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ΑΚΡΩΝΥΜΊΑ
BAM: Μοντέλο αξιολόγησης συμπεριφοράς
BİLTEMM:  Κέντρο Εφαρμογών και Έρευνας για την 

Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και 
τα Μαθηματικά στην Εκπαίδευση

CanSat: Can Satellite Competition
Ε3STEM: Ελληνική Εκπαιδευτική Εταιρεία για το STEM
ΕΕ: ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση
FBCRA: Ένωση Επικοινωνίας και Έρευνας για την 

Ιπτάμενη Σκούπα
FeSTEM: Ενδυνάμωση των γυναικών στις επιστήμες, 

την τεχνολογία, τη μηχανική και τα 
μαθηματικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

FGs: Ομάδες εστίασης
FTTC: Προγράμματα σπουδών για την επιστήμη, την 

τεχνολογία, την κοινωνία και το περιβάλλον 
στην Τουρκία

HAREZMİ: Harezmi Education Model» που υλοποιήθηκε 
από τη Διεύθυνση Εθνικής Εκπαίδευσης της 
Κωνσταντινούπολης, Τουρκία

IN2SAI: Αύξηση της συμμετοχής των νέων γυναικών 
στις επιστημονικές σπουδές και στην 
αεροναυπηγική βιομηχανία

IN2STEAM: Ακρωνύμιο έργου - Εμπνέοντας την επόμενη 
γενιά κοριτσιών μέσω της ενταξιακής 
μάθησης STEAM στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση

INTED: Ινστιτούτο Τεχνολογίας, Οικονομίας και 
Διπλωματίας

IO: Πνευματική έξοδος
MAD: MAD Emergent Art Centre
MASCIL: Μαθηματικά και Επιστήμη για τη Ζωή
MASCIL: Μαθηματικά και Επιστήμη για τη Ζωή
MEB [MoNE] TTKB: Συμβούλιο Παιδείας και Πειθαρχίας του 

τουρκικού Υπουργείου Παιδείας
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MEB [MoNE]: Υπουργείο Παιδείας της Τουρκίας
MOECSY: Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 

και Νεολαίας της Κύπρου
MoNE: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας
MOOC: MOOC: Μαζικό ανοικτό διαδικτυακό 

μάθημα
ΜΚΟ SciCo: Μη Κυβερνητική Οργάνωση Επιστημονική 

Επικοινωνία
PinSteam: STEAM μέσω της ευαισθητοποίησης σε 

θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας
POSTASIS: Apostasis, Εικονικό Καλλιτεχνικό Εργαστήριο
ROBOSTEAM: ROBOSTEAM (Ενσωμάτωση της ανάπτυξης 

STEAM και της υπολογιστικής σκέψης με τη 
χρήση ρομποτικής και φυσικών συσκευών)

ΣΑΙΛΕΣ: Στρατηγικές για την Αξιολόγηση της 
Διερευνητικής Μάθησης στις Φυσικές 
Επιστήμες

SMART-MT: Έξυπνος δάσκαλος μαθηματικών
SOSACT: Σχέδιο τυποποίησης της εκπαίδευσης STEM 

και κωδικοποίησης
STEAM LAB: Εργαστήριο Επιστήμης, Τεχνολογίας, 

Μηχανικής, Τέχνης, Μαθηματικών
STEM+A γύρω μας: Μαθηματικά και Τέχνη A
STEMKIT4Schools: Μαθηματικά για σχολεία
STEMM: Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, 

Μαθηματικά και Ιατρική
STREAM: Επιστήμη, Τεχνολογία, Ρομποτική, Μηχανική, 

Τέχνη και Μαθηματικά
STREM: Επιστήμη, Τεχνολογία, Ρομποτική, Μηχανική 

και Μαθηματικά
STREM: Επιστήμη, τεχνολογία, ρομποτική, μηχανική 

και πολυμέσα
YEGİTEK: Τμήμα Καινοτομίας και Τεχνολογίας του 

τουρκικού Υπουργείου Παιδείας
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ΕΊΣΑΓΩΓΗ
Το έργο IN2STEAM αποσκοπεί στην ενίσχυση, ενθάρρυνση και 
προώθηση μιας καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης που 
ενσωματώνει τη μάθηση STEAM (εφαρμογή των αρχών της τέχνης και 
του σχεδιασμού στην επιστημονική εκπαίδευση) στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση, μέσω μεθόδων και πόρων που περιλαμβάνουν το 
φύλο, ώστε να προωθηθεί μια θετική αλλαγή στάσης προς μη 
στερεοτυπικές επιλογές στην εκπαίδευση, η οποία, με τη σειρά της, 
θα επιτρέψει στους τομείς STEM να γίνουν πιο ελκυστικοί για τα 
κορίτσια. Στο πλαίσιο της παιδαγωγικής προσέγγισης του έργου, 
ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για την εκπαίδευση STEAM αντιπροσωπεύει 
το συλλογικό όραμα των εταίρων του έργου. Αποτελεί το τελικό 
πνευματικό αποτέλεσμα, το οποίο περιλαμβάνει την ερμηνεία 
των δεδομένων που συλλέχθηκαν από όλες τις δραστηριότητες 
που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του 
έργου IN2STEAM. Περιέχει, επομένως, τα αποτελέσματα τόσο από 
τη συλλογή πρωτογενών όσο και δευτερογενών δεδομένων (έρευνα 
γραφείου, συλλογή βέλτιστων πρακτικών στο STEAM, ομάδες 
εστίασης με τους ενδιαφερόμενους φορείς της εκπαίδευσης) που 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του IO1 στο IN2STEAM, καθώς και 
τα αποτελέσματα από την υλοποίηση των εργαστηρίων IN2STEAM 
και των εργαστηρίων για μαθητές στο πλαίσιο του IO3.

Ο κύριος στόχος του παρόντος Χάρτη είναι να ενημερώσει 
τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους φορείς λήψης 
αποφάσεων παρέχοντας μια εκπαιδευτική στρατηγική του 21ου 
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αιώνα για την προώθηση των συνεργειών μεταξύ της επιστήμης, 
της δημιουργικότητας και της καινοτομίας για την υποστήριξη 
μιας βιώσιμης προσέγγισης της μάθησης STEAM στο επίπεδο 
του δημοτικού σχολείου. Για το σκοπό αυτό, περιέχει σχετικές 
επικυρώσεις και δεσμεύσεις από φορείς χάραξης πολιτικής, 
επαγγελματίες του STEAM και εκπαιδευτικούς από κάθε χώρα 
εταίρο, καταδεικνύοντας τη συλλογική δέσμευση για την εφαρμογή 
του STEAM στο επίπεδο του δημοτικού σχολείου. Επιπλέον, 
αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία των 
διαθεματικών προσεγγίσεων μάθησης που συνδυάζουν τις τέχνες 
και τις θετικές επιστήμες, με βάση τις στρατηγικές προτεραιότητες 
που έγιναν ορατές από τα αποτελέσματα του έργου, επιτρέποντας 
έτσι τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός πλαισίου STEAM στα 
προγράμματα σπουδών των δημοτικών σχολείων.

Ο Χάρτης περιέχει επίσης τα συλλογικά διδάγματα και τις συστάσεις 
προς τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για αποτελεσματικές, 
δοκιμασμένες προσεγγίσεις που θα ενισχύσουν τα κίνητρα και 
τη συμμετοχή των κοριτσιών στα STEM. Αυτό περιλαμβάνει 
συγκεκριμένες δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης για τους 
εκπαιδευτικούς STEAM.

Πιο συγκεκριμένα, ο Χάρτης περιλαμβάνει κατευθυντήριες 
γραμμές για τις παιδαγωγικές μεθόδους σχετικά με τον τρόπο 
αποτελεσματικής μέτρησης της αλλαγής της συμπεριφοράς 
των μαθητών στα δημοτικά σχολεία, με ιδιαίτερη προσοχή στα 
κορίτσια, χρησιμοποιώντας τη δοκιμασμένη προσέγγιση του έργου 
για το STEAM. Έχει επίσης ενσωματωθεί μια έκθεση αντικτύπου που 
περιέχει την αξιολόγηση των μαθησιακών
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αποτελεσμάτων και τον μετρούμενο αντίκτυπο στις ομάδες-στόχους 
όσον αφορά την απόκτηση βασικών ικανοτήτων και γνώσεων στο 
STEAM.

Τα σχολεία Doğa συντόνισαν τη δημιουργία και την αναθεώρηση 
αυτού του Χάρτη, με την υποστήριξη εταίρων του έργου, 
εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών, επαγγελματιών του STEAM και άλλων 
ενδιαφερομένων από 6 χώρες, διασφαλίζοντας έτσι ότι το έγγραφο 
περιέχει μια ισχυρή ευρωπαϊκή διάσταση. Αυτό περιελάμβανε τη 
συλλογή ανατροφοδότησης μέσω συνεντεύξεων από την πιλοτική 
εφαρμογή της ψηφιακής εργαλειοθήκης των εκπαιδευτικών (IO3).

Ο Χάρτης στην τελική του μορφή θα παρουσιαστεί στις Ημέρες 
Επιστήμης στις οποίες θα συμμετάσχουν οι διευθυντές των σχολείων, 
οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές που συμμετείχαν στην πιλοτική 
εφαρμογή του Διαδικτυακού Εκπαιδευτικού Προγράμματος (IO2) 
και της Ψηφιακής Εργαλειοθήκης Εκπαιδευτικών (IO3). Ειδικότερα, 
ο παρών Χάρτης καλύπτει τις ακόλουθες ενότητες:

1. Υφιστάμενη κατάσταση της εκπαίδευσης STEAM στις χώρες 
εταίρους

2. Αποτελέσματα των συνεντεύξεων και  των ομάδων εστίασης

3. Βέλτιστες περιπτώσεις από τις χώρες εταίρους και πέραν αυτών

4. Συνοπτικές εκθέσεις από τα εργαλεία αξιολόγησης της BAM

4.1.	Πρώτη	και	δεύτερη	συνεδρία	ανταλλαγής	από	το	BAM
4.2.	Ημερολόγια	δασκάλων

5. Σύνοψη των εκδηλώσεων των ομάδων εστίασης που 
πραγματοποιήθηκαν με επαγγελματίες του STEAM, καλλιτέχνες και 
εκπαιδευτικούς

6. Περίληψη της έκθεσης επιπτώσεων

7. Συστάσεις για σχολεία, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες του STEAM 
και γονείς
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ΤΡΕΧΌΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΊΣ ΧΩΡΕΣ 
ΕΤΑΊΡΌΥΣ
Στην παρούσα ενότητα, εξηγείται συνοπτικά η τρέχουσα κατάσταση 
της εκπαίδευσης STEAM σε έξι χώρες-εταίρους. Τα δεδομένα 
περιλαμβάνουν τα εθνικά προγράμματα σπουδών STEM ή STEAM 
και τις τάξεις στις οποίες αναφέρονται, το κατά πόσον το εθνικό 
πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ορισμένα στοιχεία STEAM, 
μέτρα και έργα για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών 
στα STEAM, τις τρέχουσες διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην 
εκπαίδευση και παραδείγματα ενσωμάτωσης των τεχνών στα STEM 
(STEAM) σε έξι χώρες εταίρους.

Τα δεδομένα προετοιμάστηκαν στο πλαίσιο του πρώτου 
αποτελέσματος του έργου IN2STEAM, IO1-Report on the Value of 
STEAM in Girls’ Education, με τα αποτελέσματα της έρευνας που 
παρείχαν όλοι οι εταίροι ήταν έρευνα γραφείου σχετικά με το 
τοπικό πλαίσιο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της 
διαδικασίας παραγωγής του IO4-European Charter and Impact 
Report, τα δεδομένα αυτά επικαιροποιήθηκαν από τους εταίρους 
του έργου σε έξι χώρες και μοιράστηκαν με τα σχολεία Doğa για να 
λάβουν μέρος στον Χάρτη.

Τρέχουσα κατάσταση στην Κύπρο

Σε μια προσπάθεια ενσωμάτωσης πρακτικών STEM στα σχολεία 
της Κύπρου, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
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Νεολαίας υλοποίησε ένα εξωσχολικό πρόγραμμα για μαθητές της 
έκτης τάξης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την περίοδο 2019-
2020. Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι το πιλοτικό πρόγραμμα θα 
συνεχίσει να τρέχει και φέτος (2021-2022).

Η κυβέρνηση πρότεινε επίσης ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την 
ενθάρρυνση των πρακτικών STEM στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
(2020-2021)- ωστόσο, η παγκόσμια πανδημία επηρέασε την 
υλοποίησή του. Ειδικότερα, το πρόγραμμα πιστοποίησε τις ευκαιρίες 
μάθησης για τους μαθητές ώστε να τους βοηθήσει να αποκτήσουν 
βασικές δεξιότητες για τους πολίτες και τους επαγγελματίες του 
21ου αιώνα, όπως η δημιουργικότητα, η επίλυση προβλημάτων, η 
επικοινωνία και η ικανότητα σχεδιασμού και ανάλυσης.

Παρά την απουσία ενός δομημένου προγράμματος σπουδών STEM, 
οι επιστήμες, η τεχνολογία, η μηχανική, οι τέχνες και τα μαθηματικά 
διδάσκονται χωριστά, αλλά γίνονται άμεσες συνδέσεις σε όλα τα 
μαθήματα. Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο 
με την καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, αναγνωρίζοντας τη 
σημασία αυτών των δεξιοτήτων για τη διαμόρφωση μελλοντικών 
παγκόσμιων πολιτών (Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας της Κύπρου - MOECSY, 2016).

Από την πρώιμη παιδική ηλικία έως το λύκειο, τα προγράμματα 
σπουδών εστιάζουν στην επίλυση αυθεντικών προβλημάτων, στην 
κριτική σκέψη μέσω της αξιολόγησης πληροφοριών και ορισμένων 
καταστάσεων, στην εξερεύνηση νέων δημιουργικών μονοπατιών 
και στην ανταλλαγή και επικοινωνία ιδεών. Αξίζει επίσης να 
αναφερθεί ότι δίνεται μεγάλη προσοχή στο θέμα «Σχεδιασμός & 
Τεχνολογία - Ψηφιακές Τεχνολογίες’’ που προσφέρεται από την 
ανώτερη δημοτική εκπαίδευση και μετά ότι είναι σύμφωνο με την 
εκπαιδευτική τάση STEM που συνδυάζει θέματα από τους τομείς 
των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των 
Μαθηματικών (MOECSY, 2016).

Στο πλαίσιο του IO1 - Έκθεση σχετικά με την αξία του STEAM στην 
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εκπαίδευση των κοριτσιών, διαπιστώθηκαν διάφορα κενά, όπως η 
έλλειψη χρήσης της τεχνολογίας στηνεκπαίδευση σε σύγκριση με 
άλλες σύγχρονες βιομηχανίες (π.χ. ΜΜΕ, τράπεζες) και η ανάγκη 
καλλιέργειας δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων. Επίσης, η εθνική 
έκθεση επισημαίνει την υποεκπροσώπηση των κοριτσιών στα 
επαγγέλματα STEM, καθώς φαίνεται ότι μόνο το 3% των κοριτσιών 
σπουδάζουν πληροφορική, το 5% αυτών σπουδάζουν φυσικές 
επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική, το 5% σπουδάζουν μηχανική, 
ενώ το 15% σπουδάζει υγεία και πρόνοια.

Το Υπουργείο Παιδείας έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση 
της ισότητας των φύλων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 
Συνολικά, παρόλο που η πλειοψηφία των Κυπρίων μαθητών 
έχει θετική στάση απέναντι στις φυσικές επιστήμες, η Κύπρος 
καταγράφει από τις χαμηλότερες βαθμολογίες στις εξετάσεις PISA 
στις χώρες της ΕΕ.

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα

Το εθνικό πρόγραμμα σπουδών STEM ή STEAM προσφέρει 
περιστασιακά ένα εισαγωγικό μάθημα, αλλά μόνο στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, σύμφωνα με τα σχόλια που συγκεντρώθηκαν από τις 
ομάδες εστίασης. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένα από τα 
πιο συγκεντρωτικά στην Ευρώπη, όπου το Υπουργείο Παιδείας είναι 
υπεύθυνο για τη θέσπιση του σχολικού προγράμματος σπουδών, 
του ωρολογίου προγράμματος, της ανάθεσης και της κατανομής 
των εκπαιδευτικών και του λοιπού σχολικού προσωπικού. Αυτά 
τα βασικά στοιχεία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 
κατανέμονται σε ξεχωριστές μονάδες του Υπουργείου, με τις 
οποίες οι περιφέρειες, οι νομαρχίες, τα γραφεία και τα σχολεία 
αναπτύσσουν κάθετους διαύλους επικοινωνίας.

Με βάση την ικανότητα των εκπαιδευτικών, μπορεί να περιέχει 
συγκεκριμένα στοιχεία STEAM. Ωστόσο, η διαφορά στον τεχνικό 
εξοπλισμό ή στις σχολικές υποδομές μπορεί να διαδραματίσει 
ζωτικό ρόλο στην εφαρμογή των δραστηριοτήτων STEAM επί τόπου. 



Ως αποτέλεσμα, οι μέθοδοι εφαρμογής που υιοθετούνται από τα 
περιφερειακά σχολεία στην Ελλάδα θα διαφέρουν από εκείνες που 
λειτουργούν σε μεγαλύτερες πόλεις.

Υπάρχουν ορισμένες ενδεικτικές πρωτοβουλίες: «Η Ελληνική 
Εκπαιδευτική Εταιρεία STEM (Ε3 STEM)», «Code It Like a Girl», 
«STEAM Greece» και «MATAORA».

Το Ε3 STEM είναι μια κοινότητα καθηγητών πανεπιστημίου, 
εκπαιδευτικών και σχολικών συμβούλων που συνδυάζουν τη 
μεθοδολογία STEM με σύγχρονες θεωρίες μάθησης.

Το STEAM Greece διοργανώνει στις εγκαταστάσεις του εργαστήρια με 
συλλόγους γονέων και εκπαιδευτές των ενδιαφερόμενων σχολείων, 
υιοθετώντας διαθεματικές προσεγγίσεις ως εκπαιδευτικό μοντέλο, 
όπου διαφορετικές επιστήμες επαναπροσδιορίζονται εξίσου.

Τρέχουσα κατάσταση στην Ιταλία

Παρόλο που το ιταλικό σχολικό σύστημα δεν περιλαμβάνει 
συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών STEAM, το έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione» (Εθνικές 
ενδείξεις για το πρόγραμμα σπουδών στην προσχολική ηλικία 
και τον πρώτο κύκλο εκπαίδευσης) απαριθμεί όλες τις βασικές 
δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές στο τέλος κάθε 
εκπαιδευτικού κύκλου, με αναφορές στη διαθεματικότητα κατά την 
εκμάθηση αντικειμένων STEM και Τεχνών.

Το 1961, χάρη σε μια σημαντική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, οι 
μαθητές με απολυτήριο τεχνικού λυκείου είχαν για πρώτη φορά τη 
δυνατότητα να εγγραφούν σε μαθήματα STEM



στα πανεπιστήμια. Επιπλέον, το 2017 και το 2018, το ιταλικό 
Υπουργείο Παιδείας, μέσω των πρωτοβουλιών «Ο μήνας του STEM» 
και, «STEM: θηλυκός πληθυντικός», έδειξε την πρόθεσή του να 
ευαισθητοποιήσει τους νέους σχετικά με τη συμβολή που μπορεί 
να έχει ο καθένας στην πρόοδο του STEM, ανεξαρτήτως φύλου.

Σήμερα, οι προσεγγίσεις STEAM υιοθετούνται για να βοηθήσουν 
τους μαθητές να γίνουν δημιουργικοί και κριτικά σκεπτόμενοι στη 
ζωή τους. Το έργο «STEM*Lab Scoprire, Trasmettere, Emozionare, 
Motivare», το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Impresa 
sociale con i Bambini», επικεντρώνεται στη μεθοδολογία της 
μαστορέματος, η οποία προωθεί την εκμάθηση των θεμάτων STEM 
μεταξύ των παιδιών και των νέων μέσω της τόνωσης των δεξιοτήτων 
επίλυσης προβλημάτων και της προσέγγισης «learning by doing».

Τρέχουσα κατάσταση στην Πολωνία

Το σχολικό πρόγραμμα σπουδών στην Πολωνία έχει ως στόχο 
να προσελκύσει τους μαθητές να μάθουν για τον κόσμο, κάτι 
που αποτελεί απαραίτητο κίνητρο για να αναζητήσουν και να 
αυξήσουν τις γνώσεις τους στο μέλλον. Τα σχολεία στην Πολωνία 
επικεντρώνονται επίσης στη μετάδοση στάσεων ανοίγματος στον 
κόσμο ή προσωπικής και κοινωνικής ευθύνης. Τα σχολεία στην 
Πολωνία περιγράφουν πώς παρέχουν στους μαθητές πρόσβαση 
τόσο σε πηγές πληροφόρησης όσο και σε σύγχρονες τεχνολογίες.

Τα εθνικά προγράμματα σπουδών STEM ή STEAM στην Πολωνία 
αναπτύσσονται τόσο στα λύκεια όσο και στα δημοτικά σχολεία. 
Οι πόροι είναι μεγαλύτεροι σε ορισμένα σχολεία, όσον αφορά τον 
καλύτερο εξοπλισμό και τις αίθουσες διδασκαλίας. Ωστόσο, όλα 
τα μαθήματα είναι πολύ εκπαιδευτικά και παρέχουν πολλές νέες 
ευκαιρίες για τους μαθητές.

Ανάλογα με τον τόπο και το επίπεδο του σχολείου, τα περισσότερα 
στοιχεία του STEAM εισάγονται στην τάξη. Ορισμένα σχολεία 
δεν διαθέτουν τα εργαλεία σε υψηλό τεχνικό επίπεδο, αν και οι 



εκπαιδευτικοί που επιδεικνύουν την ικανότητα να σχεδιάζουν 
δημιουργικές μεθόδους είναι σε θέση να εφαρμόζουν καλά αυτά τα 
στοιχεία.

Στην Πολωνία, ο αριθμός τέτοιων πρωτοβουλιών αυξάνεται. 
Παραδείγματα είναι τα STEM PW, STEMKIT4Schools, ROBOSTEM και 
STEM+A Around us.

Το STEM PW είναι ένα πρόγραμμα που συνδέει τα λύκεια με τα 
πανεπιστήμια. Αυτό επιτρέπει στα σχολεία να έχουν πρόσβαση 
σε σύγχρονα εργαστήρια και να λαμβάνουν υποστήριξη από 
καθηγητές. Η εκπαίδευση STEM σε αυτό το πρόγραμμα συνδυάζει 
τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας με τη δημιουργική χρήση 
του STEM.

Το STEM+A AROUND US είναι ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται στα 
δημοτικά σχολεία. Στόχος του προγράμματος είναι να προσελκύσει 
το ενδιαφέρον των μαθητών για τις θετικές επιστήμες, τα μαθηματικά 
και τη μηχανική με την ενσωμάτωση των Τεχνών στο STEAM.

Τρέχουσα κατάσταση στην Πορτογαλία

Η πορτογαλική κυβέρνηση και οι ηγέτες της εκπαιδευτικής 
πολιτικής εργάζονται εδώ και πολλά χρόνια για την ενίσχυση της 
εκπαίδευσης στις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα 
μαθηματικά (STEM). Ο κύριος λόγος για τη στρατηγική αυτή είναι ότι 
οι δεξιότητες STEM είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της 
οικονομικής ανάπτυξης και την προώθηση της καινοτομίας. Είναι 
επίσης γνωστό ότι οι απόφοιτοι STEM έχουν υψηλότερα ποσοστά 
απασχολησιμότητας.
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Για να το επιτύχει αυτό, η κυβέρνηση επανασχεδίασε το πρόγραμμα 
σπουδών με τέτοιο τρόπο ώστε οι μαθητές να εκτίθενται στα 
μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία από 
το επίπεδο του δημοτικού σχολείου μέχρι την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Επιπλέον, η κυβέρνηση δημιούργησε επίσης κέντρα για 
τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας STEM, ώστε να αυξηθεί 
το ενδιαφέρον των ανθρώπων για την επιστήμη και την τεχνολογία. 
Για τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να μάθουν περισσότερα για την 
προσέγγιση STEAM και να την κατανοήσουν, πραγματοποιούνται 
συχνά εργαστήρια (Soyinka, 2019).

Πιο συγκεκριμένα, ο 1ος εκπαιδευτικός κύκλος (παιδιά ηλικίας 6 έως 
10 ετών) έχει σφαιρική προοπτική και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη 
βασικών ικανοτήτων στα μαθηματικά, την πορτογαλική γλώσσα, 
τη μελέτη του περιβάλλοντος και την επικοινωνία. Λειτουργεί σε 
καθεστώς πλήρους απασχόλησης, με 8 ώρες την ημέρα. Τα σχολεία 
παρέχουν περαιτέρω δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών, 
συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής εκμάθησης της αγγλικής 
γλώσσας, της υποστήριξης της μελέτης για όλους τους μαθητές, των 
φυσικών δραστηριοτήτων, της διδασκαλίας της μουσικής και άλλων 
καλλιτεχνικών εκφράσεων και των ξένων γλωσσών.

Προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την επίτευξη των 
προαναφερθέντων στόχων, το πορτογαλικό εκπαιδευτικό σύστημα 
έχει μέχρι στιγμής εφαρμόσει μια ευρεία εθνική παιδαγωγική 
μεταρρύθμιση σχετικά με το STEM, μέσω συμπράξεων σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, κάνοντας αποτελεσματική χρήση 
των εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Προκειμένου να διαδοθεί το STEM μεταξύ του νεότερου πληθυσμού 
και να προωθηθεί το STEM σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, η 
Πορτογαλία αποφάσισε να εργαστεί σε δύο σημαντικές πτυχές:

1. Η ανάπτυξη αποτελεσματικών και ελκυστικών προγραμμάτων 
σπουδών και μεθόδων διδασκαλίας STEM,



17

2. Βελτίωση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και της 
επαγγελματικής ανάπτυξης των STEM. Με τον τρόπο αυτό, η 
Πορτογαλία δημιούργησε εθνικά, περιφερειακά ή τοπικά κέντρα για 
τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας STEM και, ειδικότερα, 
για την αύξηση της δημοτικότητας και του ενδιαφέροντος για την 
επιστήμη και την τεχνολογία, το οποίο έχει επίσης προωθηθεί 
μέσω ειδικών εκστρατειών και διαγωνισμών.

Τα μέτρα που εφαρμόστηκαν αντιμετώπισαν τα εξής ζητήματα

1. Τυποποίηση των προγραμμάτων σπουδών STEM στην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (μεταρρύθμιση του 
προγράμματος σπουδών, εθνικό σχέδιο δράσης για τα μαθηματικά, 
τεχνολογικό σχέδιο),

2. Προμήθεια εξειδικευμένων εκπαιδευτικών με σπουδές STEM 
(τεχνολογικό σχέδιο, πειραματική διδασκαλία, Ciência Viva),

3. Προετοιμασία μαθητών και σπουδαστών για μεταδευτεροβάθμιες 
σπουδές STEM (Ciência Viva),

4. Παρακίνηση των μαθητών για STEM (Ciência Viva, τεχνολογικό 
σχέδιο, Ολυμπιάδες, εθνομαθηματικά, μαθηματικό σχέδιο),

5. Αύξηση του αριθμού των αποφοίτων στον τομέα STEM μέσω της 
ανάπτυξης επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής (βλ. τμήμα 2),

6. Βελτίωση της μαθηματικής και επιστημονικής αξιολόγησης 
(τεχνολογικό σχέδιο, μαθηματικό σχέδιο),

7. Προετοιμασία για το STEM (τεχνολογικό σχέδιο Ψηφιακό 
θεματολόγιο),

8. Προσαρμογή των αναγκών της αγοράς εργασίας.

Ως εκ τούτου, για να επιτύχει επιτυχή αποτελέσματα, η Πορτογαλία 
εφάρμοσε μια σειρά από εθνικά σχέδια δράσης, καθώς και μια 
μεταρρύθμιση του προγράμματος σπουδών και άλλες πρωτοβουλίες 
που αναλύονται παρακάτω.
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• Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Μαθηματικά
• Το εθνικό σχέδιο δράσης για την επιστήμη
• Διαγωνισμοί STEM
• Μεταρρύθμιση του προγράμματος σπουδών
• Τεχνολογικό σχέδιο

Στην ίδια γραμμή, μια βέλτιστη πρακτική τέθηκε σε εφαρμογή:

Η Ciência Viva (cienciaviva.pt, 2022) επικεντρώνεται στην προώθηση 
της επιστημονικής κουλτούρας στα σχολεία και στο ευρύ κοινό.

