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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ   

Η ακόλουθη έκθεση αντικτύπου περιέχει χρήσιμες πληροφορίες και 
αποτελέσματα σχετικά με την εφαρμογή δημιουργικών εργαστηρίων 
στην εκπαίδευση STE(A)M - τα λεγόμενα IN2STE(A)M Labs - που 
υλοποιήθηκαν με μαθητές ηλικίας 7-11 ετών στο πλαίσιο του έργου 
IN2STE(A)M. Ο κύριος στόχος είναι η παρουσίαση μιας διεπιστημονικής 
και συμπεριληπτικής προσέγγισης STE(A)M στα δημοτικά σχολεία της 
Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Πολωνίας, της Τουρκίας, της Ελλάδας και 
της Κύπρου, με παράλληλη εμπλοκή όλων των βασικών ενδιαφερομένων 
μερών (ιδίως εκπαιδευτικών, γυναικών επαγγελματιών STE(A)M, 
γονέων), ώστε να γεφυρωθεί η εκπαίδευση STEM ή STE(A)M με την 
πρακτική εφαρμογή της και να γίνει ενδιαφέρουσα για τους μαθητές.
Η γνώση των γνωστικών αντικειμένων του STE(A)M, μέσω της χρήσης 
της επιστημονικής μεθόδου και του μοντέλου της διερευνητικής 
μάθησης, που βασίζεται κυρίως στην επίλυση προβλημάτων και τη 
βιωματική μάθηση, ήταν το αποτέλεσμα ορισμένων προκαταρκτικών 
φάσεων του έργου. 
Πρώτον, εκπαιδευτικοί τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών δημοτικών 
σχολείων από διάφορες χώρες εκπαιδεύτηκαν στις διάφορες 
μεθοδολογίες και προσεγγίσεις STE(A)M μέσω της συμμετοχής τους 
σε ένα δωρεάν και προσβάσιμο διαδικτυακό μάθημα στο πλαίσιο 
του έργου IN2STE(A)M. 22 δάσκαλοι από την Ιταλία, 8 δάσκαλοι από 
την Πολωνία, 21 δάσκαλοι από την Πορτογαλία, 10 δάσκαλοι από 
την Ελλάδα, 17 δάσκαλοι από την Κύπρο και 33 δάσκαλοι από την 
Τουρκία βελτίωσαν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στο αντικείμενο 
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STE(A)M, για να παρέχουν νέες και μη παραδοσιακές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες στους μαθητές τους.
Στη συνέχεια, οι μεθοδολογίες αυτές αναλύθηκαν περαιτέρω σε 
ένα ειδικό εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς, το Ψηφιακό Εγχειρίδιο 
Δασκάλων (ΨΕΔ). Το ΨΕΔ σχεδιάστηκε από τους εταίρους του IN2STE(A)
M ως ένα πρακτικό και πολύτιμο έγγραφο, με στόχο να παρέχει στους 
εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δημιουργικές ΤΠΕ 
και παραδείγματα εφαρμογής των STE(A)M στην πραγματική ζωή, 
ώστε να βελτιωθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών και 
να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των κοριτσιών για τις STE(A)M από μικρή 
ηλικία. Περιέχει μια σειρά από δραστηριότητες και σχέδια μαθημάτων 
για τη δημιουργία εξοπλισμένων εργαστηρίων, τα “IN2STE(A)M Labs”, 
τα οποία έχουν αναπαραχθεί γόνιμα σε όλες τις χώρες της εταιρικής 
σχέσης από τον Δεκέμβριο του 2021 έως τον Απρίλιο του 2022. 
Ο κύριος στόχος αυτής της έκθεσης είναι η ανάλυση των εργαστηρίων 
IN2STE(A)M σε κάθε χώρα και η παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο 
οι μαθητές βελτίωσαν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους με τη 
συμμετοχή τους στα εργαστήρια IN2STE(A)M. Ιδιαίτερη έμφαση θα 
δοθεί στη μαθησιακή διαδικασία των νεαρών κοριτσιών, καθώς το έργο 
επικεντρώνεται κυρίως στην ενίσχυση της συμμετοχής των κοριτσιών 
και στην καταπολέμηση των στερεοτύπων φύλου σε ότι αφορά την 
πρόσβαση στην εκπαίδευση STE(A)M, ενώ παράλληλα δίνει στα νεαρά 
κορίτσια κάτι για να έχουν αυτοπεποίθηση και πάθος.
Ως εκ τούτου, η παρούσα έκθεση επικεντρώνεται στα ακόλουθα θέματα 
που προέκυψαν από την εφαρμογή των εργαστηρίων IN2STE(A)M σε 
όλες τις χώρες: 

