretim%20Programına%20Entegr
asyonu-%20Çalıştay%20Raporu.pdf 

https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII
https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/ksztalcenie-specjalne.-pp-z-komentarzem.pdf#page=7
https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/ksztalcenie-specjalne.-pp-z-komentarzem.pdf#page=7
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Figure 1.  Actions on STEM Education in New Science Education Program10 

 

 

B. Εκπαιδευτικές πολιτικές και καλές πρακτικές 

 

Οι πιο αντιπροσωπευτικοί εθνικοί οργανισμοί και σύλλογοι, που επιλέχθηκαν από τις 

εκθέσεις της Βιβλιογραφικής Έρευνας και εμπλέκονται στην έρευνα της STEAM 

Εκπαίδευσης εντός όλων των 6 χωρών-εταίρων θα παρουσιαστούν σε αυτό το κεφάλαιο. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις προτεραιότητες που θέτουν αυτοί οι οργανισμοί, στις 

πρωτοβουλίες που λαμβάνουν, στη δυνατότητα επίτευξης και στη βιωσιμότητα των 

δράσεών τους, όπως αναφέρθηκαν από τους εταίρους στην FOUR ELEMENTS στα πλαίσια 

της δράσης Α2 - Βιβλιογραφική Έρευνα σχετικά με την αξία της εκπαίδευσης STE(A)M για 

την αύξηση των κινήτρων και της συμμετοχής κοριτσιών σε ειδικότητες σπουδών STEM. 

Όπως θα δούμε, τα προγράμματα STEAM προσθέτουν την Τέχνη στο πρόγραμμα σπουδών 

STEM απεικονίζοντας κυρίως τις αρχές του σχεδιασμού και της παραγωγής μέσω της 

ενθάρρυνσης και της πρόκλησης δημιουργικών λύσεων. 

 

Η περίπτωση της Ιταλίας 

 
10 Akgündüz, D., Ertepınar, H., Ger, A. M., & Türk, Z. (2018). STEM eğitiminin öğretim programına 

entegrasyonu: Çalıştay raporu, İstanbul Aydın Üniversitesi, accessed February 6, 2020, 

https://www.aydin.edu.tr/tr-

tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20Eğitiminin%20Öğretim%20Programına%20Entegras

yonu-%20Çalıştay%20Raporu.pdf 

 

Science and Engineering Units from 4th to 8th grades

To take place as an 8th unit at each level

a 12-hour unit (9 hours in the 4th grade) 

Lack of engineering and design skills

Lack of math integration
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Για πρώτη φορά το 1961, μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην Ιταλία επέτρεψε τους 

μαθητές που έχουν δίπλωμα από Επαγγελματικό Λύκειο να εισαχθούν σε 

Πανεπιστημιακές σχολές STEM11. Ωστόσο, από τη δεκαετία του εξήντα, έχουν γίνει μικρά 

βήματα που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την σπουδαιότητα των μαθημάτων STEM ως μια 

επιλογή των μαθητών και των μελλοντικών επαγγελματιών. Το 2017 και το 2018, το 

Υπουργείο Παιδείας της Ιταλίας εγκαινίασε τις πρωτοβουλίες ‘The month of STEM’, και, 

‘STEM: feminine plural’. Ο κύριος στόχος του διαγωνισμού είναι να ευαισθητοποιήσει τους 

νέους ως προς την συμβολή του καθενός στην πρόοδο των κλάδων STEM, ανεξάρτητα 

από το φύλο στο οποίο ανήκουν. Επιπλέον, ο διαγωνισμός στόχευε στο να προωθήσει την 

ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, ίσες ευκαιρίες, το σεβασμό στη διαφορετικότητα, και να 

βοηθήσει στην πλήρη εφαρμογή της αρχής ενάντια της διάκρισης από το άρθρο 3 του 

Ιταλικού Συντάγματος.  

 

Οι καλές πρακτικές που παρέχονται στη Βιβλιογραφική Έρευνα της CESIE, περιείχαν τα 

ακόλουθα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

STEM*Lab – Scoprire, 

Trasmettere, 

Emozionare, Motivare 

IN2SAI - Increasing 

young women 

participating in Science 

Studies and in the 

Aeronautic Industry 

Robotics VS bullying 

Το έργο εστιάζει στην 

μεθοδολογία του 

μαστορέματος, που 

προωθεί τη μάθηση STEM 

γνώσεων μεταξύ παιδιών 

και νέων ανθρώπων μέσω 

της πρόκλησης 

δεξιοτήτων για την 

επίλυση προβλημάτων 

και μέσω της φιλοσοφίας 

του ‘μαθαίνοντας μέσω 

φτιάχνοντας’. 

Το έργο στοχεύει στην 

αύξηση της συμμετοχής 

κοριτσιών σε σπουδές 

ανώτερης εκπαίδευσης 

επιστημονικών κλάδων 

(ειδικά αυτών που 

σχετίζονται με 

αεροναυτική) και 

συμβάλλει στην 

ενσωμάτωσή τους στη 

Βιομηχανία της 

Αεροναυτικής. 

 

 

 

Το έργο προωθεί της 

σχέση και το διαμοιρασμό 

μέσω της εργασίας των 

παιδιών πάνω σε μια 

κοινή πράξη. Η χρήση των 

ρομπότ διευκολύνει τη 

μάθηση, την 

κοινωνικοποίηση, το 

διαμοιρασμό από κοντά 

αλλά και από το 

διαδίκτυο, την ομαδική 

εργασία για να μπορούν 

τα παιδιά να 

συλλογίζονται γύρω από 

 
11 Bianchi Nicola, The Indirect Effects of Educational Expansions: Evidence from a Large Enrollment 
Increase in University Majors, 2016, p.1, accessed March, 14, 2020 
http://www.bianchinicola.com/uploads/2/9/0/9/29094565/bianchi_eduexp_v5.pdf 

http://www.bianchinicola.com/uploads/2/9/0/9/29094565/bianchi_eduexp_v5.pdf
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το θέμα του bullying κατά 

τη διάρκεια ενός 

παιχνιδιού. 

 

 

Η περίπτωση της Πολωνίας 

Στην Πολωνία, παρά την ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος που εναρμονίζεται 

με τις ανάγκες του 21ου αιώνα, το αποκαλούμενο ‘παραδοσιακό’ μοντέλο διδασκαλίας 

ακόμη κυριαρχεί12. Για τον λόγο αυτό, το έργο ‘National Educational Network’ υποστηρίζει 

τα σχολεία στη διαδικασία της ψηφιοποίησης επιτρέποντάς τα να βελτιώσουν την 

ποιότητα της Εκπαίδευσης. Αυτό το έργο στοχεύει στο να παρέχει σε όλα τα σχολεία της 

χώρας πρόσβαση σε δίκτυο Ίντερνετ με ταχύτητα όχι μικρότερη από 

100mb/δευτερόλεπτο, ενώ εγγυάται την ασφάλεια του δικτύου13. 

 

Επίσης, το Εθνικό Εκπαιδευτικό Δίκτυο της Πολωνίας (OSE) προσφέρει πρόσβαση σε 

δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό ψηφιακής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των έτοιμων 

σεναρίων για μαθήματα με τη χρήση της τεχνολογίας. Στην ίδια κατεύθυνση, τα έργα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με STEM που εφαρμόζονται στην Πολωνία περιλαμβάνουν 

δραστηριότητες για δημοτικά σχολεία και Πανεπιστήμια, όπως αναφέρεται από την 

DANMAR COMPUTERS: 

STEM PW STEMKIT4Schools ROBOSTEM STEM+A 

Around us 

 

 
12 Krzysztof Głomb et al, Kompetencje przyszłości w czasach cyfrowej dysrupcji. Studium wyzwań dla 
Polski w perspektywie roku 2030, (Warszawa: Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” & Fundacja 
Naukowa Evidence Institute, 2019), 36-40, accessed May 20, 2020, 
https://www.academia.edu/38315412/Kompetencje_przysz%C5%82o%C5%9Bci_w_czasach_cyfrowej
_dysrupcji_Studium_wyzwa%C5%84_dla_Polski_w_perspektywie_roku_2030 
13 Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, (2018), 
accessed May 20, 2020, https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/ogolnopolska-siec-edukacyjna1 
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Το έργο 

οργανώθηκε από 

τo Τμήμα 

Μηχανικών 

Πληροφορικής και 

Ηλεκτρονικών 

Συστημάτων του 

Πανεπιστημίου 

Τεχνολογίας της 

Βαρσοβίας. Ο 

στόχος του ήταν να 

αυξήσει την 

ποιότητα της 

εκπαίδευσης, και 

να προωθήσει την 

ευαισθητοποίηση 

σε θέματα STEM. 

Το έργο απευθύνεται 

σε ειδικούς που 

δουλεύουν με παιδιά 

ηλικίας 8-13 ετών, 

συλλόγους και 

οργανισμούς για γονείς 

και παιδιά, 

ενδιαφερόμενους για 

την εκπαίδευση, και 

άλλους σχετικούς 

παράγοντες. 

Το έργο στοχεύει να 

δημιουργήσει ανοιχτές 

εκπαιδευτικές 

ψηφιακές ύλες και 

εργαλεία. O στόχος 

του έργου είναι να 

παρέχει εκπαιδευτικές 

πηγές που βασίζονται 

στη χρήση δεξιοτήτων 

STEM, και να 

εξοικειώσει τους 

μαθητές με τις νέες 

τεχνολογίες και τα 

μικρά χειριστήρια. 

 

 

 

 

Το έργο 

σκοπεύει να 

προσελκύσει 

το ενδιαφέρον 

των μαθητών 

στις 

επιστήμες, 

στα 

μαθηματικά, 

και στην 

μηχανική. 

 

Η περίπτωση της Πορτογαλίας 

Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας και οι πολιτικοί ιθύνοντες της εκπαίδευσης δουλεύουν για 

πολλά χρόνια σχετικά με την ενδυνάμωση της επιστήμης, της τεχνολογίας, της 

μηχανικής, και των μαθηματικών στην εκπαίδευση STEM. Με σκοπό την αύξηση της 

δημοτικότητας του STEM μεταξύ των νέων και την ενίσχυση του STEM σε όλα τα επίπεδα 

της εκπαίδευσης, η Πορτογαλία αποφάσισε να δουλέψει σε δυο σημαντικούς άξονες: 

1) την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού και ελκυστικού εκπαιδευτικού 

προγράμματος STEM αλλά και διδακτικών μεθοδολογιών, και 

2) τη βελτίωση της εκπαίδευσης των δασκάλων και της επαγγελματικής ανάπτυξης 

του STEM. Κάνοντας αυτό, Η Πορτογαλία δημιούργησε εθνικά, περιφερειακά, και 

τοπικά κέντρα για να βελτιώσει την ποιότητα της διδασκαλίας STEM, και 

συγκεκριμένα, για να αυξήσει τη δημοτικότητα της επιστήμης και της 

τεχνολογίας, η οποία έχει ενισχυθεί επίσης από συγκεκριμένες καμπάνιες και 

διαγωνισμούς.  

Σε αυτό το πλαίσιο, η Πορτογαλία έχει εφαρμόσει μια σειρά από εθνικά σχέδια 

δράσης, μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, και άλλες πρωτοβουλίες, για 

να επιτύχει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Μερικά από αυτά έχουν επισημανθεί στην 

Βιβλιογραφική Έρευνα της INOVA+, όπως παρουσιάζονται παρακάτω: 
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The 

National 

Action Plan 

for 

Mathematic

s 

 

The 

National 

Action Plan 

for Science 

 

STEM 

Competitions 

 

Curricular Reform 

 

Technologic

al Plan 

 

Το 

Mathematic

s Plan 

(Teams for 

success) 

είναι ένα 

σχέδιο 

δράσης το 

οποίο 

ενδυναμώνε

ι τη 

συστηματικ

ή ανάπτυξη 

σχολικών 

προγραμμάτ

ων με στόχο 

τη βελτίωση 

της 

μαθηματική

ς γνώσης 

των 

μαθητών 

(από την 5η 

έως την 9η 

βαθμίδα) 

Αυτό το 

σχέδιο 

δράσης 

προωθεί 

την 

πειραματικ

ή 

διδασκαλία 

της 

επιστήμης 

σε δημοτικά 

σχολεία 

μέσω 

πολλαπλών 

φάσεων 

επίλυσης 

προβλημάτ

ων.  

Οι διαγωνισμοί 

Olympiad STEM, 

συμπεριλαμβανομέ

νων της Εθνικής 

Ολυμπιάδας 

Φυσικής και 

Χημείας, είναι 

ετήσιοι 

διαγωνισμοί για 

μαθητές της 

δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

 

Μια μεταρρύθμιση στο 

εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα εκδίδει 

συγκεκριμένες 

οδηγίες για τη χρήση 

 των 

Τεχνολογιών Πληροφο

ρίας και Επικοινωνίας 

(ΤΠΕ) για τη 

διδασκαλία και τη 

μάθηση STEM σε κάθε 

έργο. 

Το 

Technological 

Plan 

εγκρίθηκε το 

2005 από το 

Συμβούλιο 

Υπουργών 

της 

Πορτογαλίας 

για να 

αναβαθμίσει 

την 

οικονομική 

και 

επιστημονική 

κοινότητα 

στην 

Πορτογαλία 

μέσω της 

παροχής 

κινήτρων για 

δραστηριότη

τες που 

βασίζονται 

στην 

επιστήμη.  

 

Επιπλέον, η INOVA+ παρουσίασε τις ακόλουθες καλές πρακτικές που δημιουργήθηκαν, σε 

συνάρτηση με τα προαναφερθέντα εθνικά σχέδια δράσης. 

 

Ciência Viva 

 

The Champimóvel 

Project 

 

The Robotics 

Open Festival 

 

Census Viva 

 

In.CoDe 

2030 
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Το Ciência Viva 

εστιάζει στην 

προώθηση της 

επιστημονικής 

κουλτούρας 

στα σχολεία 

και με το 

γενικό κοινό. 

Το Champimóvel 

είναι ένας 

εξομοιωτής με 

τρεις διαστάσεις, 

αλληλεπιδραστικός, 

και μεταβιβάσιμος. 

Αυτός ο 

εξομοιωτής 

εντάχθηκε ως 

τμήμα των στόχων 

του STEM μέσω του 

εκπαιδευτικού 

προγράμματος της 

Πορτογαλίας το 

2008, σε νέους 

ηλικίας μεταξύ 9 

και 14 ετών.   

Αυτό το 

φεστιβάλ είναι 

μια 

πρωτοβουλία η 

οποία 

περιλαμβάνει 

διάφορες 

δραστηριότητες 

και 

διαγωνισμούς 

με ρομπότ 

(Διαγωνισμός 

‘Robocop 

Dance’, 

συνεργασία με 

εταιρείες πάνω 

σε έργα) 

σύμφωνα με την 

ηλικία των 

παιδιών που 

συμμετέχουν.  

 

 

Η νέα 

διδακτική 

προσέγγιση 

‘Census Viva’ 

σχετίζεται με 

τη διδασκαλία 

της 

στατιστικής 

στα σχολεία. 

Το έργο 

βασίζεται στη 

χρήση μιας 

μεθοδολογίας 

για την 

ανάλυση 

πληροφοριών 

που 

αποτελείται 

από 

πραγματικά 

δεδομένα 

σχετικά με τον 

πληθυσμό και 

άλλα θέματα 

που μπορούν 

να 

υπολογιστούν 

στατιστικώς 

στην 

Πορτογαλία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η περίπτωση της Ελλάδας 

Το Ελληνικό σύστημα σχολείων υιοθετεί πρακτικές και μεθόδους που ξεκινούν από 

πρωτοβουλίες στην εκπαίδευση STEAM σε τοπικό επίπεδο. Η δυνατότητα επίτευξης και 

η βιωσιμότητα αυτών των ενεργειών μπορεί να διαφέρουν από μια περιοχή σε μια άλλη, 

εφόσον μεταβλητές όπως ο τεχνικός εξοπλισμός ή οι υποδομές του σχολείου μπορεί να 

παίξουν έναν καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή δραστηριοτήτων STEAM στην πράξη. Για 

αυτό το λόγο, δημογραφικά δεδομένα θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψιν όταν οι 
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μέθοδοι εφαρμογής που υιοθετούνται από σχολεία της Ελληνικής περιφέρειας 

εξετάζονται εν συγκρίσει με σχολεία που λειτουργούν σε μεγαλύτερες πόλεις. Η 

μεταβλητή, λοιπόν, της τοποθεσίας των σχολείων παίζει σημαντικό ρόλο όταν 

εξετάζεται από την πλευρά των ‘έξυπνων πόλεων’ που μπορούν και συνδυάζουν 

τεχνολογικές καινοτομίες στην πράξη τόσο εκτός, όσο εντός του σχολικού 

περιβάλλοντος.  

 

Παρακάτω, υπάρχουν μερικές πρωτοβουλίες που αναφέρθηκαν από τη Βιβλιογραφική 

Έρευνα της FOUR ELEMENTS:  

The Hellenic 

Education Society 

of STEM (Ε 3 

STEM) 

‘Code It Like a 

Girl’ 

 

STEAM Greece 

 

MATAORA 
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Η κοινότητα Ε 3 

STEM αποτελείται 

από Καθηγητές 

Πανεπιστημίου, 

Εκπαιδευτικούς, 

και Σχολικούς 

Συμβούλους οι 

οποίοι μοιράζονται 

ένα κοινό όραμα 

για τον ρόλο της 

επιστημολογίας 

του STEM στην 

προώθηση της 

εκπαίδευσης. 