Τρέχουσα κατάσταση στην Τουρκία

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει εθνικό πρόγραμμα σπουδών 
STEM, στο Στρατηγικό Σχέδιο 2015-2019 καθορίστηκαν ορισμένοι 
στρατηγικοί στόχοι για την ενίσχυση της εκπαίδευσης STEM. Οι 
περισσότεροι από τους στόχους σχετίζονται με τα αποτελέσματα 
των μαθημάτων Τεχνολογίας και Σχεδιασμού για την 7η και 8η τάξη 
(Milli Eğitim Bakanlığı - MEB [MoNE] STEM Education Report, 2016). 
Επιπροσθέτως, τα αποτελέσματα των Επιστημών, της Τεχνολογίας, 
της Κοινωνίας και του Περιβάλλοντος (FTTÇ) καθορίστηκαν στα 
προγράμματα σπουδών φυσικών επιστημών και μαθηματικών της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάπτυξη 
επιστημονικά εγγράμματων ατόμων (MEB [MoNE] Talim ve Terbiye 
Kurulu Başkanlığı, 2013). Το 2018, το αναθεωρημένο πρόγραμμα 
σπουδών φυσικών επιστημών για την 5η, 6η, 7η και 8η τάξη 
στοχεύει στην παραγωγή «επιστήμης και επιχειρηματικότητας για 
εφαρμογές μηχανικής», με τον καθορισμό ενός προβλήματος ή μιας 
ανάγκης από την καθημερινή ζωή και την επινόηση ενός εργαλείου 
με την εξέταση των σχετικών πόρων, του χρόνου και του κόστους 
(MEB [MoNE], 2017).

http://www.cienciaviva.pt/home/
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Το έγγραφο που προτείνεται από το YEGITEK (Τμήμα Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας) καλύπτει πτυχές του STEAM. 
Οι συνιστώσες της μηχανικής και της τεχνολογίας καλύπτονται 
από την 4η τάξη και μετά (ηλικία 10 και 11 ετών). Στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων σπουδών STEM του προγράμματος MEB [ΥΠΕΠΘ], οι 
δεξιότητες που πρέπει να αναπτυχθούν σχετίζονται με δεξιότητες 
ζωής, όπως η αναλυτική σκέψη, η λήψη αποφάσεων, η δημιουργική 
σκέψη, η επιχειρηματικότητα, η επικοινωνία και η συνεργασία. 
Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία αναφορά στην ενσωμάτωση των Τεχνών 
στο STEM, παρόλο που το πρόγραμμα σπουδών για τις Τέχνες 
περιέχει αναφορές σε θέματα θετικών επιστημών. Παρόλο που δεν 
υπάρχει επίσημο πρόγραμμα σπουδών ή πρόγραμμα που να αφορά 
το φύλο και να εστιάζει στα κορίτσια στα STEM, υπάρχουν πολλές 
πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση των κοριτσιών να σπουδάσουν 
και να εργαστούν στα STEM.

Τον Απρίλιο του 2014, το Πανεπιστήμιο Aydin της Κωνσταντινούπολης 
ξεκίνησε ένα πρόγραμμα με τίτλο «STEM for Disadvantaged 
Students Especially Girls» (STEM για μειονεκτούντες φοιτητές, 
ιδίως κορίτσια), με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής σε STEM για 
φοιτητές από υποβαθμισμένο κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, με 
ιδιαίτερη έμφαση στα κορίτσια. Το έργο υποστηρίζει τους μαθητές 
στην ανάπτυξη των δεξιοτήτωνεπιστημονικής διαδικασίας, 
της δημιουργικότητας, της επίλυσης προβλημάτων και των 
δεξιοτήτων σκέψης ανώτερης τάξης- βοηθά επίσης τους μαθητές 
να διαμορφώσουν θετικές στάσεις απέναντι σε επαγγέλματα που 
σχετίζονται με το STEM (Istanbul Aydın University, 2016).

Στις 8th Μαρτίου 2017, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Πρεσβεία 
των ΗΠΑ στην Άγκυρα συνεργάστηκε με την Ένωση Επικοινωνίας 
και Έρευνας Flying Broom (FBCRA) για να διοργανώσει μια εκδήλωση 
με τίτλο «Girls can STEM». Στην εκδήλωση συγκεντρώθηκαν νεαρά 
κορίτσια και αγόρια για να μάθουν πώς να δημιουργούν και να 
επεξεργάζονται λήμματα στη Wikipedia (tr.usembassy.gov, 2017).

Μετά το 2017, με τις αλλαγές που έγιναν στο Πρόγραμμα Σπουδών 
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Φυσικών Επιστημών από το ΥΠΕΠΘ, προστέθηκαν κεφάλαια 
μηχανικής και σχεδιασμού στο πρόγραμμα σπουδών της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθιστώντας 
την επίδραση του προγράμματος STEM πιο εμφανή (MEB [ΥΠΕΠΘ], 
Πρόγραμμα διδασκαλίας Φυσικών Επιστημών, 2018). Το Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας oNE δημοσίευσε μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη 
που προωθεί εφαρμογές STEM για την προσχολική εκπαίδευση και 
τα ιδιωτικά ιδρύματα (MEB [MoNE] Özel Eğitim Kurumları Genel 
Müdürlüğü, 2019).

Η εκπαίδευση STEM οργανώνεται σε μια διεπιστημονική προσέγγιση 
με έργα κοινωνικής ευθύνης. Το έργο τυποποίησης της εκπαίδευσης 
STEM και κωδικοποίησης (SOSACT) έχει δρομολογηθεί για τον 
καθορισμό των προτύπων ποιότητας της εκπαίδευσης STEM και 
κωδικοποίησης στην Τουρκία και για την παροχή των σχετικών 
πληροφοριών στους εκπαιδευτικούς, υπό τον συντονισμό της 
Γενικής Διεύθυνσης Καινοτομίας και Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών 
του ΥΠΕΠΘ. Το έργο «Προστατεύω το περιβάλλον με την πράσινη 
χημεία» έχει ως στόχο να εξετάσει την ικανότητα των παιδιών 
προσχολικής ηλικίας να αναγνωρίζουν και να κατανοούν το 
περιβάλλον, αυξάνοντας έτσι την ευαισθητοποίησή τους σε σχετικά 
θέματα. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 5-6 ετών θα γνωρίσουν 
έτσι τα εργαλεία μέτρησης και αξιολόγησης μέσω των εφαρμογών 
πράσινης χημείας (Çabuk and Çabuk, 2017).
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ΒΕΛΤΊΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΊΚΕΣ ΤΌΥ STEAM ΣΤΊΣ 
ΧΩΡΕΣ- ΕΤΑΊΡΌΥΣ
Στην παρούσα ενότητα, εξηγούνται συνοπτικά οι βέλτιστες 
πρακτικές σε έξι χώρες- εταίρους στο πλαίσιο της διαθεματικής 
διδασκαλίας, της ενσωμάτωσης των τεχνών σε άλλα μαθήματα 
και της εστίασης στη συμμετοχή των κοριτσιών στην εκπαίδευση 
STEAM.

Εκτός από την παρουσίαση των πιο αντιπροσωπευτικών εθνικών 
οργανώσεων και ενώσεων που συμμετέχουν στην έρευνα για την 
εκπαίδευση STEAM και στις έξι χώρες- εταίρους στο πλαίσιο της 
έρευνας, οι εταίροι από έξι χώρες προσδιόρισαν τα δεδομένα 
λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες που καθορίζουν οι εν λόγω 
οργανώσεις, τις πρωτοβουλίες στις οποίες συμμετέχουν, καθώς και 
τη σκοπιμότητα και τη βιωσιμότητα των δράσεών τους.

Βέλτιστες πρακτικές του STEAM στην Κύπρο

Με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στον τομέα 
STEM, υλοποιείται σημαντικός αριθμός δράσεων σε εθνικό επίπεδο 
στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Το
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CARDET επέλεξε να συμμετάσχει σε έργα της ΕΕ που προωθούν 
την ενεργό συμμετοχή των νεαρών κοριτσιών στον τομέα STEM. 
Το πρόγραμμα Girls into Global STEM (2016-2019) είχε ως στόχο 
να αυξήσει το δυναμικό απασχόλησης όλων των νέων Ευρωπαίων, 
αλλά κυρίως των κοριτσιών, βελτιώνοντας το ενδιαφέρον τους 
και τη συμμετοχή τους στα μαθήματα STEM, συνδέοντας τα με μια 
ευρύτερη ευαισθητοποίηση σε παγκόσμια ζητήματα (Girls into 
Global STEM, 2016). Το έργο διευκόλυνε μεγάλο μέρος αυτού του 
έργου μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων και ιδιαίτερα 
μέσω της συνεργατικής συγγραφής ηλεκτρονικών βιβλίων. Το έργο 
RoboGirls (2020-2022) είναι ένα άλλο παράδειγμα που φιλοδοξεί 
να ενδυναμώσει και να ενθαρρύνει τα κορίτσια στα STEM μέσω 
της χρήσης της ρομποτικής και των ψηφιακών τεχνολογιών, ώστε 
να είναι σε θέση να ενεργούν και να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο 
στην ψηφιακή εποχή, επιτρέποντάς τους να εξετάσουν μια σχετική 
σταδιοδρομία στο μέλλον (RoboGirls, 2020). Το έργο υλοποίησε 
διεπιστημονικά βιωματικά εργαστήρια με μαθητές ηλικίας 8-12 
ετών, εστιάζοντας στην καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Οι 
μαθητές είχαν την ευκαιρία να εργαστούν με εργαλεία ρομποτικής 
και κωδικοποίησης, ενώ παράλληλα μάθαιναν επιστημονικές και 
μαθηματικές έννοιες.

Επιπλέον, μια πρόσφατη καμπάνια υπό την ηγεσία του Πανεπιστημίου 
Frederic, ενός ιδιωτικού ιδρύματος στην Κύπρο, με τίτλο «Προς 
όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια: Πανεπιστήμιο Frederick, n.d.» 
θα τεθεί σε εφαρμογή για να παρακινήσει περισσότερες γυναίκες 
να ακολουθήσουν μια επαγγελματική σταδιοδρομία STEM με 
την υποστήριξη της Επιτρόπου για την Ισότητα των Φύλων 
(Πανεπιστήμιο Frederick, n.d.). Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο 
Frederick προσφέρει υποτροφίες σε όλες τις γυναίκες υποψήφιες 
που υποβάλλουν αίτηση στα ακόλουθα προπτυχιακά προγράμματα 
σπουδών: Πληροφορική, Μηχανική Υπολογιστών, Μηχανολόγων 
Μηχανικών, Μηχανικών Αυτοκινήτων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Πολιτικών 
Μηχανικών. Οι υποτροφίες καλύπτουν το 50% των διδάκτρων και 
ισχύουν για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος, με δυνατότητα αυτόματης 



23

ανανέωσης βάσει της ακαδημαϊκής επίδοσης της φοιτήτριας στο 
πανεπιστήμιο.

Το έργο FeSTEM (2019-2022) που συντονίζεται από το Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου είχε ως στόχο την προώθηση μιας καινοτόμου 
μεθόδου και παιδαγωγικής που θα επιτρέπει στους φοιτητές 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να χρησιμοποιούν παραδοσιακά 
και υπολογιστικά πλούσια μέσα για τη δημιουργία ουσιαστικών 
εκθεμάτων που μπορούν να μοιραστούν και που θα λειτουργούν 
ως μοντέλα καθοδήγησης για να ενθαρρύνουν τα κορίτσια και 
τις γυναίκες να παραμείνουν ενεργά στο STEM (FeSTEM, 2019). Η 
δημιουργία ουσιαστικών, διαμοιραζόμενων εκθεμάτων στηρίζεται 
στην παραδοχή ότι η εμπλοκή των μαθητών ως επιστημόνων σε μια 
δημιουργική, πρακτική και παθιασμένη προσπάθεια τους επιτρέπει 
να πυροδοτήσουν το κίνητρό τους να παραμείνουν ενεργοί στο 
STEM, ένα κίνητρο που συχνά εξαλείφεται από εξωγενείς πτυχές, 
στόχους και προσδοκίες της εκπαίδευσης και του εργασιακού 
χώρου.

Οι διαθεματικές διδακτικές προσεγγίσεις, όπως η διερευνητική 
μάθηση και η μάθηση με βάση το πρόβλημα, είναι από τις πιο 
συνηθισμένες που εφαρμόζονται στα σχολεία της Κύπρου σε 
όλες τις βαθμίδες. Ειδικότερα, τα μαθήματα που βασίζονται 
σε πρακτικές εμπειρίες, όπως οι Φυσικές Επιστήμες, η Χημεία 
και η Φυσική, ακολουθούν την ερευνητική διαδικασία για την 
κατανόηση των φυσικών φαινομένων. Οι μαθητές διαμορφώνουν 
υποθέσεις, διεξάγουν πειράματα και εξάγουν συμπεράσματα με 
βάση τις παρατηρήσεις τους. Από την άλλη πλευρά, τα Μαθηματικά 
καθοδηγούνται από δηλώσεις προβλημάτων ως μάθηση βασισμένη 
σε προβλήματα. Οι μαθητές ασχολούνται με προβλήματα και 
καταστάσεις του πραγματικού κόσμου για να διδαχθούν βασικές 
μαθηματικές έννοιες. Ο σχεδιασμός και η τεχνολογία είναι το μάθημα 
που συνδυάζει το STEM με τις τέχνες. Οι μαθητές σχεδιάζουν, 
σχεδιάζουν και δημιουργούν προϊόντα που χρησιμοποιούν οι 
άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή.
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Βέλτιστες πρακτικές του STEAM στην Ελλάδα

Μεταξύ των καλών πρακτικών του STEAM στην Ελλάδα, η Four 
Elements αναφέρει τα ακόλουθα παραδείγματα βέλτιστων 
πρακτικών:

STEM STARS Ελλάδα

Ο Διαγωνισμός STEM STARS GREECE διοργανώθηκε για πρώτη 
φορά φέτος στην Ελλάδα, με σκοπό να υποστηρίξει, να αναδείξει 
και να επιβραβεύσει μαθήτριες ηλικίας 14-18 ετών, με ιδιαίτερη 
κλίση και ταλέντο στις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική ή τα 
μαθηματικά (STEM).

Διοργανώνεται από: SciCo, με την υποστήριξη της Πρεσβείας των 
ΗΠΑ στην Αθήνα και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η SciCo είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ως στόχο 
να επικοινωνεί επιστημονικά θέματα στο κοινό με καινοτόμα και 
διασκεδαστικά μέσα. Η SciCo ιδρύθηκε το 2008 και αποτελείται 
από επιστήμονες, ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες και 
ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την καθημερινή επιστήμη. Η 
SciCo λειτουργεί ως κοινωνική επιχείρηση. Χρηματοδοτείται από το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Πρεσβεία των ΗΠΑ 
στην Αθήνα. Τα ποσοστά συμμετοχής του διαγωνισμού δείχνουν 
ότι τα παιδιά έχουν ισχυρή κλίση προς τα STEM, ειδικά όταν αυτά 
περιλαμβάνουν παιχνιδοποίηση και διαγωνισμούς (scico.gr, 2022).

Οι στόχοι της πρωτοβουλίας είναι τα παιδιά να εμβαθύνουν σε ένα 
επιστημονικό πεδίο STEM της επιλογής τους, να βελτιώσουν τις 
δεξιότητες έρευνας, συνεργασίας, παρουσίασης και επικοινωνίας, 
να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση στην παρουσίαση των ευρημάτων 
τους στο κοινό, να γίνουν μέρος ενός δικτύου με άτομα με παρόμοια 
ερευνητικά ενδιαφέροντα, επιστήμονες και επαγγελματίες STEM.
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Για περισσότερες πληροφορίες: stemstarsgreece.athens-science-
festival.gr

@POSTASIS
Το έργο @postasis στοχεύει στην καλλιτεχνική εκπαίδευση 
σε πραγματικό χρόνο μέσω της ανάπτυξης μιας κατάλληλης 
πλατφόρμας που επιτρέπει: τη δημιουργία μαθημάτων σε 
πραγματικό χρόνο στον εικονικό και φυσικό χώρο, προσβάσιμα 
από διαφορετικούς συμμετέχοντες ταυτόχρονα (multi-user), και 
τη συνεργατική δημιουργία καλλιτεχνικών έργων, τόσο στον 
εικονικό όσο και στον φυσικό χώρο (π.χ. μια εικονική καλλιτεχνική 
έκθεση, μια εγκατάσταση Internet-of-Things), από διαφορετικούς 
συμμετέχοντες, την υποστήριξη εκδηλώσεων και δράσεων μεγάλης 
κλίμακας, γεωγραφικά διασκορπισμένων, που φέρνουν τις 
παραπάνω εμπειρίες στους ενδιαφερόμενους φορείς και το κοινό 
(π.χ. καλλιτεχνικά happenings, διακρατικά έργα και σεμινάρια, 
διεπιστημονικοί επιστημονικοί πειραματισμοί), την αρχειοθέτηση 
των αποκτηθέντων εμπειριών σε νέες μορφές εκπαιδευτικού υλικού 
(π.χ, e-books) (apostasis.eu, 2022).

Διοργάνωση: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Paris-8, 
Omega Technology, Argenia, MAD Emergent Art Centre (MAD) 
(apostasis.eu, 2022). Το έργο συντονίστηκε από τα Ιδρύματα 
Ανώτατης Εκπαίδευσης. Χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ και το Ίδρυμα 
Κρατικών Υποτροφιών.

Η περίπτωση αυτή αφορά ένα ευρωπαϊκό έργο το οποίο περιελάμβανε 
μεθόδους «παιχνιδοποίησης, ηλεκτρονικής μάθησης, σχεδιαστικής 
σκέψης, μάθησης βάσει σχεδίου και χρήσης τεχνολογιών στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η καλύτερη ενσωμάτωση των 
σύγχρονων τεχνολογιών στη σύγχρονη εκπαίδευση με τη χρήση 
«πλατφορμών για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ανοικτά μαθήματα, 
εικονικές πραγματικότητες και MOOCs» (apostasis.eu, 2022).

https://stemstarsgreece.athens-science-festival.gr/
https://stemstarsgreece.athens-science-festival.gr/
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Επειδή ο τομέας της εκπαίδευσης σε πραγματικό χρόνο που 
επιτρέπει πειράματα πολλαπλών χρηστών, την αρχειοθέτηση 
της κοινής εμπειρίας για την παραγωγή νέας γνώσης και την 
υποστήριξη φυσικά κατανεμημένων δράσεων στον εικονικό χώρο 
δεν έχει διερευνηθεί διεξοδικά, το έργο ξεκίνησε ως πρωτοβουλία 
μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (όπως σεμινάρια και 
εργαστήρια).

Για περισσότερες πληροφορίες: apostasis.eu/

CanSat
Ο εθνικός διαγωνισμός CanSat διοργανώθηκε από την Spin-Space 
Innovation και υποστηρίχθηκε από την ESA και το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο.

Για περισσότερες πληροφορίες: cansat.gr/

Εργαστήριο στην Tsalapata
Στόχος του εργαστηρίου είναι να βοηθήσει τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες να έρθουν σε επαφή με τις μικροσκοπικές μηχανές του 
Μουσείου Τσαλαπάτα, του Μουσείου Τεχνολογίας και Βιομηχανίας 
Βόλου που υποστηρίζεται από το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου 
Πειραιώς.

Για περισσότερες πληροφορίες: piop.gr/

Vodafone Generation Next
Το Vodafone Generation Next είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
ανάπτυξης δεξιοτήτων STEM για παιδιά σχετικά με τις νέες 
τεχνολογίες και την επιστήμη με ελεύθερη πρόσβαση για όλους. 
Το Ίδρυμα Vodafone προσφέρει μια νέα εκπαιδευτική εμπειρία και 
δίνει τη δυνατότητα στους «εξερευνητές του σήμερα» να χτίσουν 
την κοινωνία του αύριο που ονειρεύονται.
Για περισσότερες πληροφορίες: vodafonegenerationnext.gr/

http://apostasis.eu/
https://cansat.gr/
https://www.piop.gr/
https://www.vodafonegenerationnext.gr/


Η Ελληνική Εκπαιδευτική Εταιρεία STEM
Οι σκοποί και οι στόχοι του Ε3 STEM είναι: να παρέχει βέλτιστες 
διδακτικές και μαθησιακές πρακτικές και έννοιες για τη λειτουργική 
υλοποίηση διδακτικών μοντέλων STEM στην εκπαίδευση- να παρέχει 
εφαρμοσμένα διδακτικά έργα/διδακτικά σενάρια και δραστηριότητες 
του προγράμματος σπουδών- να παρέχει υλικό για την αποσαφήνιση 
των εννοιών «STEM στην εκπαίδευση» και «επιστημολογία STEM»- 
να προωθεί την εφαρμογή της «παιδαγωγικής της μηχανικής» στην 
εκπαίδευση που ενσωματώνεται στην εκπαίδευση STEM- να παρέχει 
καθοδήγηση μέσω της υποστήριξης εργαστηρίων βασισμένων 
σε STEM- να παρέχει καινοτόμες ιδέες για την εφαρμογή του 
«STEM στην εκπαίδευση» σε μοντέλα προγραμμάτων σπουδών, 
δημιουργία και διατήρηση μιας εθνικής επαγγελματικής ένωσης 
που θα εκπροσωπεί τους εκπαιδευτικούς στην εκπαίδευση STEM 
στην Ελλάδα- διατήρηση και παροχή αντιπροσωπευτικής εθνικής 
γνώμης για τις ενώσεις μέλη- παροχή ενός κοινού φόρουμ για 
τους εκπαιδευτικούς στην εκπαίδευση STEM σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο- συνεργασία με άλλες οργανώσεις και ενδιαφερόμενους 
φορείς σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο- διευκόλυνση και 
παροχή στρατηγικών για τη διάδοση της επιστημολογίας STEM 
και των πρακτικών για τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία 
σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.; παρέχει υποστήριξη στις 
ενώσεις μελών- οργανώνει και διεξάγει εργαστήρια, συνέδρια 
και σεμινάρια- συμμετέχει σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή έργα- 
δημοσιεύει δημοσιεύσεις με διεθνή προσανατολισμό- αυξάνει την 
ευαισθητοποίηση της κοινότητας σχετικά με την επιστημολογία 
STEM- παρέχει ένα αποθετήριο με δραστηριότητες μαθησιακού 
σχεδιασμού «STEM in Education».

Πόρος και δραστηριότητα: Η ιδιότητα του μέλους παρέχει πρόσβαση 
σε υλικό, κατάρτιση, συμβουλές και υποστήριξη. (Ε3STEM), μπορεί 
να υποστηρίξει και να εκπροσωπήσει όσους βρίσκονται στα 
ιδρυτικά χρόνια της καριέρας τους ως εκπαιδευτικοί και λειτουργεί 
παρέχοντας σεμινάρια και εργαστήρια σε μαθητές και σχολεία.
Για περισσότερες πληροφορίες: e3stem.edu.gr/

http://e3stem.edu.gr/
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Το Mathisi STEM Camp στη Σχολή Μωραΐτη
Η Πρωτοβουλία Mathisi είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός 
αφιερωμένος στην εισαγωγή καινοτόμων και αναγνωρισμένων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα με ανοιχτό και προσιτό 
κόστος. Υποστηρίζεται από ιδρύματα και ιδιώτες δωρητές. Για 
το καλοκαίρι του 2019, συνεργάστηκε με το MIT Jameel World 
Education Lab (J-WEL) για τη δημιουργία ενός υποστηριζόμενου 
από το MIT STEM Camp για πρώτη φορά στην Ελλάδα (και στην 
Ευρώπη) στη Σχολή Μωραΐτη στην Αθήνα. Αν και δεν μπορέσαμε να 
πραγματοποιήσουμε και να επεκτείνουμε την προγραμματισμένη 
κατασκήνωση για το 2020 λόγω του Covid-19, συνεχίζουμε το έργο 
μας για να επιστρέψουμε σύντομα με προσαρμοστικά προγράμματα.

Ομάδα-στόχος: Μαθητές προσχολικής ηλικίας (παιδιά ηλικίας 12 
έως 14/15 ετών).

Στόχος του είναι να παρέχει στους μαθητές της προ-γυμνασιακής 
ηλικίας τοπική και οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε προγράμματα 
διεθνώς αναγνωρισμένης αριστείας και συνάφειας, για την 
προώθηση ανεξάρτητων και περίεργων μαθητών, κριτικών και 
δημιουργικών στοχαστών και νέων ενηλίκων που επιλύουν 
προβλήματα. 

Το Mathisi Camp 2019 πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Μωραΐτη 
στην Αθήνα, με τη συμμετοχή 60 μαθητών από το 1st , το 2nd και 
το 3rd Γυμνάσιο, που προέρχονται από 20 διαφορετικά σχολεία. 
Το κόστος του προγράμματος για 2 εβδομάδες ήταν 650 ευρώ και 
σχεδόν το ένα τέταρτο των μαθητών έλαβε οικονομική υποστήριξη. 
Παρέχονταν λεωφορεία κατά μήκος των κύριων διαδρομών.

Για περισσότερες πληροφορίες: mathisi.org/

http://www.mathisi.org/
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CTY Greece - Κέντρο για ταλαντούχους νέους στο 
Κολλέγιο Ανατόλια
Η στρατηγική συμμαχία τριών οργανισμών με μακρά ιστορία στην 
εκπαίδευση και την κοινωνική δέσμευση κορυφώθηκε με το CTY 
Greece στο Anatolia College. Το Κολλέγιο Ανατόλια, το Πανεπιστήμιο 
Johns Hopkins στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος ενώθηκαν για να δημιουργήσουν ένα κέντρο που είναι 
μοναδικό στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (cty-greece.
gr, 2022).

Ομάδα-στόχος: Μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης.

Στόχος του προγράμματος είναι να οργανώσει καλοκαιρινές 
δραστηριότητες για τα παιδιά που πληρούν τις προϋποθέσεις, έτσι 
ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε απαιτητικές ακαδημαϊκές 
εργασίες, ενώ περιβάλλονται από συνομηλίκους που μοιράζονται 
τις εξαιρετικές δεξιότητες και τον ενθουσιασμό τους για μάθηση 
(cty-greece.gr, 2022).

Για περισσότερες πληροφορίες: cty-greece.gr/

Ορισμένα ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα στην Ελλάδα

Έξυπνος δάσκαλος μαθηματικών (SMART-MT)
Το έργο ενσωματώνει καινοτόμες μεθόδους ΤΠΕ στη μαθησιακή 
διαδικασία, καταφέρνοντας να τονώσει το ενδιαφέρον των μαθητών 
για τη διδασκαλία των μαθηματικών και να βελτιώσει τις επιδόσεις 
τους. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν ηλεκτρονικά εργαλεία για 
τη διδασκαλία των μαθηματικών καθώς και για την ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης των μαθητών.

Για περισσότερες πληροφορίες: smart.erasmus.site/en/

https://www.cty-greece.gr/
https://smart.erasmus.site/en/
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Σχέδιο CIRCLE
Μεταξύ άλλων, το έργο CIRCLE προώθησε την κοινωνική ένταξη 
των μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα, μέσω της ανάπτυξης 
καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων. Το έργο αυτό αποσκοπεί 
στην αύξηση της διάδοσης και της χρήσης σύγχρονων και 
αποτελεσματικών εργαλείων για την αξιολόγηση και την επικύρωση 
της προηγούμενης μάθησης των νεοαφιχθέντων μεταναστών/
προσφύγων μαθητών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Η συμμετοχή πολλών κοινωνικών φορέων, όπως το 
Κέντρο Οικογένειας και Παιδικής Μέριμνας από την Ελλάδα και 
το Ινστιτούτο Μετανάστευσης στη Γερμανία, οδήγησε όχι μόνο 
στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας μεταξύ των 
ευρωπαίων εταίρων, αλλά επηρέασε επίσης τη χάραξη πολιτικής και 
τα μέτρα που προορίζονται για την ένταξη των παιδιών μεταναστών 
στα εκπαιδευτικά συστήματα, καθώς και την υιοθέτηση καινοτόμων 
τεχνικών μάθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες: kmop.gr/

Βέλτιστες πρακτικές του STEAM στην Ιταλία

Μεταξύ των καλών πρακτικών του STEAM στην Ιταλία, η CESIE 
αναφέρει τα ακόλουθα παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών:

STEM*Lab - Scoprire, Trasmettere, Emozionare, Motivare
Ημερομηνία του έργου: 01/03/2019 - 28/02/2023

Το STEM*Lab είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από την Impresa 
Sociale con i Bambini, με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων και 
των προσδοκιών των παιδιών μέσω της απόκτησης γνωστικών και 
μη γνωστικών δεξιοτήτων.

Το έργο θέλει να προωθήσει ένα ανοιχτό σχολικό περιβάλλον με τη 
δημιουργία χώρων που ονομάζονται STEM*Labs, σχεδιασμένων για 
να πειραματιστούν με καινοτόμες μεθοδολογίες και πόρους για την 

https://www.kmop.gr/
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εκπαίδευση STEM στα σχολεία.

Οι περιοχές εταίροι είναι η Σικελία, η Καμπανία, η Λομβαρδία και το 
Πιεμόντε. Τα προβλεπόμενα αποτελέσματα του έργου είναι

• Ενεργοποίηση συμπληρωματικών υπηρεσιών εντός και εκτός των 
σχολείων μέσω

• της αναβάθμισης των σχολείων και των χώρων μάθησης
• Ενσωμάτωση και επέκταση της δικτύωσης μεταξύ των φορέων 

του εκπαιδευτικού συστήματος
• Ενίσχυση της εκπαιδευτικής κοινότητας
• Δημιουργία πρωτοτύπου και διάδοση ενός αναπαραγώγιμου 

μοντέλου STEM*Lab
• Δημιουργία εργαλειοθήκης “Πώς να δημιουργήσετε ένα 

εργαστήριο STEM*Lab».