• Βασικές ικανότητες  ⋅ Μαθησιακά αποτελέσματα 

• Συναισθηματικές δεξιότητες  ⋅ Γνωστικές δεξιότητες 

• Νοοτροπία και δεξιότητες STE(A)M

• Επίδραση στη μαθησιακή ανάπτυξη και τις συμπεριφορές των 

μαθητών

Επιπλέον, αναφέρεται σε 4 κύρια εργαλεία που σχεδιάστηκαν από 
την κοινοπραξία IN2STE(A)M και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη 
συλλογή πληροφοριών κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων IN2STE(A)M:
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1. Ημερολόγιο δασκάλου: ένα εργαλείο όπου οι δάσκαλοι μπορούν 
να σχολιάζουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τις διδακτικές 
συμπεριφορές και τις δεξιότητες που αποκτούν οι μαθητές κατά τη 
διάρκεια των εργαστηρίων IN2STE(A)M,

2. Τα φύλλα εργασίας του εργαστηρίου IN2STE(A)M: ένα ημερολόγιο όπου 
οι μαθητές καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους, τις ερωτήσεις τους 
και τις λύσεις στα προβλήματα που αναζητούν, χρησιμοποιώντας την 
επιστημονική μέθοδο και την άμεση παρατήρηση των φαινομένων της 
προσέγγισης STE(A)M και της διερευνητικής μάθησης, 

3. Ένα μοντέλο ανάλυσης των δεξιοτήτων και των συμπεριφορών των 
μαθητών, το λεγόμενο «Μοντέλο Αξιολόγησης Συμπεριφοράς, ΜΑΣ» 
που δημιουργήθηκε από την Κοινοπραξία, για να βοηθήσει τους 
εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν την πρόοδο των μαθητών τους σε ό,τι 
αφορά τις στάσεις και τις συμπεριφορές τους που σχετίζονται με την 
STE(A)M. Ο στόχος είναι να ενθαρρυνθεί η απόκτηση νέων ικανοτήτων 
(μάθηση βασισμένη στις ικανότητες), από τους μαθητές, αντί να δίνεται 
έμφαση στην επίτευξη βαθμολογιών και επιδόσεων ως αποτέλεσμα των 
οδηγιών του εκπαιδευτικού (μάθηση βασισμένη στις επιδόσεις),

4. Ερωτηματολόγια αρχικής και τελικής αξιολόγησης των δεξιοτήτων που 
απέκτησαν οι μαθητές, για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων 
και της προόδου τους στην απόκτηση κοινωνικο-συναισθηματικών 
δεξιοτήτων και δεξιοτήτων κριτικής σκέψης (και των συγκεκριμένων 
δεξιοτήτων) κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων IN2STE(A)M.

Η πιλοτική εφαρμογή των εργαστηρίων IN2STE(A)M διεξήχθη από 
τον συντονιστή του έργου (CESIE, Ιταλία) και όλους τους εταίρους, σε 
διάφορες χώρες: DANMAR COMPUTERS από την Πολωνία, INOVA από την 
Πορτογαλία, FOUR ELEMENTS από την Ελλάδα, CARDET από την Κύπρο και 

DOGA School από την Τουρκία.
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1. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ IN2STE(A)M  
Η πιλοτική φάση του έργου IN2STE(A)M αποσκοπούσε στη δημιουργία 
μιας σειράς εκπαιδευτικών εργαστηρίων, των IN2STE(A)M Labs, στα 
οποία συμμετείχαν δάσκαλοι, μαθητές και γυναίκες επαγγελματίες του 
STE(A)M, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα καινοτόμο και ενθαρρυντικό 
μαθησιακό περιβάλλον για τους μαθητές. 
Η ιδέα ήταν να δημιουργηθούν αντισυμβατικοί και διεπιστημονικοί χώροι 
μάθησης, όπου θα συνδυάζονται διαφορετικές γνώσεις και μεθοδολογίες 
των διαφόρων κλάδων του STE(A)M (επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική, 
τέχνη, μαθηματικά), ώστε να προσφέρονται πιο ολοκληρωμένα σχολικά 
προγράμματα σπουδών για τα δημοτικά σχολεία. Η διεπιστημονική 
προσέγγιση εντός των εργαστηρίων επέτρεψε, επομένως, στους μαθητές 
να εργαστούν σε μια σειρά από γνωστικές και κοινωνικο-συναισθηματικές 
δεξιότητες, προσεγγίζοντας διαφορετικούς κλάδους και ξεπερνώντας 
το χάσμα μεταξύ των φυσικών επιστημών, των λεγόμενων «σκληρών 
επιστημών», σε αντίθεση με τις λεγόμενες ανθρωπιστικές επιστήμες. 
Από τις συζητήσεις με τους εκπαιδευτικούς και τις γυναίκες επαγγελματίες 
που συμμετέχουν στα εργαστήρια IN2STE(A)M, οι τομείς γνώσης που 
διερευνήθηκαν περισσότερο σε όλες τις χώρες ήταν:
  ⋅ Επιστήμη   ⋅ Μαθηματικά    ⋅ Τέχνες 
  ⋅ Τεχνολογία   ⋅ Κωδικοποίηση   ⋅ Ρομποτική 
  ⋅ Πληροφορική  ⋅Μηχανική    ⋅ Γλώσσα 
  ⋅ Αρχιτεκτονική  ⋅ Νανοτεχνολογία  ⋅ Κοινωνικές επιστήμες 
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Ως εκ τούτου, η ιδέα ήταν να αναδειχθεί, μέσω των εργαστηρίων 
IN2STE(A)M, πώς οι διάφοροι κλάδοι μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ 
τους και πώς οι τεχνικο-επιστημονικές δεξιότητες των STE(A)M μπορούν 
να αναπτυχθούν περαιτέρω με τη χρήση μεθοδολογιών, που αφορούν 
και τους καλλιτεχνικούς και τους ανθρωπιστικούς κλάδους.  
Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, οι εκπαιδευτικοί και οι επαγγελματίες 
του STE(A)M χρησιμοποίησαν μια νέα μεθοδολογική προσέγγιση, που 
βασίζεται στην αυτόνομη μάθηση των μαθητών, οι οποίοι έγιναν οι 
άμεσοι εξερευνητές μέσα στα εργαστήρια και οι ενεργοί δημιουργοί της 
δικής τους γνώσης. Στο πλαίσιο της αυτοκατευθυνόμενης και αυτόνομης 
μαθησιακής τους εμπειρίας, οι μαθητές δημιούργησαν νέες γνώσεις και 
εξερεύνησαν μαζί με τους συμμαθητές τους, διεξάγοντας τις δικές τους 
έρευνες. 
Τα μαθητοκεντρικά μοντέλα παρουσιάζουν αυτή την αυτοκατευθυνόμενη 
μαθησιακή πορεία, τονίζοντας την ανάγκη οι μαθητές να είναι αυτόνομοι 
και με αυτοπεποίθηση στη μαθησιακή τους εμπειρία, αποφεύγοντας την 
παρέμβαση του εκπαιδευτικού.