Στοχεύει στο να 

προωθήσει την 

επιστήμη των 

υπολογιστών, την 

υπολογιστική 

σκέψη, και να 

βελτιώσει την 

κατανόηση της 

STEM 

μεθοδολογίας μαζί 

με σύγχρονες 

μαθησιακές 

θεωρίες.   

Η μικρή αυτή 

εταιρεία στοχεύει 

στο να εφοδιάσει 

νέες γυναίκες 

στην Ελλάδα με 

δεξιότητες 

προγραμματισμού 

και τεχνολογίας. 

Στοχεύει στο να 

ενδυναμώνει 

γυναίκες και να 

ενισχύει την 

αυτοπεποίθησή 

τους, ώστε να 

αυξηθούν όσες 

δοκιμάζουν την 

τεχνολογία 

πληροφορίας 

καθώς και άλλες 

σχετικές 

επιστήμες κατά τη 

διάρκεια της 

ανώτατης 

εκπαίδευσής τους.  

Το STEAM Greece 

είναι μια μη-

κερδοσκοπική 

Οργάνωση η οποία 

εξειδικεύεται σε 

πρωτοποριακά 

εκπαιδευτικά 

προγράμματα 

Ρομποτικής και 

STEAM. Πέρα από 

την προώθηση 

μαθημάτων STEAM 

σε όλες τις 

εκπαιδευτικές 

βαθμίδες μέσω 

της οργάνωσης 

σχολικών 

εκδρομών, το 

STEAM Greece 

διοργανώνει 

ειδικά εργαστήρια 

στις 

εγκαταστάσεις του 

μαζί με το Σύλλογο 

Γονέων και τους 

εκπαιδευτές των 

ενδιαφερόμενων 

σχολείων.  

Το μη-κερδοσκοπικό 

εργαστήριο MATAORA 

έχει ως στόχο να 

εκπαιδεύσει και να 

εμπνεύσει νέα κορίτσια 

που στο τέλος θα είναι 

εφοδιασμένα με τις 

δεξιότητες του 

προγραμματισμού. Το 

κενό που υπάρχει 

μεταξύ διαφορετικών 

φύλων στον τομέα της 

τεχνολογίας και του 

προγραμματισμού 

αντιμετωπίζεται με την 

εκτέλεση διάφορων 

δραστηριοτήτων που 

ετοιμάζονται για 

κορίτσια 11 έως 15 

ετών. Μια από τις 

δράσεις του ονομάζεται 

‘Code Girls’ και 

‘November Digital: 

Coding workshop for 

girls’ και είναι 

ενδεικτική της 

αποφασιστικότητάς του 

να παρέχει δωρεάν 

πρόσβαση και ίσες 

ευκαιρίες συμμετοχής 

για κάθε άτομο, 

ανεξάρτητα από την 

κοινωνική, την 

φυλετική, ή την ηλικιακή 

κατηγορία του. 

 

 

 

 

Η περίπτωση της Κύπρου 

Το Υπουργείο Παιδείας στην Κύπρο κοινοποιεί δράσεις για την εφαρμογή πρακτικών 

STEM στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από το σχολικό έτος 2019-2020, και στην 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το έτος 2020-2021, έχοντας εξετάσει τα αποτελέσματα 
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της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Εκπαίδευση14. Αυτή η απόφαση 

πάρθηκε μετά την τοποθέτηση της Επιτρόπου για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, την 

Πολυγλωσσία, και την Νεολαία, Ανδρούλα Βασσιλείου, η οποία ανέφερε ότι η Κυπριακή 

Εκπαίδευση έχει μείνει πίσω σε θέματα καινοτομίας και STEM15. Γι’ αυτόν το λόγο, το 

Υπουργείο Εκπαίδευσης και Πολιτισμού πρότεινε τη δοκιμαστική εφαρμογή του 

Προγράμματος STEM (της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής, και των 

Μαθηματικών) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για τον εκμοντερνισμό και την ενίσχυση 

των σχολικών προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, αυτό το πρόγραμμα θα πιστοποιήσει τη 

γνησιότητα των μαθησιακών ευκαιριών για μαθητές βοηθώντας τους να αποκτήσουν τις 

βασικές δεξιότητες για τον πολίτη και τον επαγγελματία του 21ου αιώνα. Αυτές οι 

δεξιότητες περιλαμβάνουν τη δημιουργικότητα, την επίλυση προβλημάτων, την 

επικοινωνία, και την ικανότητα σχεδιασμού και ανάλυσης.  

 

Πέρα από τις μεταρρυθμίσεις στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα των σχολείων στην Κύπρο, η 

CARDET ανέφερε τα ακόλουθα έργα που προωθούν τις δραστηριότητες του STEAM σε 

τοπικό επίπεδο: 

Girls into Global Stem 

(GIGS) 

“STEAME: Guidelines for 

Developing and 

Implementing STEAME 

Schools”  

 

“The Steamers 2019” 

 
14 European commission report. Country analysis. Education and Training 2019, accessed February 20, 
2020, https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/education-and-training-
monitor-2019-cyprus-report_en 
15 European Commission, The Commissioners, 2014 accessed March 13, 2020, 
https://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm 

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/education-and-training-monitor-2019-cyprus-report_en
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/education-and-training-monitor-2019-cyprus-report_en
https://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm
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Το έργο “Girls into Global 

STEM” (GIGS) έχει ως 

στόχο να αυξήσει τις 

δυνατότητες απασχόλησης 

όλων των νέων 

Ευρωπαίων, αλλά ιδιαίτερα 

των κοριτσιών, μέσω της 

βελτίωσης των 

ενδιαφερόντων τους, της 

ενασχόλησής τους με 

μαθήματα STEM και της 

σύνδεσής τους με μια 

ευρύτερη 

ευαισθητοποίηση για 

παγκόσμια θέματα.  

Το έργο αποσκοπεί στην 

ανάπτυξη ενός προτύπου 

σχολικής δομής μαζί με 

ένα προτεινόμενο 

δυναμικό Εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα, 

δραστηριότητες, 

μαθησιακές μεθόδους και 

πλάνα δημιουργικότητας, 

αναπτύσσοντας επίσης 

ένα μάθημα κατάρτισης 

για την εκπαίδευση των 

δασκάλων πάνω σε 

παραγωγικές και 

αποτελεσματικές 

μεθόδους εργασίας στα 

πλαίσια ενός σχολείου 

STEAME.  

Το πρόγραμμα STEAMers 

λειτουργεί σύμφωνα με 

τις διεθνείς προδιαγραφές 

των Κέντρων S.T.E.A.M. Ο 

Οργανισμός νεολαίας του 

προγράμματος ‘STEAM’, 

ακολουθώντας τα διεθνή 

πρότυπα (STEM και 

Τέχνης) προσφέρει 

διάφορα θεματικά 

εργαστήρια, διαφορετικών 

επιπέδων, για παιδιά και 

νέους ηλικίας 6 έως 35 

ετών.  

 

Η περίπτωση της Τουρκίας 

Η Τουρκία δεν έχει ένα άμεσο σχέδιο δράσης STEM υπό την αιγίδα του Υπουργείου 

Εθνικής Παιδείας, αλλά ορισμένοι στρατηγικοί στόχοι καθορίστηκαν στο Στρατηγικό 

Σχέδιο 2015-2019 για την ενίσχυση της εκπαίδευσης STEM. Η έλλειψη φυσικής και 

τεχνικής υποδομής στη διαδικασία εφαρμογής, η έλλειψη γνώσεων των εκπαιδευτικών 

για τη χρήση αυτών των εργαλείων, καθώς και τα προβλήματα στην εφαρμογή του 

μηχανικού στοιχείου στα σχολεία είναι μερικά από τα εμπόδια που έχουν παρατηρηθεί. 

Ωστόσο, το 2018, το σχέδιο ‘Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα για Εφαρμογές Μηχανικής’ 

εισάχθηκε ως ένας μηχανισμός αναθεώρησης για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 5ης, της 

6ης, της 7ης, και της 8ης τάξης, και παρήγαγε ένα εργαλείο λαμβάνοντας υπόψιν τα κριτήρια 

της χρήσης υλικών, χρόνου, και κοστολόγησης16.  

 

Αυτά τα κριτήρια προκειμένου να εφαρμοστούν στα σχολεία της Τουρκίας είναι 

απαραίτητο να πάρουν την υποστήριξη ειδικών που εργάζονται στον τομέα του STEAM 

και να προσαρμόσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Επιστήμης και των Μαθηματικών 

σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από την άλλη πλευρά, θα 

ήταν καλό να αναβαθμιστούν και οι εθνικές εξετάσεις. Η περιέργεια των μαθητών, η 

έρευνα, η ανάπτυξη προϊόντων και η επένδυση σε δεξιότητες πρέπει να αξιολογούνται 

 
16 Milli Eğitim Bakanlığı (2017). Fen Bilimleri dersi öğretim programı, accessed January 6, 2020, 
https://bilimakademisi.org/wp-content/uploads/2017/02/Fen-Bilimleri.pdf 

https://bilimakademisi.org/wp-content/uploads/2017/02/Fen-Bilimleri.pdf
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και να εκτιμώνται. Τα εργαστήρια Επιστήμης στα σχολεία θα πρέπει να εκμοντερνιστούν 

σύμφωνα με την εκπαίδευση STEM και έχοντας τις απαραίτητες πηγές17. 

 

Turkish STEM 

Alliance 

Harezmi 

Education 

Model 

FATIH Project STEM & 

Makers 

Fest/Expo 

 

BAUSTEM 

Program 

Το 

ανεξάρτητο 

δίκτυο Turkish 

STEM Alliance 

προωθεί την 

δημόσια 

ενασχόληση 

με το STEM. 

Το δίκτυο 

αυτό φέρνει 

σε επαφή 

επαγγελματίε

ς του STEM, 

ερευνητές, 

και ηγετικά 

στελέχη της 

κυβέρνησης 

με το 

ευρύτερο 

κοινό για να 

βελτιώσει την 

ποιότητα της 

εκπαίδευσης 

STEM και να 

διευρύνει τη 

συμμετοχή 

στο STEM.  

Αυτό το 

μοντέλο 

υιοθετεί μια 

διεπιστημονική 

προσέγγιση ως 

εκπαίδευση 

στην οποία 

διαφορετικοί 

κλάδοι 

ερμηνεύονται 

εκ νέου ισάξια. 

Η ρομποτική, ο 

σχεδιασμός 

παιχνιδιών, και 

οι 

πρωτοποριακέ

ς μέθοδοι 

μάθησης 

ενισχύονται 

μαζί με τις 

κοινωνικές 

επιστήμες.  

Το έργο FATIH 

(Δράση για την 

Βελτίωση των 

Ευκαιριών και 

της 

Τεχνολογίας) 

στοχεύει να 

εκπαιδεύσει 

άτομα με 

δεξιότητες του 

21ου αιώνα και 

να δημιουργήσει 

μια κοινωνία που 

βασίζεται στην 

καινοτομία και 

την 

παραγωγικότητα

. 

 

Η έκθεση αυτή 

διοργανώνεται 

κάθε χρόνο σε 

μια 

προσπάθεια 

συνεργασίας 

μεταξύ των 

Πανεπιστήμιων

, των 

σχολείων, των 

τοπικών 

παραγόντων, 

και της 

βιομηχανίας 

για την 

προώθηση της 

δημόσιας 

ενασχόλησης 

με την 

Επιστήμη, την 

Τεχνολογία, τη 

Μηχανική, και 

τα Μαθηματικά 

(STEM)18. 

 

 

Το πρόγραμμα 

αυτό είναι 

σχεδιασμένο για 

την ανάπτυξη 

του 

επαγγελματισμο

ύ στην 

Εκπαίδευση 

STEM στην 

Τουρκία και 

φιλοξενείται 

από το 

Πανεπιστήμιο 

Bahçeşehir.19 Το 

πρόγραμμα 

απευθύνεται 

στην εκπαίδευση 

δασκάλων για 

τον τομέα του 

STEM.  

 

 

 
17 Milli Eğitim Bakanlığı (2016). STEM Eğitimi Raporu, accessed December 12, 2019, 
http://yegitek.meb.gov.tr/STEM_Egitimi_Raporu.pdf 
18 STEM& Makers Fest/ Expo accessed March 22, 2020, https://stemandmakers.org/ 
19Milli Eğitim Bakanlığı (2016). STEM Eğitimi Raporu, accessed December 15, 2019, 
http://yegitek.meb.gov.tr/STEM_Egitimi_Raporu.pdf 

https://stemandmakers.org/
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Γ. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των γονέων οι 

καινοτόμες πλευρές και ο υποστηρικτικός 

χαρακτήρας 

 

Τα δεδομένα που ανέφεραν οι εταίροι του IN2STEAM αποκάλυψαν ότι το STEM δεν έχει 

ακόμη ενσωματωθεί πλήρως στο εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας. Πιο συγκεκριμένα, 

οι εταίροι που παρουσίασαν κατά τη διάρκεια της έρευνας τεκμηρίωσης ορισμένες 

πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο, απέδειξαν ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια θα βοηθήσει τα 

σχολεία να βελτιωθούν σημαντικά.  

 

Η επιτυχής υιοθέτηση νέων μαθησιακών μοντέλων πρέπει επίσης να ενθαρρύνεται από 

την οικογένεια κάθε μαθητή. Παρά την εισαγωγή νέων μαθημάτων στα σχολεία από τους 

δασκάλους, οι μαθητές βιώνουν μια νέα εμπειρία της προσαρμογής των ικανοτήτων τους 

στο νέο περιβάλλον της τάξης. Αυτό μπορεί να έχει κάποιες ψυχολογικές επιπτώσεις 

στον τρόπο που αντιμετωπίζει το κάθε παιδί το σχολείο, γεγονός που πρέπει να 

διορθώνεται από τους γονείς με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι παραγωγικό και να διατηρεί 

υψηλά κίνητρα. 

 

Με βάση αυτό, το παρόν κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην εξέταση του υποστηρικτικού 

χαρακτήρα των γονέων ως προς τη σχέση που αναπτύσσουν με τα παιδιά τους. Επίσης, η 

ανάλυση είναι δομημένη πάνω στην αλληλεξάρτηση που υπάρχει μεταξύ δασκάλων και 

γονέων στον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι μαθητές τα νέα μαθήματα και τις πρακτικές 

STEAM. Τι κοινό έχουν αυτοί οι δυο παράγοντες (γονείς και δάσκαλοι); Πώς μπορούν αν 

επηρεάσουν ο ένας τον άλλον και να καταφέρουν ένα κοινό στόχο σχετικά με την επιτυχή 

εφαρμογή καινοτόμων μαθημάτων στα σχολεία; 

 

Ο ρόλος των δασκάλων  
 

Αν και μερικά σχολεία τείνουν να αναβαθμίσουν το εκπαιδευτικό τους υλικό σύμφωνα με 

τα πρότυπα του STEM, τα σχολεία έχουν περιορισμένη ικανότητα στο να εκφράσουν τις 

προτιμήσεις τους για έναν συγκεκριμένο υποψήφιο δάσκαλο για το προφίλ του 
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σχολείου20. Αυτό ίσως να έχει ως αποτέλεσμα έναν άδικο συνδυασμό μεταξύ των 

αναγκών των σχολείων και των ενδιαφερόντων των δασκάλων. Αυτή η βεβιασμένη 

ανάθεση δασκάλων δημιουργεί συνθήκες στις οποίες μερικοί δάσκαλοι είναι μη 

ικανοποιημένοι με το σχολείο στο οποίο δουλεύουν, και αυτό εμφανίζεται να επηρεάζει 

δυσανάλογα τους μαθητές που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα και 

έχουν χαμηλά ποσοστά επιτυχίας.  

 

Επίσης, ο προσωρινός χαρακτήρας των συμβάσεων των δασκάλων έχει ως αποτέλεσμα 

τη συχνή μετακίνησή τους σε διαφορετικά σχολεία καθώς και την αργοπορημένη τους 

τοποθέτηση σε κάποια από αυτά. Αυτό το φαινόμενο ίσως να οδηγήσει σε μια αστάθεια 

του διδακτικού προσωπικού στα σχολεία, ειδικά σε περιοχές με μεγάλη ανάγκη, και 

πιθανόν να δημιουργεί μια δομή προσωπικού που είναι τόσο μόνιμο, όσο και μη-μόνιμο. 

 

Ο ρόλος των γονέων   
 

Στην Ιταλία είναι σημαντικό για τους μαθητές των Λυκείων και τους φοιτητές των 

Πανεπιστημίων να εμπνέονται από το παράδειγμα των γονιών τους, καθώς και η 

υποστήριξη της οικογένειας είναι σημαντική για την επιλογή της μελλοντικής τους 

πορείας. Πράγματι, το να έχεις έναν γονέα με πτυχίο STEM επηρεάζει θετικά την 

πιθανότητα ενός μαθητή να ακολουθήσει ένα δίπλωμα στον τομέα του STEM στο Λύκειο 

και στο Πανεπιστήμιο21. Τόσο τα κορίτσια, όσο και τα αγόρια, επηρεάζονται εξίσου από 

την πανεπιστημιακή μόρφωση των γονέων, ενώ η γνώμη των μητέρων θεωρείται πιο 

σημαντική για το Λύκειο παρά για το Πανεπιστήμιο, και το αντίθετο συμβαίνει για τους 

πατέρες22. 