Το έργο επικεντρώνεται στη μεθοδολογία της μαστορέματος, η 
οποία προωθεί την εκμάθηση των θεμάτων STEM μεταξύ των 
παιδιών και των νέων μέσω της τόνωσης των δεξιοτήτων επίλυσης 
προβλημάτων και ακολουθώντας τη φιλοσοφία της «μάθησης μέσω 
της πράξης».

Όλα αυτά τα μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσφέρουν 
και να εμπνεύσουν τα αποτελέσματα του IN2STEAM, ιδίως τα 
αποτελέσματα που σχετίζονται με την άμεση εμπλοκή των σχολείων, 
των δασκάλων και των εκπαιδευτικών στις δραστηριότητες του 
έργου με στόχο την προσέλκυση των νεαρών μαθητριών στα STEM, 
μέσω ελκυστικών μεθοδολογιών.

Η δημιουργία των STEMLabs ως πολυλειτουργικών χώρων ικανών 
να φιλοξενούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εργαστήρια και 
εκδηλώσεις στο πλαίσιο των έργων STEM*Lab μπορεί να εμπνεύσει 
τις δραστηριότητες του IN2STEAM που σχετίζονται με την εμπλοκή 
των μαθητών σε θέματα STEM μέσω δραστηριοτήτων, εργαστηρίων 
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και πειραματισμών σε διεπιστημονικά μονοπάτια που θα μπορούσαν 
να αυξήσουν το ενδιαφέρον των νέων μαθητών (ιδίως των νεαρών 
μαθητριών) για επιστημονικά θέματα.

Η κοινοπραξία αποτελείται από διάφορους επιστημονικούς 
εταίρους, σχολεία και ενώσεις, σε συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο 
Επιστήμης και Τεχνολογίας (MUST) που βρίσκεται στο Μιλάνο, το 
μεγαλύτερο επιστημονικό και τεχνολογικό μουσείο στην Ιταλία και 
ένα από τα τέσσερα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Μεταξύ των στόχων 
του MUST είναι να εκπαιδεύσει τις νέες γενιές στα STEM κάνοντας 
χρήση καινοτόμων μεθοδολογιών.
Για περισσότερες πληροφορίες: percorsiconibambini.it/stemlab/

IN2SAI Αύξηση της συμμετοχής των νέων γυναικών 
στις επιστημονικές σπουδές και στην αεροναυπηγική 
βιομηχανία
Το IN2SAI είναι ένα πρόγραμμα Erasmus (πρόγραμμα δια βίου 
μάθησης) που διήρκεσε από τον Οκτώβριο του 2013 έως τον 
Σεπτέμβριο του 2015. Το έργο ασχολήθηκε με τις προκλήσεις 
που συνδέονται με τη χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στην 
αεροναυπηγική βιομηχανία (AI) και στις θετικές σπουδές γενικότερα.

Με διάφορες δράσεις και δραστηριότητες, το έργο αποσκοπούσε 
στην αύξηση της συμμετοχής των φοιτητριών στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση σε επιστημονικά πεδία (ιδίως εκείνα που σχετίζονται 
με την αεροναυπηγική) και στη συμβολή στην ένταξή τους στην 
αεροναυπηγική βιομηχανία (ΑΙ).

Για την αύξηση του ενδιαφέροντος των φοιτητριών και των νέων 
γυναικών για επιστημονικές σπουδές και σταδιοδρομία στον τομέα 
της ΤΝ, το έργο είχε τα ακόλουθα αποτελέσματα:

A. Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης - έρευνα γραφείου και 
ηλεκτρονική έρευνα σε κάθε χώρα εταίρο για την περιγραφή 
της τρέχουσας κατάστασης της συμμετοχής των γυναικών στις 

https://percorsiconibambini.it/stemlab/
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επιστημονικές σπουδές και στην αεροναυπηγική βιομηχανία (ΑΙ).

B. Bridging Women, Science & Industry - Διοργάνωση τεχνολογικών 
κλινικών, εκπαιδευτικών εκδρομών και ανάλυση ειδικών 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αύξηση του ενδιαφέροντος 
των νέων γυναικών για επιστημονικά μαθήματα και σταδιοδρομία 
στον τομέα της ΤΝ.

C. Κοινοτική προβολή - Προσδιορισμός περιπτωσιολογικών μελετών 
και διοργάνωση ανοικτών ημερών για την ευαισθητοποίηση της 
κοινότητας σχετικά με τις ευκαιρίες συμμετοχής των γυναικών στις 
επιστημονικές μελέτες και την ΤΝ.

Το έργο IN2SAI θέλησε να ενισχύσει την ελκυστικότητα των 
επιστημονικών σπουδών και της σταδιοδρομίας στον τομέα της ΤΝ 
μεταξύ του γυναικείου πληθυσμού, ενθαρρύνοντας την ισορροπία 
μεταξύ των φύλων σε τομείς όπου οι γυναίκες εξακολουθούν να 
υποεκπροσωπούνται: τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες 
μπορούν να ληφθούν ως παραδείγματα καλών πρακτικών για να 
εμπνεύσουν τις δράσεις στο πλαίσιο του έργου IN2STEAM.

Για περισσότερες πληροφορίες: in2sai.eu

Ρομποτική vs Bullying
Το Robotics Versus Bullying είναι ένα ευρωπαϊκό έργο KA3 για την 
πρόληψη του εκφοβισμού στα σχολεία με τη χρήση της ρομποτικής. 
Το έργο υλοποιήθηκε σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της Ιταλίας με τη συνεργασία της 

Clementoni, μιας ιταλικής εταιρείας που ειδικεύεται στη δημιουργία 
παιχνιδιών για παιδιά ηλικίας από 0 μηνών έως 12 ετών και άνω, με 
έμφαση στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών παιχνιδιών.

Μαθητές από σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης συνεργάστηκαν στην τάξη προετοιμάζοντας εργασίες 
που αναδείκνυαν τη σοβαρότητα του εκφοβισμού και προωθούσαν 
την ευαισθητοποίηση σχετικά με ορισμένες συμπεριφορές. Στόχος 

http://www.in2sai.eu/
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του προγράμματος ήταν η καλλιέργεια ανοιχτών και συνεργατικών 
σχέσεων, που κατέστη δυνατή με την πρόσκληση των μαθητών να 
εργαστούν σε ένα κοινό έργο.

Η ρομποτική μπορεί να είναι ένα εργαλείο που ενισχύει τις σχέσεις 
μέσα σε μια ομάδα μαθητών. Η χρήση της ρομποτικής διευκολύνει 
τη μάθηση, την κοινωνικοποίηση, το μοίρασμα στην παρουσία και 
στο διαδίκτυο και την ομαδική εργασία: μια πραγματική ευκαιρία 
για τους μαθητές να μοιραστούν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, 
μια στιγμή για προβληματισμό σχετικά με το θέμα του εκφοβισμού.

Ως εκ τούτου, η ιδέα αυτή αποτέλεσε τον κύριο πυλώνα των 
δραστηριοτήτων του προγράμματος, οι οποίες βοήθησαν τους 
νέους μαθητές να αναπτύξουν περισσότερες κοινωνικές δεξιότητες 
που σχετίζονται με τη συνεργασία, την ενσυναίσθηση και τον 
σεβασμό.
Η ομαδική εργασία στην τάξη ενίσχυσε το αίσθημα του ανήκειν και 
μείωσε τον κίνδυνο συμπεριφορών υπεκφυγής που εκπαιδεύουν 
τους μαθητές για θετικές και εποικοδομητικές σχέσεις.

Επιπλέον, το έργο παρείχε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο που 
απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης σχετικά με το θέμα «ρομποτική κατά του εκφοβισμού» 
με τίτλο «Οι δρόμοι των νταήδων», με τη συμμετοχή ψυχολόγων, 
παιδαγωγών, μαθητών και εκπαιδευτικών που συνεργάστηκαν για 
να δομήσουν δραστηριότητες για την πρόληψη του εκφοβισμού 
στα σχολεία.

Για περισσότερες πληροφορίες: roboticavsbullismo.net

Βέλτιστες πρακτικές του STEAM στην Πολωνία

Στην Πολωνία, παρά την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος σπουδών, προσαρμοσμένου στις ανάγκες του 
21ου αιώνα, το λεγόμενο παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας 
εξακολουθεί να αποτελεί την κυρίαρχη προσέγγιση στα σχολεία. 

http://www.roboticavsbullismo.net/
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Για το λόγο αυτό, το έργο του Εθνικού Εκπαιδευτικού Δικτύου 
υποστηρίζει τα πολωνικά σχολεία στη διαδικασία ψηφιοποίησης 
και τους επιτρέπει να βελτιώσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης. 
Το έργο αυτό αποσκοπεί στη σύνδεση όλων των σχολείων της 
χώρας με συνδέσεις Wi-Fi με ταχύτητα τουλάχιστον 100Mb/sec, 
ενώ παράλληλα εγγυάται την ασφάλεια του δικτύου. Επιπλέον, το 
OSE (Πολωνικό Εθνικό Εκπαιδευτικό Δίκτυο) θα παρέχει πρόσβαση 
σε δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή (e-materials), 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής έτοιμων σεναρίων μαθημάτων 
με τη χρήση της τεχνολογίας.

Στην ίδια κατεύθυνση, στην Πολωνία υλοποιούνται προγράμματα 
της ΕΕ για το STEM, που περιλαμβάνουν δραστηριότητες για 
δημοτικά σχολεία και πανεπιστήμια, όπως ανέφερε η Danmar 
Computers:

STEM PW
Το έργο οργανώθηκε από τη Σχολή Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας 
Πληροφοριών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας. 
Στόχος του ήταν η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, η 
ευαισθητοποίηση για το STEM και η προώθηση της εκπαίδευσης.

STEMKIT4Schools
Το έργο απευθύνεται σε ειδικούς που εργάζονται με παιδιά ηλικίας 
8- 13 ετών, σε συλλόγους και οργανώσεις για παιδιά/γονείς, σε 
φορείς λήψης αποφάσεων και εκπαιδευτικούς φορείς, καθώς και σε 
άλλους συναφείς φορείς.

ROBOSTEM
Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ανοικτών εκπαιδευτικών 
ψηφιακών πόρων και εργαλείων. Στόχος του είναι να παρέχει 
πόρους για το αναλυτικό πρόγραμμα που βασίζονται στη χρήση 
δεξιοτήτων STEM και να εξοικειώσει τους μαθητές με τις νέες 
τεχνολογίες και τις συσκευές των μικροελεγκτών.
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STEM+A γύρω μας
Το έργο στοχεύει να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών για 
τις θετικές επιστήμες, τα μαθηματικά και τη μηχανική.

Βέλτιστες πρακτικές του STEAM στην Πορτογαλία

Μεταξύ των βέλτιστων πρακτικών STEAM στην Πορτογαλία, είναι το 
pinSteam και το Scientific World-Mundo Científico.

pinSteam
Για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη γνώσεων σχετικά με τη Διανοητική 
Ιδιοκτησία (ΔΙ), η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αναποτελεσματική 
εφαρμογή της ΔΙ στον κόσμο των εφευρέσεων, το έργο IPinSTEAM 
στοχεύει στην προώθηση στρατηγικών ΔΙ στα σχολεία και πιο 
συγκεκριμένα στην εκπαίδευση STEAM υπό το πρίσμα της 
αντιμετώπισης αυτού του ζητήματος από τις ρίζες του. Για τη 
δημιουργία ευαισθητοποίησης σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία 
σε όλα τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα, το έργο θα αναπτύξει 
ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πακέτο με χρήση ΤΠΕ που θα εστιάζει 
στις ανάγκες των εκπαιδευτικών STEAM της Κ-12.

Για το σκοπό αυτό, το έργο θα αναπτύξει και θα επικυρώσει 
εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένο στις πραγματικές ανάγκες των 
εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των τμημάτων 
STEM, ώστε να δοθεί μορφή στην ενσωμάτωση των εννοιών της ΟΠ 
στα προγράμματα σπουδών STEAM.

Ιστοσελίδα: ipinsteam.eu/

Επιστημονικός Κόσμος-Mundo Científico
Mundo Científico είναι η Εκπαίδευση και η Επιστημονική Διάδοση, 
εργαζόμενοι γύρω από πρακτικές και πειραματικές μεθοδολογίες, 
σε εργαστηριακό πλαίσιο και σε πλαίσιο πεδίου. Αναπτύσσει 

https://ipinsteam.eu/
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προγράμματα και έργα με διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς σε πλαίσια τυπικής μάθησης, όπως σχολεία και κολέγια, 
και σε πλαίσια άτυπης μάθησης, αρθρώνοντας τις προσπάθειες 
με τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες μουσείων, ιδρυμάτων, δήμων και 
ερευνητικών κέντρων.

Η παιδική ηλικία είναι μια περίοδος ψυχογνωστικής ανάπτυξης 
που παρουσιάζει μοναδικά χαρακτηριστικά για την εισαγωγή στη 
διδασκαλία και τη μάθηση των Φυσικών Επιστημών. Η ανάγκη 
για αμφισβήτηση, η δημιουργικότητα και η πλαστικότητα μιας 
ακόμα εξελισσόμενης διαδικασίας ωρίμανσης των γνωστικών 
δομών οδηγούν στη μάθηση μέσω της πρακτικής, σε μια διαρκή 
αλληλεπίδραση μεταξύ Ενηλίκου/Παιδιού και Παιδιού/Παιδιού.

Σε συνδυασμό με τις κατευθυντήριες γραμμές του προγράμματος 
σπουδών για την προσχολική εκπαίδευση στον τομέα των Φυσικών 
Επιστημών, το Mundo Científico προτείνει  δραστηριότητες  που  
προκαλούν  την  περιέργεια  και  τη  διάθεση  για πειραματισμό. Με 
αυτόν τον τρόπο προωθείται η ανάπτυξη του λογικού συλλογισμού 
στα παιδιά, καθιστώντας τα πιο ανεξάρτητα και υπεύθυνα στις 
καθημερινές τους ενέργειες. στο τέλος κάθε συνεδρίας, κάθε μαθητής 
παίρνει μαζί του το προϊόν της εργασίας του, για να εξερευνήσει στο 
σπίτι, με τους γονείς και την οικογένειά του, το σύνολο των εννοιών 
και της μάθησης που απέκτησε.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Mundo Científico αναπτύσσονται 
σε σχολεία, κολέγια, νηπιαγωγεία και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
σε συνδυασμό με το πρόγραμμα σπουδών. Τα Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα αναπτύσσονται επίσης σε πλαίσια μη τυπικής 
μάθησης, όπως πάρκα και κήπους, παραλίες και άλλους χώρους 
αφιερωμένους στην εκπαίδευση, όπως μουσεία, ιδρύματα, δήμους, 
εταιρείες και ερευνητικά κέντρα.

Η Mundo Científico αποτελείται από μια διεπιστημονική ομάδα 
περιβαλλοντικών βιολόγων και μηχανικών - καθώς και από μια ομάδα 
συνεργατών, κυρίως ερευνητών σε διάφορους επιστημονικούς 
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τομείς.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Mundo Científico αναπτύσσονται 
σε σχολεία, κολέγια, νηπιαγωγεία και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
σε συνδυασμό με το πρόγραμμα σπουδών. Τα Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα αναπτύσσονται επίσης σε πλαίσια μη τυπικής 
μάθησης, όπως πάρκα και κήπους, παραλίες και άλλους χώρους 
αφιερωμένους στην εκπαίδευση, όπως μουσεία, ιδρύματα, δήμους, 
εταιρείες και ερευνητικά κέντρα.

Οι δραστηριότητες για ομάδες με ειδικές ανάγκες στοχεύουν στην 
αφύπνιση σχεσιακών στάσεων, στην ανάπτυξη της αυτονομίας 
και της ικανότητας υλοποίησης, σε στενή συνεργασία μεταξύ του 
επιτηρητή και των τεχνικών/μελών της οικογένειας που συνοδεύουν 
την ομάδα. Οι προτάσεις προσαρμόζονται στα χαρακτηριστικά των 
ομάδων, εστιάζοντας στην επαφή με τα υλικά, τις τεχνικές και τις 
διαδικασίες, επιτρέποντας τη σταδιακή εξέλιξη προς την εκτέλεση 
πειραμάτων σε ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον. Περισσότερο 
από τη δημιουργία διαφορετικών θεμάτων και δραστηριοτήτων, 
επιδιώκεται η προσαρμογή των στρατηγικών για την ένταξη των 
θεμάτων της Επιστήμης και της Τεχνολογίας του σύγχρονου κόσμου 
στις συνεδρίες με τους συμμετέχοντες.

Οι δραστηριότητες που αναπτύσσει η Mundo Científico 
αναπτύσσονται σε μια ατμόσφαιρα αγάπης, λειτουργώντας με 
διαλογικό τρόπο με τις εννοιολογικές, κινητικές και συναισθηματικές 
συνιστώσες.

Ιστοσελίδα: mundocientifico.weebly.com

Βέλτιστες πρακτικές του STEAM στην Τουρκία

Υπάρχουν ορισμένες κατατοπιστικές εκθέσεις για την εκπαίδευση 
STEM στην Τουρκία που δημοσιεύονται από ερευνητικούς 
οργανισμούς, πανεπιστήμια και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας. 
Ορισμένα αποτελέσματα περιλαμβάνουν προγράμματα 

http://mundocientifico.weebly.com/
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επαγγελματικής ανάπτυξης για ηγέτες STEM, κιτ STEM, ανάπτυξη 
πρώιμων προγραμμάτων σπουδών STEM, υποστήριξη κέντρων 
STEM και ένα πρόγραμμα για αναδυόμενους εκπαιδευτικούς STEM.

Το έργο HAREZMİ, ένα εκπαιδευτικό μοντέλο που επαναπροσδιορίζει 
τη διεπιστημονική προσέγγιση ενσωματώνοντας τη διδασκαλία 
της πληροφορικής με τις κοινωνικές επιστήμες, εφαρμόστηκε 
από τη Διεύθυνση Εθνικής Εκπαίδευσης της Κωνσταντινούπολης 
σε πιλοτικά σχολεία διαφορετικών επιπέδων και τύπων κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Μεταξύ 2019 και 2020, εφαρμόστηκε 
σε 439 σχολεία σε 39 περιοχές της Κωνσταντινούπολης, με περίπου 
10.000 μαθητές και 1.863 εκπαιδευτικούς πρακτικής εξάσκησης. 
Επιπλέον, οργανώθηκαν 33 επιμορφωτικά σεμινάρια για 810 
εκπαιδευτικούς σε 27 επαρχίες (IPDNE, 2019).

Το Πανεπιστήμιο Hacettepe ίδρυσε το Εργαστήριο STEM & Maker το 
2009 για να υποστηρίξει τις πρακτικές STEM στην Τουρκία, να αυξήσει 
την έρευνα καθώς και την τεχνολογική και επιστημονική δυναμική 
της χώρας και να συμβάλει στη συνεχή ανάπτυξη των κοινωνικών 
και οικονομικών πτυχών. Οι μελέτες τους συνεχίζονται με τα έργα 
The Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science (SAILS) 
και Mathematics and Science for Life (MASCIL) (STEM LAB, 2017). 
Το BİLTEMM (Κέντρο Εφαρμογών και Έρευνας για την Εκπαίδευση 
στις Επιστήμες, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά), 
το οποίο ιδρύθηκε από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο Μέσης Ανατολής 
(METU), προσφέρει εργαστήρια, έργα και κατάρτιση στους τομείς 
STEM σε σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Ο βραβευμένος με Νόμπελ καθηγητής Aziz Sancar ήταν ο κύριος 
συντελεστής του προγράμματος «Girls in STEM Project», το οποίο 
μοιράστηκε το κοινό όραμα του INTED (Ινστιτούτο Τεχνολογίας, 
Οικονομίας και Διπλωματίας) σχετικά με τις υφιστάμενες 
διασυνδέσεις μεταξύ της εκπαίδευσης, της οικονομίας, των 
διεθνών σχέσεων και της διπλωματίας. Το έργο αυτό αποσκοπεί 
στην τόνωση της περιέργειας των κοριτσιών για το STEM σε νεαρή 
ηλικία, μέσω της ευαισθητοποίησης για τον παγκόσμιο πολιτισμό 
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και την επιστήμη. Στο πλαίσιο του έργου, τα κορίτσια ανακαλύπτουν 
τόσο την εκπαίδευση STEM όσο και την προδιάθεσή τους για 
επιστημονικές δεξιότητες μαζί με συνομηλίκους τους που ζουν σε 
άλλες χώρες (GIS Project).

Το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης λειτουργεί 
το Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Γυναικών στις Επιστήμες, τη 
Μηχανική και την Τεχνολογία. Το 2018 φιλοξένησε ένα εργαστήριο 
με θέμα «Πώς μπορούμε να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες 
στην επιχειρηματικότητα STEM;», σε συνεργασία με το Κέντρο 
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας της Κωνσταντινούπολης. 
Ακολούθησε ένα δεύτερο εργαστήριο το 2019: «Πώς μπορούμε να 
ενισχύσουμε τις γυναίκες στην επιχειρηματικότητα STEM».

Το Βρετανικό Συμβούλιο διεξήγαγε διαγωνισμό για μαθητές που 
σκέφτονταν να σταδιοδρομήσουν στον τομέα STEM. Επίσης, ξεκίνησε 
τη σειρά «Science for All Talks» το 2016. Γυναίκες επιστήμονες 
γνωστές για το έργο τους στον τομέα STEM ευαισθητοποιήθηκαν 
και βοήθησαν να εμπνεύσουν τους νέους με τις εμπειρίες και τα 
έργα τους (britishcouncil.org.tr).

Στις 8 Μαρτίου 2017, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Πρεσβεία 
των ΗΠΑ στην Άγκυρα συνεργάστηκε με την Ένωση Επικοινωνίας και 
Έρευνας Flying Broom (FBCRA) για τη διοργάνωση της εκδήλωσης 
«Girls can STEM». Στην εκδήλωση συγκεντρώθηκαν νεαρά κορίτσια 
και αγόρια για να μάθουν πώς να δημιουργούν και να επεξεργάζονται 
λήμματα στη Wikipedia (usembassy.gov).

http://www.britishcouncil.org.tr/
http://www.usembassy.gov/
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ΑΠΌΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΊΣ ΌΜΑΔΕΣ 
ΕΣΤΊΑΣΗΣ
Στην παρούσα ενότητα, παρουσιάζεται συνοπτικά η έρευνα των 
εταίρων του IN2STEAM, η οποία επικεντρώνεται στην ποιοτική 
μεθοδολογία που υιοθέτησε κάθε εταίρος σε κάθε εθνικό πλαίσιο 
σε έξι χώρες εταίρους. Για το σκοπό αυτό, οι εταίροι σε έξι χώρες 
πραγματοποίησαν συνεντεύξεις ομάδων εστίασης πρόσωπο με 
πρόσωπο και σε απευθείας σύνδεση (λόγω του καθεστώτος Covid-19) 
με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
γυναικών επαγγελματιών σε τομείς STEM, επαγγελματιών της 
τέχνης και του σχεδιασμού και γονέων μαθητών πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης.

Στις συνεντεύξεις των ομάδων εστίασης, οι συμμετέχοντες 
μοιράστηκαν τις απόψεις και τις προτάσεις τους σχετικά με 
τις ανάγκες και τις προκλήσεις των εκπαιδευτικών και των 
επαγγελματιών STEAM, καθώς και τις προκλήσεις και τις στρατηγικές 
που εφαρμόζονται για την αύξηση της συμμετοχής των κοριτσιών 
στην εκπαίδευση STEAM. Τα δεδομένα των 91 συμμετεχόντων από 
έξι χώρες συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν από τους εταίρους στις 
έξι χώρες στο πλαίσιο της έκθεσης IN2STEAM IO1 για την αξία του 
STEAM στην εκπαίδευση των κοριτσιών και παρουσιάζονται στην 
παρούσα ενότητα ως σύντομη περίληψη των αποτελεσμάτων.

Το προφίλ του συνόλου των συμμετεχόντων από όλους τους 
εταίρους συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα και στα γραφήματα.
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Πίνακας1: Προφίλ των συμμετεχόντων στις συνεντεύξεις των ομάδων 
εστίασης

Αριθμός 

συμμετεχόντων 1st Ομάδα εστίασης 2nd Ομάδα εστίασης Συνέντευξη

Γονείς 12 11 22

Εκπαιδευτικοί 30 12 49

Γυναίκες 
επαγγελματίες STEM

7 3 12

Σχεδιαστές τέχνης 9 5 8

Σύνολο 58 31 91

Πηγή: IN2STEAM IO1 Έκθεση για την αξία του STEAM στην εκπαίδευση των 
κοριτσιών

Εικόνα 1: Προφίλ των συμμετεχόντων στις συνεντεύξεις των ομάδων 
εστίασης

Πηγή: IN2STEAM IO1 Έκθεση για την αξία του STEAM στην εκπαίδευση των 
κοριτσιών
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Αποτελέσματα από τις ομάδες εστίασης στην Κύπρο

Όσον αφορά τις ανάγκες και τις προκλήσεις τους, οι εκπαιδευτικοί 
και οι επαγγελματίες του STEAM ανέφεραν τη σημασία της 
δρομολόγησης ενός ολιστικού προγράμματος κατάρτισης που θα 
εστιάζει σε παιδαγωγικές και τεχνικές πτυχές και θα παρέχει την 
ευκαιρία να μάθουν μέσα από ένα έργο που συνδυάζει Επιστήμη-
Τεχνολογία-Μηχανική- Καλλιτεχνία-Μαθηματικά. Στο πλαίσιο αυτό, 
θα ξεδιπλωθούν ευκαιρίες για συνέργειες μεταξύ των εκπαιδευτικών 
διαφορετικών ειδικοτήτων εντός του σχολείου. Επίσης, τα 
μικρότερα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν 
ως εργαλείο για την εκπαίδευση επιπλέον ατόμων. Δήλωσαν ότι 
μαζί με το υλικό, χρειάζονται υποστήριξη για την πιλοτική δοκιμή 
όλων των νέων μεθόδων/προσεγγίσεων και την ενσωμάτωση της 
τεχνολογίας στην τάξη. Είναι επίσης επείγον να αποσαφηνιστούν οι 
μέθοδοι αξιολόγησης για συγκεκριμένα μαθήματα και συγκεκριμένα 
μαθησιακά αποτελέσματα. Μεταξύ άλλων προκλήσεων είναι η 
παροχή εξοπλισμού ανάλογα με την ηλικία των μαθητών, καθώς επί 
του παρόντος, τα σχολεία δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένα.

Όσον αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η προσέλκυση των 
κοριτσιών στα STEM, ορισμένοι συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι το 
φύλο δεν έχει καμία σχέση με την επιλογή των φοιτητών και ότι 
υπάρχει μια αλλαγή στην κοινωνία και ότι πολλά κορίτσια επιλέγουν 
να σπουδάσουν σε προγράμματα που παλαιότερα ήταν κυρίως 
ανδροκρατούμενα. Σύμφωνα με αυτές, το σύστημα δίνει στα κορίτσια 
ίσες ευκαιρίες να επιλέξουν πρακτικά μαθήματα και δήλωσαν ότι τα 
κορίτσια δεν αποθαρρύνονται από το να ασχοληθούν με το STEM. 
Αντίθετα, άλλοι συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι το ενδιαφέρον 
των κοριτσιών για την εκπαίδευση STEM είναι περιορισμένο και 
πιστεύουν ότι υπάρχουν στερεότυπα στα σχολεία. Όσον αφορά τη 
διδασκαλία STEM στα κορίτσια, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι δεν 
βλέπουν καμία διαφορά μεταξύ του τρόπου με τον οποίο οι Φυσικές 
Επιστήμες και τα Μαθηματικά αντιμετωπίζουν τα δύο φύλα, εκτός 
από την αντίληψη ορισμένων μαθητών σε αυτά τα μαθήματα και 
προσπαθούν να μην κάνουν διάκριση μεταξύ των δύο φύλων. 
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Δήλωσαν επίσης ότι βλέπουν μεγάλο ενδιαφέρον από τα κορίτσια 
τόσο για τα Μαθηματικά όσο και για τις Φυσικές Επιστήμες και ότι 
τολμούν να πειραματιστούν με υλικά και εργαλεία.

Όσον αφορά τις στρατηγικές που αναπτύχθηκαν για την αύξηση 
της συμμετοχής των κοριτσιών στο STEAM, οι εκπαιδευτικοί 
υποστήριξαν την ιδέα ότι η χρήση τεχνολογικών εργαλείων (π.χ. 
ρομπότ μελισσών) στην τάξη θα μπορούσε να είναι το πιο ελκυστικό 
παράδειγμα για τα κορίτσια. Άλλοι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι δεν 
χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση στη διδασκαλία του STEM 
και δεν ακολουθούν μια συγκεκριμένη μεθοδολογία για τα κορίτσια 
και τα αγόρια παρά επικεντρώνονται στην αυθεντική μάθηση 
(π.χ. μαθήματα βασισμένα σε έργα και πρακτικά μαθήματα). Η 
απασχόληση διαφορετικών προσεγγίσεων εξαρτάται από την ηλικία 
και τα χαρακτηριστικά των μαθητών. Ως εκ τούτου, η παροχή ίσων 
ευκαιριών και η συμμετοχή των κοριτσιών στις δραστηριότητες 
με τον ίδιο τρόπο όπως και των αγοριών είναι μια άλλη καλή 
στρατηγική.