Αυτό το μοντέλο οδηγεί τους μαθητές να αναπτύξουν μεγαλύτερη 
περιέργεια, να είναι πιο δημιουργικοί και να θέτουν περισσότερες 
ερωτήσεις. Παράλληλα, να σκέφτονται πώς μπορούν να λύσουν ένα 
πρόβλημα χωρίς να βοηθηθούν από τους εκπαιδευτικούς. 
Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων IN2STE(A)M, ο δάσκαλος έδινε 
επομένως προσοχή στη διαδικασία της γνώσης και όχι τόσο στην επίτευξη 
συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στόχων. Κατά συνέπεια, προτεραιότητα 
ήταν η παρατήρηση, από τους εκπαιδευτικούς, του τρόπου με 
τον οποίο οι μαθητές μαθαίνουν αυτόνομα μέσα στα Εργαστήρια 
IN2STE(A)M, συγκρίνοντας, δουλεύοντας μαζί και αναπτύσσοντας έτσι 
μια σειρά γνωστικών και κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων σχετικών δεξιοτήτων, όπως η επικοινωνία, η 
ενσυναίσθηση, η δημιουργία ομάδας.  
Τα εργαστήρια έγιναν χρήσιμοι χώροι για την εκμάθηση νέων εννοιών, 
που συνδέονται με το STE(A)M και άλλους κλάδους και θεωρήθηκαν 
σημαντικοί χώροι για την κοινωνικοποίηση και την οικοδόμηση ομάδων 
μεταξύ των μαθητών. 



Επιπλέον, τα εργαστήρια IN2STE(A)M έχουν σχεδιαστεί ως εναλλακτικοί 
χώροι σε σχέση με τις παραδοσιακές αίθουσες διδασκαλίας για την 
προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών. Κατά συνέπεια, τα 
θρανία έχουν τοποθετηθεί σε τετράγωνη διαρρύθμιση ή σε σταθμούς 
μάθησης, ώστε να ενθαρρύνεται η εργασία σε ομάδες και η ανταλλαγή 
απόψεων μεταξύ των μαθητών. Αυτή η μη μετωπική και μη παραδοσιακή 
δομή επέτρεψε μεγαλύτερη αλληλεπίδραση, εμπλέκοντας και τους πιο 
ντροπαλούς και ευάλωτους μαθητές. Ταυτόχρονα, οι μαθητές είχαν τη 
δυνατότητα να επιλέξουν και να χρησιμοποιήσουν διαφορετικά υλικά 
(όπως ανακυκλωμένα υλικά και υλικά από την καθημερινή ζωή) αλλά 
και τεχνολογίες για τη δημιουργία πιο καινοτόμων και διαδραστικών 
περιβαλλόντων μάθησης. 
Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στα εργαστήρια IN2STE(A)
M εμπνεύστηκαν από μια σειρά σχεδίων μαθημάτων, τα οποία 
συγκεντρώθηκαν από τους εταίρους του IN2STE(A)M και διατίθενται ως 
δημόσιος και δωρεάν πόρος για τους ενδιαφερόμενους των σχολείων. 