 

Στην Κύπρο, περισσότερα ερωτηματολόγια θα βοηθούσαν στην ταυτοποίηση γονέων ου 

υποστηρίζουν τα παιδιά τους προς μια εκπαίδευση STEAM και αναγνωρίζουν τα προσόντα 

ενός δασκάλου στο STEM. Ωστόσο, δεν υπάρχει συγκεκριμένη ύλη αυτήν την στιγμή στην 

Κύπρο, εφόσον η εκπαίδευση STEM είναι καινούρια ένταξη του εκπαιδευτικού 

συστήματος.  

 
20 Liebowitz, D., et al. (2018). OECD Reviews of School Resources: Portugal 2018, OECD Reviews of 
School Resources, OECD Publishing, Paris, accessed April 30, 2020, 
https://www.oecd.org/portugal/oecd-reviews-of-school-resources-portugal-2018-9789264308411-
en.htm 
21 Chise Diana, Fort Margherita, Monfardini Chiara, Scientifico! like Dad On the Intergenerational 
Transmission of STEM Education in Italy, 2018, pp. 3-8, accessed March, 14, 2020 
https://www.aiel.it/cms/cms-files/submission/all20180910095315.pdf 
22 Chise, Fort, Monfardini, pp. 3-8 

https://www.oecd.org/portugal/oecd-reviews-of-school-resources-portugal-2018-9789264308411-en.htm
https://www.oecd.org/portugal/oecd-reviews-of-school-resources-portugal-2018-9789264308411-en.htm
https://www.aiel.it/cms/cms-files/submission/all20180910095315.pdf
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Ένα παρόμοιο φαινόμενο συναντάται και στην Πολωνία, όπου δεν έχει διεξαχθεί κάποια 

σχετική έρευνα για την στάση των γονέων σε θέματα  STEAM. Ωστόσο, μελέτες όπως ‘Το 

σχολείο της Πολωνίας στην εποχή της Ψηφιοποίησης, που έχει διενεργηθεί από την 

Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας, αναφέρει ότι οι γονείς βλέπουν 

ευνοϊκά τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στο σχολείο, αν και την θεωρούν ως 

συμπληρωματική σε παραδοσιακά μαθήματα. Πέραν από τα πλεονεκτήματα, οι γονείς 

επίσης παρατηρούν τους πιθανούς κινδύνους της χρήσης της τεχνολογίας στην τάξη. 

Αυτοί οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν προβλήματα υγείας, πιθανή πρόσβαση σε ακατάλληλο 

περιεχόμενο, καθώς και πιθανό εθισμό23.  

 

24 

 

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δάσκαλοι και γονείς αλληλοεπιδρούν μπορεί, τέλος, να 

εξετασθούν σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω του παραπάνω 

γραφήματος.  Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, ο 

αντίκτυπος στην απασχόληση από το κλείσιμο των κενών των φύλων στην Εκπαίδευση 

STEM αυξάνεται απότομα κατά τη δεκαετία του 2020 έως το 2030. Ενώ η κόκκινη γραμμή 

 
23 Prof. Marlena Plebańska et al, Polska Szkoła w Dobie Cyfryzacji. Diagnoza 2017, (Wydział 
Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego & PCG Edukacja: Warszawa, 2017), accessed May 20, 
2020, https://kometa.edu.pl/pobierz/4,plebanska-orbitowska 
24 European Institute for Gender Equality EIGE, ‘How gender equality in STEM education leads to 
economic growth’, accessed May 22, 2020, https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-
areas/economic-and-financial-affairs/economic-benefits-gender-equality/stem 

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs/economic-benefits-gender-equality/stem
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs/economic-benefits-gender-equality/stem
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παρουσιάζει ταχεία πρόοδο, η πράσινη γραμμή δείχνει χαμηλή πρόοδο. Εδώ μπορεί 

κάποιος να δει ότι η Εκπαίδευση STE(A)M έχει μια σημαντική επίδραση στις εθνικές 

προοπτικές εργασίας για τα κορίτσια. Από την μια πλευρά, η φύση των δεξιοτήτων που 

αποκτούν τα παιδιά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, 

δευτεροβάθμια, ή τριτοβάθμια) μπορούν να καθορίσουν την επαγγελματική τους καριέρα 

σε κάθε τομέα του STEM. Από την άλλη πλευρά, το ποσοστό εργασίας για τα κορίτσια 

παραμένει, στις περισσότερες περιπτώσεις, πολύ χαμηλότερο από αυτό των αγοριών.  

 

Είναι αλήθεια λοιπόν ότι η εκπαίδευση STEM έχει σημαντικό αντίκτυπο στις προοπτικές 

απασχόλησης των κοριτσιών σε εθνικό επίπεδο. Η φύση των δεξιοτήτων που αποκτούν 

τα παιδιά σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια) 

μπορεί να καθορίσει την επαγγελματική τους σταδιοδρομία σε κάθε τομέα STEM. Ειδικά 

στην περίπτωση του ποσοστού απασχόλησης για τα κορίτσια, αυτό παραμένει πολύ 

χαμηλότερο από αυτό των αγοριών. 

 

Εάν τα σχολεία καταφέρουν να κλείσουν το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στην 

εκπαίδευση STEM, οι δάσκαλοι θα είναι ικανοί να έχουν θετικό αντίκτυπο στις 

προοπτικές της καριέρας των κοριτσιών, και τελικά και στα ποσοστά εργασίας. Σύμφωνα 

με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, η συνολική απασχόληση των 

κοριτσιών στην ΕΕ θα αυξηθεί από τις 850.000 στο 1.200.000 έως το 2050. Η δημιουργία 

αυτών των θέσεων εργασίας προβλέπεται με δεδομένο ότι τα ποσοστά απασχόλησης θα 

αυξηθούν μόνο αφού περισσότερες γυναίκες που σπουδάζουν στους τομείς STEM 

ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους, και αποφοιτήσουν από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 

Δ. Συμμετοχή των κοριτσιών (στα μαθήματα STEAM) 

Οι προσδοκίες καριέρας των μαθητών αντανακλούν ισχυρά στερεότυπα σε σχέση με το 

φύλο. Σε αυτό το κεφάλαιο πρόκειται να εξετάσουμε μερικά από τα πιο βασικά νούμερα 

που αντιπροσωπεύουν τις μαθήτριες σε μαθήματα STEAM κάθε χώρας. Ο στόχος εδώ 

είναι να γίνει μια σύγκριση μεταξύ των μαθημάτων που επιλέγονται ανά χώρα και ανά 

φύλο.  

 

Με βάση αυτό, τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργήθηκε στην Πολωνία δείχνει 

ότι το 42% των κοριτσιών θέλουν να εργαστούν στον τομέα της επιστήμης μελλοντικά. 

Δυστυχώς, ένας άλλος δείκτης παρουσιάζει ότι μόνο το 20% των ανδρών μπορούν να 

ανταποκριθούν σε αυτόν τον τομέα. Από την άλλη πλευρά, σχεδόν 1 στα 4 αγόρια στην 
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Ιταλία προσδοκά να δουλέψει ως μηχανικός ή επιστημονικός επαγγελματίας, ενώ μόνο 1 

στα 8 κορίτσια έχει τις ίδιες προσδοκίες σε αυτήν τη βιομηχανία. Εξάλλου, το 7% των 

αγοριών και σχεδόν καθόλου κορίτσια αναμένουν να εργαστούν σε επιστήμες σχετικές με 

τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας25. 

 

Η κατάσταση αυτή είναι σχεδόν ίδια στην Τουρκία, όπου η κατάταξη που παρουσιάζεται 

στην Παγκόσμια Έκθεση για το Χάσμα των δυο φύλων του 2020 δείχνει ότι η χώρα 

βρίσκεται στην 130η θέση για την γυναικεία συμμετοχή και οικονομική ευκαιρία, στην 

135η θέση για τη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό, στην 106η θέση για την μισθολογική 

εξισορρόπηση μεταξύ παρόμοιων επαγγελμάτων, στην 111η θέση για επαγγελματικούς 

και τεχνικούς εργάτες, στην 101η θέση για το ποσοστό αλφαβητισμού , και στην 118η θέση 

για τις εγγραφές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτή η συμμετοχική αξιολόγηση των 

γυναικών σε σπουδές και πρωτοβουλίες STEM ήταν 37,8%. Αν και δεν υπάρχει ένα 

συγκεκριμένο επίσημο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση των κοριτσιών σε 

τομείς STEM στην Τουρκία, υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τα 

κορίτσια να μελετήσουν και να δουλέψουν σε τομείς STEM. Το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της 

Κωνσταντινούπολης για παράδειγμα, ίδρυσε το Κέντρο Γυναικείας Έρευνας και 

Εφαρμογών στην Επιστήμη, την Μηχανική, την Τεχνολογία και διοργάνωσε δυο 

εργαστήρια με τον τίτλο ‘Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τις γυναίκες στην 

επιχειρηματικότητα του STEM μέσω της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών;’ 

 

Η Ελλάδα, από την άλλη πλευρά, διατηρεί ένα αξιοσημείωτο ποσοστό ύψους 36% για τις 

γυναίκες που απασχολούνται στον κλάδο της Μηχανικής και της Επιστήμης. Αν ρίξουμε 

μια ματιά στο ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στην επιστήμη σε επίπεδο ΕΕ συνολικά, 

σε πέντε μόνο κράτη μέλη της ΕΕ η πλειοψηφία των επιστημόνων και των μηχανικών 

είναι γυναίκες: στη Λιθουανία (57% γυναίκες), στη Βουλγαρία και στη Λετονία (53%) , στην 

Πορτογαλία (51%) και στη Δανία (λίγο πάνω από 50%). Τα επίπεδα στην Ελλάδα είναι 

αρκετά ενθαρρυντικά, ξεπερνώντας τα ποσοστά των γυναικών επιστημόνων και 

μηχανικών στην Ουγγαρία και στο Λουξεμβούργο (25%), στη Φινλανδία (29%) και στη 

Γερμανία (33%). 

 

 
25 Bokova, I.G., Cracking the code: girls' and women's education in science, technology, engineering 
and mathematics (STEM) UNESCO, 2017, pp.36-37, accessed March, 14, 2020 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000253479 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000253479
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26Eurostat, 2019. ‘Women in science and technology‘, Eurostat, accessed May 15, 2020. 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20190211-1 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20190211-1
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Κεφάλαιο 2: Αποτελέσματα 

πρωτογενούς έρευνας 
Σε αυτό το κεφάλαιο, η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους εταίρους του IN2STEAM 

εστιάζει στην ποιοτική μεθοδολογία που κάθε εταίρος υιοθέτησε σε εθνικό πλαίσιο στην 

Ιταλία, την Ελλάδα, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Κύπρο και στην Τουρκία. Τα 

κριτήρια τα οποία χρησιμοποίησαν οι εταίροι για να διαλέξουν τις απαντήσεις από τις 

ομάδες στόχους ανακοινώθηκαν μέσω του Πρωτοκόλλου Έρευνας (IO1/A1) που 

αναπτύχθηκε από την FOUR ELEMENTS, με την συνεργασία όλων των εταίρων και 

συμπεριλάμβανε τα εξής: 

➢ των ερωτήσεων της συνέντευξης και των ερωτήσεων της ομάδας εστίασης για 

την ποιοτική έρευνα, που αποτελείται από ένα συνδυασμό ανοιχτών και κλειστών 

ερωτήσεων, διαφορετικών για κάθε ομάδα-στόχο 

➢ των κατευθυντήριων γραμμών για τις ποσότητες που πρέπει να εξεταστούν από 

την έρευνα  

➢ της ποιότητας των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων και ευρημάτων 

 

Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση κάθε εθνικής έρευνας δομήθηκε σύμφωνα με τις ακόλουθες 

ενότητες: 

A. Το πλαίσιο έρευνας του Α2 - Βιβλιογραφική Έρευνα για την αξία της εκπαίδευσης 

STE(A)M στην αύξηση των κινήτρων και της συμμετοχής των κοριτσιών στους 

τομείς σπουδών STEM 

B. Είδος γραφής 

C. Εισαγωγή στο Α3 - Πρόσληψη ομάδων στόχων και πρωτογενής έρευνα 

D. Επισκόπηση των Ομάδων Εστίασης 

(συμμετέχοντες/διοργανωτές/περιβάλλον/ανάλυση και αναφορά) 

E. Μεθοδολογία για την εκτέλεση 

F. Θεματική Ανάλυση των Ομάδων Εστίασης και των Συνεντεύξεων  

G. Συνάντηση με τις Ομάδες Εστίασης – Υπόδειγμα Αναφοράς 

H. Παράρτημα Ι – Λίστα Συμμετεχόντων 

I. Παράρτημα ΙΙ – Φόρμα Συναίνεσης 
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Συνολικά, τόσο οι ομάδες εστίασης όσο και οι συνεντεύξεις οργανώθηκαν εν μέσω της 

παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης και σύμφωνα με τα μέτρα που ελήφθησαν κατά της 

εξάπλωσης του COVID-19. Μόνο δύο εταίροι είχαν την ευκαιρία να διοργανώσουν την 

πρωτογενή έρευνα σε πραγματικό περιβάλλον, ενώ οι εναπομείναντες τέσσερις εταίροι 

δούλεψαν κάτω από τους περιορισμούς της καραντίνας και οργάνωσαν δωμάτια 

συνάντησης μέσω του διαδικτύου. Ωστόσο, αυτό δεν επηρέασε την εφαρμογή της 

ποιοτικής μεθοδολογίας, η οποία στόχευε στον να προσφέρει καλύτερες γνώσεις από 

επαγγελματίες του STEAM και από γονείς. Πράγματι, ημι-δομημένες συνεντεύξεις 

οργανώθηκαν με 25 άτομα σε κάθε χώρα από τις ακόλουθες ομάδες-στόχους, όπως 

υποδείκνυε η πρόταση του έργου: 

➢ Δάσκαλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

➢ Γυναίκες επαγγελματίες στους τομείς STEM 

➢ Επαγγελματίες της Τέχνης και του Σχεδιασμού 

➢ Γονείς μαθητών Δημοτικού Σχολείου 

 

Αυτές οι έρευνες χρησιμοποιήθηκαν με τέτοιον τρόπο ώστε οι συμμετέχοντες από όλες 

τις ομάδες στόχους να αντιπροσωπεύονται σε κάθε χώρα. Οι Ομάδες Εστίασης διήρκησαν 

περίπου 1 ώρα η κάθε μία, με μερικές αποκλίσεις σε κάποιες χώρες. Ο ανώτατος αριθμός 

των Ομάδων Εστίασης για κάθε χώρα ήταν 2, ενώ ο κατώτατος ήταν 1. Είναι σημαντικό να 

τονίσουμε ότι το αρχικό Πρωτόκολλο Έρευνας που προτάθηκε από την FOUR ELEMENTS 

προέβλεπε την οργάνωση 3 Ομάδων Εστίασης ανά χώρα. Αυτή η πρόταση έπρεπε να 

αλλαχθεί και να προσαρμοστεί στις συνθήκες που υπέβαλλε ο COVID-19. 

 

Όλες οι απαντήσεις που συλλέχθηκαν από την πρωτογενή έρευνα, καταγράφηκαν είτε σε 

φόρμες Google, είτε στην πλατφόρμα Admin του έργου. Οι συμμετέχοντες μπορούσαν να 

δώσουν την συναίνεσή τους προφορικά κατά τη διάρκεια των συναντήσεων των Ομάδων 

Εστίασης. Μερικοί εταίροι, όπως η CESIE, INOVA+, DANMAR COMPUTERS, και η DOGA 

School, διάλεξαν να διενεργήσουν διαδικτυακά ερωτηματολόγια στην μητρική τους 

γλώσσα, ενώ κάποιοι άλλοι (η CARDET και η FOUR ELEMENTS) διάλεξαν τα Αγγλικά ως 

επίσημη γλώσσα της έρευνάς τους.  

 

Τέλος, το οπτικό υλικό που συλλέχθηκε από τους εταίρους και παρουσιάστηκε στο 

Παράρτημα ΙΙ αυτού του εγγράφου, χρησιμεύει ως απόδειξη του γεγονότος ότι μερικοί 

από τους συνεντευξιαζόμενους επέλεξαν να μην ανοίξουν την κάμερά τους. Ως συνέπεια, 

ορισμένες από τις φωτογραφίες και στιγμιότυπα οθόνης, που συγκεντρώθηκαν από τους 
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εταίρους, δεν περιέχουν τα πρόσωπα των συμμετεχόντων της πρωτογενούς έρευνας του 

έργου.  

 

A. Μεθοδολογία 

 

Οι εταίροι του IN2STEAM διεξήγαγαν μια έρευνα μαζί με συμμετέχοντες από όλες τις 

ομάδες-στόχους και ξεκίνησαν μικρές συζητήσεις προσφέροντας κάποιες πληροφορίες 

από την Βιβλιογραφική Έρευνα που είχε ήδη διεξαχθεί σε εθνικό επίπεδο. Έχοντας υπόψη 

ότι, για την επιτυχή διεξαγωγή της ΙΟ1- Έκθεση σχετικά με την Αξία του STE(A)M στην 

Εκπαίδευση των Κοριτσιών κατά την περίοδο της καραντίνας, δύο κύριες μεταβλητές 

καθόρισαν το αποτέλεσμα της πρωτογενούς έρευνας: ο τόπος και ο χρόνος. Σε αυτό το 

κεφάλαιο θα αναλυθούν τα μέσα με τα οποία οι εταίροι συγκέντρωσαν τους 

συμμετέχοντες τους, καθώς και η οργάνωση των χώρων συνάντησης από τους 

εκπροσώπους των εταίρων. 