Αποτελέσματα από τις ομάδες εστίασης στην Ελλάδα

Οι ομάδες-στόχοι θεωρούν επαρκή τα σημερινά ερεθίσματα που 
λαμβάνουν τα κορίτσια στο σχολείο και ότι αυτό είναι αρκετό για 
να τα παρακινήσει να ασχοληθούν με μαθήματα STEM.

Πιο συγκεκριμένα, το 24% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι τα 
κορίτσια λαμβάνουν κίνητρα που μπορούν να τα ενθαρρύνουν να 
σπουδάσουν μαθήματα STEM, ενώ το 20% αυτών δήλωσε ότι τα 
κίνητρα που προσφέρονται δεν είναι αρκετά. Η πλειονότητα των 
ερωτηθέντων ωστόσο φάνηκε να μην είναι σίγουρη ως προς το αν 
τα κορίτσια χρειάζονται περισσότερο εκπαιδευτικό υλικό για τα 
STEM ή οι εκπαιδευτικοί να παρέχουν τις απαραίτητες δεξιότητες 
για να αυξήσουν τις επιλογές των κοριτσιών σε μαθήματα STEM.

Υπάρχει ανάγκη για καλύτερο εξοπλισμό, καλύτερη εκπαίδευση 
και περισσότερες εκδηλώσεις για τη συμμετοχή των παιδιών, 
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ώστε να τονωθεί το ενδιαφέρον τους και το «ένστικτο της 
ανταγωνιστικότητας». Πρώτα απ› όλα, πρέπει να απελευθερώσουμε 
τους εκπαιδευτικούς από το άγχος της κάλυψης συγκεκριμένων 
εκπαιδευτικών ενοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται αντί αυτού 
περισσότερο εξοπλισμό και παρουσίαση προγραμμάτων STEM που 
θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν περισσότερο τους μαθητές.

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί δεν είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν 
τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις μεθόδους διδασκαλίας 
STEM κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο. Ως 
εκ τούτου, έγινε η πρόταση να παρακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί 
κάποια σεμινάρια σχετικά με τις μεθόδους διδασκαλίας STEM, μαζί 
με κάποια εισαγωγή σε πρακτικά μαθήματα εργαλείων στην τάξη.

Αυτό που χρειάζεται είναι υλικό που να επιτρέπει την εκτέλεση 
απλών πειραμάτων για την τόνωση του ενδιαφέροντος των 
μαθητών, συμβουλευτική υποστήριξη στο θέμα αυτό από ειδικούς 
και ηχητικό/βιντεοσκοπημένο υλικό σχετικό με το θέμα.

Ορισμένα καλά μέτρα περιλαμβάνουν τους εκπαιδευτικούς που 
παρουσιάζουν στην πράξη τις εφαρμογές του αντικειμένου τους. 
Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να δώσουν παραδείγματα εφαρμογών 
του αντικειμένου τους στην καθημερινή ζωή. Διεγείρουν όσο το 
δυνατόν περισσότερες αισθήσεις των μαθητών: οπτικές, ακουστικές 
κ.λπ.

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εκπαιδεύονται στις μεθόδους STEM, 
ώστε να πείσουν τους μαθητές να εμπνευστούν από αυτές. Η 
εκπαιδευτική διαδικασία των μαθημάτων STEM θα πρέπει να 
έχει μεγαλύτερη δημοσιότητα και κυρίως τα αποτελέσματα της 
εκπαίδευσης STEM θα πρέπει να παρουσιάζονται στο ευρύτερο 
κοινό (π.χ. γονείς), ώστε όλοι να εκτιμήσουν τα οφέλη αυτής της 
διαδικασίας.

Οι μαθητές θα πρέπει να συνεργάζονται περισσότερο και να 
συνεργάζονται στο πλαίσιο προγραμμάτων STEM. Αυτό το 
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πρόγραμμα θα πρέπει να παρουσιαστεί σε περισσότερους γονείς, 
ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς και να 
πιστέψουν στην αξία του STEM. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 
είναι πιο ευέλικτοι απέναντι στις αλλαγές που αναπτύσσουν οι 
εκπαιδευτικοί STEM.

Αποτελέσματα από τις ομάδες εστίασης στην Ιταλία

Λόγω της έκτακτης ανάγκης του Covid19, η CESIE οργάνωσε τις ομάδες 
εστίασης (FGs) χρησιμοποιώντας ένα διαδικτυακό περιβάλλον 
(GoToMeeting), καθώς και διαδικτυακά ερωτηματολόγια για κάθε 
ομάδα-στόχο. Ο κύριος στόχος των FGs ήταν να διερευνήσουν 
πώς λειτουργεί ο κόσμος της εκπαίδευσης STEAM στην Ιταλία και 
συγκεκριμένα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τον ρόλο 
τους στην αύξηση και την καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των 
κοριτσιών για τους τομείς STEM μέσω της ανάπτυξης μεθόδων 
διδασκαλίας που περιλαμβάνουν το φύλο και ανοικτών πόρων 
που επικεντρώνονται στη μάθηση STEAM στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση. Επιπλέον, οι γονείς των μαθητών έχουν προσκληθεί 
στο FG για να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με το θέμα, ιδίως 
όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των παιδιών και των θεμάτων STEAM. 
Τέλος, προσκλήθηκαν επαγγελματίες και καλλιτέχνες του STEAM, 
επειδή θα μπορούσαν να ευαισθητοποιήσουν και να αυξήσουν το 
ενδιαφέρον για την εκπαίδευση και τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας του 
STEAM για όλους τους μαθητές. Συνολικά, 15 άτομα αποδέχθηκαν 
να συμμετάσχουν στις διαδικτυακές ΦΓ, ενώ τα υπόλοιπα 10 άτομα 
επιβεβαίωσαν τη διαθεσιμότητά τους για να ολοκληρώσουν τις 
διαδικτυακές συνεντεύξεις.

Ο δεύτερος στόχος της ΦΓ ήταν να συλλέξει τα σχόλια των ομάδων-
στόχων σχετικά με την έρευνα γραφείου, η οποία παρουσιάζει 
την τρέχουσα κατάσταση της εκπαίδευσης STEAM στην Ιταλία (οι 
πληροφορίες που προέκυψαν περιλαμβάνονται σε άλλο έγγραφο).

Από την ανάλυση των απαντήσεων στις ερωτήσεις των ΦΓ με 
τους εκπαιδευτικούς, τους επαγγελματίες του STEM και τους 
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καλλιτέχνες, προέκυψαν πολλές σημαντικές συστάσεις από τους 
συμμετέχοντες. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, η πλειονότητα 
των σχολείων ακολουθεί μια θεωρητική προσέγγιση που περιορίζει 
τις μαθησιακές διαδικασίες που σχετίζονται με το STEM: θα ήθελαν 
να έχουν περισσότερες ευκαιρίες να αναπτύξουν μια πρακτική 
μαθησιακή προσέγγιση για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα 
των μαθημάτων τους. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στις ΦΓ και 
στις συνεντεύξεις τόνισαν το γεγονός ότι τα σχολεία πρέπει να 
επικαιροποιήσουν τους πόρους τους και να εισάγουν περισσότερη 
τεχνολογία στις αίθουσες διδασκαλίας για να ευθυγραμμιστούν με 
τις θεωρητικές μεθοδολογίες που εφαρμόζονται: οι εκπαιδευτικοί 
ζητούν περισσότερα όργανα και επαρκείς χώρους για να δομήσουν 
μια σωστή εργαστηριακή προσέγγιση με τους μαθητές τους. Από 
αυτές τις παρατηρήσεις προκύπτει η ανάγκη να παρακολουθήσουν 
οι εκπαιδευτικοί στοχευμένα σεμινάρια κατάρτισης, βασισμένα σε 
πρακτικές και πειραματικές μεθόδους. Για να γίνουν τα μαθήματα 
STEM πιο ελκυστικά για τους μαθητές τους, οι εκπαιδευτικοί 
πρέπει να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στη χρήση τεχνολογικών 
συσκευών και οργάνων: οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στο γεγονός 
ότι είναι σημαντικό να εργαστούν για την ανάπτυξη εργαλείων 
που μπορούν να συνοδεύουν τους εκπαιδευτικούς των σχολείων 
και τους επαγγελματίες STEM. Από τη μία πλευρά, υπάρχουν 
περιορισμοί εντός των σχολείων, τα οποία χρειάζονται περισσότερες 
τεχνολογικές συσκευές και χώρους μάθησης που να προσφέρουν 
στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές ευελιξία στη δομή, τον 
εξοπλισμό και την πρόσβαση σε υλικά για την εκπαίδευση STEM. 
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν οι ανησυχίες των εκπαιδευτικών: 
πρέπει να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στη χρήση τεχνολογικών 
συσκευών και εργαλείων που μπορούν να τους βοηθήσουν κατά 
τη διάρκεια των μαθημάτων και να κατευθύνουν τα μαθήματά 
τους σε μια πιο πρακτική προσέγγιση, η οποία μπορεί να κάνει τα 
θέματα STEM πιο προσιτά και ελκυστικά για τους μαθητές. Ένα άλλο 
στοιχείο που είναι σημαντικό να τονιστεί είναι η διεπιστημονική 
προσέγγιση στη διδασκαλία των STEM: η χρήση στοιχείων που 
ανήκουν στις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες κατά τη 
διάρκεια μαθημάτων φυσικών επιστημών ή μαθηματικών είναι μια 



48

πρακτική προσέγγιση που ωθεί τους μαθητές να χρησιμοποιούν τη 
δημιουργικότητα κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας. 
Επιπλέον, η προσέγγιση STEM τονίζει το γεγονός ότι η έρευνα και 
η κριτική σκέψη μπορούν να εξηγήσουν διάφορα φαινόμενα. Σε 
ένα καλό μαθησιακό περιβάλλον STEM, οι μαθητές ασχολούνται με 
πραγματικά προβλήματα: έχουν ρόλο να παίξουν στην εξεύρεση 
λύσεων στα προβλήματα που τίθενται στην τάξη. Σε αυτή την 
περίπτωση, ο εκπαιδευτικός λειτουργεί περισσότερο ως οδηγός 
παρά ως ειδικός με προκαθορισμένες απαντήσεις, βοηθώντας τους 
μαθητές του στη χρήση της κριτικής σκέψης, συνδυάζοντας διάφορα 
στοιχεία, όπως η αφήγηση ιστοριών και η χρήση της κωδικοποίησης, 
η οποία χρησιμοποιεί επίσης σημαντικές περιοχές του εγκεφάλου 
και ενισχύει τη δημιουργικότητα. Ένα άλλο στοιχείο που προέκυψε 
από τις ΦΓ στην Ιταλία σχετίζεται με τη διακριτική παρουσία της 
προκατάληψης στην κοινωνία μας: η ανισότητα που υπάρχει, η 
οποία τροφοδοτείται από τα κενά και τις διαφορές στο εκπαιδευτικό 
σύστημα, είναι αποτέλεσμα μιας πολιτιστικής κληρονομιάς που 
περιορίζει την πρόσβαση των κοριτσιών σε επαγγέλματα STEM. 
Κατά τη διάρκεια της ομάδας εστίασης, ένας άνδρας εκπαιδευτικός 
δήλωσε ότι τον εξέπληξε το γεγονός ότι στην τάξη του τα κορίτσια 
επιτυγχάνουν εξαιρετικά αποτελέσματα στα μαθήματα STEM. Αυτό 
δείχνει ότι ακόμη και μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου 
υπάρχουν ακόμη προκαταλήψεις που βασίζονται στο φύλο και οι 
οποίες πρέπει να εξουδετερωθούν μέσω της ad hoc κατάρτισης 
για την προώθηση της μη έμφυλης στερεοτυπίας στην εκπαίδευση 
STEM.

Αποτελέσματα από τις ομάδες εστίασης στην Πορτογαλία

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων και των δραστηριοτήτων, 
υπήρξαν κάποιες προκλήσεις που έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Οι 
προκλήσεις αφορούσαν την εγκαθίδρυση κάποιας τάξης κατά τη 
διάρκεια των ανοιχτών συζητήσεων με τις τάξεις.

Επίσης, η INOVA διαπίστωσε ότι ορισμένοι εκπαιδευτικοί δεν 
έχουν πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία STEAM, και αυτό 
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μερικές φορές αποτελεί πρόβλημα, επειδή οι επαγγελματίες του 
STEAM πρέπει να εξηγήσουν όλα τα βήματα και να εξηγήσουν την 
εργαλειοθήκη και τον στόχο της μεθοδολογίας.

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, ειδικά των δραστηριοτήτων 
κυβισμού, είχαμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε χώρο για τις 
απόψεις των κοριτσιών, αυτό το μέρος ήταν σημαντικό για την 
ανάπτυξη και την παρακίνηση της συμμετοχής των κοριτσιών στις 
δραστηριότητες και για την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης,

Δεδομένου του χώρου για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των 
κοριτσιών, οι επαγγελματίες του STEAM μετακινούνται από ομάδα 
σε ομάδα για να ακούσουν τη φωνή και τη σκέψη των μαθητών, να 
παρατηρήσουν πώς λειτουργεί η ομάδα και πόσο ίσος είναι ο χώρος 
στην ομάδα,

Ήταν σημαντικό να δοθούν παραδείγματα γυναικών στον κόσμο 
των τεχνών και των επιστημών, επειδή δημιουργούσε την ιδέα 
ότι τα κορίτσια έχουν χώρο για συμμετοχή σε αυτόν τον κόσμο. 
Αποτελεί έμπνευση για τα κορίτσια στην τάξη να κάνουν καριέρα 
στις επιστήμες και τις τέχνες. Αυτή η κατάσταση είναι σημαντική για 
να δημιουργηθεί ένα καλό όραμα για το μέλλον και να ανοίξουν οι 
πόρτες στα κορίτσια.

Αποτελέσματα από τις ομάδες εστίασης στην Τουρκία

Τα μαθήματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πραγματοποιούνται 
έως και τρεις φορές το χρόνο και θεωρούνται χρήσιμα από τους 
εκπαιδευτικούς του Doğa School. Καλύπτουν τη διαχείριση της 
τάξης, την εφαρμογή, τα διαδικτυακά εργαλεία, την αξιολόγηση 
και την αξιολόγηση. Ορισμένα καλύπτουν τη ρομποτική και τον 
προγραμματισμό. Τα μαθήματα θεωρούνται ακόμη πιο χρήσιμα 
εάν διεξάγονται από τμήματα και εάν περιλαμβάνουν πρακτικές 
δραστηριότητες. Υπάρχει ενδιαφέρον να γίνουν τα μαθήματα 
υποχρεωτικά και να υπάρξει διαθεματική προσέγγιση. Οι καθηγητές 
τέχνης οργανώνουν επίσης επισκέψεις σε μουσεία και γκαλερί 
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τέχνης. Οι ετήσιες συναντήσεις προσανατολισμού για τους γονείς 
θεωρούνται επίσης πολύ χρήσιμες.

Οι συμμετέχοντες θέλουν να εμπλέξουν και άλλους τύπους 
σχολείων και κλάδους, ώστε να είναι δυνατή η αλληλεπίδραση 
μεταξύ μαθημάτων και επιπέδων. Οι καλές πρακτικές και τα έργα 
θα πρέπει να διατίθενται σε πλατφόρμες και εκθέσεις. Οι πόροι 
πρέπει να συνδέονται με καταστάσεις της πραγματικής ζωής και να 
περιλαμβάνουν απτές και όχι αφηρημένες έννοιες. Τα εργαστήρια 
και οι πρακτικές δραστηριότητες είναι οι προτιμώμενες μέθοδοι.

Υπάρχει συμφωνία ότι οι εκπαιδευτικοί ωφελούνται από την 
εκμάθηση του τρόπου διδασκαλίας μέσω έργων, βελτιώνοντας 
δεξιότητες όπως η επίλυση προβλημάτων, η συνεργασία, η 
δημιουργικότητα, η καινοτομία και η επιστημονική σκέψη. Οι 
γονείς θα ήθελαν να δουν μεγαλύτερη συμμετοχή, για παράδειγμα 
μέσω οικογενειακών εργαστηρίων STEM.
Οι γονείς αισθάνονται την ανάγκη να επικεντρωθούν στη γνωστική 
και συναισθηματική ανάπτυξη και όχι στην ακαδημαϊκή επιτυχία. 
Η δημιουργική σκέψη και η ευελιξία πρέπει να υποστηρίζονται. 
Υπάρχει ανάγκη για πρόσθετες δραστηριότητες στην τάξη και 
διεξόδους, όπως επιστημονικές εκθέσεις, φεστιβάλ και εκθέσεις 
για την προβολή των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Οι δάσκαλοι 
μέντορες θα ήταν χρήσιμοι για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, 
τόσο μέσω της παρατήρησης όσο και της από κοινού διεξαγωγής 
μαθημάτων.

Τα στερεότυπα που βασίζονται στο φύλο θεωρούνται ανασταλτικός 
παράγοντας. Υπάρχει έλλειψη εξωσχολικών δραστηριοτήτων για 
την εμπλοκή των κοριτσιών. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση στη 
διδασκαλία με βάση το φύλο, η οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί 
με τη συμπερίληψη των τεχνών και των ανθρωπιστικών επιστημών 
στη διδασκαλία STEM- οι επισκέψεις σε εξωτερικές εκδηλώσεις 
και χώρους μπορούν επίσης να αποδειχθούν κίνητρα. Τα κορίτσια 
τείνουν να αποφεύγουν τη ρομποτική, τις θετικές επιστήμες και 
τη μηχανική, βασιζόμενα στην προκατάληψη ότι τα θέματα αυτά 
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απευθύνονται σε αγόρια. Ο πρόωρος γάμος είναι ένα άλλο ζήτημα 
που εμποδίζει τα κορίτσια να κάνουν καριέρα στα STEM.

Δεδομένου ότι η αντιστοίχιση των στόχων του μαθήματος με τις 
μαθησιακές δραστηριότητες είναι η μεγαλύτερη πρόκληση, η 
διαθεματική προσέγγιση θα πρέπει να αυξηθεί. Δεδομένης της 
σημασίας της δημιουργικότητας για τους εκπαιδευτικούς, απαιτείται 
πρόσθετη κατάρτιση στις τέχνες και τη σχεδιαστική σκέψη.

Υπάρχει η πεποίθηση ότι το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στον 
τομέα STEM είναι ένα κοινό ζήτημα σε όλη την Ευρώπη. Πρέπει να 
δημιουργηθούν καινοτόμες μέθοδοι και πόροι για την παρακίνηση 
των κοριτσιών. Η συνεργασία σε συνεργασία για τη συλλογή και την 
ανταλλαγή καλών πρακτικών θεωρείται ιδανική προσέγγιση για την 
αντιμετώπιση του ζητήματος.
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ΜΌΝΤΕΛΌ ΑΞΊΌΛΌΓΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΊΦΌΡΑΣ
Η ενθάρρυνση και η προώθηση μιας καινοτόμου εκπαιδευτικής 
προσέγγισης που ενσωματώνει τη μάθηση STEAM (εφαρμογή 
των αρχών της τέχνης και του σχεδιασμού στην επιστημονική 
εκπαίδευση) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσω μεθόδων και 
πόρων που συμπεριλαμβάνουν το φύλο, ώστε να προωθηθεί μια 
θετική αλλαγή στάσεων προς μη στερεοτυπικές επιλογές στην 
εκπαίδευση για την προσέλκυση περισσότερων κοριτσιών στους 
τομείς STEM, είναι ένας από τους σημαντικότερους στόχους του 
έργου IN2STEAM.

Για το σκοπό αυτό, η κοινοπραξία του έργου IN2STEAM ανέπτυξε 
ένα ειδικό μοντέλο αξιολόγησης της συμπεριφοράς (BAM) για την 
αξιολόγηση και την παρακολούθηση της απόκτησης ικανοτήτων 
στο STEAM, καθώς και του αντίκτυπου στη μαθησιακή διαδικασία 
των μαθητών, ιδίως των νεαρών κοριτσιών, που σχετίζονται 
με τις έννοιες του STEAM και την αλλαγή της συμπεριφοράς, 
συμπεριλαμβανομένης της μάθησης, των στάσεων και της 
συμπεριφοράς των μαθητών.

Το έργο IN2STEAM πρότεινε ένα μοντέλο αξιολόγησης των 
ικανοτήτων STEAM με βάση τις γνωστικές δεξιότητες, καθώς και τις 
κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, το οποίο θα επιτρέψει 
την ενδελεχή αξιολόγηση των ικανοτήτων που αναπτύσσουν οι 
μαθητές κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του IO3 - Digital 
Teacher’s Toolkit (DTT) with STEAM Activity Kit for Primary School.
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Η κοινοπραξία του έργου IN2STEAM ανέπτυξε μια σειρά σχεδίων 
μαθημάτων που θα χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς 
κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, και πιο συγκεκριμένα κατά 
τη διάρκεια των STEAM LABs. Αυτά τα σχέδια μαθήματος είναι 
ευθυγραμμισμένα με τις δεξιότητες BAM και, συνεπώς, τα 
συγκεκριμένα σχέδια μαθήματος θα επιτρέψουν την ανάπτυξη ενός 
συγκεκριμένου συνόλου δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των 
γνωστικών, κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων. Ορίστηκε 
μια κλίμακα τριών περιγραφικών επιπέδων για την υποστήριξη της 
παρακολούθησης και της αξιολόγησης κάθε δεξιότητας κατά τη 
διάρκεια των STEAM LABs.

Το Μοντέλο Αξιολόγησης Συμπεριφοράς IN2STEAM απεικόνιζε 
10 εξίσου σημαντικές δεξιότητες, οι οποίες αξιολογήθηκαν από 
τους εκπαιδευτικούς και τις γυναίκες επαγγελματίες του STEAM. 
Επιπλέον, προετοιμάστηκε μια σειρά εργαλείων για την υποστήριξη 
της ανάπτυξης του BAM για τους εκπαιδευτικούς. Τα εργαλεία 
αυτά επέτρεψαν στους εκπαιδευτικούς να παρακολουθούν την 
πρόοδο των μαθητών και έτσι να διευκολύνουν την αξιολόγηση των 
ικανοτήτων τους. Η ανάπτυξη της BAM ευθυγραμμίστηκε ώστε να 
συμπέσει με την εφαρμογή των STEM LABs.

Αξιολόγηση και αξιολόγηση των γνωστικών δεξιοτήτων

Η νόηση αναφέρεται στη νοητική διαδικασία της κατανόησης μέσω 
της σκέψης και των εμπειριών. Σύμφωνα με το BAM, το φάσμα των 
γνωστικών δεξιοτήτων που απαιτούνται περιλαμβάνει τη διαχείριση 
και επεξεργασία πληροφοριών (εντοπισμός, συλλογή, επεξεργασία 
και χρήση σχετικών δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων), την 
κριτική, δημιουργική και αναλυτική σκέψη, τις δεξιότητες επίλυσης 
προβλημάτων, την επιστημονική έρευνα, τη δημιουργικότητα και 
την υπολογιστική σκέψη. Από το μοντέλο BAM και τα εργαστήρια 
IN2STEAM, οι ακόλουθες δεξιότητες προσδιορίστηκαν ως οι πιο 
σημαντικές για τα δημοτικά σχολεία:
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• Επίλυση προβλημάτων
• Οι μαθητές αντιμετώπισαν προκλήσεις που προέκυψαν κατά τη 

διαδικασία της έρευνας
• Οι μαθητές διερεύνησαν ένα πρόβλημα σε βάθος (π.χ. πείραμα ως 

μέρος της διαδικασίας διερεύνησης)
• Οι μαθητές χρησιμοποίησαν συγκεκριμένες στρατηγικές για την 

επίλυση ενός προβλήματος
• Οι μαθητές εκτέλεσαν αποστολές και συγκεκριμένα καθήκοντα
• Κριτική σκέψη
• Οι μαθητές βρήκαν διαφορετικούς τρόπους να αντιμετωπίσουν 

ένα πρόβλημα (π.χ. πώς να στηρίξουν την κατασκευή τους, πώς να 
κάνουν το όχημά τους να κινηθεί)

• Οι μαθητές αξιολόγησαν το προϊόν τους και τα πιθανά πρωτότυπα 
με βάση ορισμένα κριτήρια και υποθέσεις που πρέπει να 
ελεγχθούν και να επικυρωθούν.

• Οι μαθητές αναζήτησαν πιο σύνθετους τρόπους για να 
βελτιώσουν το τελικό τους προϊόν, ενώ εξερεύνησαν διαφορετικά 
υλικά για να δημιουργήσουν πρωτότυπα δοκιμάζοντας 
διαφορετικές τεχνικές κ.λπ.

• Οι μαθητές ανέλυσαν τις οδηγίες πριν αρχίσουν να εργάζονται 
στην εργασία που τους δόθηκε.

• Δημιουργικότητα και δημιουργική σκέψη
• Επιχειρηματικότητα
• Τεχνολογική παιδεία

Όλες αυτές οι γνωστικές δεξιότητες αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο 
των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στα εργαστήρια 
IN2STEAM σε κάθε χώρα, οι νέοι βασίστηκαν σε κάποια προηγούμενα 
σχέδια μαθημάτων που δημιουργήθηκαν από την κοινοπραξία 
IN2STEAM και συγκεντρώθηκαν στο κιτ δραστηριοτήτων για τους 
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μαθητές: in2steam.erasmus.site

Αξιολόγηση και αξιολόγηση των συναισθηματικών 
δεξιοτήτων και της γενικής κοινωνικής δέσμευσης

Κατά την εξέταση των κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων, 
όπως οι επικοινωνιακές δεξιότητες, καθώς και η αυτοπεποίθηση, 
η αυτογνωσία και οι διαπροσωπικές δεξιότητες, έγινε φανερό ότι 
δεν εμφανίζονται πάντα φυσικά και πρέπει να αναπτύσσονται 
ρητά στους μαθητές. Επιπλέον, τα περισσότερα καθήκοντα είναι 
πολύπλοκα και αλληλένδετα και δεν μπορούν να επιτευχθούν με 
την προσπάθεια ενός ατόμου αλλά, μάλλον, μέσω αποτελεσματικής 
ομαδικής εργασίας. Μια βασική πτυχή της παιδαγωγικής 
προσέγγισης στο IN2STEAM εστιάζει στην ισότητα των φύλων, 
αντλώντας την προσοχή της από την υποεκπροσώπηση των 
γυναικών στους τομείς STEM, ενώ το BAM επικεντρώθηκε στην 
αξιολόγηση της αυτοπεποίθησης και της αυτογνωσίας ως βασικές 
δεξιότητες που διερευνήθηκαν διεξοδικά κατά την εφαρμογή των 
εργαστηρίων IN2STEAM.

Το πρόγραμμα IN2STEAM περιλαμβάνει τις ακόλουθες κοινωνικές 
και συναισθηματικές δεξιότητες, σύμφωνα με την BAM:

• Αυτοπεποίθηση
• Αυτογνωσία
• Διαπροσωπικές δεξιότητες
• Δεξιότητες επικοινωνίας

Στα εργαστήρια IN2STEAM, ο βαθμός εμπλοκής των μαθητών ήταν 
πολύ υψηλός και οι μαθητές αισθάνθηκαν άνετα και με μεγάλο 
κίνητρο να εργαστούν με μη συμβατικά υλικά (π.χ. ανακυκλωμένα 
υλικά) και να εκτελέσουν τις δραστηριότητες σε εργαστήρια που 
διαφέρουν πολύ από τις παραδοσιακές αίθουσες διδασκαλίας. Οι 
μαθητές εκτίμησαν επίσης την εργασία σε ομάδες συνομηλίκων, 

https://in2steam.erasmus.site/
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χωρίς διάκριση φύλου (τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια 
συνέβαλαν εξίσου με τον ίδιο ενθουσιασμό και πάθος) και 
συμπεριλαμβάνοντας όλους τους συμμαθητές τους ανεξάρτητα 
από τη μαθησιακή ικανότητα, το κοινωνικοπολιτισμικό υπόβαθρο 
κ.λπ. Γενικά, όλοι οι μαθητές, παρά τις μαθησιακές δυσκολίες, τα 
γλωσσικά εμπόδια και το φύλο, συμμετείχαν στις δραστηριότητες.