Για να μάθετε περισσότερα:

Ψηφιακό Εγχειρίδιο Δασκάλων: 
https://in2steam.eu/outputs/

Σχέδια Μαθήματος: 
https://in2steam.erasmus.site/ 

Διαδικτυακό Μάθημα IN2STEAM: 
https://in2steam.eu/course/login/index.php



2.  ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
2.1  Σχολεία, τάξεις και μαθητές που συμμετείχαν

Σε αυτό το μέρος παρουσιάζονται τα δεδομένα και οι πληροφορίες 
που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των εργαστηρίων 
IN2STE(A)M στις διάφορες χώρες, έτσι ώστε να αναδειχθεί η σύνθεσή 
τους (από την άποψη της δημογραφίας των μαθητών και του αριθμού 
των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων), αλλά και τα αποτελέσματα από την 
άποψη της απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων στους κλάδους 
STE(A)M (επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική, τέχνη, μαθηματικά). 

Ως προκαταρκτικό στάδιο για την έναρξη λειτουργίας των εργαστηρίων 
IN2STE(A)M, οι εταίροι εργάστηκαν για την ανάπτυξη ενός μοντέλου 
παρακολούθησης των δεξιοτήτων και των συμπεριφορών των μαθητών, 
το ΜΑΣ - Μοντέλο Αξιολόγησης Συμπεριφοράς. Το μοντέλο αυτό τονίζει 
τη σημασία της εργασίας τόσο στις γνωστικές όσο και στις κοινωνικο-
συναισθηματικές δεξιότητες με τους μαθητές του δημοτικού σχολείου. 
Το ΜΑΣ ενσωματώνει αυτά τα δύο είδη δεξιοτήτων, ώστε να επιτρέψει 
στους μαθητές να αποκτήσουν μια σειρά από εγκάρσιες δεξιότητες, 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στο σχολικό περιβάλλον όσο 
και στη συνέχεια στην μελλοντική επαγγελματική τους σταδιοδρομία. 
Η απόκτηση αυτών των δεξιοτήτων είναι ευκολότερη και αμεσότερη, 
όταν οι μαθητές ασχολούνται με εργαστηριακές και διεπιστημονικές 
δραστηριότητες από ό,τι στα παραδοσιακά και μετωπικά μαθήματα. 
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Τα στοιχεία και οι πληροφορίες στις επόμενες παραγράφους της 
έκθεσης αντικτύπου προέρχονται από:

• Ένα ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε στους μαθητές δύο φορές, 
πριν και αμέσως μετά τη συμμετοχή τους στα εργαστήρια IN2STE(A)
M (ερωτηματολόγιο αρχικής και τελικής αξιολόγησης), ώστε να 
αναδειχθεί η συμμετοχή και το ενδιαφέρον τους για το STE(A)M,

• Ημερολόγια και φύλλα παρατήρησης που συμπληρώθηκαν τόσο από 
τους μαθητές όσο και από τους εκπαιδευτικούς, όπου κατέγραψαν 
όλες τις παρατηρήσεις και σκέψεις κατά τη διάρκεια των 
δραστηριοτήτων στα εργαστήρια IN2STE(A)M

• Σειρά ανακοινώσεων και ανατροφοδότησης από εκπαιδευτικούς 
και γυναίκες επαγγελματίες του STE(A)M, που συμμετείχαν στην 
υλοποίηση των εργαστηρίων IN2STE(A)M.

Σε γενικές γραμμές, ο αριθμός των μαθητών που προσέγγισε 
η κοινοπραξία ήταν ικανοποιητικός (συνολικά 973 μαθητές). 
Διευκρινίζεται ότι λόγω της κατάστασης της πανδημίας, σε χώρες 
όπως η Πορτογαλία, ορισμένες από τις συναντήσεις με τα σχολεία 
υλοποιήθηκαν διαδικτυακά, καθώς δεν ήταν δυνατή η φυσική, επιτόπια 
υλοποίηση ορισμένων προγραμματισμένων εργαστηρίων.

Πηγή: γράφημα από CESIE
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Δημογραφικά στοιχεία εργαστηρίων IN2STE(A)M

Αριθμός μαθητών Αριθμός δασκάλων Αριθμός εργαστηρίων

Ιταλία 200 16 29

Eλλάδα 83 21 19

Tουρκία  279 14 17

Κύπρος 172 10 13

Πολωνία 166 3 19

Πορτογαλία 73 4 4

TOTAL 973 68 101

2.1.1 Ιταλία

Στην Ιταλία τα εργαστήρια IN2STE(A)M προσέγγισαν: 

• 2 δημοτικά σχολεία: Don Milani και ICS Rita Borsellino 

• Το ICS Rita Borsellino με τα 3 κτίρια του

• 10 τάξεις: 7 τάξεις (μαθητές ηλικίας 8-9 ετών) και 3 τάξεις (μαθητές 

ηλικίας 9-10 ετών)

• 16 δάσκαλους

• 200 μαθητές (περίπου 100 κορίτσια) 

• 29 εργαστήρια συνολικής διάρκειας 52 ωρών (περίπου 2 ώρες το 

καθένα) 

• 3 γυναίκες επαγγελματίες STEAM (2 επαγγελματίες στα εργαστήρια 

και 1 επαγγελματίας στις φάσεις της έρευνας).
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Η υλοποίηση των εργαστηρίων IN2STEAM συντονίστηκε από το CESIE 
σε συνεργασία με τις ερευνήτριες και τους εμπειρογνώμονες του 
Palermo Scienza και του Fablab Palermo.