 

Επιλογή των συμμετεχόντων 

 

Η διαδικασία πρόσκλησης των ομάδων-στόχων έγινε κυρίως διαδικτυακά από όλους τους 

εταίρους ξεχωριστά, εκτός από το DOGA School, το οποίο πραγματοποίησε την 

πρωτογενή έρευνα πριν από την εμφάνιση του κορονοϊού. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι 

εταίροι ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες σχετικά με το σκοπό του έργου και τον βασικό 

του στόχο εκ των προτέρων μέσω e-mail. Επιπλέον, μια σύντομη ημερήσια διάταξη 

εστάλη ως επισύναψη στο e-mail της πρόσκλησης. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

έδωσε τη συγκατάθεσή της για την καταγραφή των συζητήσεων της ομάδας εστίασης 

προφορικά στους εταίρους. Ωστόσο, το DOGA School ετοίμασε αντίγραφα για τα έντυπα 

συγκατάθεσης και τα διένεμε την ακριβή ημέρα της ομάδας εστίασης, ενώ η INOVA + 

συμπεριέλαβε μια ερώτηση σχετικά με τη συγκατάθεση στους συνδέσμους των 

διαδικτυακών ερωτηματολογίων. 

 

Η FOUR ELEMENTS, η CESIE και το DOGA School διοργάνωσαν συνολικά δύο συναντήσεις 

των Ομάδων Εστίασης. Από την άλλη πλευρά, οι CARDET, INOVA + και DANMAR 

COMPUTERS διεξήγαγαν μια Ομάδα Εστίασης. Κάθε εταίρος συγκέντρωσε 25 

συμμετέχοντες που προσέφεραν σε ξεχωριστή βάση ορισμένες ποιοτικές πηγές 

πληροφοριών για καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας στο STEAM. 
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Δομή της συνάντησης 

 

Η συζήτηση της ομάδας εστίασης ήταν δομημένη, καθώς οι ερωτήσεις της συνάντησης 

είχαν προετοιμαστεί εκ των προτέρων. Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, οι εταίροι 

επικοινώνησαν με τις ομάδες στόχους και συνέλεξαν σημαντικές πληροφορίες από μια 

ομάδα γυναικών επαγγελματιών στους τομείς STEM, εκπαιδευτών STEM και 

επαγγελματιών τέχνης και σχεδιασμού σε κάθε χώρα εταίρο, με βάση τις προηγούμενες 

εμπειρίες τους. Οι εκπαιδευτικοί δρόμοι προς την επιτυχία στα επαγγέλματά τους ήταν 

το κλειδί που τελικά θα σημαντική προστιθέμενη αξία στο έργο. 

 

Όνομα και προφίλ των διοργανωτών 

 

Όνομα  Οργανισμός 
Επαγγελματικό προφίλ/ 

τομέας εξειδίκευσης 

Ευαγγελία Πολυτάρχη FOUR ELEMENTS 

 

Ιστορικός, απόφοιτη του 

KU Leuven graduate 

 

Μεταπτυχιακές σπουδές 

στις Ευρωπαϊκές 

Σπουδές, Διεθνικές και 

Παγκόσμιες Προοπτικές 

1) Irene Pizzo 

 

2) Emna Miled 

CESIE 

1) Διαχειρίστρια 

Προγράμματος και  

Διαχειρίστρια Σχολικής 

Μονάδας στην CESIE 

2) Διαχειρίστρια 

προγράμματος στην CESIE 

Joanna Wanielista DANMAR COMPUTERS 

Απόφοιτη του Τμήματος 

Μαθηματικών, με 

μεταπτυχιακές σπουδές 

στα Οικονομικά και τη 

Λογιστική  με εμπειρία 
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στη διαχείριση 

προγραμμάτων 

1) Maria Macedo 

 

2) Maria Rodrigues 

INOVA+ 

 

1) Προπτυχιακές 

Σπουδές στις 

Γλώσσες και τις 

Διεθνείς Σχέσεις, 

Minor στις 

Ευρωπαϊκές 

Σπουδές, 

Πανεπιστήμιο του 

Πόρτο και 

Πανεπιστήμιο του 

Μάαστριχτ 

 

2) Μεταπτυχιακές 

σπουδές στην 

Ψυχολογία 

(Καθολικό 

Πανεπιστήμιο του 

Πόρτο) 
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Δρ. Παναγιώτης Κοσμάς CARDET 

Προπτυχιακές σπουδές 

στην Ελληνική Φιλολογία 

και τις Γλώσσες 

(Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών) 

 

M.Ed. στις Εκπαιδευτικές 

Επιστήμες (Πανεπιστήμιο 

της Ρώμης III) 

 

Διδακτορικό στην 

Εκπαιδευτική Τεχνολογία 

(Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο της 

Κύπρου). 

Τομείς εξειδίκευσης: 

Εκπαιδευτικές 

μεθοδολογίες, 

διαδικτυακή μάθηση, η 

ενσωμάτωση της 

τεχνολογίας στη σχολική 

αίθουσα 

1) Δρ. Zuhal Yılmaz 

Doğan 

 

2) Ramazan Sezer 

DOGA School 

1) Διαχειριστής 

Προγράμματος 

των DOGA Schools 

& Σχεδιαστής 

Προγράμματος 

Σπουδών και 

Εκπαίδευσης 

 

2)Διευθυντής 

Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης των DOGA 

Schools, Υποψήφιος 
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Διδάκτωρ στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

 

 

B. Προφίλ των συμμετεχόντων 

 

Η έρευνα που διεξήχθη από 6 οργανώσεις σε 6 διαφορετικές χώρες της ΕΕ (Ιταλία, 

Πολωνία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Κύπρος και Τουρκία) υποστήριζε εξίσου την μεταφορά 

γνώσεων και την εφαρμογή τους σε σχολικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα σε διαφορετικά 

εκπαιδευτικά συστήματα εκτός των εθνικών συνόρων, προσθέτοντας επιπλέον αξία στο 

ίδιο το έργο. Τα προφίλ των συμμετεχόντων παρουσιάζονται στο σύνολό τους στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

Αριθμός 

συμμετεχόντων 
1η Ομάδα Εστίασης 2η Ομάδα Εστίασης Συνεντεύξεις 

Γονείς  

 
12 11 22 

Εκπαιδευτικοί 

 
30 12 49 

Γυναίκες 

Καλλιτέχνες 

 

7 3 12 

Σχεδιαστές Τέχνης 

 
9 5 8 

Σύνολο 58 31 91 
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Γ. Σύνοψη  

 

Ομάδες εστίασης 

 

Για την Ομάδα Εστίασης, οι συμμετέχοντες από όλες τις υποομάδες (Δάσκαλοι Δημοτικού 

Σχολείου, Γυναίκες Καλλιτέχνες, Σχεδιαστές Τέχνης, και Γονείς παιδιών Δημοτικού 

Σχολείου) έπρεπε να απαντήσουν στις ίδιες ερωτήσεις. Πριν ξεκινήσουμε να 

περιορίζουμε την εστίασή μας σε μια συγκεκριμένη υποομάδα, είναι σημαντικό να δούμε 

πώς αντέδρασαν οι διάφορες ομάδες-στόχοι στα ίδια θέματα έρευνας. 

 

Στην 1η ερώτηση, «Έχοντας διαβάσει τα ευρήματα της έρευνας τεκμηρίωσης, ποια είναι η 

πρώτη σας αντίδραση σχετικά με τη δομή και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε;», οι 

συμμετέχοντες εξέφρασαν την ευχαρίστησή τους με τις παρουσιάσεις των εκπροσώπων 

των εταίρων. Είπαν επίσης ότι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις πολιτικές 

σχετικά με την εκπαίδευση STEAM στα εθνικά τους σχολεία. 

 

Όσον αφορά ορισμένες άλλες ερωτήσεις, όπως «Τα μαθήματα στο σχολείο σας 

αντιστοιχούσαν σε αυτό που πραγματικά έπρεπε να μάθετε ως παιδί;» και «Κατά τη 

Γονείς
24%

Εκπαιδευτικοί
54%

Γυναίκες Καλλιτέχνες
13%

Σχεδιαστές τέχνης
9%

Καλλιτέχνιδες

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΙ

Γονείς Εκπαιδευτικοί Γυναίκες Καλλιτέχνες Σχεδιαστές τέχνης
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διάρκεια των πρώτων ημερών στην τάξη, προσανατολιστήκατε εύκολα στο σχολείο, τα 

μαθήματά του και οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές λεπτομέρειες;», η φύση των 

απαντήσεων προσφέρει το ίδιο συμπέρασμα με προηγουμένως. Πράγματι, οι 

συμμετέχοντες στην Ομάδα Εστίασης φάνηκαν να αναμένουν πιο καινοτόμες 

προσεγγίσεις στην εκπαίδευση STEAM στο μέλλον και στο παρόν, παρά να μπορούν να 

μοιράζονται τις δικές τους εμπειρίες στην επιλογή μαθημάτων. 

 

Όταν ξεκίνησε η συζήτηση, οι συμμετέχοντες στην Ομάδα Εστίασης ερωτήθηκαν αν 

έλαβαν μέρος σε οποιοδήποτε είδος εισαγωγικών τάξεων / σεμιναρίων πριν επιλέξουν 

τα μαθήματά τους και μίλησαν για το εάν οι εκπαιδευτικοί στους τομείς STEM 

χρειάζονται κάποιο είδος υποστήριξης για να είναι πιο αποτελεσματικοί. Τα 

αποτελέσματα αυτής της συζήτησης ήταν τα ακόλουθα: 

 

 

 

Επιπλέον, ένα ερώτημα που ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για τους συμμετέχοντες αυτής της 

πρωτογενούς έρευνας αφορούσε το ενδιαφέρον που έχουν οι εταίροι οργανισμοί να 

συμμετάσχουν στην έρευνα για την εκπαίδευση των κοριτσιών στους τομείς STEM. Εδώ, 

Ελλάδα και 
Πορτογαλία:

«Οι 
συμμετέχοντες
έχουν 
παρακολουθήσε
ι εισαγωγικά 
μαθήματα / 
σεμινάρια, αλλά 
μόνο στην 
Ανώτατη 
Εκπαίδευση/Πα
νεπιστήμιο»

Τουρκία:

«Οι 
εκπαιδευτικοί
έπρεπε να 
παρακολουθήσο
υν ένα
προσανατολιστικ
ό μάθημα 
σχετικά με τη 
διαχείριση της 
τάξης, 
χρησιμοποιώντας 
διαδικτυακά 
εργαλεία και 
αξιολόγηση».

Πολωνία:

«Κυρίως οι 
εκπαιδευτικοί
ισχυρίστηκαν ότι 
προσανατολίστηκαν 
πολύ εύκολα στο 
σχολείο».

Κύπρος:

«Παρέχονταν 
εκπαίδευση σε 
ορισμένα θέματα 
από τα οποία κάθε 
επαγγελματίας
επέλεξε μόνος του».

Ιταλία:

«Η πλειοψηφία 
των εκπαιδευτικών
επιβεβαίωσε ότι 
δεν είχε λάβει 
εισαγωγικά 
σεμινάρια πριν 
ξεκινήσει να 
διδάσκει στα 
σχολεία».
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οι συμμετέχοντες της ομάδας εστίασης σε ορισμένες χώρες εταίρους αναγνώρισαν ότι η 

προβληματική θέση των γυναικών στους τομείς που σχετίζονται με το STEM ισχύει και 

σε άλλους τομείς (πέρα από την εκπαίδευση) - όπως η οικογένεια, η επαγγελματική ζωή, 

τα κοινωνικά περιβάλλοντα. Στην Τουρκία, οι συμμετέχοντες ανέφεραν επίσης ότι χάρη 

στις ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις, πολλές λύσεις μπορούν να παραχθούν για πολλά 

προβλήματα με τη συμβολή των εταίρων. 

 

Συνεντεύξεις 

 

Η εξέταση των συνεντεύξεων συνδυάζει τις απαντήσεις από κάθε ομάδα-στόχο και στα 6 

εθνικά πλαίσια. Οι δάσκαλοι του δημοτικού σχολείου, οι καλλιτέχνιδες, οι σχεδιαστές 

τέχνης και οι επαγγελματίες, καθώς και οι γονείς των παιδιών του δημοτικού σχολείου 

θα εξεταστούν ξεχωριστά σε αυτό το υπο-κεφάλαιο. 

 

Ξεκινώντας την ανάλυσή μας με την ομάδα-στόχο των δασκάλων του δημοτικού σχολείου, 

είναι σημαντικό να επισημάνουμε τι είδους μαθήματα τους ώθησαν να ακολουθήσουν 

αυτήν την καριέρα όταν ήταν νεότεροι. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών σε όλες τις 

χώρες εταίρους ανέφεραν ότι ήθελαν να γίνουν πιο ευέλικτοι και ανοιχτοί σε σύγκριση νε 

τους δασκάλους που είχαν οι ίδιοι όταν ήταν νεότεροι. Δεν είναι λοιπόν μόνο θέμα 

μετάδοσης γνώσεων στα παιδιά, αλλά και προσωπικός στόχος για τη διάλυση παλαιών 

στερεοτύπων. 

 

Σε επόμενο στάδιο, οι καλλιτέχνιδες και οι επαγγελματίες της τέχνης παρείχαν 

ορισμένες μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν για να κάνουν τους τομείς STEAM πιο 

ελκυστικούς για τα κορίτσια στην περιοχή τους. Μεταξύ άλλων, πρότειναν τη χρήση της 

αφήγησης και των εργαλείων 3D/Fablab, καθώς και μια αισθητηριακή προσέγγιση που 

καλύπτει τις 5 διαφορετικές αισθήσεις του ανθρώπινου σώματος (όπως η διδασκαλία 

του VAKOG και η μάθηση που βασίζεται στην αισθητική). Τόνισαν επίσης την ανάγκη 

παρουσίασης πραγματικών περιπτώσεων και πρωτοβουλιών από γυναίκες, προκειμένου 

να εμπνευστούν τα κορίτσια για να εξερευνήσουν τη χρήση εργαλείων και συσκευών. 

Πράγματι, αυτή η ομάδα-στόχος περιέγραψε ορισμένες μεθόδους που θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν τα κορίτσια να εξοικειωθούν με τις εφαρμογές πληροφορικής και τα οπτικά 

γραφικά για να εξερευνήσουν το υλικό με πιο αισθητηριακό τρόπο. 
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Τέλος, η ομάδα-στόχος των γονέων των παιδιών του δημοτικού σχολείου προσέφερε 

ορισμένες πληροφορίες από τις εσωτερικές συζητήσεις τους με τα παιδιά τους και 

αποκάλυψε ότι τα παιδιά τους μιλούν κυρίως για καθημερινά προβλήματα που 

σχετίζονται με τα μαθηματικά και τα διάφορα τεχνολογικά εργαλεία. Αν και η πλειοψηφία 

των γονέων στις 5 χώρες εταίρους παραδέχτηκαν ότι ενθάρρυναν τις κόρες τους να 

χρησιμοποιούν όλα τα είδη εργαλείων ακόμη και στο σπίτι, ορισμένοι γονείς στην 

Πορτογαλία ανέφεραν ότι τα παιδιά προς το παρόν πρέπει να εξερευνήσουν όλους τους 

τομείς σπουδών και να μην ενθαρρύνονται μόνο σε ένα συγκεκριμένο μάθημα. Ωστόσο, οι 

γονείς και από τις 6 χώρες εταίρους θα ήθελαν να δουν τους εκπαιδευτικούς να έχουν 

πρόσβαση σε περισσότερα ψηφιακά εργαλεία στην τάξη και να είναι σε θέση να 

αναπτύξουν τις δεξιότητές τους χρησιμοποιώντας αυτά. Με αυτόν τον τρόπο, οι γονείς 

δήλωσαν ότι τα μαθήματα STEAM μπορούν να γίνουν πιο ελκυστικά στα δημοτικά 

σχολεία. 

 

Δ. Συστάσεις  
 

Στον ακόλουθο πίνακα, ζητήθηκε από τους εταίρους να αξιολογήσουν ορισμένες ιδέες 

εκπαιδευτικών πολιτικών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των ομάδων εστίασης και 

των συνεντεύξεων. Συγκεκριμένα, οι εταίροι εφάρμοσαν τρεις (3) τύπους κωδικών, ο 

καθένας για διαφορετικό σκοπό: 

1) Κωδικός για την κατηγορία του ερωτώμενου 

2) Κωδικός για τις επιπτώσεις της απάντησης στη βελτίωση της εκπαίδευσης 

STE(A)M 

3) Κωδικός για την πρόταση ιδεών για εφαρμογή στην εκπαίδευση STE(A)M 

Κάθε κωδικός παρείχε μια λίστα με 2 έως 3 πιθανές απαντήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν 

να καθορίσουν τη φύση και τον αντίκτυπο της πολιτικής στο ευρύτερο κοινωνικό 

πλαίσιο. 