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, η παραδοσιακή εκπαίδευση 
αντικαταστάθηκε από την εκπαίδευση STEAM και ένα μικτό 
περιβάλλον μάθησης με τη χρήση ψηφιακών συσκευών, ρομπότ 
κ.λπ. Οι δραστηριότητες διεξήχθησαν σε μη συμβατικούς χώρους 
και εργαστήρια, όπου τα παιδιά μπορούν να κάθονται σε ομάδες και 
να μαθαίνουν μαζί για να προωθήσουν τόσο τις γνωστικές όσο και 
τις κοινωνικές, διαπροσωπικές δεξιότητες.
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΊΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΊΑ ΤΗ 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΜΠΕΡΊΦΌΡΑΣ 
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΌΣ ΤΌ STEAM
Για την εκτίμηση και αξιολόγηση της αλλαγής συμπεριφοράς, 
κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων και μετά τα εργαστήρια, 
όλοι οι εκπαιδευτικοί φορείς που συμμετείχαν στα εργαστήρια 
(εκπαιδευτικοί, διευθυντές σχολείων, γυναίκες επαγγελματίες 
του STEAM, γονείς) είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν και να 
προβληματιστούν σχετικά με το πώς οι μαθητές ανέπτυξαν τις 
δεξιότητές τους, πώς ένιωσαν κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά 
τα εργαστήρια και πώς βελτίωσαν τόσο τις γνωστικές όσο και τις 
κοινωνικο- συναισθηματικές τους δεξιότητες.

Για τη συλλογή όλων των πληροφοριών, χορηγήθηκαν ειδικά 
ερωτηματολόγια στους μαθητές (ερωτηματολόγια πριν και μετά την 
εκδήλωση) για να εκτιμηθούν οι αρχικές στάσεις, τα ενδιαφέροντα 
και οι δεξιότητές τους και στη συνέχεια να διαπιστωθεί πώς 
εξελίχθηκαν οι τελευταίες και πώς άλλαξαν μετά τη συμμετοχή τους 
στα εργαστήρια IN2STEAM. Επιπλέον, συλλέχθηκαν επίσης σχόλια 
από εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες του STEAM και γονείς.

Μια σειρά από εργαλεία προετοιμάστηκαν για να υποστηρίξουν 
την ανάπτυξη της BAM για τους εκπαιδευτικούς. Τα εργαλεία αυτά 
επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να παρακολουθούν την πρόοδο 
των μαθητών και να διευκολύνουν έτσι την αξιολόγηση των 
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ικανοτήτων τους: 

1. Δύο συνεδρίες ανταλλαγής με ανάπτυξη ενός ερωτηματολογίου η 
καθεμία

2. Ημερολόγιο ενός δασκάλου

3. A Μαθητές STEAM συνεργατικός διαδικτυακός πίνακας & φύλλο 
LAB μαθητών.

Πρώτη και δεύτερη συνεδρία διαμοιρασμού
Στο πλαίσιο του IO3 και της υλοποίησης των εργαστηρίων IN2STEAM, 
οι καθηγητές οργάνωσαν κάποιες συνεδρίες ανταλλαγής απόψεων 
με τους μαθητές τους για να τους ενημερώσουν για τον τρόπο με 
τον οποίο θα γινόταν η υλοποίηση. Αυτές οι συνεδρίες εισήγαγαν 
τους μαθητές στα εργαστήρια STEAM αλλά και στην έναρξη των 
πρώτων δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο BAM.

Οι δραστηριότητες που μοιράζονται οι εκπαιδευτικοί με την τάξη 
καθορίζουν το σκηνικό όσον αφορά το STEAM. Αυτή η συνεδρία 
ανταλλαγής περιελάμβανε μια συζήτηση σχετικά με την έννοια 
STEAM και το τι ήταν διερεύνηση των προηγούμενων γνώσεων των 
μαθητών σχετικά με το STEAM, το ενδιαφέρον για το STEAM και τα 
κίνητρα για την έναρξη των εργαστηρίων STEAM.

Σε αυτή τη συνεδρία, οι μαθητές απάντησαν σε ένα απλό 
ερωτηματολόγιο (pre- questionnaire) που βοήθησε τον εκπαιδευτικό 
να προετοιμάσει το σκηνικό. Το ερωτηματολόγιο βοήθησε τόσο τους 
εκπαιδευτικούς όσο και τους εταίρους να κατανοήσουν το επίπεδο 
ευαισθητοποίησης, το ενδιαφέρον και τα κίνητρα των μαθητών για 
θέματα STEAM.

Αυτό το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε ξανά στο τέλος της εφαρμογής 
(μετα- ερωτηματολόγιο), επιτρέποντας έτσι να συγκριθούν οι αλλαγές 
που συνέβησαν όσον αφορά την ευαισθητοποίηση, το ενδιαφέρον 
και τα κίνητρα των μαθητών για το STEAM και να κατανοηθεί μέρος 
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του αντίκτυπου των εργαστηρίων STEM στους μαθητές.

Ημερολόγιο δασκάλου

Ένα ημερολόγιο δασκάλου που αποτελείται από μεμονωμένα 
φύλλα ανά δραστηριότητα είναι διαθέσιμο για την υποστήριξη 
των δασκάλων και των επαγγελματιών του STEAM κατά τη συλλογή 
πληροφοριών σχετικά με την πρόοδο των μαθητών σε κάθε 
δραστηριότητα.

Συνεργατικός διαδικτυακός πίνακας STEAM των μαθητών 
και φύλλο LAB των μαθητών

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων IN2STEAM, στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων ανακάλυψης και της βιωματικής μάθησης, οι 
μαθητές χρησιμοποίησαν ειδικά φύλλα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ για να 
καταγράψουν τις πιο σημαντικές σκέψεις, ιδέες και βήματα της 
διαδικασίας επιστημονικής ανακάλυψης.
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ΕΠΊΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΌΓΩΝ ΤΌΥ ΕΡΓΌΥ 
IN2STEAM
Χάρη στα δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω των εργαλείων 
παρακολούθησης της BAM (ερωτηματολόγια μαθητών, ημερολόγια 
εκπαιδευτικών και φύλλα εργαστηρίου μαθητών), αξιολογήθηκε 
ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων του προγράμματος IN2STEAM 
τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς.

Τα εργαστήρια IN2STEAM κάλυψαν 6 χώρες για συνολικά 973 
μαθητές και 68 εκπαιδευτικούς, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά 
στην υλοποίηση μιας σειράς εργαστηρίων και μη παραδοσιακών 
δραστηριοτήτων, αντλώντας έμπνευση από το IN2STEAM Activity Kit 
και τα σχέδια μαθημάτων του.

Τα εργαστήρια IN2STEAM σχεδιάστηκαν ως ευέλικτοι χώροι 
μάθησης σε σύγκριση με τις παραδοσιακές αίθουσες διδασκαλίας, 
όπου οι μαθητές ήταν ελεύθεροι να εξερευνήσουν, να επιλέξουν 
υλικά και να διεξάγουν ανεξάρτητα την ερευνητική τους εμπειρία. 
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε κυρίως ήταν το μοντέλο 
Inquiry Based Model, εμπνευσμένο από την επιστημονική μέθοδο 
και την αυτοκαθοδηγούμενη διαδικασία έρευνας και μάθησης των 
μαθητών. Επιπλέον, άλλες μεθοδολογίες, όπως η μάθηση με βάση 
το πρόβλημα και η σχεδιαστική σκέψη, βοήθησαν τους μαθητές να 
αναζητήσουν καινοτόμες λύσεις για την επίλυση καθημερινών και 
κακών προβλημάτων.
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Από τις παρατηρήσεις και τα πρωτογενή δεδομένα που συλλέχθηκαν 
από τους εκπαιδευτικούς και τις γυναίκες επαγγελματίες STEAM κατά 
τη διάρκεια των εργαστηρίων IN2STEAM, προέκυψε ότι οι μαθητές 
έχουν ένα αρχικό ενδιαφέρον για τους κλάδους STEAM, αλλά οι 
εκπαιδευτικοί αισθάνονται ότι δεν έχουν αρκετές γνώσεις, εμπειρία 
και καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές STEAM στην καθημερινή 
τους διδασκαλία. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να προωθηθεί 
η επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε μαθήματα που 
σχετίζονται με το STEAM, ώστε να ενσωματωθούν καινοτόμες 
προσεγγίσεις και να ενδυναμωθούν όλοι οι μαθητές, ενώ παράλληλα 
να διασφαλιστούν δραστηριότητες χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς 
στερεότυπα για όλους.

Επιπλέον, τα εργαστήρια IN2STEAM έδειξαν πώς οι κλάδοι STEAM 
μπορούν να ενσωματωθούν με άλλους κλάδους, όπως η τέχνη, η 
λογοτεχνία και οι ανθρωπιστικές επιστήμες, ώστε να δημιουργηθούν 
διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών και να μπορέσουν οι 
μαθητές να αναπτύξουν μια σειρά από διαθεματικές και οριζόντιες 
δεξιότητες, που θα χρησιμοποιηθούν τόσο στο σχολείο όσο και στη 
μελλοντική επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
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ΔΊΑΔΊΚΤΥΑΚΌΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΊΑ 
ΤΗΝ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ STEAM ΕΚΔΗΛΩΣΕΊΣ
Η κοινοπραξία του έργου IN2STEAM είχε ως στόχο να διασφαλίσει 
ότι ο Χάρτης θα έχει μια πραγματικά ευρωπαϊκή διάσταση. 
Ακολουθώντας αυτόν τον σκοπό, διοργανώθηκαν τρεις διαδικτυακές 
εκδηλώσεις για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Εκπαίδευση STEAM με 
τη συνεργασία των εταίρων του έργου στις 13 Απριλίου 2022, 28 
Απριλίου 2022 και 24 Μαΐου 2022 για να συζητηθούν οι ιδέες και οι 
προτάσεις εκπαιδευτικών, εμπειρογνωμόνων, επαγγελματιών του 
STEAM και φορέων χάραξης πολιτικής σχετικά με την εκπαίδευση 
STEAM στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τις εμπειρίες των 
εκπαιδευτικών σε εφαρμογές εργαστηρίων STEAM.

Η πρώτη διαδικτυακή εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την 
Εκπαίδευση STEAM διοργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από τα 
σχολεία Doğa στις 13 Απριλίου 2022. Επαγγελματίες του STEAM, 
καλλιτέχνες, εκπαιδευτικοί και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής από 
τις χώρες της κοινοπραξίας του έργου IN2STEAM προσκλήθηκαν να 
παρακολουθήσουν την εκδήλωση για τη Διαδικτυακή Ευρωπαϊκή 
Χάρτα για την Εκπαίδευση στο STEAM.

Τα Doğa Schools δημιούργησαν ένα ηλεκτρονικό έντυπο 
πληροφοριών για τους συμμετέχοντες για τον προσδιορισμό 
των συμμετεχόντων που συμμετείχαν στην εκδήλωση, το οποίο 
μεταφράστηκε στις εθνικές γλώσσες των εταίρων της κοινοπραξίας 
του έργου και στάλθηκαν προσκλήσεις για την εκδήλωση στους 
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συμμετέχοντες από τις χώρες εταίρους.

Συνολικά 96 δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί, εμπειρογνώμονες, γυναίκες 
επαγγελματίες του STEAM και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής από 
6 χώρες εταίρους παρακολούθησαν την ηλεκτρονική εκδήλωση. 
Οι συμμετέχοντες από τις 6 χώρες εταίρους συζήτησαν και 
συνεργάστηκαν για τις ιδέες τους σχετικά με την εκπαίδευση 
STEAM και τις εμπειρίες τους σε υλοποιήσεις εργαστηρίων STEAM 
σε ξεχωριστές αίθουσες διαλείμματος, σύμφωνα με τα κύρια και 
υποθεματικά θέματα στο έτοιμο έντυπο πληροφοριών για τους 
συμμετέχοντες που δημιουργήθηκε από τα μέλη της κοινοπραξίας 
του έργου και χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό της κατανομής 
των αιθουσών διαλείμματος πριν από την εκδήλωση.

Η δεύτερη Εκδήλωση του Διαδικτυακού Ευρωπαϊκού Χάρτη για την 
Εκπαίδευση STEAM διοργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από τα 
σχολεία Doğa στις 28 Απριλίου 2022. Συνολικά 44 εκπαιδευτικοί, 
εμπειρογνώμονες, γυναίκες επαγγελματίες του STEAM και φορείς 
χάραξης πολιτικής παρακολούθησαν την εκδήλωση και μοιράστηκαν 
τις ιδέες τους σχετικά με την εκπαίδευση STEAM και τις εμπειρίες 
τους από την εφαρμογή των εργαστηρίων STEAM.

Η τρίτη διαδικτυακή εκδήλωση για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για 
την Εκπαίδευση STEAM διοργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε 
από το CESIE στις 24th Μαΐου Απριλίου 2022 με τη συμμετοχή 15 
εκπαιδευτικών από το δίκτυο Scientix για τη συλλογή περαιτέρω 
στοιχείων σχετικά με τις εμπειρίες, τις ιδέες και τις προτάσεις τους 
για την εκπαίδευση STEAM στα δημοτικά σχολεία για τον Ευρωπαϊκό 
Χάρτη.
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Κατανομή προφίλ των συμμετεχόντων σε διαδικτυακή εκδήλωση

Συμμετέχων / 
Ημερομηνία 
εκδήλωσης

13 Απριλίου 2022 28 Απριλίου 2022 24 Μαΐου 2022

Επαγγελματίες/
εμπειρογνώμονε
ς STEAM

8 4 -

Καλλιτέχνες - 2 -

Εκπαιδευτικοί 85 34 15

Υπεύθυνοι χάραξης 
πολιτικής

3 4 -

Σύνολο 96 44 15

155 συμμετέχοντες

Τα δεδομένα των εμπειριών και οι προτάσεις για τον Διαδικτυακό 
Ευρωπαϊκό Χάρτη για Εκπαιδευτικές Εκδηλώσεις STEAM συλλέχθηκαν 
από τους συμμετέχοντες που κατανέμονται σε τέσσερις αίθουσες 
διαχωρισμού σύμφωνα με τα καθορισμένα θέματα ως εξής:

1. Το STEAM στην προσχολική εκπαίδευση

• Προώθηση των σταδιοδρομιών STEAM στους μαθητές
• Ανάπτυξη ενός βιώσιμου γραμματισμού STEAM
• Καθορισμός προτύπων διδακτέας ύλης και σύνδεση των σχετικών 

δραστηριοτήτων με αυτά

2. Πολιτικές και πρακτικές για STEAM και εκπαίδευση 
χωρίς αποκλεισμούς φύλου

• Ανάπτυξη συνεπών προγραμμάτων σπουδών STEAM σε όλα 
τα επίπεδα εκπαίδευσης, από την προσχολική ηλικία έως το 
πανεπιστήμιο.

• Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων των 
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ενδιαφερομένων μερών
• Στρατηγικές για τη διάδοση καλών πρακτικών από την πρώιμη 

εκπαίδευση
• Στρατηγικές για τη διάδοση εναλλακτικών μοντέλων από 

θεσμικούς και μη θεσμικούς οργανισμούς στην πρώιμη 
εκπαίδευση

• Καθορισμός προτύπων διδακτέας ύλης και σύνδεση των σχετικών 
δραστηριοτήτων με αυτά

• Επιβράβευση των επιτευγμάτων

3. Προσόντα εκπαιδευτικών

• Στρατηγικές και τακτικές πρόσληψης για εκπαιδευτικούς STEAM
• Δημιουργία μαθημάτων επαγγελματικής ανάπτυξης με επίκεντρο 

το STEAM
• Παιδαγωγική και κατάρτιση σε θέματα περιεχομένου STEM για 

την προώθηση διεπιστημονικών προσεγγίσεων σε καθηγητές που 
δεν είναι καθηγητές STEM

• Δημιουργία προγραμμάτων προβολής τόσο για μαθητές όσο και 
για εκπαιδευτικούς

• Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων των 
ενδιαφερομένων μερών

4. Αξιολόγηση και αξιολόγηση στο STEAM

• Δημιουργία εργαλείων αξιολόγησης
• Συγκριτική ανάλυση των υφιστάμενων μεθόδων
• Αξιολόγηση και αξιολόγηση της επαγγελματικής ανάπτυξης των 
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εκπαιδευτικών
• Αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και ευθυγράμμιση 

του προγράμματος σπουδών
• Επιβράβευση των επιτευγμάτων

Αποτελέσματα της Διαδικτυακής Εκδήλωσης για τον 
Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Εκπαίδευση STEAM

Τα ακόλουθα 4 ερωτήματα συζητήθηκαν σε 4 διαφορετικές ομάδες 
κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων τσάρτερ που πραγματοποιήθηκαν 
σε 3 διαφορετικές ημερομηνίες. Οι απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν 
συγκεντρώθηκαν σε 4 κύρια θέματα:

• Το STEAM στην προσχολική εκπαίδευση,
• Πολιτικές και πρακτικές για STEAM και εκπαίδευση χωρίς 

αποκλεισμούς φύλου,
• Προσόντα εκπαιδευτικών
• Αξιολόγηση και αξιολόγηση στο STEAM

Τα ποιοτικά δεδομένα που προέκυψαν αναλύθηκαν με τη μέθοδο 
της ανάλυσης περιεχομένου. Στόχος της ανάλυσης περιεχομένου 
ήταν να συσχετιστούν τα δεδομένα που συλλέχθηκαν με έννοιες και 
σχέσεις προκειμένου να ερμηνευτούν. Η διαδικασία της ανάλυσης 
περιεχομένου ήταν να «συγκεντρώσει παρόμοια δεδομένα στο 
πλαίσιο ορισμένων καθορισμένων εννοιών και θεμάτων και να 
τα ταξινομήσει και να τα ερμηνεύσει» (Yıldırım & Şimşek, όπως 
αναφέρεται στο Yılmaz Dogan & Altun, 2018). Στην ανάλυση 
περιεχομένου, τα δεδομένα που συνοψίζονται και ερμηνεύονται 
σε μια περιγραφική ανάλυση υποβάλλονται σε μια πολύ πιο 
εμπεριστατωμένη διαδικασία και, ως αποτέλεσμα, μπορούν να 
ανακαλυφθούν έννοιες και αναλύσεις που διαφορετικά δεν θα 
γίνονταν αντιληπτές μέσω μιας περιγραφικής προσέγγισης. Από την 
άποψη αυτή, η ανάλυση περιεχομένου χρησιμοποιείται προκειμένου 
να οριστούν τα δεδομένα και να αποκαλυφθούν τα γεγονότα που 
μπορεί να κρύβονται μέσα σε αυτά τα δεδομένα (Yıldırım & Şimşek, 
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2013, όπως αναφέρεται στο Yılmaz Dogan & Altun, 2018).

Τα δεδομένα της συζήτησης ερμηνεύτηκαν και παρουσιάστηκαν 
σύμφωνα με θέματα και υποθέματα, χρησιμοποιώντας αποσπάσματα 
από τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση του χάρτη, παρέχοντας 
παραδείγματα και επεξηγήσεις. Στους συμμετέχοντες στις τρεις 
διαφορετικές ημερομηνίες αποδόθηκε ένας κωδικός αριθμού, 
ανάλογα με την εκδήλωση που παρακολούθησαν. Η πρώτη ομάδα 
συμμετεχόντων συμμετείχε στην ηλεκτρονική εκδήλωση χάρτη 
των χωρών εταίρων, η δεύτερη ομάδα στην τουρκική ηλεκτρονική 
εκδήλωση χάρτη και η τρίτη ομάδα στην εκδήλωση για τους 
εκπαιδευτικούς της Scientix.

Πρώτη αίθουσα διαλειμμάτων: STEAM στην προσχολική εκπαίδευση

Στην πρώτη αίθουσα διαλειμμάτων, παρουσιάστηκαν στους 
συμμετέχοντες τέσσερις ερωτήσεις. Οι απαντήσεις και οι συστάσεις 
που προέκυψαν ομαδοποιήθηκαν σε 3 υποθέματα.

1st Υποθέμα: Προώθηση σταδιοδρομίας STEAM στους 
μαθητές
Η πρώτη σύσταση ήταν ότι η σταδιοδρομία των μαθητών στο STEAM 
θα πρέπει να υποστηρίζεται  στην  πρώιμη  εκπαίδευση  μέσω  έργων  
STEAM,  καλλιτεχνικών
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δραστηριοτήτων, καθημερινών αντικειμένων και προτύπων. 
Αυτά τα έργα και οι δραστηριότητες είναι ζωτικής σημασίας για 
την προώθηση της δημιουργικότητας, της φαντασίας και της 
παραγωγικότητας των παιδιών.

«Το νηπιαγωγείο δεν έχει πολλά έργα STEAM, είναι κυρίως 
παιδική χαρά και εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο. Κατά τη γνώμη 
μου, είναι σημαντικό να διεγείρουμε τη δημιουργικότητα μέσω της 
τέχνης, διδάσκοντας τον Πικάσο, τον Μοντριάν και την τέχνη της 
κυβιστικής σχολής». (P1)

«Πρότυπα ρόλων, ορισμένες πρακτικές δραστηριότητες σε 
πραγματικές συνθήκες (βιομηχανία, ερευνητικά κέντρα)». (P10)

Η δεύτερη σύσταση αφορούσε το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που 
δημιουργήθηκε για το STEAM. Το περιεχόμενο θα πρέπει να είναι 
σχεδιασμένο έτσι ώστε να προωθεί τις δεξιότητες διερεύνησης, 
την περιέργεια, τη δημιουργικότητα και την ελεύθερη σκέψη 
των παιδιών. Η ίδια η φύση, οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες, 
τα αριστουργήματα των καλλιτεχνών και τα προβλήματα του 
πραγματικού κόσμου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πηγές για 
το εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Τονίστηκε ότι θα πρέπει να υπάρχει 
μια ολοκληρωμένη, διεπιστημονική διδασκαλία που να ασχολείται 
με κοινωνικές πτυχές και προβλήματα προκειμένου να ασχοληθεί 
με την ηθική και τις λύσεις.

«Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε τη φύση για να προωθήσουμε 
την περιέργεια, το ενδιαφέρον για τη γνώση. Με αυτόν τον 
τρόπο, οι μαθητές δεν θα μαθαίνουν μόνο παθητικά, αλλά θα 
αναζητούν απαντήσεις, γεγονός που τους οδηγεί εγγενώς προς την 
επιστήμη». (P2)

«Θα είναι επικίνδυνο αν δεν δώσουμε έμφαση στην ολοκληρωμένη 
εκπαίδευση, το STEAM είναι ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε 
τα κοινωνικά προβλήματα με ηθική και να εισάγουμε κοινωνικές 
έννοιες για να καθορίσουμε λύσεις». (P10)
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Η τρίτη σύσταση ήταν η εισαγωγή των επαγγελμάτων STEAM με 
επαγγελματικό προσανατολισμό και η συμμετοχή επιστημόνων 
που επικοινωνούν την επιστήμη. Η επαγγελματική καθοδήγηση 
θα πρέπει να παρέχεται με επαγγελματικό τρόπο, με τη συμμετοχή 
μηχανικών, σχεδιαστών προϊόντων ή εξωτερικών εκπαιδευτών 
κ.λπ. που εργάζονται πραγματικά στους σχετικούς τομείς, αντί 
των εκπαιδευτικών. Το πρόγραμμα «μαθητευόμενος για μια μέρα», 
η παρακολούθηση θέσεων εργασίας, οι ημέρες εμπειρίας, τα 
πρότυπα, οι επισκέψεις σε βιομηχανικές περιοχές και οι υπηρεσίες 
καθοδήγησης είναι μερικές από τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις 
για την παροχή τέτοιας υποστήριξης. Εκτός από αυτό, η συνεργασία 
με τα πανεπιστήμια για τη συνεργασία με επικοινωνιολόγους STEM 
θα είναι χρήσιμη για να προσεγγίσει περισσότερους ανθρώπους. 
Οι επικοινωνιολόγοι STEM έχουν τον ρόλο της ενημέρωσης, της 
εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης σε θέματα που σχετίζονται 
με την επιστήμη και της αύξησης του αισθήματος θαυμασμού για 
τις επιστημονικές ανακαλύψεις και τα επιχειρήματα.

«Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που σπουδάζουν στις 
μηχανολογικές σχολές των πανεπιστημίων, οι οποίοι δεν έχουν 
ακόμη αποκτήσει εμπειρία στον τομέα, αλλά έρχονται στο 
προσκήνιο με τα προϊόντα που παράγουν σε νεαρή ηλικία. Οι 
φοιτητές μπορούν να έρθουν σε επαφή λόγω της εγγύτητας της 
ηλικίας τους, και οι νέοι μηχανικοί και οι μαθητές μπορούν να 
έρθουν σε επαφή όταν προκύψει ανάγκη». (P5)

«Θα ήθελα να μιλήσω για τις εγκαταστάσεις που διαχειρίζεται 
ο Δήμος Üsküdar στην Κωνσταντινούπολη. Στο Atelier Üsküdar, 
παρέχουμε υπηρεσίες καθοδήγησης και διοργανώνουμε ημέρες 
εμπειρίας. Στις εγκαταστάσεις μας, τα παιδιά μπορούν να 
δοκιμάσουν, να υλοποιήσουν ή να παράγουν πρωτότυπα με 
ειδικούς». (P7)

«Δημιουργήστε επαφές με επαγγελματίες που εργάζονται στον 
τομέα- «Μαθητευόμενος για μια μέρα»- όσον αφορά την ηλικία των 
μαθητών, όσο νεότεροι είναι, τόσο το καλύτερο».» (P10)
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Η τελευταία σύσταση αφορούσε το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στις 
σταδιοδρομίες STEAM. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες 
πιστεύουν ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο χάσμα μεταξύ των δύο 
φύλων μεταξύ των κοριτσιών και των αγοριών. Παραδόξως, οι 
συστάσεις σχετικά με την αποφυγή των θετικών διακρίσεων και την 
εγκατάλειψη κάθε ιδιαίτερης προσπάθειας για την υποστήριξη των 
μαθητριών προς αυτή την κατεύθυνση ήταν στην πλειοψηφία τους. 
Υπήρξε έντονη η πεποίθηση ότι τέτοιου είδους εγχειρήματα θα 
γυρίσουν μπούμερανγκ, καθώς θα οδηγήσουν στην αντίληψη ότι τα 
κορίτσια αισθάνονται συνεχώς υπό πίεση και επομένως θα πρέπει 
να υποστηρίζονται. Οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι τα κορίτσια 
είναι πιο δημιουργικά, πιο παραγωγικά και έχουν κλίση προς 
την επιστήμη. Πέραν αυτού, οι εκπαιδευτικοί από την κοινότητα 
Scientix τόνισαν την αναγκαιότητα της διαφοροποίησης των 
φύλων προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή των γυναικών στα 
επαγγέλματα STEAM, λόγω των στερεοτύπων και του παραδοσιακού 
ρόλου της γυναίκας στην κοινωνία.

«Δεν πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν διαφορές, ιδίως όσον αφορά 
το φύλο ή τις κοινωνικοοικονομικές διαστάσεις». (P2)

«Η προαγωγή μπορεί επίσης να διαφοροποιείται με βάση το φύλο, 
λόγω των στερεοτύπων και του παραδοσιακού ρόλου της γυναίκας 
στην κοινωνία». (P10)

2nd Υποθέμα: Ανάπτυξη μιας βιώσιμης STEAM παιδείας
Η πρώτη σύσταση αφορά την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών 
STEAM. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι Τούρκοι συμμετέχοντες 
ανέφεραν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα σπουδών STEAM 
που να χρησιμοποιείται από τα σχολεία, παρόλο που υπάρχουν 
πολλά υλικά, έγγραφα, κατάρτιση και έργα που προτείνονται από 
το υπουργείο Παιδείας. Αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν 
στρατηγικές για τη συμμετοχή των μαθητών, των εκπαιδευτικών 
και των ενδιαφερόμενων φορέων στο πρόγραμμα σπουδών STEAM. 
Το πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να καλύπτει τη διαθεματική 
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διδασκαλία, τα διαθεματικά έργα και δραστηριότητες, τα σχέδια 
δειγμάτων μαθημάτων, τους πόρους STEAM και τις αυξημένες 
εργαστηριακές δραστηριότητες και τη συμμετοχή των γονέων. Οι 
εκπαιδευτικοί στόχοι, οι μαθησιακές δραστηριότητες και τα θέματα 
πρέπει να είναι πλαισιωμένα και ενσωματωμένα με προβλήματα της 
πραγματικής ζωής κατά το σχεδιασμό ενός προγράμματος σπουδών 
STEAM. Στις αίθουσες διδασκαλίας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται  
μαθητοκεντρικές  μελέτες  και  υλικά  βασισμένα  στη  μάθηση, 
σχεδιασμένα με καινοτόμες μεθόδους και τεχνικές. Έχει δηλωθεί 
ότι το προοδευτικά δομημένο περιεχόμενο και η υποστήριξη είναι 
πολιτισμικά και γλωσσικά συγκεκριμένες πρακτικές που προωθούν 
την αυτονομία των μαθητών και τον γραμματισμό STEAM. Τονίστηκε 
ο ρόλος των εκπαιδευτικών στη δημιουργία ενός δικτύου για τη 
συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών. Τέτοια δίκτυα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για σχολικές προμήθειες, σχολικές επισκέψεις 
κ.λπ. Αναφέρθηκε ότι το έργο της εξεύρεσης αυτών των πόρων 
πέφτει στους ώμους των εκπαιδευτικών, προσθέτοντας μεγαλύτερη 
πίεση σε αυτούς.