Ηλικία μαθητών:

• 8-9 ετών   9-10 ετών    > 10 ετών

Από τα ερωτηματολόγια που χορηγήθηκαν στους μαθητές πριν και 
μετά την έναρξη των εργαστηρίων IN2STE(A)M, προέκυψε ότι οι 
μαθητές ενδιαφέρονται για τους κλάδους STE(A)M, ιδίως για τις φυσικές 
επιστήμες και τα μαθηματικά, αλλά συχνά δεν έχουν κίνητρο να μάθουν 
ανεξάρτητα και να αναζητήσουν πληροφορίες για τη δική τους μάθηση, 
διαβάζοντας μια εφημερίδα ή απλά αναζητώντας πληροφορίες στο 
διαδίκτυο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται 
κυρίως για ψυχαγωγικούς σκοπούς και για πλοήγηση στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και μετά για μαθησιακούς σκοπούς. 

Άλλοι κλάδοι που ενδιαφέρουν τους μαθητές είναι:

• Μουσική      Nature and Botanics  

• Φύση και μελέτη των φυτών   Ζωολογία 

• Τέχνη Βιολογία     Γλώσσες 

• Αστρονομία      Αφηγηματική γραφή 

• Τεχνολογία      Πληροφορική

Επιπλέον, οι μαθητές φαίνεται να έχουν υψηλές προσδοκίες για τις 
προσωπικές ή/και ακαδημαϊκές τους επιδόσεις. Η αποτυχία συνδέεται 
συχνά με αρνητικά συναισθήματα και άγχος.  
Σχετικά με την επικοινωνία και τις κοινωνικές δεξιότητες, για 
παράδειγμα, οι εμπειρογνώμονες του STE(A)M ρώτησαν τους μαθητές: 
«Πώς αισθάνεστε όταν δεν μπορείτε να κάνετε κάτι;»
Οι μαθητές απάντησαν με διαφορετικά συναισθήματα, ανάλογα με το 
τι ένιωθαν εκείνη τη στιγμή.
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• «Αισθάνομαι άσχημα» , «Θυμωμένος/η με τον εαυτό μου» 

• «Δεν αισθάνομαι λυπημένος γιατί ξέρω ότι ακόμα και αν κάνω λάθος, 

θα τα καταφέρω»

• «Βαριέμαι, είμαι νευρικός/η 

• «Νιώθω ταραγμένος/η»

• «Είμαι λυπημένος/η»
Από τα ερωτηματολόγια αρχικής και τελικής αξιολόγησης, προέκυψε 
ότι οι μαθητές έχουν πολλές σκέψεις και φιλοδοξίες για τη μελλοντική 
τους σταδιοδρομία και την προσωπική τους πορεία μάθησης.  Ωστόσο, 
τα αγαπημένα τους επαγγέλματα συνδέονται στενά με το STE(A)M 
(επιστήμονας, βιολόγος, αρχιτέκτονας, καλλιτέχνης, τεχνικός ΤΠΕ, 
μηχανικός, ερευνητής ιστορίας και γεωγραφίας...) και ειδικότερα με τη 
μελέτη των θετικών επιστημών γενικά, της ιατρικής και των φυσικών 
επιστημών.  Ενδιαφέρονται και για τους κλάδους της μηχανικής και 
των ΤΠΕ. 
Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων IN2STE(A)M, ορισμένες μέθοδοι 
εφαρμόστηκαν στην πράξη, για παράδειγμα, η διεπιστημονική και 
ολοκληρωμένη προσέγγιση του STE(A)M, με τις φυσικές επιστήμες 
να εφαρμόζονται σε δραστηριότητες τέχνης, μηχανικής, ρομποτικής 
και κωδικοποίησης. Επιπλέον, οι γυναίκες εμπειρογνώμονες STE(A)
M πραγματοποίησαν μια σειρά δραστηριοτήτων σύμφωνα με την 
προσέγγιση STEAM ή STREAM (R- Reading and narrative storytelling), 
ενώ έθεσαν μια πρόκληση για τα παιδιά, λαμβάνοντας επίσης υπόψη 
τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους, όταν μιλούσαν για την άμεση 
μαθησιακή εμπειρία και τη διαδικασία εξερεύνησης. Στην Ιταλία, τα 
εργαστήρια STE(A)M εφάρμοσαν μια διεπιστημονική προσέγγιση 
και διαθεματική διδασκαλία με τέχνες, επιστήμες, μηχανική, ιστορία, 
μαθηματικά, ρομποτική...), με βάση τη διερευνητική μάθηση 
(βασισμένη στην άμεση εξερεύνηση και τη διαδικασία διερεύνησης 
που καθοδηγείται από τους μαθητές) και αντλούσαν έμπνευση από τη 
δραστηριότητα “Μπουφές επιστήμης” όπου οι μαθητές πειραματίζονται 
και επιλέγουν υλικά για τη δική τους έρευνα, διεξάγοντας μια αυτόνομη 
δραστηριότητα. 
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2.1.2 Eλλάδα
Τα πιλοτικά εργαστήρια είχαν μεγάλη συμμετοχή και διάφορες 
δραστηριότητες υλοποιήθηκαν με μαθητές στο σχολείο και μέσα σε 
μια σειρά από Fablab makerspaces, ως ειδικούς χώρους μάθησης και 
καινοτομίας.