 

Συνεδρία ομάδας εστίασης 

Ερώτηση no.4 

Πώς, κατά τη 

γνώμη σας, θα 

μπορούσαν οι 

εκπαιδευτικοί 

να γίνουν πιο 

πειστικοί στην 

εργασία τους; 

ΚΩΔΙΚΟΣ για   

 

Η κατηγορία του 

ερωτώμενου: 

1. Εκπαιδευτικοί 

δημοτικών 

σχολείων 

2. γυναίκες 

ΚΩΔΙΚΟΣ για   

 

τις επιπτώσεις της 

απάντησης στη 

βελτίωση της 

εκπαίδευσης STE 

(A) M: 

α. υψηλές 

ΚΩΔΙΚΟΣ για   

 

την πρόταση ιδεών για 

εφαρμογή στην εκπαίδευση 

STE (A) M: 

i. καινοτόμες 

ii. ήδη υπάρχουσες: 

✓ επιτυχία 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από την 

πραγματική απάντηση 

που δόθηκε 
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(Πώς θα 

μπορούσαν να 

μεταδώσουν 

το πάθος για 

τους τομείς 

STEM στα 

κορίτσια;) 

 

 

 

 

 

 

 

επαγγελματίες 

και 

επαγγελματίες 

του σχεδιασμού 

στους τομείς STE 

(A) M 

3. Γονείς μαθητών 

δημοτικών 

σχολείων 

β. μέτριες 

γ. χαμηλές 

✓ αποτυχία 

ΚΩΔΙΚΟΣ no.2 ΚΩΔΙΚΟΣ α ΚΩΔΙΚΟΣ ii, επιτυχία 

«Συμμετοχή των 

μαθητών με 

συγκεκριμένα 

παραδείγματα από την 

καθημερινή ζωή, 

τόνωση της 

δημιουργικότητάς τους 

στην αντιμετώπιση και 

επίλυση προβλημάτων 

(υπολογιστική σκέψη), 

ικανοποίηση όταν 

βρίσκουν τις λύσεις». 

 ΚΩΔΙΚΟΣ no.2 ΚΩΔΙΚΟΣ α ΚΩΔΙΚΟΣ i 

«Χρησιμοποιώντας 

καλύτερο εξοπλισμό, 

καλύτερη εκπαίδευση 

και περισσότερες 

εκδηλώσεις για να 

συμμετάσχουν τα 

παιδιά, προκειμένου 

να τονωθεί το 

ενδιαφέρον τους και 

τα αισθήματα 

συναγωνισμού».  

 ΚΩΔΙΚΟΣ no.2 ΚΩΔΙΚΟΣ α ΚΩΔΙΚΟΣ i 

Το έργο πρέπει να 

υποστηρίζεται με 

εκπαιδεύσεις 

εκπαιδευτικών και οι 

διευθυντές να 

παρέχουν τουλάχιστον 
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2 ακόμη 

εκπαιδευτικούς για 

βοήθεια στον κύριο 

εκπαιδευτικό. Για να 

έχει επιτυχία το έργο 

σε όλα τα στάδια του ο 

εκπαιδευτικός πρέπει 

να έχει βοήθεια εντός 

της αίθουσας καθ’ όλη 

τη διάρκεια της 

εργασίας του. 

 

Ερώτηση no.6 

Τι είδους 

υποστήριξη 

πιστεύετε ότι 

χρειάζονται οι 

εκπαιδευτικοί 

STEM για να 

είναι πιο 

αποτελεσματι

κό το έργο 

τους; 

ΚΩΔΙΚΟΣ no.1 ΚΩΔΙΚΟΣ β ΚΩΔΙΚΟΣ ii, επιτυχία 

Πρώτα απ 'όλα, πρέπει 

να προσπαθήσουμε να 

περιορίσουμε το άγχος 

της κάλυψης 

συγκεκριμένων 

εκπαιδευτικών 

ενοτήτων στους 

εκπαιδευτικούς. Οι 

εκπαιδευτικοί 

χρειάζονται αντ' αυτού 

περισσότερο 

εξοπλισμό και 

εξοικείωση με τα 

προγράμματα STEM 

που θα μπορούσαν να 

παρακινήσουν 

περισσότερους 

μαθητές. 

ΚΩΔΙΚΟΣ no.1 ΚΩΔΙΚΟΣ γ ΚΩΔΙΚΟΣ i 

Μερικοί εκπαιδευτικοί 

δεν είχαν την ευκαιρία 

να αποκτήσουν τις 

απαραίτητες γνώσεις 

για τις μεθόδους 

διδασκαλίας STEM, 

κατά τη διάρκεια των 

δικών τους σπουδών 
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στο Πανεπιστήμιο. Θα 

πρότεινα λοιπόν στους 

εκπαιδευτικούς να 

παρακολουθήσουν 

σεμινάρια σχετικά με 

τις μεθόδους 

διδασκαλίας στους 

τομείς STEM, μαζί με 

κάποια εισαγωγή σε 

πρακτικά μαθήματα 

για τη χρήση 

εργαλείων στην τάξη. 

ΚΩΔΙΚΟΣ no. 3 ΚΩΔΙΚΟΣ α ΚΩΔΙΚΟΣ ii, επιτυχία 

1. Το υλικό για να 

εκτελέσουν διάφορα 

πειράματα και να 

προκαλέσουν το 

ενδιαφέρον των 

μαθητών. 2. 

Συμβουλευτική 

υποστήριξη σχετικά με 

το θέμα από 

εμπειρογνώμονες. 

Υλικό ήχου / βίντεο 

που σχετίζεται με το 

θέμα. 

Ερώτηση no. 7 

Πώς, κατά τη 

γνώμη σας, θα 

μπορούσαν οι 

εκπαιδευτικοί 

να γίνουν πιο 

πειστικοί στην 

εργασία τους; 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ no. 3 ΚΩΔΙΚΟΣ  α ΚΩΔΙΚΟΣ ii, επιτυχία 

1. Θα μπορούσαν να 

δείξουν στην πράξη τις 

εφαρμογές του 

αντικειμένου τους. 2. 

Θα μπορούσαν να 

δώσουν παραδείγματα 

εφαρμογών του 

αντικειμένου τους 

στην καθημερινή ζωή. 

3. Θα μπορούσαν να 

προκαλέσουν όσο το 

δυνατόν περισσότερο 

τις αισθήσεις των 
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μαθητών: όραση, ακοή 

κλπ. Σε αυτό θα 

μπορούσαν να 

συμβάλουν οι τέχνες. 

 ΚΩΔΙΚΟΣ no.2 ΚΩΔΙΚΟΣ γ ΚΩΔΙΚΟΣ ii, αποτυχία 

Οι εκπαιδευτικοί 

πρέπει να 

εκπαιδεύονται σε 

μεθόδους STEM, 

προκειμένου να 

πείσουν τους μαθητές 

να εμπνευστούν από 

αυτούς. 

ΚΩΔΙΚΟΣ no. 3 ΚΩΔΙΚΟΣ α ΚΩΔΙΚΟΣ ii, επιτυχία 

Η εκπαιδευτική 

διαδικασία των 

μαθημάτων STEM θα 

πρέπει να αποκτήσει 

περισσότερη 

δημοσιότητα, και 

ειδικά τα 

αποτελέσματα της 

εκπαίδευσης STEM θα 

πρέπει να 

παρουσιάζονται στο 

ευρύτερο κοινό (π.χ. 

γονείς), ώστε όλοι να 

εκτιμήσουν τα οφέλη 

αυτής της διαδικασίας. 

ΚΩΔΙΚΟΣ no. 1 ΚΩΔΙΚΟΣ β ΚΩΔΙΚΟΣ ii, επιτυχία 

Οι μαθητές πρέπει να 

συνεργάζονται 

περισσότερο και να 

συνεργάζονται στο 

πλαίσιο 

προγραμμάτων STEM. 

Αυτό το έργο πρέπει 

να παρουσιαστεί σε 

περισσότερους γονείς, 

ώστε να μπορούν να 

υποστηρίξουν τους 
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εκπαιδευτικούς και να 

πιστέψουν στην αξία 

του STEM. 

ΚΩΔΙΚΟΣ no. 3 ΚΩΔΙΚΟΣ γ ΚΩΔΙΚΟΣ ii, επιτυχία 

Οι εκπαιδευτικοί 

πρέπει να είναι πιο 

ευέλικτοι απέναντι σε 

αλλαγές που 

αναπτύσσονται από 

τους εκπαιδευτικούς 

στους τομείς STEM. Οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει 

να μάθουν νέες 

δεξιότητες όσον 

αφορά την εκπαίδευση 

STEM. 

ΚΩΔΙΚΟΣ no.1 ΚΩΔΙΚΟΣ α ΚΩΔΙΚΟΣ i 

 «Οι επιτυχίες, το υλικό 

και οι προκλήσεις 

πρέπει να 

κοινοποιούνται μεταξύ 

των ανθρώπων που 

συμμετέχουν στα 

στάδια του έργου. Οι 

κοινότητες πρακτικής 

είναι μια καλή λύση σε 

αυτό.» 

ΚΩΔΙΚΟΣ no.3 ΚΩΔΙΚΟΣ α ΚΩΔΙΚΟΣ i 

«Η εισαγωγή 

πρόσθετων 

μαθημάτων, π.χ. η 

ρομποτική, η 

κατασκευή μοντέλων 

από LEGO, βοηθά τους 

μαθητές να 

κατανοήσουν 

ορισμένα θέματα, να 

τα αναπτύξουν και να 

παρακινηθούν να 

συμμετέχουν στην 

εκπαίδευση STEM». 
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Ερώτηση no.8 

Πώς, κατά τη 

γνώμη σας θα 

μπορούσαν οι 

εκπαιδευτικοί 

να γίνουν πιο 

πειστικοί στην 

εργασία τους; 

ΚΩΔΙΚΟΣ no.2 ΚΩΔΙΚΟΣ β. ΚΩΔΙΚΟΣ ii επιτυχία 

«Διδάξτε με βάση 

επιχειρήματα που ο 

μαθητής μπορεί να δει 

καθημερινά». 

 

Ανάλυση των συστάσεων  
Ακολουθώντας την ανάλυση που ακολουθήθηκε για την κωδικοποίηση των 

συμμετεχόντων στις συνεδρίες των Ομάδων Εστίασης, υπήρχαν 3 κύριες κατηγορίες 

ατόμων που απάντησαν: 

1. Δάσκαλοι Δημοτικού Σχολείου 

2. Γυναίκες Καλλιτέχνες και Σχεδιαστές Τέχνης σε τομείς STE(A)M 

3. Γονείς μαθητών Δημοτικών Σχολείων 

Με βάση αυτήν την κατηγοριοποίηση, μπορούμε να συμπεράνουμε κάποια στοιχεία ανά 

ομάδα συμμετεχόντων. Ξεκινώντας από την ομάδα των δασκάλων, έτειναν να δίνουν 

έμφαση στην πρακτική πλευρά των μαθημάτων STE(A)M στα σχολεία. Πιο 

συγκεκριμένα, εστίασαν περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία παρά στα 

μαθήματα αυτά καθαυτά, και πρότειναν να παρακινούνται περισσότερο οι μαθητές 

όταν δουλεύουν κάτω από μια κοινή εργασία.  

 

Παράλληλα, η ομάδα των γυναικών καλλιτεχνών και των σχεδιαστών Τέχνης σε 

τομείς STE(A)M πρότειναν την ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε μεθόδους STEAM. 

Πιο συγκεκριμένα, υπογράμμισαν την ανάγκη για καλύτερο εξοπλισμό, ευρύτερες 

μεθόδους εκπαίδευσης, και περισσότερες εκδηλώσεις για παιδιά. Αυτό θα βοηθούσε 

του μαθητές να αντιμετωπίσουν σενάρια από την πραγματική ζωή και να αναπτύξουν 

την ικανότητά τους στην κριτική σκέψη. Ένα στοιχείο που διαφοροποίησε τις 

απαντήσεις τους σε σχέση με την πρώτη ομάδα των συμμετεχόντων ήταν τα κίνητρα 

που δίνονται για ανταγωνισμό και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Πράγματι, η 

δεύτερη ομάδα των συμμετεχόντων παρουσίασε την ιδέα του να επιτρέπεται στους 

μαθητές να αναλαμβάνουν περισσότερες πρωτοβουλίες, από το να κατευθύνονται από 

την παρέμβαση των Εικαστικών.  
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Τέλος, η τρίτη ομάδα των συμμετεχόντων εστίασε περισσότερο στην ανάπτυξη των 

αισθήσεων για τους μαθητές. Αυτό σημαίνει ότι οι γονείς ήταν υπέρ της πρόκλησης 

των ικανοτήτων που σχετίζονται με την ακοή, την αφή, την όραση, την γεύση, την 

όσφρηση, και την κίνηση των μαθητών. Οι γονείς επίσης υποστήριξαν τη χρήση των 

ρομπότ στην τάξη, και υπογράμμισαν την ανάγκη των μαθητών να κατανοήσουν τη 

φύση της κάθε εργασίας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι γονείς πιστεύουν ότι είναι 

δυνατό ένα παιδί να κατανοήσει καλύτερα τις Τέχνες και την Τεχνολογία ως 

μαθήματα του σχολείου. Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι οι γονείς ανέφεραν 

επίσης την ανάγκη να υπάρχουν ειδικοί που να παρέχουν οδηγίες πάνω σε μαθήματα 

STEAM. Αυτό το γεγονός αποδεικνύει περισσότερο ότι ορισμένοι εταίροι δεν είναι 

ικανοποιημένοι με την εξειδίκευση που επιδεικνύουν οι δάσκαλοι μέσα στην τάξη, και 

περιμένουν να γίνει μια σχετική πρόοδος.  
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Συμπεράσματα 
 

Ένας από τους κύριους στόχους της ανάλυσης είναι να ρίξει φως σε βασικούς τομείς για 

το πώς ο παράγοντας του φύλου συνεχίζει να διαδραματίζει βασικό ρόλο στην πρόσβαση 

και τη συμμετοχή των κοριτσιών στην εκπαίδευση STEM και επιπλέον πώς οι τέχνες 

μέσα από την προσέγγιση της μάθησης STE(A)M μπορούν να αντισταθμίσουν αυτή την 

πρόσβαση και να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προκαταλήψεων και στερεοτύπων 

σχετικά με το φύλο στις πρακτικές διδασκαλίας εντός των κλάδων STEM. Επιπλέον, οι 

εταίροι θα μελετήσουν τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα για να επισημάνουν τα κενά 

στις προσεγγίσεις ουδέτερου φύλου στα δημοτικά σχολεία, καθώς και τη συλλογή 

βέλτιστων πρακτικών στο συνδυασμό επιστήμης και τέχνης. Αυτή η στρατηγική θα 

εξασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του 

IN2STEAM, ώστε να έχει ευρύτερο και ισχυρότερο αντίκτυπο για τις ομάδες στόχους και 

να εξασφαλίσει διαρκή αντίκτυπο των αποτελεσμάτων του προγράμματος. 

 

Σε μια από τις κύριες ερευνητικές δραστηριότητες της ΔΠ1, ζητήθηκε από 18 γυναίκες 

επαγγελματίες / επιστήμονες που εργάζονται στον τομέα STE (A) M από όλες τις χώρες 

εταίρους να συνεργαστούν παράλληλα με την υλοποίηση του προγράμματος για να 

υποστηρίξουν το πρόγραμμα στο μέλλον, κοινοποιώντας τις πληροφορίες και τις 

εμπειρίες τους κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης των ΔΠ2 και ΔΠ3 και για την 

ανάπτυξη του Χάρτη (ΔΠ4). 

 

Κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτογενούς έρευνας, οι συμμετέχοντες ωφελήθηκαν από 

την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τις μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης. Οι εταίροι, 

από την άλλη πλευρά, κατάφεραν να διαλύσουν τα πιο κοινά στερεότυπα σχετικά με το 

φύλο στην εκπαίδευση STEAM. Παρουσιάστηκαν καινοτόμα εργαλεία και 

συγκεντρώθηκαν επιστημονικοί πόροι που θα βοηθήσουν τους δασκάλους του δημοτικού 

σχολείου στη διαδικασία παρακίνησης περισσότερων κοριτσιών να ακολουθήσουν μια 

καριέρα στους κλάδους του STEAM. 