«Θα πρέπει να υπάρχει ένα διαθεματικό θέμα για τους μαθητές της 
δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μέσω έργων 
όπως το PBL ή το Inquiry Based να συνδέονται καθημερινά σενάρια 
με έργα STEAM.» (P10)

«Πρέπει να βρω ενδιαφερόμενους γύρω μου για να προμηθεύσω 
τα υλικά για τα έργα και τις εφαρμογές της STEAm. Τι και από 
πού μπορώ να το προμηθευτώ; Πώς επικοινωνώ με αυτούς τους 
ανθρώπους σε αυτό το σημείο; Πώς θα βρούμε αυτή την πηγή;» 
(P5)

Ως δεύτερη σύσταση, συζητήθηκε η συμβολή του γραμματισμού 
STEAM στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τεχνογνωσίας των μαθητών. 
Η εκπαίδευση STEAM δεν συμβάλλει μόνο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 
μαθηματικών, επιστήμης, τεχνολογίας και μηχανικής και τέχνης, 
αλλά και στην επικοινωνία, τη δημιουργικότητα, την επίλυση 
προβλημάτων, την κριτική σκέψη και τις δεξιότητες συνεργασίας. 
Αναφέρθηκε επίσης ότι είναι πιο δύσκολο για τους μαθητές σε 
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μειονεκτικές περιοχές να σχεδιάζουν και να εμπλέκουν έργα για την 
ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων και ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να 
είναι δημιουργικός και καινοτόμος για να τους εμπλέξει.

«Πάντα προσπαθούσα να συμπεριλάβω την ύπαιθρο και το 
αγροτικό της υπόβαθρο στην τάξη, αλλά μερικές φορές είναι 
δύσκολο, καθώς οι μαθητές μπορεί να μην ενδιαφέρονται. Θεωρεί 
ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ένας τρόπος να «κερδίσει η ομάδα», 
ώστε να είναι θετικοί απέναντι στις νέες μεθοδολογίες και να μην 
τις απορρίπτουν απλά». (P11)

3rd Υποθέμα: Καθορισμός προτύπων του αναλυτικού 
προγράμματος και σύνδεση των σχετικών 
δραστηριοτήτων με αυτά
Έχει δηλωθεί ότι δεν είναι απαραίτητο να καθοριστούν αυστηρά 
πρότυπα για το πρόγραμμα STEAM, καθώς είναι πάντα ανοιχτό σε 
αλλαγές και ανάπτυξη. Έχει παρατηρηθεί ότι οι εφαρμογές που 
ξεκινούν με STEM έχουν πολλές μεταβλητές όπως STEAM, STEAME 
ή ESTEAME και είναι ανοιχτό σε συνεχείς αλλαγές ανάλογα με την 
εξέλιξη της παιδαγωγικής και της τεχνολογίας. Για το λόγο αυτό, 
πολλά προγράμματα, προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτικών και 
πρωτοβουλίες υποστηρίζονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 
και τα πανεπιστήμια.

«Πρέπει να υπάρχει επίγνωση ότι η έννοια εξελίσσεται και ότι 
όλοι συμμετέχουν στη διαδικασία. Ξεκίνησε ως STEM, το οποίο 
εξελίχθηκε σε STEAM. Τώρα ακούμε για το STEAME και επίσης 
για το ESTEAME... Πρόκειται για μια ολόκληρη μεθοδολογία 
προσέγγισης». (P10)

«Όσον αφορά τις πτυχές του συγκεκριμένου θέματος, όλοι οι 
συμμετέχοντες είπαν ότι τα πρότυπα πρέπει να είναι πιο γενικά ή 
απεριόριστα.» (P6)
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Δεύτερη αίθουσα διαλειμμάτων: Πολιτικές και πρακτικές για την 
εκπαίδευση STEAM χωρίς αποκλεισμούς φύλου

1st Υποθέμα: Ανάπτυξη συνεπών προγραμμάτων 
σπουδών STEAM σε όλα τα επίπεδα σχολικής 
εκπαίδευσης, από την προσχολική ηλικία έως το 
πανεπιστήμιο
Η πρώτη σύσταση που παρέχεται σε αυτό το τμήμα είναι η κατάρτιση 
των εκπαιδευτικών στον τομέα του STEAM. Οι εκπαιδευτικοί 
πρέπει να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους για 
να τις εφαρμόσουν στην πράξη. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 
λαμβάνουν κατάρτιση με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να είναι 
αποτελεσματικοί στην πράξη και όχι στη θεωρία. Όπως το σχέδιο 
Harezmi (ένα σχέδιο κατάρτισης εκπαιδευτικών που υλοποιήθηκε 
στην Τουρκία), θα πρέπει να αναπτυχθούν μοντέλα κατάρτισης 
εκπαιδευτικών.

«Σε παραδείγματα όπως το πρόγραμμα Harezmi, ο κύριος στόχος 
θα πρέπει να είναι η αύξηση των προσόντων του εκπαιδευτικού, 
αλλά όχι με προσανατολισμό στο αποτέλεσμα. Οι περιφερειακοί 
συντονιστές μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να 
λάβουν την απαραίτητη ακαδημαϊκή και διοικητική υποστήριξη για 
να πραγματοποιήσουν διεπιστημονικές μελέτες και να βελτιωθούν. 
Η κατάρτιση που θα λάβουν οι εκπαιδευτικοί θα δείξει την 
επίδρασή τους στη διαδικασία». (P17)

«Μπορεί να παρασχεθεί υποστήριξη για τους επιτυχημένους 
μαθητές και εκπαιδευτικούς στο STEAM, καθώς και για την 
ανάπτυξη εκπαιδευτικών μελετών Ε&Α. Για την επίτευξη αυτών 
των στόχων μπορεί να συσταθεί μια υψηλή επιτροπή. Μπορούν να 
εφαρμοστούν υποστηρικτικές πολιτικές για την εκπαίδευση των 
οικογενειών και μια θετική αλλαγή στην κοινωνική προσέγγιση 
όσον αφορά τη συμμετοχή των παιδιών στο σύστημα». (P14)

Στη δεύτερη σύσταση τονίζεται η αναγκαία συνεργασία. Στο 
πλαίσιο του θέματος, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας (ΥΠΕΠΘ), τα 
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πανεπιστήμια και οι οικογένειες είναι μεταξύ των κορυφαίων φορέων 
που πρέπει να συνεργαστούν. Ως αποτέλεσμα της συνεργασίας με 
το ΥΠΕΠΘ και τα πανεπιστήμια, θα πρέπει να αυξηθούν οι μελέτες 
Ε&Α και να αναπτυχθούν πολιτικές που θα καλύπτουν μεταβλητές 
όπως οι διαφορές μεταξύ των σχολείων της υπαίθρου και των 
πόλεων και τα διάφορα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα. Επιπλέον, 
ως αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας, θα πρέπει να αναπτυχθεί 
ένα πρόγραμμα σπουδών χωρίς αποκλεισμούς και να δοθεί 
προτεραιότητα σε συγκεκριμένες δεξιότητες. Επιπλέον, δεν πρέπει 
να ξεχνάμε ότι η συνεργασία με τα πανεπιστήμια θα εξασφαλίσει τη 
συνέχεια.

«Δεδομένου ότι υπάρχουν παραλληλισμοί μεταξύ του μοντέλου 
εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Harezmi και της εκπαίδευσης STEAM, 
θα πρέπει να αξιοποιηθεί η εμπειρία στον τομέα αυτό. Το YÖK, το 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας (MEB [MoNE]), το BİLSEM κ.λπ. θα 
πρέπει να βρίσκονται στο προσκήνιο». (P14)

2nd Υποθέμα: Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων οργανώσεων
Η πρώτη σύσταση που παρέχεται σε αυτό το τμήμα είναι να 
συμπεριληφθούν στη διαδικασία ακαδημαϊκοί από διάφορες σχολές 
και άτομα από τις επιχειρήσεις. Το περιεχόμενο και η παράδοση 
των μαθημάτων κατάρτισης που παράγονται σε συνεργασία με 
επιχειρηματίες και ακαδημαϊκούς έχουν σημαντική θέση, καθώς 
θα βοηθήσουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη λύσεων για τα 
προβλήματα που εντοπίζονται στην καθημερινή ζωή. Θα βοηθήσει 
τους σπουδαστές να παράγουν έργα και ιδέες σχετικά με τα 
προβλήματα της καθημερινής ζωής.

«Στο Harezmi, ένα πρόβλημα επιλέγεται από μια πραγματική 
κατάσταση. Αφού ληφθεί μια κοινή απόφαση, αυτή επιδιώκεται. 
Τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει ότι τα προβλήματα 
μοιάζουν πολύ μεταξύ τους. Είναι απαραίτητο να συμμετέχουν 



75

ακαδημαϊκοί από διαφορετικές επαγγελματικές ομάδες ή 
άνθρωποι από την επιχειρηματική ζωή για την επίτευξη μιας 
λύσης». (P17)

Η δεύτερη σύσταση είναι να υλοποιούνται έργα όπως διαγωνισμοί 
και παιδικά πανεπιστήμια σε συνεργασία με φορείς όπως το YÖK 
(Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης), το MEB [ΥΠΕΠΘ], το BİLSEM 
(φορείς όπου οι χαρισματικοί μαθητές στην Τουρκία μπορούν να 
λάβουν πρόσθετη εκπαίδευση για να αξιοποιήσουν τα ταλέντα 
τους και να αναπτυχθούν σύμφωνα με τις δεξιότητές τους). Δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι τα παιδικά πανεπιστήμια είναι μια εφαρμογή 
περιορισμένης εμβέλειας, που προετοιμάζεται και υλοποιείται 
για ειδικά (που καθορίζονται ανάλογα με την προικιστικότητα, τις 
υψηλές ικανότητες κ.λπ.) παιδιά.

«Το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης (YÖK), το Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας (MEB [MoNE]), το BİLSEM κ.λπ. θα πρέπει να 
βρίσκονται στο προσκήνιο. Το TÜBİTAK μπορεί να συμβάλει 
σημαντικά, τα παιδικά πανεπιστήμια και οι διάφοροι διαγωνισμοί 
έργων μπορούν να οδηγήσουν στο STEAM και τα εμπορικά 
επιμελητήρια μπορούν να αναλάβουν ενεργό ρόλο». (P14)

Η τρίτη σύσταση είναι η δημιουργία πιστοποιημένων 
προγραμμάτων STEAM. Ένα πρόγραμμα μπορεί να δημιουργηθεί με 
τον καθορισμό ορισμένων προτύπων και αρχών, προτεραιοτήτων 
και προϋποθέσεων.

«Τα πιστοποιητικά ατμού εκδίδονται σε διάφορους τομείς, Ένα 
σύστημα μπορεί να δημιουργηθεί δίνοντας αρχές και πρότυπα». 
(P14)

Οι συστάσεις της πλατφόρμας εκπαιδευτικών Scientix είναι να 
αναπτύξει διάφορα πρωτόκολλα στον τομέα της διδακτικής 
πρακτικής και να συνεργαστεί ως θεσμός με τους δήμους, τα 
περιφερειακά τμήματα εκπαίδευσης (εάν υπάρχουν), τις τοπικές 
κοινότητες και φυσικά τα υπουργεία.

«Πρωτόκολλα συνεργασίας μπορούν να υπογραφούν με τον Δήμο, 
την Περιφερειακή Εκπαίδευση, το Τμήμα, το Υπουργείο Παιδείας, 
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την τοπική κοινωνία» (Σ18)

3rd Υποθέμα: Στρατηγικές για τη διάδοση καλών 
πρακτικών από την πρώιμη εκπαίδευση

Η πρώτη σύσταση που παρέχεται σε αυτό το τμήμα είναι η 
διοργάνωση συμποσίων, σεμιναρίων και εικονικών εκθέσεων για τη 
διάδοση καθώς και για την επιβράβευση καλών και επιτυχημένων 
παραδειγμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, η μάθηση μπορεί να γίνει 
πιο ενδιαφέρουσα. Επιπλέον, υπάρχει επίσης πρόταση για τη 
διοργάνωση ανοικτών ημερών εντός των οργανισμών για την 
υποστήριξη των προσπαθειών διάδοσης.

«Οι καλές και επιτυχημένες εκδηλώσεις μπορούν να ανταμειφθούν 
και η διάδοση μπορεί να επιτευχθεί μέσω δραστηριοτήτων όπως 
συμπόσια και σεμινάρια». (P14)

«Οι εικονικές εκθέσεις και τα συμπόσια μπορούν να είναι 
αποτελεσματικά και ωφέλιμα».(P13)

Ως δεύτερη σύσταση, το πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να συνταχθεί 
ως περιεχόμενο ανοικτού κώδικα από τους εκπαιδευτικούς. Με αυτόν 
τον τρόπο, θα διαμοιραστούν καλά παραδείγματα και εφαρμοσμένα 
σχέδια μαθημάτων και θα αυξηθεί ο τομέας εφαρμογής.

«Ζητώντας από τους εκπαιδευτικούς να γράφουν τα προγράμματα 
σπουδών σε ανοικτό κώδικα, μπορούν να μοιραστούν καλά 
παραδείγματα. Η διδασκαλία και η μάθηση πρέπει να γίνουν πιο 
ενδιαφέρουσες με δραστηριότητες όπως οι εικονικές εκθέσεις. 
Οι εορταστικές δραστηριότητες θεωρούνται πιο αποτελεσματικές 
και ενδιαφέρουσες όσον αφορά τις πρακτικές της πρώιμης 
εκπαίδευσης». (P17)

Η τρίτη σύσταση που δόθηκε είναι ότι, εκτός από τα σχέδια 
μαθημάτων, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν βιντεοσκοπήσεις 
των πιο επιτυχημένων και καλύτερων παραδειγμάτων, ώστε οι 
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μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να μοιράζονται και να 
κυκλοφορούν τους πόρους.

«Εκτός από τα σχέδια μαθήματος, μπορούν να γίνουν 
βιντεοσκοπήσεις των πιο επιτυχημένων και καλύτερων 
παραδειγμάτων, ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να μπορούν να τα 
μοιραστούν». (P14)

Η τέταρτη σύσταση είναι η δημιουργία ομάδων σε πλατφόρμες 
όπως το facebook ή το instagram, όπου οι άνθρωποι μπορούν να 
εκφράζονται ελεύθερα και να μοιράζονται τις εμπειρίες τους. Η 
δημιουργία αυτών των ομάδων θα είναι σημαντική όσον αφορά την 
παραδειγματική παρουσίαση και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

«Πλατφόρμες όπως το Instagram ή το Facebook, όπου οι άνθρωποι 
μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα, να εκπαιδεύονται και να 
μοιράζονται καλές πρακτικές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 
τους εκπαιδευτικούς για συνεργασία και αυτοανάπτυξη». (P16)

Η πέμπτη σύσταση σε αυτό το υποκεφάλαιο είναι το άνοιγμα 
φοιτητικών κέντρων και η επέκταση των υφιστάμενων φοιτητικών 
κέντρων. Δεδομένου ότι η συνεχής και προγραμματισμένη υλοποίηση 
διαγωνισμών έργων του TÜBİTAK (Συμβούλιο Επιστημονικής και 
Τεχνολογικής Έρευνας της Τουρκίας) σε ένα τακτικό πρόγραμμα 
είναι σημαντική για την παρακίνηση των μαθητών και των 
εκπαιδευτικών, τονίστηκε η σημασία αυτής της παρακίνησης.

«Άνοιγμα και επέκταση φοιτητικών κέντρων. Οι διαγωνισμοί της 
TÜBİTAK με καθηγητές και μαθητές με έργα μπορούν να δώσουν 
κίνητρα». (P14)
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4th Υποθέμα: Στρατηγικές για τη διάδοση εναλλακτικών 
μοντέλων από θεσμικούς και μη θεσμικούς οργανισμούς 
στην πρώιμη εκπαίδευση

Η πρώτη από τις συστάσεις που παρουσιάζονται γύρω από 
αυτόν τον τίτλο είναι η ανάπτυξη ενός προγράμματος κατάρτισης 
προσανατολισμένου στο έργο. Κατά την ανάπτυξη αυτού του 
προγράμματος κατάρτισης, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει επίσης να 
εκπαιδευτούν σχετικά με την «κατασκευή έργων» ώστε να γίνουν 
«εκπαιδευτικοί έργων». Η δεύτερη σύσταση είναι η ενσωμάτωση των 
προγραμμάτων πρακτικής άσκησης και των νεοφυών επιχειρήσεων 
στην αγορά στην επίσημη εκπαίδευση. Έτσι, θα προκύψει μια 
ολιστική δομή μεταξύ της αγοράς εργασίας και των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων. Προτάθηκε ότι αντί να περιμένουν κεντρικές, μεγάλες 
αλλαγές, ο καθένας θα πρέπει να εφαρμόσει τοπικές αλλαγές ως 
διαχειριστής στα δικά του σχολεία.

«Οι γνώσεις του εκπαιδευτικού που αποφοιτά από το πανεπιστήμιο 
μειώνονται σε μια περίοδο 2-3 ετών, υπολείπονται ή είναι 
ελλιπείς. Είναι απαραίτητο να προετοιμαστούν οι εκπαιδευτικοί 
για να γίνουν εκπαιδευτικοί έργου πολύ γρήγορα. Τα προγράμματα 
πρακτικής άσκησης και τα start-ups πρέπει να προσαρμοστούν 
πολύ γρήγορα και να ενσωματωθούν στην παροχή κατάρτισης. 
Αντί να περιμένουν κεντρικά, θα πρέπει να εφαρμοστούν τοπικά 
από τους διοικητικούς υπαλλήλους στα δικά τους σχολεία. Οι 
σπουδές με βάση το έργο θα πρέπει να εφαρμοστούν γρήγορα, 
ιδίως οι εφαρμογές STEAM. Είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν 
πλατφόρμες που μπορούν να φέρουν σε επαφή τους 
εκπαιδευτικούς STEAM, να επιβραβεύσουν τους επιτυχημένους 
εκπαιδευτικούς, να ενημερώσουν τις οικογένειες και να 
εκλαϊκεύσουν τις ψηφιακές πλατφόρμες μάθησης, αυξάνοντας 
έτσι το επίπεδο του κοινωνικού ενδιαφέροντος των εφαρμογών 
STEAM, όχι μόνο στους εκπαιδευτικούς αλλά και στις οικογένειες 
και τους μαθητές» (Σ17)
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Μια άλλη σύσταση που παρουσιάζεται σε αυτό το πλαίσιο είναι ότι 
οι δραστηριότητες STEAM θα πρέπει να επιδεικνύονται με εύκολα 
προσβάσιμα και χαμηλού κόστους υλικά. Προτάθηκε επίσης μια 
σύσταση για τη δημιουργία πλατφορμών που θα φέρουν σε επαφή 
τους εκπαιδευτικούς STEAM.

Τονίστηκε ότι πρέπει να γίνουν διάφορες μεταρρυθμίσεις στο 
εθνικό πρόγραμμα σπουδών, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία. 
Η ανάγκη για τη διάδοση ψηφιακών πλατφορμών μάθησης 
παρουσιάστηκε επίσης ως σύσταση.

5th Υποθέμα: Καθορισμός προτύπων του αναλυτικού 
προγράμματος και σύνδεση των σχετικών 
δραστηριοτήτων με αυτά
Είναι απαραίτητο να παρέχεται πρώτα κατάρτιση από πανεπιστήμια 
ή ινστιτούτα στους εκπαιδευτικούς, και στη συνέχεια οι πρακτικές και 
τα προγράμματα σπουδών STEAM μπορούν να διαδοθούν μέσω της 
κατάρτισης των εκπαιδευτών που θα διεξάγεται από εκπαιδευτικούς 
που έχουν λάβει πιστοποιητικά επάρκειας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι εκπαιδευτικοί είναι ικανοί να δημιουργήσουν εφαρμογές στην 
τάξη, θα πρέπει επίσης να αναλάβουν ρόλο στη διαμόρφωση του 
προγράμματος σπουδών STEAM.

«Τα πανεπιστήμια μπορούν να οργανώσουν εκδηλώσεις για την 
εκπαίδευση των εκπαιδευτών». (P17)

Η δεύτερη σύσταση είναι ότι οι καθηγητές κοινωνικών επιστημών 
θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο STEAM, καθώς και οι 
καθηγητές μαθηματικών και φυσικών επιστημών. Αυτό γίνεται 
για να εξασφαλιστεί η πλήρης κάλυψη του πεδίου STEAM. Ως 
τρίτη σύσταση, θα πρέπει να αναμένεται ένα ορισμένο επίπεδο 
εμπειρογνωμοσύνης από εκείνους που θα παρέχουν την κατάρτιση 
των εκπαιδευτικών.

«Μπορούν να καθοριστούν κανόνες για όσους έχουν 
παρακολουθήσει μαθήματα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 
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έχουν συμμετάσχει στην εκδήλωση κ.λπ. Θα πρέπει να αυξηθεί η 
συμμετοχή όχι μόνο των καθηγητών μαθηματικών και θετικών 
επιστημών αλλά και των καθηγητών σε λεκτικά πεδία. Θα πρέπει 
επίσης να αναμένεται ένα ορισμένο επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης 
από εκείνους που θα παρέχουν εκπαίδευση στους εκπαιδευτές». 
(P14)

Η τέταρτη σύσταση είναι ότι το έργο των ακαδημαϊκών θα πρέπει 
επίσης να μοιράζεται με τα σχολεία της κατώτερης ηλικιακής 
κλίμακας. Επιπλέον, τονίστηκε ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών 
στα στάδια υλοποίησης, αξιολόγησης και οριστικοποίησης των 
μελετών STEAM μπορεί να αυξήσει την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

«Οι ακαδημίες πρέπει να καθορίζουν τα στελέχη ως ομάδα, όχι ως 
άτομα. Το έργο των ακαδημαϊκών που εργάζονται σε αυτούς τους 
τομείς θα πρέπει να μοιράζεται με τα σχολεία. Τόσο η ανάπτυξη 
όσο και η εξοικείωση των εκπαιδευτικών μπορούν να αυξηθούν με 
τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα στάδια της πρακτικής, της 
αξιολόγησης και της οριστικοποίησης». (P17)

Ως πέμπτη πρόταση, τα καλά παραδείγματα που παρουσιάζονται 
σε διεθνείς πλατφόρμες θα πρέπει να παρουσιαστούν στους 
συμμετέχοντες και οι μελέτες που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο 
θα πρέπει να αξιολογηθούν με τη σύγκρισή τους με αυτά τα 
παραδείγματα.

«Το κίνητρο των συμμετεχόντων είναι ένας από τους 
σημαντικότερους παράγοντες. Είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί 
τι έχει γίνει σε εθνικό επίπεδο, βλέποντας το περιεχόμενο 
εφαρμογής, τα πρότυπα ή τα καλά παραδείγματα διεθνώς. 
Εκτός από τη διαδικασία ανάπτυξης μαθημάτων ή την ανάπτυξη 
εφαρμογών, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να 
συστήσουν μια επιτροπή υψηλού επιπέδου για την υλοποίηση 
αυτού του ζητήματος στο πλαίσιο των κανόνων.» (P14)
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6th Υποθέμα: Επιβράβευση των επιτευγμάτων
Στο πλαίσιο του παραπάνω θέματος, η πρώτη σύσταση είναι ότι 
αντί για εκπαίδευση προσανατολισμένη στα διπλώματα, θα πρέπει 
να υιοθετηθεί μια εκπαιδευτική προσέγγιση που θα επικεντρώνεται 
στην ανατροφή ικανών, ενημερωμένων και ανοιχτόμυαλων 
ανθρώπων και θα πρέπει να εξεταστεί και να μελετηθεί ο τρόπος 
ενσωμάτωσης θεμάτων όπως το STEAM στο πρόγραμμα σπουδών.

«Ο μοναδικός στόχος της Εθνικής Εκπαίδευσης είναι να εκπαιδεύει 
ανθρώπους για την απονομή διπλωμάτων- αντίθετα, η εστίαση 
θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη ικανών, ενημερωμένων και 
ανοιχτόμυαλων ανθρώπων. Ενώ το πρόγραμμα σπουδών μπορεί 
να θεωρηθεί καλής ποιότητας, δεν είναι σαφές πώς μπορούν 
να ενσωματωθούν παραδείγματα σε θέματα όπως το STEAM. Οι 
σπουδαστές που λαμβάνουν εκπαίδευση με δίπλωμα θα πρέπει 
επίσης να εκπαιδεύονται σε θέματα όπως το STEAM. Τα παιδιά 
θα πρέπει να ανταμείβονται με τη συμμετοχή σε διάφορους 
διαγωνισμούς» (Σ14)

Η δεύτερη σύσταση εξηγεί ότι οι τύποι ερωτήσεων που επιτρέπουν 
στους μαθητές να σκέφτονται θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
αποτελεσματικά ως μέρος του προγράμματος σπουδών. Θα πρέπει 
να τίθενται ερωτήσεις που θα επιτρέπουν στους μαθητές να 
συμμετέχουν και να ενεργοποιούν τη φαντασία τους. Σε τάξεις έχουν 
παρατηρηθεί ασυνήθιστα επίπεδα συμμετοχής από απροσδόκητους 
μαθητές. Για το σκοπό αυτό, η επιθυμία και το ενδιαφέρον των 
μαθητών πρέπει να διατηρούνται με απτή αναγνώριση.

«Στο πρόγραμμα σπουδών, οι ερωτήσεις που αποσκοπούν στο να 
κάνουν τους μαθητές να σκεφτούν δεν είναι αποτελεσματικές. 
Αφού δοθούν τα υλικά, μπορούν να τεθούν ερωτήσεις όπως «τι θα 
σχεδιάζατε με αυτά». Πολύ θετικά σχόλια ελήφθησαν από μαθητές 
που δεν θα περιμέναμε ποτέ να εμπλακούν κατά τη διάρκεια 
δραστηριοτήτων STEAM στις τάξεις μας. Με απτές αναγνωρίσεις, 
όπως ένα μετάλλιο, ένα σήμα κ.λπ. μπορεί να αυξηθεί η επιθυμία 
και το ενδιαφέρον των μαθητών και να ενθαρρυνθούν να 
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συμμετάσχουν σε έργα». (P16)

Η τρίτη σύσταση είναι ότι θα πρέπει να υιοθετηθούν προσεγγίσεις 
που θα αυξήσουν την αίσθηση του ανήκειν των μαθητών. Η 
αύξηση της αίσθησης του ανήκειν θα επηρεάσει θετικά το επίπεδο 
συμμετοχής των φοιτητών.

«Για να αυξηθούν οι προσεγγίσεις των μαθητών στο πλαίσιο της 
συμμετοχής, θα πρέπει να υιοθετηθούν προσεγγίσεις που θα 
αυξήσουν την αίσθηση του ανήκειν». (P14)

Η τέταρτη σύσταση είναι να επιτρέπεται στα παιδιά να 
πραγματοποιούν τα όνειρά τους. Όταν επιτρέπεται στα παιδιά να 
πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, η δημιουργικότητά τους θα 
αυξηθεί με τον ίδιο ρυθμό. Η δημιουργικότητα και ο σχεδιασμός 
είναι δεξιότητες που έχουν αναπτυχθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα 
και θα πρέπει να τους δοθεί επαρκής χρόνος για να αναπτύξουν 
αυτές τις δεξιότητες.

«Η επιβράβευση της επιτυχίας μπορεί να είναι λίγο υπερβολική. 
Ωστόσο, όταν τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν 
αυτό που φαντάστηκαν, τους προσφέρεται μια από τις 
σημαντικότερες ευκαιρίες που έχουν ποτέ. Η δημιουργικότητα 
και ο σχεδιασμός είναι δεξιότητες που αναπτύσσονται για μεγάλο 
χρονικό διάστημα και, για να μπορέσουν να αναπτυχθούν αυτές οι 
δεξιότητες, θα πρέπει να διατίθεται επαρκής χρόνος». (P17)

Η πρώτη σύσταση της πλατφόρμας Scientix για τους εκπαιδευτικούς 
είναι ότι τα προγράμματα πιστοποίησης και οι καλές πρακτικές θα 
πρέπει να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα σπουδών. Ως δεύτερη 
σύσταση, τονίστηκε ότι οι εφαρμογές θα πρέπει να διαμοιράζονται 
και ότι θα μπορούσαν να διοργανωθούν εκδηλώσεις όπως οι 
ανοικτές ημέρες για το σκοπό αυτό.

«Συμπεριλάβετε έργα και καλές πρακτικές στα πιστοποιητικά, 
οργανώστε ανοικτές ημέρες ανταλλαγής πρακτικών και απονομής 
πιστοποιητικών» (Σ18)
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Τρίτη αίθουσα διαλειμμάτων: Καθηγητές: Προσόντα 
εκπαιδευτικών

1st Υποθέμα: Στρατηγικές και τακτικές πρόσληψης 
εκπαιδευτικών STEAM
Η πρώτη σύσταση είναι να διατηρηθεί το σύστημα καθοδήγησης 
μεταξύ των εκπαιδευτικών και των ακαδημαϊκών, ώστε να 
εξασφαλιστεί μια συνεχής ροή ταλέντων στην εκπαίδευση STEAM. 
Τονίστηκε ότι το σύστημα συμβουλευτικής και καθοδήγησης που 
έχει δημιουργηθεί μεταξύ των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών 
και των ακαδημαϊκών κατά τη διάρκεια της πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης θα πρέπει να συνεχιστεί και μετά την αποφοίτηση. 
Ένας νεοαποφοιτήσας εκπαιδευτικός μπορεί να προετοιμάσει κοινές 
εργασίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις ή σχέδια και εφαρμογές 
δραστηριοτήτων στην τάξη με ακαδημαϊκούς, εμπειρογνώμονες 
STEAM και εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε πανεπιστήμια ή 
εκπαιδευτικά κέντρα.