Στην Ελλάδα, τα εργαστήρια IN2STE(A)M προσέγγισαν: 

• 18 δημοτικά σχολεία που συμμετείχαν, 

• 18 εργαστήρια IN2STE(A)M + 1 διαδικτυακή συνεδρία 

• 36 ώρες που δαπανήθηκαν στα εργαστήρια 

• 21 εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν 

• 83 μαθητές που συμμετείχαν

• 3 γυναίκες επαγγελματίες που συμμετείχαν

• 26 μαθήτριες που συμμετείχαν 

Ηλικία μαθητών

• 7-8 ετών   8-9 ετών
Η υλοποίηση των εργαστηρίων IN2STEAM συντονίστηκε από την FOUR 
ELEMENTS σε συνεργασία με 2 χώρους εργαστηρίων STEAM τόσο στον 
Κορυδαλλό όσο και στο Περιστέρι (Αθήνα, Ελλάδα). 

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων αναπτύχθηκαν ορισμένα 
κύρια θέματα: 

• Επιστήμη    Τέχνες    Τεχνολογία

• Κωδικοποίηση   Ρομποτική    Πληροφορική

• Μηχανική
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Στα εργαστήρια, οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να θέσουν ορισμένα 
ερωτήματα και να μάθουν μαζί με τη βοήθεια ορισμένων γυναικών 
επαγγελματιών του STE(A)M, ενώ παράλληλα επεξεργάζονταν γραπτές 
προτάσεις για έρευνα, οι οποίες στη συνέχεια αξιολογήθηκαν σύμφωνα 
με ορισμένα πρότυπα (π.χ. γλωσσικές δεξιότητες, κατανόηση του 
θέματος κ.λπ.).

Οι περισσότερες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του 
λεγόμενου «Ρομποτικού Χεριού», παρείχαν απτά αποτελέσματα, 
όπως ένα σχέδιο και ένα τρισδιάστατο αντικείμενο. Όταν οι μαθητές 
παρουσιάζουν το πρωτότυπο ο ένας στον άλλο, μπορείτε να τους 
ζητήσετε να ψηφίσουν με βάση κατηγορίες (π.χ. την πιο ελκυστική 
λύση, την καλύτερη τεχνική καινοτομία κ.λπ.). Για κάθε κατηγορία, κάθε 
μαθητής είχε τη δυνατότητα για τρία αυτοκόλλητα ή τρία χαρτάκια 
σημειώσεων. Οι μαθητές μπορούσαν να επισυνάπτουν ένα, δύο ή τρία 
αυτοκόλλητα σε ένα πρωτότυπο της επιλογής τους, ή να μοιράσουν 
τα αυτοκόλλητα σε δύο ή τρία πρωτότυπα, όπως επιθυμούν. Σε άλλες 
περιπτώσεις, οι μαθητές ασχολήθηκαν με την κωδικοποίηση και τη 
ρομποτική, ώστε να εκπαιδευτούν στις πρόσθετες δυνατότητες της 
κατασκευής, όπως η πλοήγηση, η αλλαγή χρώματος, η κίνηση προς 
διαφορετικές κατευθύνσεις.
Σε ορισμένες δραστηριότητες, οι επαγγελματίες ζήτησαν από τους 
μαθητές να γράψουν μια σύντομη εξήγηση για την ψήφο τους στο 
χαρτάκι σημειώσεων. Ήταν σημαντικό να βάλουν τους μαθητές να 
εξηγήσουν τι είχαν κάνει κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων. 
Ήταν σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές είναι αφοσιωμένοι 
στο έργο τους. Επίσης, να προσφέρεται υποστήριξη κάθε φορά που 
αισθάνονται μπλοκαρισμένοι. 
Οι επαγγελματίες του STE(A)M βρήκαν προβληματικές πτυχές ενός 
θέματος που επανέρχονται συνεχώς και ζήτησαν από τους μαθητές να 
πάρουν μια σημείωση, για να τις επανεξετάσουν σε μεταγενέστερη φάση. 
. 
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2.1.3 Tουρκία 
Στην Τουρκία, τα εργαστήρια IN2STE(A)M ανταποκρίθηκαν 
στις προσδοκίες τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των 
μαθητών. Περιλάμβαναν: 