 

Παρά την αναγκαστική καραντίνα που επιβλήθηκε λόγω της παγκόσμιας υγειονομικής 

κρίσης, το πρόγραμμα IN2STEAM συνέχισε την εφαρμογή του σε κάθε επίπεδο σε όλες 

τις εμπλεκόμενες χώρες εταίρους. Με την υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων που 

προβλέπονται στη ΔΠ1, η 4 ELEMEΝΤS, ως ηγέτης της ΔΠ1, έχει εγγυηθεί μια 
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ολοκληρωμένη ανάλυση για τους εκπαιδευτικούς, τα μικρά παιδιά και τη σχολική 

εκπαίδευση σχετικά με:  

✓ την αξία της εκπαίδευσης STE (A) M στην αύξηση των κινήτρων και της 

συμμετοχής των νέων κοριτσιών στους τομείς σπουδών STEM και 

✓ μια ευρύτερη κατανόηση των αναγκών επαγγελματικής κατάρτισης των 

εκπαιδευτικών στους τομείς STE (A) M για την προώθηση δεξιοτήτων του 21ου 

αιώνα σε παιδιά δημοτικού σχολείου. 
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Παράρτημα 

Βιβλιογραφία της Δευτερογενούς Έρευνας 
 

Τύπος Όνομα εγγράφου Πηγή 

Άρθρο του 
Εκτελεστικού 
Οργανισμού 

Εκπαίδευσης, 
Οπτικοακουστικών 

Θεμάτων και 
Πολιτισμού 

Key features of the 
education system 

https://eacea.ec.europa.eu/national-
policies/eurydice/content/italy_en   

ΟΟΣΑ Italy Overview of the 
education system 

(EAG 2019) 

https://gpseducation.oecd.org/CountryProfi
le?primaryCountry=ITA&treshold=10&topic

=EO 

Άρθρο Access to higher 
education and the 

value of a university 
degree 

https://voxeu.org/article/access-higher-
education-and-value-university-degree 

Άρθρο του 
Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού 
Διαστήματος 

ESERO Italy to bring 
space to Italian 

classrooms 

https://www.esa.int/Education/ESERO_Italy
_to_bring_space_to_Italian_classrooms#.Xj

ATkE_gsGk.link 

MIUR, Ministero 
dell'Istruzione, 

dell'Università e della 
Ricerca 

Indicazioni nazionali 
per il curricolo  
 della scuola 

dell’infanzia  e del 
primo ciclo 
d’istruzione 

http://www.indicazioninazionali.it/wp-
content/uploads/2018/08/Indicazioni_Anna

li_Definitivo.pdf 

Μελέτη εργασίας Bianchi, Nicola, The 
Indirect Effects of 

Educational 
Expansions: Evidence 

from a Large 
Enrollment Increase in 

University Majors. 

http://www.bianchinicola.com/uploads/2/9
/0/9/29094565/bianchi_eduexp_v5.pdf  

Έγγραφο του ΟΟΣΑ Education Policy 
Outlook: Italy 

http://www.oecd.org/education/Education-
Policy-Outlook-Country-Profile-Italy.pdf  

Εκτελεστικός 
Οργανισμός 

Εκπαίδευσης, 
Οπτικοακουστικών 

Θεμάτων και 
Πολιτισμού, έγγραφο 
του δικτύου Ευρυδίκη 

Science Education in 
Europe: National 

Policies, Practices and 
Research 

http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/eur
ydice/sciences_EN.pdf 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/italy_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/italy_en
https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=ITA&treshold=10&topic=EO
https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=ITA&treshold=10&topic=EO
https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=ITA&treshold=10&topic=EO
https://voxeu.org/article/access-higher-education-and-value-university-degree
https://voxeu.org/article/access-higher-education-and-value-university-degree
https://www.esa.int/Education/ESERO_Italy_to_bring_space_to_Italian_classrooms#.XjATkE_gsGk.link
https://www.esa.int/Education/ESERO_Italy_to_bring_space_to_Italian_classrooms#.XjATkE_gsGk.link
https://www.esa.int/Education/ESERO_Italy_to_bring_space_to_Italian_classrooms#.XjATkE_gsGk.link
http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf
http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf
http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf
http://www.bianchinicola.com/uploads/2/9/0/9/29094565/bianchi_eduexp_v5.pdf
http://www.bianchinicola.com/uploads/2/9/0/9/29094565/bianchi_eduexp_v5.pdf
http://www.oecd.org/education/Education-Policy-Outlook-Country-Profile-Italy.pdf
http://www.oecd.org/education/Education-Policy-Outlook-Country-Profile-Italy.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/eurydice/sciences_EN.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/eurydice/sciences_EN.pdf
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Άρθρο από την 
ηλεκτρονική 

εφημερίδα «LA 
TECNICA DELLA 

SCUOLA» 

Docenti STEM, 
l'importanza 

dell'investigazione e 
delle soft skills, Dino 

Galuppi 

https://www.tecnicadellascuola.it/docenti-
stem-limportanza-dellinvestigazione-e-

delle-soft-skills  

Άρθρο από τον 
επίσημο ιστότοπο των 

εκπαιδευτικών της 
Εθνικής Ένωσης 

Φυσικών Επιστημών 
ANISN 

School for Inquiry, 
Girogio Bianchini 

http://www.anisn.it/nuovosito/progetto-
school-for-inquiry/ 

Άρθρο από τον 
ιστότοπο studenti.it 

μια ηλεκτρονική 
εφημερίδα της 

Mondadori Media 
S.p.A. 

Largo alle STEM: le 
studentesse puntano 

sulla scienza, Veronica 
Adriani 

https://www.studenti.it/stem-maturita-
2018-studenti-scienza.html 

Έκθεση του ΟΟΣΑ The Pursuit of Gender 
Equality: An Uphill 

Battle 

http://oe.cd/gender2017 

Έκθεση του ΟΟΣΑ Programme for 
International Student 

Assessment (PISA) 

https://www.oecd.org/pisa/ 

Άρθρο από την 
ηλεκτρονική 

εφημερίδα Morning 
Future (της The Adecco 

Group) 

Italian education 
compared to Europe 

https://www.morningfuture.com/en/article
/2019/05/22/education-italy-europe/631/ 

Έγγραφο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Education and 
Training Monitor 2019 

https://ec.europa.eu/education/sites/educa
tion/files/document-library-docs/volume-1-

2019-education-and-training-monitor.pdf 

Έγγραφο της UNESCO  Cracking the code: 
girls' and women's 

education in science, 
technology, 

engineering and 
mathematics (STEM) 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0
000253479 

Ministero 
dell'Istruzione, 

dell'Università e della 
Ricerca (MIUR); INDIRE 

– Unità Italiana di 
Eurydice 

The Italian Education 
System 

http://www.indire.it/lucabas/lkmw_img/eu
rydice/quaderno_eurydice_30_per_web.pd

f 

Ministero 
dell'Istruzione, 

dell'Università e della 
Ricerca (MIUR); 

Welfare dello 
Studente, 

partecipazione 
scolastica, dispersione 

e orientamento 
  

http://istruzioneer.gov.it/wp-
content/uploads/2019/03/Bando-STEM-

2019_v2.pdf  

Noi siamo pari Marzo: il mese delle 
STEM 

https://www.noisiamopari.it/site/it/mese-
delle-stem/ 

https://www.tecnicadellascuola.it/docenti-stem-limportanza-dellinvestigazione-e-delle-soft-skills
https://www.tecnicadellascuola.it/docenti-stem-limportanza-dellinvestigazione-e-delle-soft-skills
https://www.tecnicadellascuola.it/docenti-stem-limportanza-dellinvestigazione-e-delle-soft-skills
http://www.anisn.it/nuovosito/progetto-school-for-inquiry/
http://www.anisn.it/nuovosito/progetto-school-for-inquiry/
https://www.studenti.it/stem-maturita-2018-studenti-scienza.html
https://www.studenti.it/stem-maturita-2018-studenti-scienza.html
http://oe.cd/gender2017
https://www.oecd.org/pisa/
https://www.morningfuture.com/en/article/2019/05/22/education-italy-europe/631/
https://www.morningfuture.com/en/article/2019/05/22/education-italy-europe/631/
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/volume-1-2019-education-and-training-monitor.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/volume-1-2019-education-and-training-monitor.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/volume-1-2019-education-and-training-monitor.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000253479
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000253479
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_img/eurydice/quaderno_eurydice_30_per_web.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_img/eurydice/quaderno_eurydice_30_per_web.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_img/eurydice/quaderno_eurydice_30_per_web.pdf
http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2019/03/Bando-STEM-2019_v2.pdf
http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2019/03/Bando-STEM-2019_v2.pdf
http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2019/03/Bando-STEM-2019_v2.pdf
https://www.noisiamopari.it/site/it/mese-delle-stem/
https://www.noisiamopari.it/site/it/mese-delle-stem/


 

49 

 

Diana Chise, 
Margherita Fort, Chiara 

Monfardini 

Scientifico! like Dad 
On the 

Intergenerational 
Transmission of STEM 

Education in Italy 

https://www.aiel.it/cms/cms-
files/submission/all20180910095315.pdf 

Δημοσίευση Ευρυδίκη National Education 
Systems. Portugal 

Overview 

https://eacea.ec.europa.eu/national-
policies/eurydice/content/portugal_en  

Επιστημονικό άρθρο STEM education in 
Portugal: Education, 

policies and labor 
market, ACOLA 

https://acola.org/wp-
content/uploads/2018/12/Consultant-

Report-Portugal.pdf 

Διδακτορική διατριβή 
για τις επαγγελματικές 

φιλοδοξίες στην 
παιδική ηλικία 

Aspirações 
Vocacionais na 

Infância: Um Estudo 
Longitudinal 

https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/103
16/47448/1/Tese%20doutoramento%20Rut

e%20David.pdf 

Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή/EACEA/ 

Δημοσίευση Ευρυδίκη 

The Structure of the 
European Education 

Systems 2019/20: 
Schematic Diagrams. 

http://www.eurydice.si/publikacije/The-
Structure-of-the-European-Education-

Systems-2019-20_Schematic-Diagrams-
EN.pdf 

Δημοσίευση ΟΟΣΑ OECD Reviews of 
School Resources: 

Portugal 2018 

https://www.oecd.org/portugal/oecd-
reviews-of-school-resources-portugal-2018-

9789264308411-en.htm 

Άρθρο εφημερίδας STEAM Education in 
Portugal: What’s All 

The Buzz About 

https://beportugal.com/steam-education-
portugal/  

Δημοσίευση ΟΟΣΑ Portugal Country 
Note. PISA 2018 

Results 

https://www.oecd.org/pisa/publications/PI
SA2018_CN_PRT.pdf  

Επιστημονικό άρθρο Mathematics, Science 
and Technology 

Cluster. Compendium 
of good practices in 
MST. Peer Leaning 
Activities (PLA) in 

France, Latvia, The 
Netherlands, Norway, 
Portugal and Sweden - 
2006, 2007, 2008 and 

2009 

https://www.educationandemployers.org/
wp-

content/uploads/2014/06/efforts_to_increa
se_interest_stem_full_report.pdf 

Επιστημονικό άρθρο Mathematics, Science 
and Technology 

Cluster. The action 
plan for mathematics, 

the action plan for 
science and the 

promotion of scientific 
culture in Portugal 

https://www.educationandemployers.org/
wp-

content/uploads/2014/06/efforts_to_increa
se_interest_stem_full_report.pdf 

Άρθρο ειδήσεων 57% das mulheres em 
Portugal estudam 

ciência. 

https://expresso.pt/economia/2018-05-05-
57-das-mulheres-em-Portugal-estudam-

ciencia 

https://www.aiel.it/cms/cms-files/submission/all20180910095315.pdf
https://www.aiel.it/cms/cms-files/submission/all20180910095315.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/portugal_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/portugal_en
https://acola.org/wp-content/uploads/2018/12/Consultant-Report-Portugal.pdf
https://acola.org/wp-content/uploads/2018/12/Consultant-Report-Portugal.pdf
https://acola.org/wp-content/uploads/2018/12/Consultant-Report-Portugal.pdf
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/47448/1/Tese%20doutoramento%20Rute%20David.pdf
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/47448/1/Tese%20doutoramento%20Rute%20David.pdf
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/47448/1/Tese%20doutoramento%20Rute%20David.pdf
http://www.eurydice.si/publikacije/The-Structure-of-the-European-Education-Systems-2019-20_Schematic-Diagrams-EN.pdf
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http://www.eurydice.si/publikacije/The-Structure-of-the-European-Education-Systems-2019-20_Schematic-Diagrams-EN.pdf
https://www.oecd.org/portugal/oecd-reviews-of-school-resources-portugal-2018-9789264308411-en.htm
https://www.oecd.org/portugal/oecd-reviews-of-school-resources-portugal-2018-9789264308411-en.htm
https://www.oecd.org/portugal/oecd-reviews-of-school-resources-portugal-2018-9789264308411-en.htm
https://beportugal.com/steam-education-portugal/
https://beportugal.com/steam-education-portugal/
https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_PRT.pdf
https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_PRT.pdf
https://www.educationandemployers.org/wp-content/uploads/2014/06/efforts_to_increase_interest_stem_full_report.pdf
https://www.educationandemployers.org/wp-content/uploads/2014/06/efforts_to_increase_interest_stem_full_report.pdf
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https://www.educationandemployers.org/wp-content/uploads/2014/06/efforts_to_increase_interest_stem_full_report.pdf
https://www.educationandemployers.org/wp-content/uploads/2014/06/efforts_to_increase_interest_stem_full_report.pdf
https://www.educationandemployers.org/wp-content/uploads/2014/06/efforts_to_increase_interest_stem_full_report.pdf
https://expresso.pt/economia/2018-05-05-57-das-mulheres-em-Portugal-estudam-ciencia
https://expresso.pt/economia/2018-05-05-57-das-mulheres-em-Portugal-estudam-ciencia
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Επιστημονικό άρθρο 
για την προώθηση της 
σταδιοδρομίας STEM 

σε μαθητές δημοτικού 

Promoção de carreiras 
STEM junto de alunos 
do ensino básico-qual 
o papel do psicólogo? 

https://www.researchgate.net/publication/
320991259_Promocao_de_carreiras_STEM

_junto_de_alunos_do_ensino_basico-
qual_o_papel_do_psicologo_SUMARIO 

Δημοσίευση της 
UNESCO  

Cracking the code: 
girls’ and women’s 

education in science, 
technology, 

engineering and 
mathematics (STEM). 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0
0002534797 

   

Άρθρο  STEAME - The next 
level in Education 

https://www.khaleejtimes.com/steame---
the-next-level-in-education 

Πρόγραμμα της ΕΕ STEAME https://steame.eu/ 

Πρόγραμμα για νέους The Steamers 2019 https://onek.org.cy/the-steamers-
2019/#tab-id-3 

Οργάνωση  STEM education https://stem.edu.gr/ 

Έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας 

και Πολιτισμού της 
Κύπρου 

A guide to education 
in Cyprus 

http://www.moec.gov.cy/odigos-
ekpaidefsis/documents/english.pdf  

Άρθρο  How to actually 
promote diversity in 

STEM 

https://www.theatlantic.com/ideas/archive
/2019/11/how-umbc-got-minority-

students-stick-stem/602635/ 

Έρευνα και καινοτομία 
από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 

Science education for 
responsible citizenship 

https://www.academia.edu/14816833/Scie
nce_Education_for_Responsible_Citizenship  

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – 
Τελική Έκθεση 

Does EU need more 
STEM graduates? 

https://europa.eu/ 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Education and 
Training Monitor 2019 

https://ec.europa.eu/education/sites/educa
tion/files/document-library-docs/volume-1-

2019-education-and-training-monitor.pdf 

Ευρωπαϊκό 
κοινοβούλιο 

Encouraging STEM 
Studies for the Labour 

Market 

http://www.europarl.europa.eu/studies  

ACOLA STEM: Country 
comparisons 

http://hdl.handle.net/10536/DRO/DU:3005
9041  

Παγκόσμια Ένωση 
STEM - Ακαδημία 

Επιστημών της Νέας 
Υόρκης 

STEM Education 
Framework 

https://www.nyas.org/media/13051/gsa_st
em_education_framework_dec2016.pdf  

Άρθρο  A conceptual 
framework for 

integrated STEM 
education 

https://www.researchgate.net/publication/
305418293_A_conceptual_framework_for_i

ntegrated_STEM_education  

Άρθρο  What Is STEM 
Education? 

https://science.sciencemag.org/content/32
9/5995/996/tab-pdf  

https://www.researchgate.net/publication/320991259_Promocao_de_carreiras_STEM_junto_de_alunos_do_ensino_basico-qual_o_papel_do_psicologo_SUMARIO
https://www.researchgate.net/publication/320991259_Promocao_de_carreiras_STEM_junto_de_alunos_do_ensino_basico-qual_o_papel_do_psicologo_SUMARIO
https://www.researchgate.net/publication/320991259_Promocao_de_carreiras_STEM_junto_de_alunos_do_ensino_basico-qual_o_papel_do_psicologo_SUMARIO
https://www.researchgate.net/publication/320991259_Promocao_de_carreiras_STEM_junto_de_alunos_do_ensino_basico-qual_o_papel_do_psicologo_SUMARIO
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000253479
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000253479
https://www.khaleejtimes.com/steame---the-next-level-in-education
https://www.khaleejtimes.com/steame---the-next-level-in-education
https://steame.eu/
https://onek.org.cy/the-steamers-2019/#tab-id-3
https://onek.org.cy/the-steamers-2019/#tab-id-3
https://stem.edu.gr/
http://www.moec.gov.cy/odigos-ekpaidefsis/documents/english.pdf
http://www.moec.gov.cy/odigos-ekpaidefsis/documents/english.pdf
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/11/how-umbc-got-minority-students-stick-stem/602635/
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/11/how-umbc-got-minority-students-stick-stem/602635/
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/11/how-umbc-got-minority-students-stick-stem/602635/
https://www.academia.edu/14816833/Science_Education_for_Responsible_Citizenship
https://www.academia.edu/14816833/Science_Education_for_Responsible_Citizenship
https://europa.eu/
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/volume-1-2019-education-and-training-monitor.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/volume-1-2019-education-and-training-monitor.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/volume-1-2019-education-and-training-monitor.pdf
http://www.europarl.europa.eu/studies
http://hdl.handle.net/10536/DRO/DU:30059041
http://hdl.handle.net/10536/DRO/DU:30059041
https://www.nyas.org/media/13051/gsa_stem_education_framework_dec2016.pdf
https://www.nyas.org/media/13051/gsa_stem_education_framework_dec2016.pdf
https://www.researchgate.net/publication/305418293_A_conceptual_framework_for_integrated_STEM_education
https://www.researchgate.net/publication/305418293_A_conceptual_framework_for_integrated_STEM_education
https://www.researchgate.net/publication/305418293_A_conceptual_framework_for_integrated_STEM_education
https://science.sciencemag.org/content/329/5995/996/tab-pdf
https://science.sciencemag.org/content/329/5995/996/tab-pdf
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Έγγραφο  Advancing STEM 
Education: A 2020 