«Μπορεί να είναι αποτελεσματικό οι συμβουλευτικές υπηρεσίες 
για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αποφοίτησαν από την 
παιδαγωγική σχολή του πανεπιστημίου, να συνεχιστούν και μετά το 
σχολείο. Εάν το STEAM ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς, 
μπορούν να προγραμματίσουν εκπαιδευτικά σεμινάρια ή να 
εξελιχθούν σε συγκεκριμένους τομείς του STEAM, πολύ πέρα από 
τις σπουδές τους στο πανεπιστήμιο». (P18)

«Στα εθελοντικά σχολεία διορίζονται δάσκαλοι μέντορες (έμπειροι 
δάσκαλοι). Οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται ως μέντορες και 
οι εκπαιδευτικοί που θα αποφοιτήσουν στο τελευταίο τους έτος 
αντιστοιχίζονται για πρακτική άσκηση. Αν αυτό διαδοθεί ευρέως, 
θα ήταν υπέροχο αν ένας έμπειρος εκπαιδευτικός μπορούσε να 
ασχοληθεί με πολλούς ασκούμενους εκπαιδευτικούς» (Π8).

Μια άλλη σύσταση αναφέρεται στα κατάλληλα κίνητρα για την 
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αύξηση των κινήτρων των εκπαιδευτικών. Αναφέρθηκε ότι 
οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προάγονται ή να λαμβάνουν 
πιστοποιητικό επιτυχίας ως αποτέλεσμα της εργασίας τους σε έργα, 
του σχεδιασμού και της εφαρμογής καλών παραδειγμάτων και της 
παραγωγής δημοσιεύσεων και περιεχομένου στον τομέα αυτό. 
Μπορούν να διοργανωθούν διαγωνισμοί, εκθέσεις και φεστιβάλ 
STEAM για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό, τη 
δοκιμή, την ανταλλαγή και τη διάδοση καινοτόμων εφαρμογών στον 
τομέα STEAM. Οι οργανώσεις αυτές μπορούν να γίνουν σε τοπικό, 
περιφερειακό ή διεθνές επίπεδο.

«Οι εκπαιδευτικοί που μοιράζονται καλές πρακτικές μπορούν να 
ανταμείβονται ή να ενθαρρύνονται να προωθήσουν το έργο τους.» 
(P16)

«Τα σχολεία με διεθνή προσανατολισμό έχουν πολλά ιδρύματα και 
εταίρους από διάφορες χώρες. Η Πορτογαλία έχει μια εβδομάδα 
που ονομάζεται «διεθνής εβδομάδα» για να συναντήσει και να 
χαιρετήσει τους διεθνείς εταίρους». (P21)

Τονίστηκε η σημασία της ενσωμάτωσης της θεωρίας στην πράξη και 
της μεταφοράς δεξιοτήτων. Οι κοινότητες και οι ομάδες ανταλλαγής 
εμπειριών τάσσονται υπέρ της ανταλλαγής καλών πρακτικών και της 
δημιουργίας ευκαιριών για την ανταλλαγή των προβληματισμών 
τους. Οι ευκαιρίες μπορούν να σχεδιαστούν ώστε να ξεκινούν 
από ημιδομημένες έως ελεύθερες δραστηριότητες, καθώς και 
δραστηριότητες στην τάξη για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς.

«Ορισμένοι εκπαιδευτικοί μπορούν να σχεδιάσουν ένα πολύ 
καλό μοντέλο STEAM, αλλά σκοντάφτουν όταν πρόκειται να το 
εφαρμόσουν. Μπορεί να είναι πολύ καλοί στο STEAM, αλλά μπορεί 
να τους λείπουν άλλες δεξιότητες. Οι θεωρητικές γνώσεις των 
εκπαιδευτικών μπορεί να μην λειτουργούν πάντα στην πράξη». 
(P18)
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2nd Υποθέμα: Δημιουργία μαθημάτων επαγγελματικής 
ανάπτυξης με επίκεντρο το STEAM
Αναφέρθηκε ότι οι επιχειρηματικές, ψηφιακές και καλλιτεχνικές 
δεξιότητες πρέπει να καλύπτονται από το πρόγραμμα σπουδών 
STEAM. Μια ποικιλία θεμάτων και θεμάτων που συνδέονται με την 
πραγματική ζωή μπορούν να ενσωματωθούν στους τομείς STEAM.

«Η επιχειρηματικότητα έχει γίνει ένας τομέας ενδιαφέροντος 
για ανθρώπους όλων των ηλικιών. Ως εκ τούτου, η 
επιχειρηματικότητα και οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να 
ενταχθούν στους τομείς STEAM». (P21)

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες δεν ήταν ευχαριστημένοι 
με την ηλεκτρονική κατάρτιση των εκπαιδευτικών κατά τη 
διάρκεια της περιόδου Covid. Προτιμούν την κατάρτιση πρόσωπο 
με πρόσωπο ή τουλάχιστον τη μικτή κατάρτιση με πιο ελκυστικά 
και ενδιαφέροντα θέματα. Τα πανεπιστήμια και οι διευθύνσεις 
εκπαίδευσης θα μπορούσαν να αναλάβουν τον συντονισμό και την 
πιστοποίηση των μαθημάτων. Οι επιμορφώσεις αυτές θα πρέπει να 
καλύπτουν διεπιστημονικά και επίκαιρα θέματα και εκπαιδευτικούς 
από διαφορετικές ειδικότητες. Εκτός από αυτό, θα πρέπει να 
υπάρχουν ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς να μοιράζονται καλές 
πρακτικές μέσω δραστηριοτήτων ανοικτής τάξης για την ενίσχυση 
της επαγγελματικής κοινότητας μάθησης.

«Για την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση, ίσως επικεντρωθείτε σε 
μια ομάδα εκπαιδευτικών από το ίδιο σχολείο, ώστε να έχουν 
στη συνέχεια ένα κίνητρο να εφαρμόσουν από κοινού έργα που 
σχετίζονται με το STEM στην τάξη τους». (P11)
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3rd Υποθέμα: Παιδαγωγική και κατάρτιση σε θέματα 
περιεχομένου STEM για την προώθηση διεπιστημονικών 
προσεγγίσεων σε εκπαιδευτικούς που δεν είναι 
καθηγητές STEM

Η πρώτη σύσταση αφορούσε το περιεχόμενο και τη δομή των 
προγραμμάτων κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Αναφέρθηκε ότι η 
κατάρτιση πρέπει να είναι δωρεάν και να παρέχεται δια ζώσης ή ως 
μάθημα μικτής μάθησης. Πρέπει να υπάρχουν πλατφόρμες που να 
περιέχουν βέλτιστες πρακτικές, υποδείγματα σχεδίων μαθημάτων 
και δραστηριοτήτων για την εκπαίδευση STEAM. Το περιεχόμενο της 
κατάρτισης πρέπει να επικαιροποιείται με καινοτόμα θέματα που 
σχετίζονται με την πραγματική ζωή. Κάθε επιμόρφωση θα πρέπει 
να είναι σχεδιασμένη για την απονομή πιστωτικών μονάδων και οι 
εκπαιδευτικοί μπορούν να κερδίζουν επιπλέον πιστωτικές μονάδες 
όταν ολοκληρώνουν αυτές τις επιμορφωτικές συναντήσεις. Για να 
εξασφαλιστεί μια ολιστική προσέγγιση της μάθησης που σχετίζεται 
με τα STEAM από την πρώιμη έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
θα πρέπει να αναζητηθεί υποστήριξη για το σχεδιασμό του 
προγράμματος σπουδών από τους ενδιαφερόμενους φορείς της 
τριτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

«Ωστόσο, θα ήταν καλύτερα αν υπήρχε λίγο περισσότερη πρακτική 
εξάσκηση για κάποιον που γνωρίζει το περιεχόμενο. Διαφορετικά, 
η προσέγγιση της παρακολούθησης, κατανόησης και επίλυσης 
(ασύγχρονη εκπαίδευση) απωθεί τους ανθρώπους. Τίποτα δεν 
είναι καλύτερο από την εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο». (P4)

«Στην Πορτογαλία, όλα τα μαθήματα είναι κοστολογημένα, 
ευτυχώς οι καθηγητές μπορούν να αντέξουν τα δίδακτρα των 
μαθημάτων, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι δωρεάν. Υπάρχουν 
προγράμματα όπου μπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους 
στον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό και οι εκπαιδευτικοί 
δείχνουν ικανοποιητικό ενδιαφέρον για τα μαθήματα αυτά. Αν 
είστε από διαφορετικό ίδρυμα τότε το μάθημα απαιτεί την 
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καταβολή τέλους». (P21)

Τονίστηκε ότι τα δημόσια σχολεία δεν διαθέτουν αρκετό 
προϋπολογισμό για την αγορά πόρων STEAM και, ως εκ τούτου, τα 
περισσότερα σχολεία δεν είναι σε θέση να εφαρμόσουν πλήρως 
το πρόγραμμα. Συνιστάται η αναζήτηση υποστήριξης από μεγάλες 
εταιρείες και δήμους, ώστε τα σχολεία να έχουν πλήρη πρόσβαση 
σε ποιοτικό εκπαιδευτικό υλικό.

«Είναι επίσης σημαντικό να παρέχουμε υλική υποστήριξη. Με 
την οικονομική τους συνεισφορά, οι γονείς ή οι κηδεμόνες έχουν 
πρόσβαση σε διάφορα εκπαιδευτικά πακέτα που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στην πληροφορική και το STEAM, όπως το Scotty 
Go». (P18)

Τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να παρουσιάζουν και να διαδίδουν 
καλές πρακτικές και παραδείγματα στον τομέα αυτό ως μελέτες 
περίπτωσης. Μπορούν να παρουσιαστούν στους εκπαιδευτικούς 
για να δοκιμαστούν στις τάξεις τους. Εκτός από αυτό, τα σχολεία 
και οι εθελοντές εκπαιδευτικοί θα πρέπει να σχεδιάζουν ανοικτά 
μαθήματα και τάξεις επίδειξης και να προσκαλούν εκπαιδευτικούς, 
διοικητικούς και ακαδημαϊκούς εκτός του ιδρύματος για να 
εφαρμόσουν αυτές τις πρακτικές.

«Έχουμε ένα εργαστήριο- οι πόρτες μας είναι ανοιχτές σε όλους. 
Καλωσορίζουμε όλους όσοι θέλουν να το βιώσουν. Παρέχουμε 
επίσης καθοδήγηση». (P7)

4th Υποθέμα: Δημιουργία προγραμμάτων προβολής τόσο 
για μαθητές όσο και για εκπαιδευτικούς
Οι επαρχιακές και περιφερειακές διευθύνσεις εθνικής εκπαίδευσης 
θα πρέπει να υπογράψουν πρωτόκολλα με τα πανεπιστήμια 
προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να επωφεληθούν από μεταπτυχιακά 
προγράμματα για την επαγγελματική και ακαδημαϊκή τους ανάπτυξη. 
Σε συνεργασία με μουσεία, επιστημονικά κέντρα και κέντρα 
επιχειρηματικότητας, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ενθαρρύνονται 
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να επισκέπτονται αυτά τα ιδρύματα και να λαμβάνουν υποστήριξη. 
Επιπλέον, θα πρέπει να επεκταθούν οι δραστηριότητες και οι 
οργανώσεις που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες, όπως η ημέρα της 
επιστήμης, τα επιστημονικά φεστιβάλ και η ημέρα του παραγωγού.

«Στην Πορτογαλία, έχουμε ένα πρόγραμμα που ονομάζεται 
«Ciência Viva» (ζωντανή επιστήμη), το οποίο εφαρμόζεται σε κάθε 
σχολείο». (P22)

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ενθαρρύνονται να υποβάλλουν 
αιτήσεις με τους μαθητές τους σε εθνικούς και περιφερειακούς 
διαγωνισμούς και επιστημονικά φεστιβάλ για έργα STEAM. Οι 
μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ενημερώνονται για τους 
διαγωνισμούς που εξασφαλίζουν την προμήθεια και την αγορά 
υλικών σε αυτούς τους διαγωνισμούς.

«Ο δήμος έχει ανοίξει ένα κέντρο καινοτομίας, τα σχολεία θα 
διοργανώσουν μια γιορτή τεχνολογίας- αν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι 
πόροι, θα προμηθεύσουν υλικά. Εάν οι συμμετέχοντες δεν είναι 
σίγουροι για το πώς να προχωρήσουν, παρέχεται καθοδήγηση». 
(P8)

5th Υποθέμα: Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των 
οργανώσεων των ενδιαφερομένων μερών
Τα πανεπιστήμια, τα κέντρα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
εκπαιδευτικών, τα μουσεία, οι ΜΚΟ, οι δήμοι, οι εθνικές/
συνδικαλιστικές ενώσεις γονέων-δασκάλων και οι τοπικές αρχές και 
οι δήμαρχοι πρέπει να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία 
ως ενεργά ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτά τα άτομα και τα ιδρύματα 
μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρα για την προσέγγιση φορέων 
που θα παρέχουν υποστήριξη, όπως πόρους, υλικά και κατάρτιση.

«Οι δήμαρχοι μπορούν να είναι αποτελεσματικοί ενδιαφερόμενοι. 
Η βασική πτυχή είναι η παραγωγή πόρων. Ο καλύτερος οδηγός για 
το πώς μπορούμε να το λύσουμε αυτό είναι ο δήμαρχος. Γνωρίζουν 
τους επαγγελματίες και μπορούν να τους καθοδηγήσουν». (P5)
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«Οι δήμοι είναι οι πιο αποτελεσματικοί ενδιαφερόμενοι φορείς. Τα 
πανεπιστήμια είναι επίσης μεταξύ των βασικών ενδιαφερομένων 
μερών. Μπορούμε επίσης να βασιστούμε σε ΜΚΟ όπως η Tema». 
(P8)

Εθνικά και διεθνή έργα, και τα περισσότερα έργα της ΕΕ, έχουν 
προταθεί τόσο για την παροχή πόρων όσο και για τη θέαση και 
την ανταλλαγή καλών παραδειγμάτων με διεθνείς εκδηλώσεις 
κινητικότητας. Σημειώθηκε ότι τα έργα αυτά ήταν αποτελεσματικά 
όσον αφορά τη συνεργασία με αδελφά σχολεία, τη συνεργασία 
με διαφορετικούς οργανισμούς και την ανταλλαγή γνώσεων και 
εμπειριών σε διάφορους τομείς.

«Τα προγράμματα της ΕΕ έχουν επίσης μεγάλο αντίκτυπο όσον 
αφορά τη χρηματοδότηση των εκπαιδευτικών για να μεταβούν στο 
εξωτερικό, να επισκεφθούν διάφορα σχολεία και να γνωρίσουν νέα 
σχολεία». (P8)

«Η συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα είναι πολύ ισχυρή, αλλά 
ορισμένα σχολεία χρειάζονται βοήθεια με τη διοίκηση». (P22)

Τέταρτη αίθουσα διαλειμμάτων: STEAM
Το κύριο θέμα της τέταρτης αίθουσας ήταν «Αξιολόγηση και 
αξιολόγηση στο STEAM». Οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν τις 
απόψεις και τις προτάσεις τους στον τομέα της αξιολόγησης και των 
μεθόδων αξιολόγησης με βάση τις εμπειρίες τους στην εκπαίδευση 
STEAM στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σε αυτή την αίθουσα 
παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες πέντε υποθεματικές 
ερωτήσεις.

2nd Υποθέμα: Συγκριτική ανάλυση των υφιστάμενων 
μεθόδων
Αυτό το υποθέμα είχε ως στόχο να καθορίσει ποιες μέθοδοι 
αξιολόγησης χρησιμοποιούνται σήμερα σε όλο τον κόσμο και να 
συλλέξει προτάσεις για τον τρόπο αξιοποίησης των υφιστάμενων 
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βέλτιστων πρακτικών. Μια άλλη σχετική έρευνα σε αυτό το υποθέμα 
ήταν σε ποιο βαθμό τα ευρήματα μιας συγκριτικής θα μπορούσαν 
να συμβάλουν θετικά σε μαθήματα κατάρτισης εκπαιδευτικών, 
παιδαγωγική έρευνα και εκπαιδευτικές πολιτικές στα δημοτικά 
σχολεία.

Η πρώτη ερώτηση αφορούσε τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται 
σήμερα σε όλο τον κόσμο. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι 
λόγω της παγκόσμιας πανδημίας, της ανάγκης επικοινωνίας μέσω 
ψηφιακών εργαλείων σε όλο τον κόσμο και της μετατόπισης 
των σταδίων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε αυτόν τον 
ψηφιακό χώρο έχει αποκαλυφθεί μια θετική διαφορά στη χρήση 
και τις ικανότητες των τεχνολογικών εργαλείων για πολλούς 
εκπαιδευτικούς.

Οι συμμετέχοντες έδωσαν παραδείγματα μοντέλων αξιολόγησης, 
όπως το μοντέλο παρατήρησης των παιδιών για να επαληθεύσουν 
τι τείνουν να παράγουν στην τάξη. Σημειώθηκε επίσης ότι η 
αξιολόγηση εξαρτάται από το σχέδιο και το θέμα του μαθήματος.

«Η επικοινωνία επιταχύνθηκε μετά την πανδημία και όλοι 
επωφεληθήκαμε από αυτό. Βγήκαν αμέτρητα προγράμματα, ο 
αριθμός τους αυξήθηκε εκθετικά. Η εκπαίδευση ήταν αρκετά 
απομακρυσμένη από τον ψηφιακό κόσμο, αλλά με την πανδημία, το 
χάσμα έκλεισε. Οι αριθμοί και οι στατιστικές αυξάνονται επίσης 
σε ψηφιακές μορφές. Μπορεί επίσης να αναπτυχθεί μια κοινή 
αξιολόγηση από μαθητές και καθηγητές». (P30)

«Οι μέθοδοι αξιολόγησης άλλαξαν προς το καλύτερο μετά 
την πανδημία, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι εκπαιδευτικοί 
χρησιμοποιούν πολλές ελκυστικές μεθόδους». (P32)

«Έχουμε ένα μοντέλο σπιτιού, για παράδειγμα, όλες οι 
αξιολογήσεις ανήκουν στα παιδιά του μοντέλου σπιτιού. 
Πραγματοποιούμε ολόκληρη τη διαδικασία αξιολόγησης μαζί 
με τα παιδιά. Είναι απαραίτητο να επικεντρωθούμε πλήρως στο 
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παιδί, διότι είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε πώς το παιδί μπορεί 
να παράγει κάτι. Είναι σημαντικό να μπορεί να χρησιμοποιείται 
συνεχώς σε όλο τον κόσμο, η βιωσιμότητα είναι ένα πολύ 
σημαντικό κριτήριο και οι άνθρωποι αποδίδουν μεγάλη σημασία σε 
αυτό». (P29)

Η δεύτερη ερώτηση αφορούσε τον τρόπο αξιοποίησης των 
βέλτιστων πρακτικών. Οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι οι ανοικτοί 
ψηφιακοί πόροι στους τομείς της εκπαίδευσης STEAM έχουν ζωτικό 
ρόλο στη διανομή της γνώσης και της εμπειρίας στην εκπαίδευση 
STEAM. Ορισμένοι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η διατήρηση της 
αποτελεσματικής συνεργασίας των ανθρώπων του εκπαιδευτικού 
κλάδου θα βοηθήσει σε αυτόν τον στόχο.

Οι συμμετέχοντες σημείωσαν επίσης ότι οι υπεύθυνοι χάραξης 
πολιτικής πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μείωση 
των κοινωνικοοικονομικών και τεχνολογικών ανισοτήτων σε όλες 
τις χώρες.

«Εάν είναι απαραίτητο να φέρουμε μια ενημερωμένη 
αξιολόγηση, θα πρέπει να αφήσουμε την έντυπη εφαρμογή και 
να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία μέτρησης που βασίζονται σε 
εφαρμογές και στο διαδίκτυο». (P28)

«Η επαγγελματική ανάπτυξη είναι πολύ σημαντική. Ωστόσο, 
υπάρχουν τόσοι πολλοί διαδικτυακοί πόροι που δεν μπορούν 
απλώς να ανακαλυφθούν μέσω επίσημων μαθημάτων 
επαγγελματικής ανάπτυξης. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει 
να μοιράζονται προληπτικά πληροφορίες σχετικά με τους 
διαδικτυακούς πόρους που ανακαλύπτουν». (P25)

«Αν ζείτε σε μια μεγάλη πόλη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
τεχνολογικές συσκευές, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να τις 
χρησιμοποιήσετε. Σε άλλα μέρη, ωστόσο, οι μαθητές μπορεί να μην 
γνωρίζουν για την τεχνολογία, τα εργαλεία ή τις συσκευές. Πρέπει 
να υπάρχει μια πολιτική για την ανάπτυξη εργαλείων στην τάξη και 
περισσότερων εκπαιδευτικών συστημάτων». (P28)
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Το τρίτο ερώτημα αυτού του υποθέματος ήταν σε ποιο βαθμό 
τα ευρήματα μιας συγκριτικής ανάλυσης θα μπορούσαν να 
ενημερώσουν θετικά τα μαθήματα κατάρτισης των εκπαιδευτικών, 
την παιδαγωγική έρευνα και τις πολιτικές. Οι συμμετέχοντες 
δήλωσαν ότι εργαλεία όπως το IN2STEAM Digital Teacher›s Toolkit 
θα εμπλουτίσουν την ανταλλαγή δεδομένων σε όλο τον κόσμο, 
γεγονός που θα συμβάλει επίσης στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 
Περισσότερα θετικά αποτελέσματα που συλλέγονται στις εμπειρίες 
STEAM θα ενθαρρύνουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να 
υποστηρίξουν και να διαθέσουν περισσότερους πόρους στον τομέα 
αυτό, ενώ δεν υπάρχουν αρκετά εργαλεία μέτρησης και αξιολόγησης 
που παράγονται από πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 
Γι› αυτό προκύπτει η ανάγκη να αναλάβει ο εκπαιδευτικός την 
πρωτοβουλία και να αναπτύξει τα δικά του εναλλακτικά εργαλεία, 
τα οποία με τη σειρά τους έχουν τη δυνατότητα να εξατομικεύσουν 
τις μετρήσεις και την αξιολόγηση.

«Ξέρω ότι η πλατφόρμα θα περιέχει έργα STEAM. Θα είναι μια 
πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή για τους μαθητές. Θα περιέχει 
μαθησιακά σενάρια τα οποία θα μπορούν να φιλτράρονται 
ανάλογα με την ηλικία ή το θέμα. Είναι χρήσιμα και μπορούν 
να εφαρμοστούν άμεσα στην τάξη. Θα υπάρχουν επίσης 
δραστηριότητες τις οποίες μπορούμε να εφαρμόσουμε με τους 
μαθητές μας. Οι πόροι θα μας επιτρέψουν να αξιολογήσουμε 
τη μαθησιακή εμπειρία μαζί τους, κάτι που είναι επίσης πολύ 
χρήσιμο». (P33)

«Φυσικά, είναι πιο ενδιαφέρον, τα φίλτρα και οι λειτουργίες είναι 
ευκολότερες, φυσικά, προσελκύει περισσότερο την προσοχή 
των μαθητών. Είναι επίσης πολύ πιο γρήγορο. Είναι επίσης πιο 
αποδοτικό». (P31)

«Η συγκριτική εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται επειδή θα παρέχει 
επίσης ευκολία όσον αφορά την παρακολούθηση και θα είναι 
εύκολο να εντοπιστούν οι πολιτιστικές πτυχές. Ομάδες STEAM, 
έντυπα αυτοαξιολόγησης κ.λπ. υπάρχουν παγκοσμίως, αλλά πρέπει 
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να υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία για την αξιολόγηση 
κ.λπ. Ορισμένες φόρμες επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό να 
αναλάβει την πρωτοβουλία και να οδηγήσει το θέμα. Αυτό που 
μετριέται και αξιολογείται αλλάζει σε αυτή την κατάσταση και η 
εταιρική σχέση μειώνεται, αυτό είναι τόσο πλεονέκτημα όσο και 
μειονέκτημα. Η ακαδημία εκπαιδευτικών επιστημών προτείνει 
να μην παράγονται εργαλεία μέτρησης και αξιολόγησης, αλλά να 
επαναχρησιμοποιούνται τα ήδη υπάρχοντα. Αυτό μπορεί επίσης να 
είναι επωφελές». (P27)

3rd Υποθέμα: Αξιολόγηση και αξιολόγηση της 
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών
Σε αυτό το υποθέμα, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να 
μοιραστούν ποια υφιστάμενα εργαλεία για την αξιολόγηση των 
μαθημάτων επαγγελματικής ανάπτυξης και ποια μέσα και πόροι 
είναι διαθέσιμα σήμερα για την αξιολόγηση της απόκτησης γνώσεων 
από τους εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, συγκεντρώθηκαν οι προτάσεις 
τους σχετικά με το ποιος πιστεύουν ότι θα μπορούσε να αναλάβει 
τον συντονισμό σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο.

Στην πρώτη ερώτηση, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να 
μοιραστούν τις γνώσεις τους σχετικά με τα υπάρχοντα εργαλεία 
και τους πόρους για την αξιολόγηση. Εκτός από τα παραδείγματα 
των υφιστάμενων εργαλείων που δόθηκαν, ορισμένοι 
συμμετέχοντες υποστήριξαν την εφαρμογή εργαλείων αξιολόγησης 
που σχεδιάστηκαν από τους ίδιους τους συμμετέχοντες και 
ορισμένοι υποστήριξαν την ύπαρξη κοινών εργαλείων. Ορισμένοι 
συμμετέχοντες επέστησαν την προσοχή στη σημασία της 
προσωπικής ανάπτυξης.

«Νομίζω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε τα δικά μας εργαλεία 
ολιστικής αξιολόγησης. Τα εργαλεία πρέπει να περιλαμβάνουν 
τους στόχους του έργου μας, οι οποίοι καλύπτουν τόσο τις 
«μαλακές» όσο και τις «σκληρές» δεξιότητες. Βασιζόμενοι σε αυτό, 
μπορούμε να προχωρήσουμε σε στόχους όπως η δημιουργικότητα 
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ή η επίλυση προβλημάτων. Μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτές 
τις ρουμπρίκες και να τις χρησιμοποιήσουμε ως βασικό εργαλείο 
ολιστικής αξιολόγησης». (P27)

«Θα πρέπει να διαθέτουμε εργαλεία αξιολόγησης κατάλληλα 
για το περιεχόμενό μας, και θα πρέπει να είναι συμβατά με το 
περιεχόμενό μας. Δεν θα πρέπει να πάρει πολύ χρόνο, αλλά πρέπει 
να το κάνουμε μόνοι μας». (P31)

Η δεύτερη ερώτηση αφορούσε το ποιος πιστεύουν οι συμμετέχοντες 
ότι θα μπορούσε να αναλάβει το συντονισμό σε εθνικό και 
διακρατικό επίπεδο.

«Δεν ξέρω- γίνεται πιο δύσκολο όταν πρόκειται να βρεθεί ένας 
κοινός παρονομαστής». (P30)

4th Υποθέμα: Αξιολόγηση των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων και ευθυγράμμιση του προγράμματος 
σπουδών
Σε αυτό το υποθέμα, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να δώσουν 
παραδείγματα των υφιστάμενων εργαλείων, μέσων και πόρων 
που είναι σήμερα διαθέσιμα για την αξιολόγηση των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων των μαθητών στο STEAM. Μοιράστηκαν επίσης 
τις απόψεις τους σχετικά με το κατά πόσον οι λύσεις αξιολόγησης 
λαμβάνουν υπόψη μη εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, όπως 
η συνεργατική επίλυση προβλημάτων και η δημιουργικότητα.

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι 
δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά εργαλεία, μέσα και πόροι για την 
αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών στο 
STEAM, ενώ ορισμένοι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στο θέμα ότι 
η αξιολόγηση της δημιουργικότητας είναι μια σχετική έννοια και 
είναι δύσκολο να αξιολογηθεί.