• 17 υλοποιήσεις STEAMLab σε 7 πανεπιστημιουπόλεις (Ankara İncek, 

Başiskele, Bostancı, Hatay, İzmir Torbalı, Kartal, Lüleburgaz και Yakacık) 

σε 6 διαφορετικές πόλεις (Ankara, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli και 

Kırklareli) της Τουρκίας

• 24 ώρες εργαστηρίων

• 14 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετείχαν στα 

εργαστήρια 

• 4 γυναίκες επαγγελματίες που συμμετείχαν στα εργαστήρια 

• 279 μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετείχαν

• 141 μαθήτριες που συμμετείχαν  

Ηλικία μαθητών

• 7-8 ετών   8-9 ετών

• 9-10 ετών  > 10 ετών

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων STE(A)M αναπτύχθηκαν 
ορισμένα κύρια θέματα

• Επιστήμη  · Μαθηματικά   · Τέχνες  

• Τεχνολογία  · Ρομποτική  · Μηχανική · Αρχιτεκτονική.  

 Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2021-2022, οι μαθητές ήταν πολύ 
χαρούμενοι που έτρεξαν εκτός τάξης δραστηριότητες, πειραματίστηκαν 
και είχαν διαφορετικές εμπειρίες με τα εργαστήρια IN2STE(A)M. Οι 
μαθητές δήλωσαν ότι τα θέματα ήταν πολύ ενδιαφέροντα και ένιωθαν 
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ενθουσιασμένοι που παρακολουθούσαν τα εργαστήρια. Επιπλέον, 
οι περισσότεροι μαθητές δήλωσαν ότι τους άρεσε να κάνουν νέα 
πράγματα με πολύχρωμα και ευχάριστα υλικά. Οι νεότεροι δήλωσαν 
ότι συχνά δυσκολεύονται να κάνουν χειροτεχνικές δραστηριότητες, 
όπως το κόψιμο και η επικόλληση υλικών. Ωστόσο, σύμφωνα με τις 
γυναίκες επαγγελματίες STEM, στις εφαρμογές, οι μαθήτριες ήταν 
πολύ πιο καλές σε βήματα, όπως το βάψιμο και το δίπλωμα, ενώ τα 
αγόρια ήταν πιο πιθανό να ζητήσουν υποστήριξη από καθηγητές και 
εμπειρογνώμονες. Επίσης, τα σχέδια των μαθητριών στις ομάδες τους 
ήταν πιο ελκυστικά και λεπτομερή.
Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, τα θέματα ήταν ενδιαφέροντα 
για τους περισσότερους μαθητές και ένιωσαν ενθουσιασμένοι που 
δοκίμασαν δραστηριότητες όπως: Κατασκευή γέφυρων, Ανθρακούχα 
ποτά, Δημιουργήστε το δικό σας εργαστήριο STE(A)M, Γεωμετρικό 
ρομπότ, Γεωμετρικά σχήματα, Περίεργα έντομα, Το δικό μου όχημα, 
Το δικό μας αεροπλανάκι, Αναγνώρισε την ύλη, Ρομποτικό χέρι και ο 
τρόπος του ηλεκτρισμού. Όλες αυτές οι δραστηριότητες βρίσκονται 
στην Εργαλειοθήκη Δραστηριοτήτων του IN2STE(A)M για μαθητές, 
διαθέσιμη εδώ.
Οι μαθητές ήταν περίεργοι για τα θέματα και τις δραστηριότητες. Η 
σκέψη της μοντελοποίησης και της δημιουργίας νέων προϊόντων και της 
παραγωγής δημιουργικών ιδεών και εφευρέσεων κέντρισε εύκολα το 
ενδιαφέρον τους. Ορισμένες από τις ομάδες είχαν κάποιες αμφιβολίες 
για το πώς να εκτελέσουν τις εργασίες στην αρχή των δραστηριοτήτων, 
αλλά αργότερα το απόλαυσαν πολύ. Η εργασία σε ομάδες ενίσχυσε την 
επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών. 
Γενικά, οι περισσότεροι μαθητές δήλωσαν ότι θα ήθελαν να σπουδάσουν 
σε επιστημονικούς τομείς, όπως οι τεχνολογίες πληροφοριών, η 
μηχανική και η ιατρική. Τα περισσότερα κορίτσια δήλωσαν ότι θα 
ήθελαν να γίνουν γιατροί, δασκάλες, κτηνίατροι και επαγγελματίες 
αθλητές στο μέλλον. Δεν υπήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ κοριτσιών 
και αγοριών όσον αφορά τα μελλοντικά επαγγελματικά τους όνειρα. 
Επίσης, δεν υπήρξε σημαντική αλλαγή στις απόψεις των μαθητών 
σχετικά με τις μελλοντικές επιλογές σταδιοδρομίας πριν και μετά τα 
Εργαστήρια.
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2.1.4 Κύπρος 

Στην Κύπρο, οι μαθητές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τους 
κλάδους STEAM από την αρχή των εργαστηρίων IN2STE(A)M, όπως 
καταδεικνύουν τα αποτελέσματα των αρχικών ερωτηματολογίων: πριν 
από την εφαρμογή των προγραμμάτων, η συντριπτική πλειοψηφία 
των μαθητών ενδιαφερόταν να ασχοληθεί με τις φυσικές επιστήμες 
(88,53%) και τα μαθηματικά (80,89%) εκτός σχολείου.