Vision 

https://search.proquest.com/openview/75b
be8b13bf3f54ebd755333ffd8621e/1?pq-

origsite=gscholar&cbl=34845  

Εφημερίδα  Considerations for 
Teaching Integrated 

STEM Education 

https://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewconten
t.cgi?article=1054&context=jpeer  

Εφημερίδα STEM + Art = STEAM https://scholarship.claremont.edu/cgi/view
content.cgi?referer=https://scholar.google.
com/&httpsredir=1&article=1033&context=

steam  

Άρθρο  5th - 7th Grade Girls’ 
Conceptions of 

Creativity: 
Implications for 

STEAM Education 

https://file.scirp.org/pdf/CE_201702271512
5696.pdf  

Βιβλίο  UNESCO: Science 
report: towards 2030 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0
000235406 

Άρθρο  Engaging Students in 
STEM Education 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1044508.
pdf  

   

Ιστότοπος 
ηλεκτρονικής μάθησης 

STEM/STEAM http://elearning.tki.org.nz/Teaching/Future-
focused-learning/STEM-STEAM 

Άρθρο The STEM project for 
upper secondary 
school teachers - 

pedagogical 
innovation with new 

technologies at school 

https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EA
T/article/view/403/355 

Στατιστικές 
πληροφορίες που 

εκπονήθηκαν από την 
Statistics Poland και το 
Γραφείο Στατιστικών 

στο Γκντανσκ 

Education in the 
2018/2019 school 

year 

https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinfo
rmacyjny/pl/defaultaktualnosci/5488/1/14/
1/oswiata_i_wychowanie_w_roku_szkolny

m_2018_2019_korekta_12-02-2020.pdf 

Άρθρο που βασίζεται 
στον νόμο για το 

εκπαιδευτικό δίκαιο 

Public and private 
schools 

http://oswiataiprawo.pl/aktualnosci/szkoly-
publiczne-i-niepubliczne/  

Βάση προγράμματος 
βάσει του διατάγματος 
του Υπουργού Εθνικής 

Παιδείας της 14ης 
Φεβρουαρίου 2017 

Szkoła podstawowa 
IV-VIII                        

Podstawa 
programowa 

kształcenia ogólnego 
dla szkoły 

podstawowej 

https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-
podstawowa-IV-VIII 

https://search.proquest.com/openview/75bbe8b13bf3f54ebd755333ffd8621e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=34845
https://search.proquest.com/openview/75bbe8b13bf3f54ebd755333ffd8621e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=34845
https://search.proquest.com/openview/75bbe8b13bf3f54ebd755333ffd8621e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=34845
https://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1054&context=jpeer
https://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1054&context=jpeer
https://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.com/&httpsredir=1&article=1033&context=steam
https://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.com/&httpsredir=1&article=1033&context=steam
https://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.com/&httpsredir=1&article=1033&context=steam
https://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.com/&httpsredir=1&article=1033&context=steam
https://file.scirp.org/pdf/CE_2017022715125696.pdf
https://file.scirp.org/pdf/CE_2017022715125696.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235406
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235406
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1044508.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1044508.pdf
http://elearning.tki.org.nz/Teaching/Future-focused-learning/STEM-STEAM
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https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EAT/article/view/403/355
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https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5488/1/14/1/oswiata_i_wychowanie_w_roku_szkolnym_2018_2019_korekta_12-02-2020.pdf
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http://oswiataiprawo.pl/aktualnosci/szkoly-publiczne-i-niepubliczne/
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https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII
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Βασικό πρόγραμμα 
σπουδών 

The corre curriculum 
of general education 

for primary school 

https://www.dlanauczyciela.pl/zasob-
154918 

Έκθεση Monitor of Education 
and Training 

https://ec.europa.eu/education/sites/educa
tion/files/document-library-docs/et-
monitor-report-2019-poland_pl.pdf 

Βιβλίο Competences of the 
future in times of 
digital disruption. 

Study of challenges 
for Poland in the 

perspective of 2030 

Praca zbiorowa pod redakcją: Krzysztof 
Głomb, Anna Kniaź, Kompetencje 

przyszłości w czasach cyfrowej dysrupcji. 
Studium wyzwań dla polski w perspektywie 

roku 2030. Warszawa, 2019. 

Άρθρο από το 
Υπουργείο 

Ψηφιοποίησης 

Nationwide 
Educational Network 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/ogolno
polska-siec-edukacyjna1 

Έκθεση χώρας Digital Economy and 
Society Index (DESI) 

https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/scoreboard/poland  

Άρθρο από 
κυβερνητική πύλη 

National Educational 
Network: A 

breakthrough in the 
digitisation of 

education is coming 

https://www.portalsamorzadowy.pl/edukac
ja/ogolnopolska-siec-edukacyjna-
nadchodzi-przelom-w-cyfryzacji-

szkolnictwa,127296.html 

Άρθρο από το 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

,,The rudder on STEM" http://www.ibe.edu.pl/pl/babel/38-
aktualnosci/887-szkola-i-nowoczesne-
technologie-konferencja-ster-na-stem 

Άρθρο που δημοσίευσε 
το 17ο Λύκειο της 

πόλης Gdynia 

STEM classes for the 
second year of high 
school, i. e. what's 

new in the next school 
year 

http://17logdynia.pl/zajecia-stem-dla-
drugich-klas-liceum-czyli-co-nowego-w-

kolejnym-roku-szkolnym/ 

Ιστοσελίδα του 
διεθνούς σχολείου 

«Meridian» 

Steam Academy https://www.meridian.edu.pl/pl/steam-
academy/ 

Άρθρο που 
δημοσιεύθηκε από το 
Γραφείο Εκπαίδευσης 
του Δημαρχείου της 

Βαρσοβίας 

STEM educational 
project - Science, 

Technology, 
Engineering, 
Mathematics 

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-
rodzica/zajecia-pozalekcyjne/20378-

projekt-edukacyjny-stem-science-
technology 

Ιστοσελίδα  STEM+A Around Us https://sp2ziebice.szkolnastrona.pl/p,438,st
ema-around-us 

Μέρος υποτροφίας Teachers of early 
school education and 

their readiness to 
change 

M. Żytko, Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej i ich gotowość do zmiany, 

Edukacja 2015, 1(132), 47–59, s. 48 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019-poland_pl.pdf
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http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/zajecia-pozalekcyjne/20378-projekt-edukacyjny-stem-science-technology
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/zajecia-pozalekcyjne/20378-projekt-edukacyjny-stem-science-technology
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/zajecia-pozalekcyjne/20378-projekt-edukacyjny-stem-science-technology
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/zajecia-pozalekcyjne/20378-projekt-edukacyjny-stem-science-technology
https://sp2ziebice.szkolnastrona.pl/p,438,stema-around-us
https://sp2ziebice.szkolnastrona.pl/p,438,stema-around-us
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Έκθεση από την 
ερευνητική ομάδα της 
Σχολής Παιδαγωγικής 

του Πανεπιστημίου της 
Βαρσοβίας και του PCG 

Education 

Polish School in the 
Age of Digitalization. 

Diagnosis 2017 

Prof. Marlena Plebańska (red), dr 
Małgorzata Sieńczewska (red), dr 

Aleksandra Szyller (red), Polska Szkoła 
w Dobie Cyfryzacji. Diagnoza 2017, 

Warszawa, 2017 

Άρθρο βασισμένο στην 
Έκθεση «Γυναίκες στα 

Πανεπιστήμια 
Τεχνολογίας 2019», 

που εκπονήθηκε από 
το Educational 

Foundation 
Perspectives 

Report: 36 percent 
technical university 

students are women 

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/ne
ws%2C33241%2Craport-36-proc-
studentow-uczelni-technicznych-

kobiety.html 

Άρθρο που 
δημοσιεύθηκε από το 
Υπουργείο Επιστημών 

και Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

The Second Polish-
British Science Forum: 

Women in STEM 

https://www.gov.pl/web/nauka/drugie-
polsko-brytyjskie-forum-naukowe-kobiety-

w-stem 

Ιστοσελίδα της 
εκστρατείας 

the campaign ,,Girls to 
Polytechnics" and 
,,Girls to Science" 

http://www.dziewczynynapolitechniki.pl/ 

Άρθρο σε ιστοσελίδα "New Technologies for 
Girls"- this is the first 

scholarship 
programme in Poland 
for young women who 

are linked to the 
technology industry. 

https://www.stypendiadladziewczyn.pl/pl/o
-programie 

Άρθρο βασισμένο στην 
έκθεση: Γυναίκες στα 

Πανεπιστήμια 
Τεχνολογίας 2007-2017 

Do girls want to be an 
engineer? 

https://kinderkulka.pl/czy-dziewczynki-
chca-byc-inzynierkami/ 

Αποτελέσματα από 
έρευνα ομάδας 
εστίασης που 

διεξήγαγε η Microsoft 
σε διάφορες χώρες 

Why do girls give up 
careers in new 
technologies? 

https://news.microsoft.com/pl-
pl/2017/03/08/dlaczego-dziewczeta-

rezygnuja-z-kariery-w-nowych-
technologiach/#_ftn1 

   

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C33241%2Craport-36-proc-studentow-uczelni-technicznych-kobiety.html
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C33241%2Craport-36-proc-studentow-uczelni-technicznych-kobiety.html
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C33241%2Craport-36-proc-studentow-uczelni-technicznych-kobiety.html
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C33241%2Craport-36-proc-studentow-uczelni-technicznych-kobiety.html
https://www.gov.pl/web/nauka/drugie-polsko-brytyjskie-forum-naukowe-kobiety-w-stem
https://www.gov.pl/web/nauka/drugie-polsko-brytyjskie-forum-naukowe-kobiety-w-stem
https://www.gov.pl/web/nauka/drugie-polsko-brytyjskie-forum-naukowe-kobiety-w-stem
http://www.dziewczynynapolitechniki.pl/
https://www.stypendiadladziewczyn.pl/pl/o-programie
https://www.stypendiadladziewczyn.pl/pl/o-programie
https://kinderkulka.pl/czy-dziewczynki-chca-byc-inzynierkami/
https://kinderkulka.pl/czy-dziewczynki-chca-byc-inzynierkami/
https://news.microsoft.com/pl-pl/2017/03/08/dlaczego-dziewczeta-rezygnuja-z-kariery-w-nowych-technologiach/#_ftn1
https://news.microsoft.com/pl-pl/2017/03/08/dlaczego-dziewczeta-rezygnuja-z-kariery-w-nowych-technologiach/#_ftn1
https://news.microsoft.com/pl-pl/2017/03/08/dlaczego-dziewczeta-rezygnuja-z-kariery-w-nowych-technologiach/#_ftn1
https://news.microsoft.com/pl-pl/2017/03/08/dlaczego-dziewczeta-rezygnuja-z-kariery-w-nowych-technologiach/#_ftn1
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Έκθεση  Integration of STEM 
education in 

curriculum: Workshop 
report 

https://www.aydin.edu.tr/tr-
tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/
STEM%20E%C4%9Fitiminin%20%C3%96%C4
%9Fretim%20Program%C4%B1na%20Entegr

asyonu-
%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%20Rapo

ru.pdf  

Λευκή βίβλος A report on STEM 
Education in Turkey: A 
provisional agenda or 

a necessity? 

https://www.aydin.edu.tr/tr-
tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/
STEM%20Eğitimi%20Türkiye%20Raporu.pdf  

Μεταπτυχιακή 
διπλωματική εργασία 

Investigation of 
impacts of the STEAM 
(Science-Technology-

Engineering-Art-
Mathematics) 

applications into 
STEAM attitudes, 

STEAM conceptions 
and career interests of 

students 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/  

Ιστοσελίδα  STEM Teacher 
Training Program 

https://inteach.org/ileri-stem-egitimi 

Κυβερνητικό 
πρόγραμμα 

64th Period 
Government Program 

https://www.aa.com.tr/uploads/TempUser
Files/64.hukumet_programi.pdf  

Άρθρο έρευνας Teaching the concept 
of time: A steam-
based program on 

computational 
thinking in science 

education 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1
080/2331186X.2018.1507306?needAccess=

true& 

Μεταπτυχιακή 
διπλωματική εργασία 

An examination of 
STEAM teacher 
competencies 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/  

Μεταπτυχιακή 
διπλωματική εργασία 

A gender analysis of 
the 7th grade 

students regarding to 
their attitude to 
steam activities 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/  

Ιστοσελίδα Women in Science 
Talks 

https://www.britishcouncil.org.tr/en/progr
ammes/education/science-

innovation/women-talk  

Ιστοσελίδα Girls Need More Role 
Models 

http://www.skdturkiye.org/esit-
adimlar/guncel/kiz-cocuklarinin-daha-fazla-

rol-modele-ihtiyaci-var 

https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20E%C4%9Fitiminin%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1na%20Entegrasyonu-%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%20Raporu.pdf
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20E%C4%9Fitiminin%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1na%20Entegrasyonu-%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%20Raporu.pdf
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20E%C4%9Fitiminin%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1na%20Entegrasyonu-%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%20Raporu.pdf
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20E%C4%9Fitiminin%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1na%20Entegrasyonu-%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%20Raporu.pdf
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20E%C4%9Fitiminin%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1na%20Entegrasyonu-%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%20Raporu.pdf
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20E%C4%9Fitiminin%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1na%20Entegrasyonu-%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%20Raporu.pdf
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20E%C4%9Fitiminin%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1na%20Entegrasyonu-%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%20Raporu.pdf
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20Eğitimi%20Türkiye%20Raporu.pdf
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20Eğitimi%20Türkiye%20Raporu.pdf
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20Eğitimi%20Türkiye%20Raporu.pdf
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
https://inteach.org/ileri-stem-egitimi
https://www.aa.com.tr/uploads/TempUserFiles/64.hukumet_programi.pdf
https://www.aa.com.tr/uploads/TempUserFiles/64.hukumet_programi.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/2331186X.2018.1507306?needAccess=true&
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/2331186X.2018.1507306?needAccess=true&
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/2331186X.2018.1507306?needAccess=true&
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
https://www.britishcouncil.org.tr/en/programmes/education/science-innovation/women-talk
https://www.britishcouncil.org.tr/en/programmes/education/science-innovation/women-talk
https://www.britishcouncil.org.tr/en/programmes/education/science-innovation/women-talk
http://www.skdturkiye.org/esit-adimlar/guncel/kiz-cocuklarinin-daha-fazla-rol-modele-ihtiyaci-var
http://www.skdturkiye.org/esit-adimlar/guncel/kiz-cocuklarinin-daha-fazla-rol-modele-ihtiyaci-var
http://www.skdturkiye.org/esit-adimlar/guncel/kiz-cocuklarinin-daha-fazla-rol-modele-ihtiyaci-var
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Έκθεση  Global Gender Gap 
Report 2020 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGG

R_2020.pdf  

Στοιχεία από τη λευκή 
βίβλο YEGITEK  

STEM (Recorded by N. 
Gönülalan) 

http://yegitek.meb.gov.tr/STEM_Education
_Report.pdf  

Μεταπτυχιακή 
διπλωματική εργασία 

STEAM applications 
with SCAMPER 

technique in 
geography education 

of students with 
special abilities 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/  

Άρθρο εφημερίδας  We are the number 
one at ratio of STEM 

graduate girls in OECD 

https://www.dunya.com/kose-yazisi/stem-
mezunu-kiz-ogrenci-orani-ile-oecd-

birincisiyiz/408268  

Ιστοσελίδα GIS Project https://www.gisproject.org/ 

Ιστοσελίδα Hacettepe STEM & 
Maker Lab 

http://www.hstem.hacettepe.edu.tr/en 

Διδακτορική διατριβή The effect of steam 
based approach in 

visual arts education 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/  

Ιστοσελίδα STEM education for 
700 girls from 7 

provinces 

https://www.herkesebilimteknoloji.com/ha
berler/toplum/7-ilden-700-kiz-ogrenciye-

stem-egitimi   

Ειδήσεις στο διαδίκτυο STEM School Project 
for Girls 

https://www.hurriyet.com.tr/egitim/kizlar-
icin-stem-okulu-projesi-41349311  

Ιστοσελίδα BAUSTEM https://inteach.org/hakkimizda/  

Ιστοσελίδα STEM Teacher https://www.aydin.edu.tr/tr-
tr/arastirma/arastirmamerkezleri/sem/psik

oloji-egitimleri/Pages/STEM-Öğretmeni-
Sertifika-Programı.aspx  

Ιστοσελίδα What is the Harzemi 
Education? 

http://istanbul.meb.gov.tr/harezmi/fp/inde
x.php/harezmi-egitim-modeli-nedir/ 

Ιστοσελίδα Girls in ICT Day https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-
Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-