«Νομίζω ότι το χαρτοφυλάκιο είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί γενικά σε όλο τον κόσμο. 
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Χρησιμοποιήσαμε ένα χαρτοφυλάκιο και ένα ημερολόγιο στο 
πλαίσιο αυτού του έργου. Ήταν πολύ παραγωγικό για εμάς». (P28)

«Οι ρουμπρίκες αξιολόγησης ήταν διαφορετικές κάθε 
μήνα, η συνεργασία ήταν απαραίτητη στη μηχανική, αλλά η 
δημιουργικότητα ήταν σημαντική στην τέχνη, για παράδειγμα. Κατά 
συνέπεια, χρησιμοποιήσαμε ένα εργαλείο αξιολόγησης». (P28)

«Προσπαθούν να βρουν λύσεις σε όλο τον κόσμο. Επειδή υπάρχει 
ανάγκη, είναι απαραίτητο να ενθαρρύνουμε τις φοιτήτριες. 
Υπάρχουν κάποιες λύσεις, αλλά η αξιολόγηση των δεξιοτήτων 
είναι δύσκολη. Για παράδειγμα, δυσκολευτήκαμε να αξιολογήσουμε 
τη δραστηριότητα στην οποία είχαμε έναν παγκόσμιο χάρτη 
φτιαγμένο από Lego στο μάθημα των κοινωνικών σπουδών στην 
τάξη. Μας ήταν πολύ δύσκολο να την αξιολογήσουμε στον τίτλο 
της δημιουργικότητας. Τα βήματα αξιολόγησης αφορούσαν τα 
χρώματα, για παράδειγμα». (P30)

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί μοιράστηκαν επίσης τις παρατηρήσεις 
τους σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των μαθητών κοριτσιών και 
αγοριών στις δραστηριότητες STEM στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
Για παράδειγμα, τα κορίτσια είναι περισσότερο προσανατολισμένα 
στο στόχο και δημιουργικά, όπου απαιτείται οργανωμένη 
συνεργασία.

«Έχω ομάδες ρομποτικής 4-5 μαθητών, που εργάζονται σήμερα 
με το Arduino. Αναπτύσσουμε μαζί λογισμικό. Τα κορίτσια είναι 
πιο οργανωμένα, πιο στοχευμένα και πιο δημιουργικά. Τα αγόρια 
χρειάστηκαν την υποστήριξή μου για να ολοκληρώσουν το ίδιο 
έργο που είχαν ολοκληρώσει τα κορίτσια». (P31)

5th Υποθέμα: Επιβράβευση των επιτευγμάτων

Σε αυτό το υποθέμα, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν τις απόψεις τους 
σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης της διδακτικής και μαθησιακής 
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αριστείας με ουσιαστικό και βιώσιμο τρόπο. Οι συμμετέχοντες 
μοιράστηκαν επίσης προτάσεις σχετικά με τις πολιτικές για τον 
εντοπισμό και την προώθηση των ταλέντων STEAM, προσφέροντας 
κίνητρα στους μαθητές. Εκτός αυτού, τέθηκε επίσης το ερώτημα αν 
πρόκειται για τη σωστή πολιτική ή αν υπάρχει ο κίνδυνος να δοθεί 
υπερβολική έμφαση στο STEAM και να υποτιμηθούν ακούσια άλλες 
σταδιοδρομίες.

Αναφέρθηκε ότι μια ποικιλία σχεδίων και συνεχείς βιωματικές και 
καλλιτεχνικές δραστηριότητες θα έκαναν αισθητή την αριστεία της 
διδασκαλίας και της μάθησης. Οι συμμετέχοντες διαφώνησαν με την 
άποψη ότι θα μπορούσε να υπάρξει κίνδυνος να δοθεί υπερβολική 
έμφαση στο STEAM εις βάρος άλλων επαγγελμάτων.

«Η ποικιλία σχεδίων, βιωματικών και καλλιτεχνικών 
δραστηριοτήτων βοηθά τους μαθητές να εφαρμόσουν τις 
θεωρητικές τους γνώσεις στην πράξη και θέτει τα θεμέλια για την 
κατανόηση ότι η μάθηση λαμβάνει χώρα συνεχώς.» (P32)

«Θα πρέπει να προσφέρεται ενθάρρυνση. Οι μαθητές θα πρέπει να 
εκπαιδεύονται στην καθημερινή επιστήμη. Υποστηρίζω το κίνητρο. 
Αναπτύσσει μια θετική στάση. Η υπερβολική έμφαση δεν είναι 
κάτι που πρέπει να γίνει ανεκτό, δεν είμαι υπέρ της υπερβολικής 
έμφασης, ισοδυναμεί με το να κατευθύνουμε τα παιδιά σε έναν 
τομέα που δεν θέλουν να πάνε, δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό». 
(P29)

«Οι ειδικοί λένε ότι τα παιδιά πρέπει να ενθαρρύνονται, νομίζω ότι 
τα παιδιά πρέπει να εκτιμώνται, λόγω των προσπαθειών τους, δεν 
νομίζω ότι έχει να κάνει με τον ευτελισμό άλλων επαγγελμάτων 
όταν δίνω έμφαση στο STEAM. Δεν θα έχει κανένα αρνητικό 
αποτέλεσμα. Ευαισθητοποιούμε τα παιδιά, προσελκύει την 
προσοχή των παιδιών, αλλά δεν έλαβα καμία απάντηση για το ότι 
πρόκειται για κάποιου είδους ευτελισμό». (P28)
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Εικόνα 2: Αποτελέσματα της σύνοψης δεδομένων του Χάρτη

Γραφιστική σχεδίαση: Doğa Schools, Τουρκία

Εικόνα 3: Κοινά σημεία των εκπαιδευτικών και των μαθητών στην 
εκπαίδευση STEAM

Γραφιστική σχεδίαση: Doğa Schools, Τουρκία
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΊ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ενσωμάτωση των κλάδων STEAM στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών 
των δημοτικών σχολείων καθιστά δυνατή την επανεξέταση τόσο 
του περιεχομένου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων όσο και της 
εκπαιδευτικής εμπειρίας που απαιτείται για τους εκπαιδευτικούς 
ώστε να μεταφέρουν και να μεταφέρουν τις γνώσεις αυτές στους 
μαθητές τους. Η καινοτομία και η διεπιστημονική προσέγγιση 
των σχολικών προγραμμάτων σπουδών πρέπει να ενισχυθούν 
περαιτέρω, μαζί με τη συνεχή κατάρτιση των εκπαιδευτικών, οι 
οποίοι αναφέρουν έλλειψη πόρων (από άποψη χρόνου, κατάρτισης 
και υλικών) στην προσέγγιση STEAM. Με τη σειρά τους, οι μαθητές 
δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τους κλάδους STEAM, αν και τα 
μαθηματικά εξακολουθούν συχνά να θεωρούνται πολύ δύσκολα και 
θεωρητικά. Η επανεξέταση της προσέγγισης STEAM, η δημιουργία 
των κατάλληλων μαθησιακών περιβαλλόντων που ευνοούν 
την εμπιστοσύνη και η επιλογή της εφαρμογής εργαστηριακών 
δραστηριοτήτων, θα οδηγήσει τους μαθητές στην ενίσχυση του 
σκοπού, της αυτονομίας και της κριτικής τους νοοτροπίας, ώστε να 
αναπτύξουν μια σειρά από οριζόντιες και πολυτομεακές δεξιότητες.

Τα σχετικά βήματα πρέπει να πραγματοποιηθούν με μια ολιστική 
προσέγγιση με τη συνεργασία και τη συμμετοχή μαθητών, 
εκπαιδευτικών, ενδιαφερομένων και φορέων χάραξης πολιτικής 
για την ανάπτυξη και διάδοση της εκπαίδευσης STEAM στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Προκειμένου να ανταποκριθούμε στις 
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ανάγκες της τεχνολογικής μας κοινωνίας και να αναπτύξουμε την 
επιθυμία και την ικανότητα του ευρύτερου κοινού να ασχοληθεί με 
την επιστήμη και την τεχνολογία, η εκπαίδευση STEM θα πρέπει να 
εφαρμοστεί πλήρως στο δημοτικό σχολείο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα 
για τις χώρες που στοχεύουν να ξεπεράσουν το κενό STEM, όπου ο 
μεγάλος αριθμός κενών θέσεων εργασίας δεν μπορεί να καλυφθεί 
λόγω έλλειψης εξειδικευμένων εργαζομένων (Basogain, Gurba, Hug, 
Morze, Noskova, Smyrnova-Trybulska, 2020). Επί του παρόντος, 
υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο STEAM 
που θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές και τους 
προγραμματιστές προγραμμάτων σπουδών να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις για αποτελεσματική εκπαίδευση STEAM του 21ου αιώνα. 
Ως μια ενδεικτική λύση σε αυτή την ανάγκη, η κοινοπραξία του έργου 
IN2STEAM ανέπτυξε ένα μοντέλο αξιολόγησης που ονομάζεται 
Μοντέλο Αξιολόγησης Συμπεριφοράς (Behavioral Assessment 
Model - BAM), το οποίο θα επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς να 
αξιολογούν καλύτερα την πρόοδο των μαθητών τους όσον αφορά 
τις στάσεις και τις συμπεριφορές τους που σχετίζονται με το 
STEAM. Η κοινοπραξία του έργου IN2STEAM ανέπτυξε επίσης 
μια σειρά σχεδίων μαθημάτων που θα χρησιμοποιηθούν από 
τους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, και πιο 
συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια των STEAM LABs. Αυτά τα σχέδια 
μαθήματος είναι ευθυγραμμισμένα με τις δεξιότητες BAM, και έτσι 
τα συγκεκριμένα σχέδια μαθήματος θα επιτρέψουν την ανάπτυξη 
γνωστικών και κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων. Στο 
πλαίσιο της αξιολόγησης των αλλαγών των μαθητών σε αυτές 
τις δεξιότητες, η κοινοπραξία ανέπτυξε μερικά εργαλεία που θα 
επιτρέψουν την κατάλληλη αξιολόγηση των ικανοτήτων που 
αναπτύσσουν οι μαθητές.

Παρόλο που ο ρυθμός και οι δεξιότητες των μαθητών και των 
εκπαιδευτικών έχουν αυξηθεί στην πρόσβαση και τη χρήση 
τεχνολογικών εργαλείων σε όλο τον κόσμο με την πανδημία 
Covid-19, οι ανισότητες όπως η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, 
οι γεωγραφικές δυσκολίες κ.λπ. πρέπει να εξαλειφθούν με την 
αύξηση των ευκαιριών πρόσβασης στην τεχνολογία, και θα είναι 
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αποτελεσματική η πρόσβαση των εκπαιδευτικών σε προγράμματα 
κατάρτισης στον τομέα του STEAM και σε περιβάλλοντα κοινής 
χρήσης που μπορούν να παρέχουν συνεργασία, και η πρόσβαση των 
μαθητών σε πηγές μαθημάτων τέχνης και επιστήμης. Προκειμένου 
να συμβάλει στην αυτοανάπτυξη των εκπαιδευτικών και να 
αυξήσει τις δεξιότητές τους στους τομείς STEAM και τις πρακτικές 
που λαμβάνουν υπόψη τα φύλα, και να μειώσει τις ανισότητες 
στην πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους δημιουργήθηκε από 
την κοινοπραξία του έργου IN2STEAM. Ο Ανοικτός Εκπαιδευτικός 
Πόρος (ΑΕΠ), ο οποίος αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει τους 
εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές να αυξήσουν τις ικανότητες 
και τις δεξιότητές τους για τη χρήση της εκπαιδευτικής προσέγγισης 
STEAM ως σημεία πρόσβασης για την καθοδήγηση της έρευνας, της 
κριτικής σκέψης και της επίλυσης προβλημάτων των μαθητών σε 
παιδιά ηλικίας 8-11 ετών, ιδίως σε νεαρά κορίτσια.

Οι καταστάσεις ανισότητας που προκύπτουν από τις διαφορές στις 
τεχνολογικές υποδομές σε αστικές και αγροτικές περιοχές έχουν 
αναδειχθεί ως αξιοσημείωτο εμπόδιο και ανησυχία στην παροχή 
εκπαίδευσης STEAM στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε ολόκληρη 
τη χώρα στην έρευνα και τις αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν 
και από τους έξι εταίρους των χωρών-εταίρων. Σύμφωνα με την 
έρευνα των Korucu και Kabak (2021) για 186 μελέτες STEAM και 
STEM, δήλωσαν ότι στις ευρωπαϊκές χώρες, δεν εστιάζουν όλες οι 
χώρες σε ένα κοινό θέμα, ενώ χώρες όπως η Γερμανία, η Νορβηγία 
και οι Κάτω Χώρες τείνουν να αυξάνουν το ενδιαφέρον των γυναικών 
για τις επιστήμες, ενώ ορισμένες χώρες εστιάζουν περισσότερο στις 
μειονότητες. Ως εκ τούτου, όσον αφορά τις δραστηριότητες STEM, 
θα πρέπει να εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες τεχνολογικής και 
εκπαιδευτικής υποδομής, λαμβάνοντας υπόψη τους περιφερειακούς 
παράγοντες. Έχει μεγάλη σημασία να εξαπλωθούν οι καινοτόμες 
διεπιστημονικές δραστηριότητες σε όλη τη χώρα και να δοθούν σε 
κάθε παιδί σημαντικές ευκαιρίες για πολύ ευεργετικά αποτελέσματα. 
Ο σκοπός του έργου In2STEAM για την άρση των ανισοτήτων πέφτει 
στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για την παροχή υγιούς και 
σωστής πρόσβασης στην τεχνολογία, καθώς και για την εξάλειψη 
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των μεγάλων διαφορών μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων 
που μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο εφαρμογής της εκπαίδευσης 
STEAM. Με βάση αυτά, οι διαδικτυακές ψηφιακές εργαλειοθήκες, 
τα καινοτόμα υλικά και οι εφαρμογές στην τάξη με γυναίκες 
επαγγελματίες του STEAM αφορούν μαθητές από μειονεκτικές 
περιοχές. Στόχος είναι να ενθαρρυνθούν οι εκπαιδευτικοί να 
εφαρμόσουν τα μαθήματα STEAM με εύκολα προσβάσιμα και 
οικονομικά υλικά μέσω της ενδυνάμωσης της κριτικής τους σκέψης 
και των δεξιοτήτων τους ως ψηφιακών πολιτών.

Αναμφίβολα, το πιο σημαντικό στοιχείο σε όλες τις καινοτόμες 
πρακτικές στον τομέα είναι ο δάσκαλος. Οι εκπαιδευτικοί θα 
πρέπει να υποστηρίζονται ώστε να εφαρμόζουν και να διατηρούν 
καινοτόμες πρακτικές αποτελεσματικά μέσω της ενδοϋπηρεσιακής 
και της προεκπαιδευτικής κατάρτισης. Για να εφαρμοστούν και 
να διατηρηθούν αποτελεσματικά οι καινοτόμες πρακτικές, θα 
πρέπει όλες αυτές να υιοθετηθούν από τους εκπαιδευτικούς και 
να δοθούν ευκαιρίες για πρακτική εξάσκηση (χρονικά, οικονομικά, 
φυσικά) (Korucu and Kabak, 2021). Όπως αναφέρει ο Pawlak 
(2000), τα πιο ισχυρά εργαλεία για την τόνωση μιας δημιουργικής 
κοινωνίας περιλαμβάνουν τη δημιουργική εκπαίδευση, ένα 
ενθαρρυντικό περιβάλλον και διεπιστημονικές ομάδες εργασίας. 
Αυτό περιλαμβάνει, πρώτον, την προώθηση στάσεων προς 
την παρατήρηση, την αντίληψη και την κατανόηση, οι οποίες 
στηρίζονται βαθιά στην πρώτη διάσταση της βιωματικής μάθησης 
με την προώθηση θεμελιωμένων εμπειριών (Kolb, 1984- Kolb, 
2005)- δεύτερον, την ενθάρρυνση προσωπικών πρωτοβουλιών, 
όπως ο αυθορμητισμός, η περιέργεια, η αυτονομία, οι οποίες 
εμπεδώνονται στον τρόπο με τον οποίο κάθε μαθητής προσεγγίζει 
την εκάστοτε εμπειρία- τρίτον, την τόνωση της φαντασιακής 
ικανότητας της διαίσθησης, του συνειρμού και της πλαισίωσης, 
οι οποίες αποτελούν τις βάσεις της αφηρημένης εννοιολόγησης, 
δηλαδή της κατανόησης της εμπειρίας από τους μαθητές (Pawlak, 
2000). Ωστόσο, ο μετασχηματισμός της μάθησης παράγεται όταν 
προωθείται και αξιολογείται ο ενεργός πειραματισμός, ο οποίος 
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αποτελεί το τελικό βήμα της αναστοχαστικής μάθησης (Colomer, 
Serra, Cañabate και Bubnys, 2020- Bubnys, 2019). Συνολικά, η 
παρούσα μελέτη αναδεικνύει τις υπό προϋποθέσεις βάσεις για την 
προώθηση της εκπαίδευσης STEAM στα δημοτικά σχολεία, όπου η 
κριτική μάθηση και η δημιουργικότητα αναδύονται μέσα από τις 
εμπειρίες των μαθητών. Τα προσόντα των εκπαιδευτικών είναι ένα 
από τα πιο σημαντικά στοιχεία του έργου IN2STEAM στα δημοτικά 
σχολεία. Με τη συμβολή εμπειρογνωμόνων STEAM, ακαδημαϊκών 
και εκπαιδευτικών από έξι χώρες, σχεδιάστηκαν δημιουργικά, 
καινοτόμα μαθήματα κατάρτισης και μαθησιακές ενότητες 
βασισμένες στη μάθηση με βάση τη διερεύνηση, τη σχεδιαστική 
σκέψη, τη μάθηση με βάση το πρόβλημα. Δοκιμάστηκαν στις 
τάξεις με τη βοήθεια γυναικών επαγγελματιών του STEAM για τη 
διευκόλυνση της διαδικασίας για τους εκπαιδευτικούς κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Επίσης, 
έδωσε τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς και τους ακαδημαϊκούς/
επαγγελματίες STEAM να συνεργαστούν για τον επανασχεδιασμό 
των μαθημάτων, τη δημιουργία έργων και την έρευνα. Όταν 
εξετάζουμε τις προτάσεις του Χάρτη της ΕΕ, οι προτάσεις σχετικά 
με την προώθηση αυτών των σπουδών τραβούν την προσοχή. Η 
έρευνα των εκπαιδευτικών για την επαγγελματική ανάπτυξη, τα έργα 
ή η προετοιμασία δημοσιεύσεων μπορεί να προωθηθεί με τρόπους 
όπως η απόκτηση προαγωγής, ενός νέου τίτλου ή η απόκτηση 
πιστωτικών μονάδων. Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχονται δωρεάν 
μαθήματα, εργαστήρια ή προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτικών 
στα STEAM για τους εκπαιδευτικούς, ώστε να υποστηρίζεται η 
επιμόρφωσή τους, ενώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι απαιτείται 
μεγαλύτερη οικονομική υποστήριξη για τα σχολεία για την αγορά 
εκπαιδευτικού υλικού STEAM.

Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να συνεχίσουν την ανάπτυξή τους, 
θα πρέπει επίσης να αναπτυχθούν οι πολιτικές που εστιάζουν στις 
δεξιότητες και στη μάθηση με βάση τις δεξιότητες. Οι διαδικτυακοί 
πόροι που ενσωματώνονται τεχνικά και πρακτικά στο πρόγραμμα 
σπουδών ως εναλλακτικός πόρος θα βοηθήσουν τις διαδικασίες 
μάθησης τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών μαζί. 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ζητά μέτρα για την 
προώθηση της εκπαίδευσης στις επιστήμες, την τεχνολογία, τη 
μηχανική και τα μαθηματικά (STEM) στην Ευρώπη, ιδίως 
μεταξύ των κοριτσιών και των γυναικών. Με γνωμοδότηση που 
εκπόνησε ο Csaba Borboly (RO/EPP), πρόεδρος του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου Harghita, η συνέλευση των τοπικών και περιφερειακών 
εκπροσώπων της ΕΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες που σχετίζονται με το 
STEM σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, να εξασφαλίσουν τις 
απαραίτητες επενδύσεις και να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις στον 
τομέα αυτό στο πλαίσιο του σχεδιασμού της πολιτικής συνοχής (EU 
STEM Coalition, 2019).

Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει ισχυρή συνεργασία μεταξύ των 
πανεπιστημίων, των ιδιωτικών πρωτοβουλιών και των ΥΠΕΞ στις 
χώρες εταίρους. Εκτός αυτού, οι οργανισμοί αυτοί θα πρέπει να 
σχεδιάζουν μαθήματα κατάρτισης εκπαιδευτικών, εργαστήρια, 
σεμινάρια και προγράμματα πρακτικής άσκησης σύμφωνα με τις 
ανάγκες των εκπαιδευτικών και των φοιτητών. Οι μπιενάλε STEAM, 
τα καλλιτεχνικά φεστιβάλ και οι εκθέσεις που διοργανώνονται 
και επιμελούνται από τα επιστημονικά και καλλιτεχνικά τμήματα 
των πανεπιστημίων θα αυξήσουν επίσης το ενδιαφέρον των 
εκπαιδευτικών. Ο εμπλουτισμός της εκπαίδευσης STEAM, της 
βάσης δεδομένων και των πηγών συνεργασίας από τις οποίες 
μπορούν να επωφεληθούν οι εκπαιδευτικοί αποτελεί σημαντική 
απαίτηση, καθώς και η ενσωμάτωση του περιεχομένου STEAM στα 
εθνικά προγράμματα σπουδών. Επίσης, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί 
η συνεργασία μεταξύ σχολείων διαφορετικών εκπαιδευτικών 
βαθμίδων για την ανταλλαγή εμπειριών από έργα Erasmus+ ως 
ευκαιρία συνεργασίας. Στο πλαίσιο των υλοποιήσεων του έργου, 
οι εταίροι της κοινοπραξίας του έργου έφεραν σε επαφή γυναίκες 
επαγγελματίες STEAM και εκπαιδευτικούς που έχουν ολοκληρώσει 
το OER και είναι υλοποιητές και τους έδωσαν τη δυνατότητα να 
εφαρμόσουν τα προετοιμασμένα σχέδια μαθημάτων STEAM με 
μαθητές στο STEAMLAbs και επίσης παρείχαν συνεργατική εργασία 
μεταξύ εμπειρογνωμόνων STEAM και εκπαιδευτικών σε έξι χώρες.
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Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αφιερώνουν περισσότερη 
προσπάθεια και ενέργεια στις εκπαιδευτικές διαστάσεις των 
εξωσχολικών δραστηριοτήτων και των μη τυπικών εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων, όπως οι επισκέψεις σε μουσεία, γκαλερί κ.λπ. αντί 
να ασχολούνται με τη γραφειοκρατία. Επιπλέον, αν οι εκπαιδευτικοί 
σκοπεύουν να μετασχηματίσουν τη μάθηση των μαθητών, οι 
διδακτικές προσεγγίσεις πρέπει να περιλαμβάνουν όχι μόνο 
γνωστικές διαδικασίες αλλά και ενδοσκοπική διερεύνηση στάσεων 
και ικανοτήτων, με τους εκπαιδευτικούς να δίνουν έμφαση σε 
όλες τις πτυχές της εκπαίδευσης, προκειμένου να εμπλέξουν τους 
μαθητές σε κριτική συζήτηση (Chen and She, 2015- Liu, 2013). Οι 
βιωματικές δραστηριότητες έδειξαν ότι ένα κρίσιμο σημείο που 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την ανάπτυξη δραστηριοτήτων 
STEAM, είναι η κυκλική διαδικασία συνεχούς πειραματισμού (Kolb, 
1984- Kolb, 2005- Abdulwahed, 2009) γύρω από την επιστήμη και 
γύρω από τις δια-δυνατότητες του σώματος και τις αλληλεπιδράσεις 
επίσης (Bassachs, Cañabate, Nogué, Serra, Bubnys and Colomer, 
2020). Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ενθαρρύνονται να σχεδιάζουν 
νέες εφαρμογές STEAM και να διαδίδουν τις βέλτιστες πρακτικές 
τους στους συναδέλφους τους και το σύστημα καθοδήγησης από 
συναδέλφους πρέπει να επεκταθεί. Θα είναι πολύ ωφέλιμο να 
αυξηθούν οι δραστηριότητες όπως τα φεστιβάλ και τα συνέδρια 
που μπορούν να αυξήσουν το ενδιαφέρον και τη συνεργασία των 
εκπαιδευτικών στους τομείς του STEAM και να έρθουν σε επαφή με 
τους επικοινωνιολόγους της επιστήμης. Η ενίσχυση της συνεργασίας 
μεταξύ των τμημάτων θετικών, καλλιτεχνικών και ανθρωπιστικών 
επιστημών μέσω διεπιστημονικών εργαστηρίων, και κατάρτισης 
είναι επίσης πολύ σημαντική. Εκτός από αυτά, θα πρέπει να 
αυξηθούν και να διαδοθούν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ψηφιακές 
πλατφόρμες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν δωρεάν 
από τους εκπαιδευτικούς και στις οποίες μπορούν να μοιραστούν 
μαθήματα STEAM και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών, αλλά και 
εμπειρίες εμπειρογνωμόνων.

Η συμμετοχή των γονέων και των σχολείων θα τους προσφέρει μια 



πιο ευχερή επικοινωνία, η οποία θα επιτρέψει στους μαθητές να 
αναπτύξουν τις δυνατότητές τους, οι οποίες παραμένουν σε ένα 
πλαίσιο από τα σημερινά υπερδομημένα σχολεία. Η οργάνωση 
των τάξεων με αντισυμβατικό τρόπο θα κατευθύνει τους μαθητές 
να εξερευνήσουν νέες ευκαιρίες, να μάθουν μέσα και έξω από 
το σχολείο και να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας σε 
διαφορετικά πλαίσια. Εκτός αυτού, η παρακίνηση των μαθητών να 
βρίσκονται περισσότερο στη φύση ή η συμπερίληψη περισσότερων 
εργαστηρίων που σχετίζονται με τη φύση θα βοηθήσει στη 
βελτίωση της περιέργειάς τους για τη φύση και στην ανάπτυξη 
της δημιουργικότητας. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές δεν θα 
μαθαίνουν μόνο παθητικά, αλλά θα μετατραπούν σε μαθητές που 
αναζητούν απαντήσεις σε αυτό που από τη φύση του κινεί την 
επιστήμη.

Τα εργαλεία αξιολόγησης είναι τα βασικά στοιχεία για την 
αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας των μαθητών. Τα εργαλεία 
αξιολόγησης δεν θα πρέπει να επικεντρώνονται σε μια ομοιόμορφη 
και ποσοτική μέτρηση και θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα σύστημα 
βαθμολόγησης με διαβάθμιση για λόγους αντικειμενικότητας. 
Το ερώτημα είναι πόση προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί για 
τη δημιουργία ενός εργαλείου αξιολόγησης που θα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από όλους. Κατά τη δημιουργία ενός εργαλείου 
αξιολόγησης που είναι κατάλληλο για όλους, πρέπει να δοθεί προσοχή 
στο ποια δεδομένα πρέπει να υπάρχουν, διαφορετικά υπάρχει 
ο κίνδυνος να αποκαλυφθεί κάτι που δεν έχει χρησιμοποιηθεί. 
Γι› αυτό οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν τη συμβατότητα να 
δημιουργούν και να σχεδιάζουν τα εργαλεία αξιολόγησης που 
θα χρησιμοποιούν με τον δικό τους τρόπο. Οι μαθητές θα πρέπει 
επίσης να μπορούν να συμμετέχουν στη φάση της αξιολόγησης- 
για παράδειγμα, μπορούν να βαθμολογούν τους φίλους τους 
χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί από τον 
εκπαιδευτικό τους. εκτός από αυτό, ακόμη και σε νεαρή ηλικία, είναι 
δυνατόν να αξιολογούνται οι δεξιότητες των μαθητών στο STEAM 
με εναλλακτικά εργαλεία αξιολόγησης. Με το φύλλο εργαστηρίου 
των μαθητών που χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο αξιολόγησης 
για τους μαθητές στο πρόγραμμα In2steam, οι μαθητές μπόρεσαν 
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να εντοπίσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους, καθώς και να 
αναστοχαστούν σχετικά με τις μαθησιακές τους διαδικασίες. Ήταν 
επίσης ένα εργαλείο για την αποτελεσματική μέτρηση της αλλαγής 
της συμπεριφοράς των μαθητών (ιδίως των κοριτσιών) στο δημοτικό 
σχολείο με τη χρήση της δοκιμασμένης προσέγγισης του έργου προς 
το STEAM. Εκτός από αυτό, οι εκπαιδευτικοί κρατούσαν ημερολόγια 
σχετικά με τη διαδικασία υλοποίησης καθ› όλη τη διάρκεια της 
έρευνας για να αποτυπώσουν την πρόοδο των μαθητών στο πλαίσιο 
κάθε δραστηριότητας και ολόκληρης της διαδικασίας υλοποίησης. 
Πρόκειται για αποτελεσματικά εναλλακτικά εργαλεία αξιολόγησης 
που βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να παρακολουθούν την πρόοδο 
των μαθητών και να αξιολογούν τις δικές τους ικανότητες.

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαφορές μεταξύ αγροτικών και 
αστικών περιοχών όσον αφορά την πρόσβαση στα εργαλεία. Κάθε 
εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία 
εφαρμογής και αξιολόγησης. Φυσικά, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 
αναπτύσσονται και να είναι ικανοί στη χρήση αυτών των εργαλείων. 
Εκτός από αυτά, εκδηλώσεις και δραστηριότητες όπως διαγωνισμοί 
ιδεών και διαδικτυακά συνέδρια

μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μέτρηση της 
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση 
STEAM.
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Με συγχρηματοδότηση από το 
πρόγραμμα «Erasmus+» 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be 

held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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