Portal/Pages/Portal.aspx 

Ιστοσελίδα STEAM Maker Expert 
Leadership Certificate 

Program from ITU 

http://www.itu.edu.tr/itu-
hakkinda/haberler/2019/02/14/itu-den-

steam-maker-uzman-liderlik-sertifika-
programi  

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
http://yegitek.meb.gov.tr/STEM_Education_Report.pdf
http://yegitek.meb.gov.tr/STEM_Education_Report.pdf
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
https://www.dunya.com/kose-yazisi/stem-mezunu-kiz-ogrenci-orani-ile-oecd-birincisiyiz/408268
https://www.dunya.com/kose-yazisi/stem-mezunu-kiz-ogrenci-orani-ile-oecd-birincisiyiz/408268
https://www.dunya.com/kose-yazisi/stem-mezunu-kiz-ogrenci-orani-ile-oecd-birincisiyiz/408268
https://www.gisproject.org/
http://www.hstem.hacettepe.edu.tr/en
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
https://www.herkesebilimteknoloji.com/haberler/toplum/7-ilden-700-kiz-ogrenciye-stem-egitimi
https://www.herkesebilimteknoloji.com/haberler/toplum/7-ilden-700-kiz-ogrenciye-stem-egitimi
https://www.herkesebilimteknoloji.com/haberler/toplum/7-ilden-700-kiz-ogrenciye-stem-egitimi
https://www.hurriyet.com.tr/egitim/kizlar-icin-stem-okulu-projesi-41349311
https://www.hurriyet.com.tr/egitim/kizlar-icin-stem-okulu-projesi-41349311
https://inteach.org/hakkimizda/
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/arastirma/arastirmamerkezleri/sem/psikoloji-egitimleri/Pages/STEM-Öğretmeni-Sertifika-Programı.aspx
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/arastirma/arastirmamerkezleri/sem/psikoloji-egitimleri/Pages/STEM-Öğretmeni-Sertifika-Programı.aspx
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/arastirma/arastirmamerkezleri/sem/psikoloji-egitimleri/Pages/STEM-Öğretmeni-Sertifika-Programı.aspx
https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/arastirma/arastirmamerkezleri/sem/psikoloji-egitimleri/Pages/STEM-Öğretmeni-Sertifika-Programı.aspx
http://istanbul.meb.gov.tr/harezmi/fp/index.php/harezmi-egitim-modeli-nedir/
http://istanbul.meb.gov.tr/harezmi/fp/index.php/harezmi-egitim-modeli-nedir/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Portal.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Portal.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICT-Portal/Pages/Portal.aspx
http://www.itu.edu.tr/itu-hakkinda/haberler/2019/02/14/itu-den-steam-maker-uzman-liderlik-sertifika-programi
http://www.itu.edu.tr/itu-hakkinda/haberler/2019/02/14/itu-den-steam-maker-uzman-liderlik-sertifika-programi
http://www.itu.edu.tr/itu-hakkinda/haberler/2019/02/14/itu-den-steam-maker-uzman-liderlik-sertifika-programi
http://www.itu.edu.tr/itu-hakkinda/haberler/2019/02/14/itu-den-steam-maker-uzman-liderlik-sertifika-programi
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Ιστοσελίδα Hosting STEM Project 
from ITU: Blue Belt 

Science School 

http://www.itu.edu.tr/itu-
hakkinda/haberler/2017/12/08/ituden-

stem-projesi-ev-sahipligi-mavi-kusak-bilim-
okulu  

Ιστοσελίδα Development Plans http://www.kalkinma.gov.tr/%20Pages/Kalk
inmaPlanlari.aspx) 

Άρθρο έρευνας Inquiry And 
Expectations Research 
on the Labor Trained 

in STEM Fields 

https://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item
/9807-stem-alaninda-egitim-almis-is-
gucune-yonelik-talep-ve-beklentiler-

arastirmasi 

Μεταπτυχιακή 
Διπλωματική Εργασία 

Steam applications in 
the processing of 

socio-scientific issues 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/  

Ιστοσελίδα  Fatih Projesi http://fatihprojesi.meb.gov.tr/ 

Έγγραφο 
προγράμματος 

σπουδών 

Science Class 
Curriculum Program 
for 3th to 8th Grades 

https://bilimakademisi.org/wp-
content/uploads/2017/02/Fen-Bilimleri.pdf 

Έκθεση STEM Eduction Report http://yegitek.meb.gov.tr/STEM_Egitimi_Ra
poru.pdf  

Έκθεση  Turkey’s Education 
Vision 2023 

https://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_
VIZYON_ENG.pdf 

Άρθρο  COMPOSISON OF 
DIFFERENT LEVELS OF 

INCLUDING STEM 
EDUCATION IN 

SCIENCE 
CURRİCULUM 

MODIFIED SINCE 2005 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article
-file/488396 

Ιστοσελίδα Why STEM Matters? http://www.steam-ed.ie/why.html 

Ιστοσελίδα On STEM Approach in 
Education 

https://www.egitimpedia.com/egitimde-
stem-yaklasimi-uzerine/ 

Έγγραφο από το 
διαδίκτυο 

GAIN-CENTERED STEM 
APPLICATIONS 

https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyala
r/2019_01/29164143_STEM_KitapYk.pdf 

Ειδήσεις στο διαδίκτυο Science and 
Technology Leap In 

Cooperation With The 
Ministry Of Education 

And TÜSİAD 

https://tusiad.org/tr/basin-
bultenleri/item/10068-milli-egitim-

bakanligi-ve-tusiad-isbirligiyle-bilim-ve-
teknoloji-egitimi-atilimi 

http://www.itu.edu.tr/itu-hakkinda/haberler/2017/12/08/ituden-stem-projesi-ev-sahipligi-mavi-kusak-bilim-okulu
http://www.itu.edu.tr/itu-hakkinda/haberler/2017/12/08/ituden-stem-projesi-ev-sahipligi-mavi-kusak-bilim-okulu
http://www.itu.edu.tr/itu-hakkinda/haberler/2017/12/08/ituden-stem-projesi-ev-sahipligi-mavi-kusak-bilim-okulu
http://www.itu.edu.tr/itu-hakkinda/haberler/2017/12/08/ituden-stem-projesi-ev-sahipligi-mavi-kusak-bilim-okulu
http://www.kalkinma.gov.tr/%20Pages/KalkinmaPlanlari.aspx)
http://www.kalkinma.gov.tr/%20Pages/KalkinmaPlanlari.aspx)
https://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/9807-stem-alaninda-egitim-almis-is-gucune-yonelik-talep-ve-beklentiler-arastirmasi
https://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/9807-stem-alaninda-egitim-almis-is-gucune-yonelik-talep-ve-beklentiler-arastirmasi
https://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/9807-stem-alaninda-egitim-almis-is-gucune-yonelik-talep-ve-beklentiler-arastirmasi
https://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/9807-stem-alaninda-egitim-almis-is-gucune-yonelik-talep-ve-beklentiler-arastirmasi
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
http://fatihprojesi.meb.gov.tr/
https://bilimakademisi.org/wp-content/uploads/2017/02/Fen-Bilimleri.pdf
https://bilimakademisi.org/wp-content/uploads/2017/02/Fen-Bilimleri.pdf
http://yegitek.meb.gov.tr/STEM_Egitimi_Raporu.pdf
http://yegitek.meb.gov.tr/STEM_Egitimi_Raporu.pdf
https://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_VIZYON_ENG.pdf
https://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_VIZYON_ENG.pdf
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/488396
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/488396
http://www.steam-ed.ie/why.html
https://www.egitimpedia.com/egitimde-stem-yaklasimi-uzerine/
https://www.egitimpedia.com/egitimde-stem-yaklasimi-uzerine/
https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_01/29164143_STEM_KitapYk.pdf
https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_01/29164143_STEM_KitapYk.pdf
https://tusiad.org/tr/basin-bultenleri/item/10068-milli-egitim-bakanligi-ve-tusiad-isbirligiyle-bilim-ve-teknoloji-egitimi-atilimi
https://tusiad.org/tr/basin-bultenleri/item/10068-milli-egitim-bakanligi-ve-tusiad-isbirligiyle-bilim-ve-teknoloji-egitimi-atilimi
https://tusiad.org/tr/basin-bultenleri/item/10068-milli-egitim-bakanligi-ve-tusiad-isbirligiyle-bilim-ve-teknoloji-egitimi-atilimi
https://tusiad.org/tr/basin-bultenleri/item/10068-milli-egitim-bakanligi-ve-tusiad-isbirligiyle-bilim-ve-teknoloji-egitimi-atilimi
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Ιστοσελίδα  STEM www.stemalliance.center 

Ιστοσελίδα EU Framework 
Programs 

http://www.h2020.org.tr/tr/icerik/ab-
cerceve-programlari) 

Ειδήσεις στο διαδίκτυο Girls Can STEM https://tr.usembassy.gov/girls-can-stem-2/ 

Άρθρο  Investigating the 
Effect of STEM 
Education and 

Engineering 
Applications 

on Science Laboratory 
Lectures 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article
-file/56981 

Έκθεση της Eurostat  Women in science and 
technology 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/produc
ts-eurostat-news/-/EDN-20190211-1 

Έκθεση της Ελληνικής 
Εκπαιδευτικής Ένωση 

S.T.E.M 

HELLENIC EDUCATION 
SOCIETY OF STEM (Ε3 

STEM) 

http://e3stem.edu.gr/wordpress/?page_id=
48&lang=en 

SCIENTIX-Έκθεση της 
Κοινότητας για την 

Επιστημονική 
Εκπαίδευση στην 

Ευρώπη 

STEAM escape room: 
How to integrate 

STEM activities in an 
escape room made by 
students for students 

http://blog.scientix.eu/2019/08/steam-
escape-room-how-to-integrate-stem-

activities-in-an-escape-room-made-by-
students-for-students/ 

Έρευνα STEAM για την 
Ελλάδα 

Δραστηριότητες https://www.steamgreece.com/ 

Άρθρο εφημερίδας Engaging girls in STEM https://www.scisdata.com/connections/iss
ue-95/engaging-girls-in-stem/ 

Άρθρο εφημερίδας Girls, If You Want To 
Change The World*, 

Try STEM 

https://www.forbes.com/sites/taliamilgrom
elcott/2018/09/11/girls-if-you-want-to-

change-the-world-try-stem/#417e9bfe6399 

Άρθρο εφημερίδας Misconceptions and 
stereotypes may 

discourage girls from 
studying STEM, study 

finds 

https://www.geekwire.com/2018/misconce
ptions-stereotypes-may-discourage-girls-

studying-stem-study-finds/ 

Έρευνα Εργαστήρι 
Επιχειρηματικού 

Πολιτισμού, 
‘Πρόγραμμα 

Codegirls’ 

https://mataroa.org/codegirls/ 

Έρευνα  Code it like a Girl http://codeitlikeagirl.com/ 

http://www.stemalliance.center/
http://www.h2020.org.tr/tr/icerik/ab-cerceve-programlari)
http://www.h2020.org.tr/tr/icerik/ab-cerceve-programlari)
https://tr.usembassy.gov/girls-can-stem-2/
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/56981
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/56981
https://mataroa.org/codegirls/
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Έκθεση του 
Ευρωπαϊκού 

Ινστιτούτου για την 
Ισότητα των Φύλων 

EIGE 

How gender equality 
in STEM education 
leads to economic 

growth 

https://eige.europa.eu/gender-
mainstreaming/policy-areas/economic-and-
financial-affairs/economic-benefits-gender-

equality/stem 

Έκθεση του ΟΟΣΑ Why don’t more girls 
choose to pursue a 

science career? 

https://doi.org/10.1787/02bd2b68-en 

Άρθρο εφημερίδας Women Are Needed 
in STEM: European 

Policies and Incentives 

https://cacm.acm.org/magazines/2019/4/2
35600-women-are-needed-in-stem/fulltext 

Άρθρο 7 Ways to Get More 
Girls and Women into 
STEM (and Encourage 

Them to Stay) 

https://thejournal.com/Articles/2017/10/02
/7-Ways-to-Get-More-Girls-and-Women-

into-STEM.aspx?Page=3 

Έκθεση του ΟΟΣΑ Strong Performers 
and Successful 
Reformers in 

Education 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264119581-
en 

Έκθεση της UNESCO  Cracking the code: 
girls' and women's 

education in science, 
technology, 

engineering and 
mathematics (STEM) 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0
000253479 
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Προσάρτημα Ι 

Λίστα ερωτήσεων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της Πρωτογενούς Έρευνας 

 
Ερωτήσεις για τις Ομάδες Εστίασης 

1. Έχοντας διαβάσει τα αποτελέσματα της Βιβλιογραφικής Έρευνας, ποια είναι η 

πρώτη αντίδραση σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε; 

2. Πιστεύετε ότι κάποια σημαντική πληροφορία λείπει ή είναι ανεπαρκώς 

παρουσιασμένη; 

3. Τα μαθήματα που κάνατε στο σχολείο αντιστοιχούσαν σε αυτά που περιμένατε να 

μάθετε ως παιδί; 

4. Κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών στο σχολείο, πήρατε όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα και άλλες πρακτικές λεπτομέρειες; 

5. Είχατε παρακολουθήσει εισαγωγικά σεμινάρια στην τάξη πριν να διαλέξετε τα 

μαθήματά σας; 

6. Τι είδους βοήθεια πιστεύετε ότι χρειάζονται οι δάσκαλοι του STEAM ώστε να 

είναι αποτελεσματικοί; 

7. Πώς, κατά τη γνώμη σας, θα μπορούσαν οι δάσκαλοι να γίνουν πιο πειστικοί; 

8. Πιστεύετε ότι η παρούσα ώθηση που δίνεται στα δημοτικά σχολεία μπορεί να 

ενθαρρύνει τα κορίτσια σε τέτοιο βαθμό ώστε να διαλέξουν μαθήματα STEAM; 

9. Γιατί πιστεύετε ότι οι εταίροι που συμμετείχαν σε αυτό το έργο διερεύνησαν την 

Εκπαίδευση των κοριτσιών συγκεκριμένα στο STEAM; 

10. Πιστεύεις ότι θα μπορούσες να ενισχύσεις τη γνώση σου διαβάζοντας τη 

Βιβλιογραφική Έρευνα που ετοιμάστηκε από τους εταίρους του έργου IN2STEAM; 

Ερωτήσεις για τις συνεντεύξεις 

 

Για δασκάλους Δημοτικών Σχολείων 

1. Πώς αποφάσισες, όταν ήσουν νεότερος, να γίνεις δάσκαλος πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης; Ποια ήταν τα μαθήματα που σε παρακίνησαν να διδάξεις; 

2. Πιστεύεις ότι η θέση σου αντικατοπτρίζει τις δεξιότητές σου σχετικά με 

μαθήματα STEM, όπως η Μηχανική μαζί με τις Τέχνες και τα Μαθηματικά; 

3. Θεωρείς ότι είναι εύκολο να διδάξεις τα κορίτσια σχετικά με την εκπαίδευση 

STEM; 

Για γυναίκες καλλιτέχνες και σχεδιαστές Τέχνης σε κλάδους STEM 

 

1. Πότε ήταν η τελευταία φορά που σε κάλεσαν να διδάξεις σε δημοτικό σχολείο; 

Ποιο μάθημα συγκεκριμένα ήταν πιο ελκυστικό στα κορίτσια και ποιο στα αγόρια; 
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2. Τι είδους μεθοδολογία χρησιμοποιείς για να κάνεις το STEM πιο ελκυστικό στα 

κορίτσια της περιοχής σου; 

3. Τι περιμένεις από ένα δημοτικό σχολείο να σου παρέχει, καθώς εσύ διδάσκεις σε 

μια τάξη κοριτσιών; 

4. Τι θα έκανες για να βοηθήσεις τα κορίτσια να εξοικειωθούν με τη χρήση 

εργαλείων και άλλων κατασκευών; 

Για γονείς μαθητών δημοτικών σχολείων 

1. Έχεις μιλήσει ποτέ στην κόρη σου σχετικά με την αξία της Επιστήμης, της 

Τεχνολογίας, της Μηχανικής, της Τέχνης, και των Μαθηματικών; Τι απάντησε 

το παιδί; 

2. Πιστεύεις ότι η διεθνής κοινότητα θα βοηθούσε στην προώθηση της 

Εκπαίδευσης STEM στην ώρα σου; 
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Προσάρτημα ΙΙ 

Οπτικό Υλικό πρωτογενούς έρευνας 
 

Στιγμιότυπα οθόνης από τις Ομάδες Εστίασης που διενεργήθηκαν διαδικτυακά 

 

1) FOUR ELEMENTS 
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2) CESIE 

 

 

 

 

 
 

1) CARDET 
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1) INOVA+ 

 

 
 

 

 

 

Φωτογραφίες από τις Ομάδες Εστίασης που έλαβαν χώρα σε πραγματικό περιβάλλον 

 

1) DANMAR COMPUTERS 
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1) DOGA SCHOOL 
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Εταίροι 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INNOVA 

Πόρτο, Πορτογαλία 

www.inova.business 
 

DANMAR COMPUTERS 

Rzeszów, Πολωνία 

www.danmar-computers.com.pl 

Συντονιστής 

 

CESIE  

Παλέρμο, Ιταλία 

www.cesie.org 
 

 

 

 

FOUR ELEMENTS 

Αθήνα, Ελλάδα 

www.4-elements.org 

CARDET 

Λυκαβηττού, Εγκωμή, Κύπρος 
www.cardet.org 

DOĞA SCHOOL 

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία 

www.dogakoleji.k12.tr 

 

http://www.inova.business/
http://www.cesie.org/
https://www.dogakoleji.k12.tr/eng/
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