Στην Κύπρο, τα εργαστήρια IN2STE(A)M περιλάμβαναν

• 6 σχολεία που συμμετείχαν

• 13 εργαστήρια IN2STEAM 

• 21 ώρες που δαπανήθηκαν στα εργαστήρια, 1 ώρα και 20 λεπτά - 2 

ώρες και 20 λεπτά ανά εργαστήριο STEAM

• 10 εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν

• 172 μαθητές που συμμετείχαν 

• 87 μαθήτριες 

Ηλικία μαθητών :

• 7-8 ετών  · 8-9 ετών

• 9-10 ετών  · > 10 ετών

The main topics and areas examined during the STE(A)M Labs 
were:

• Επιστήμη  · Μαθηματικά   · Τέχνες · Γλώσσαs 

• Τεχνολογία  · Μηχανική · Κοινωνικές επιστήμες
Μετά την εφαρμογή των προγραμμάτων, η συντριπτική πλειοψηφία 
των μαθητών εξακολουθεί να ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με τις 
φυσικές επιστήμες (83,87%) και τα μαθηματικά (77,07%) εκτός σχολείου. 
Δήλωσαν επίσης ότι τους αρέσει να λύνουν καθημερινά προβλήματα 
(73,54%), να γνωρίζουν γιατί συμβαίνουν ορισμένα πράγματα (85,80%), 



να είναι δημιουργικοί στην ανάπτυξη νέων ιστοριών, σχεδίων και 
ιδεών (83,87%) και να δοκιμάζουν νέες εμπειρίες (85,80%). Φαίνεται 
να μην έχουν ενδιαφέρον να διαβάσουν εφημερίδες (70,96%) και 
ειδήσεις στο διαδίκτυο (62,58%). Η παρακολούθηση ειδήσεων στην 
τηλεόραση (50,32%) ή όχι (47,74%), συγκέντρωσε έναν ίσο αριθμό. Οι 
μαθητές δήλωσαν ότι τους αρέσει να εργάζονται σε ομάδες (85,16%) 
και να συμμετέχουν σε παρουσιάσεις (65,80%). Ένας μεγάλος αριθμός 
μαθητών ανέφερε ότι τους αρέσει να χρησιμοποιούν υπολογιστή, 
για να ολοκληρώσουν μια εργασία (79,35%). Τέλος, τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι το 78,70% των μαθητών νιώθουν απογοήτευση, αν δεν 
έχουν καλή επίδοση σε μια εξέταση.
Σε γενικές γραμμές, οι μαθητές φάνηκε να έχουν μεγάλο κίνητρο να 
συμμετέχουν στις δραστηριότητες του IN2STEAM, καθώς μετέδιδαν 
τον ενθουσιασμό τους τόσο στους συμμαθητές τους όσο και στους 
δασκάλους τους. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, οι μαθητές 
συμμετείχαν στη διαδικασία και ήταν πρόθυμοι να ολοκληρώσουν 
τις εργασίες τους. Όλοι οι μαθητές, παρά τις ακαδημαϊκές επιδόσεις, 
τις πιθανές μαθησιακές δυσκολίες και το φύλο, ήταν πρόθυμοι να 
παρακολουθήσουν το μάθημα και να συνεισφέρουν με κάθε τρόπο. 
Τους άρεσε το γεγονός ότι τους δόθηκε η ευκαιρία να εμπλακούν σε 
δραστηριότητες διαφορετικές από τα συνηθισμένα σχολικά τους 
μαθήματα. Οι δραστηριότητες του IN2STE(A)M τους ώθησαν να 
εργαστούν ανεξάρτητα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ξεδιπλώσουν 
τη δημιουργικότητά τους και να εξασκήσουν την κριτική τους σκέψη. 
Επίσης, η συνεργασία ήταν μια σημαντική πτυχή των εφαρμογών, 
καθώς προώθησε γόνιμες και στοχαστικές ομαδικές συζητήσεις σχετικά 
με το θέμα. Επιπλέον, ήταν ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε πώς οι 
μαθητές ήταν σε θέση να ανακαλέσουν προηγούμενες γνώσεις, για 
να συνδέσουν νέες έννοιες και ιδέες που προέκυψαν. Η συντριπτική 
πλειοψηφία των μαθητών δήλωσε ότι θα ήθελε να συμμετάσχει ξανά σε 
τέτοια μαθήματα και ήταν σπουδαίο το γεγονός ότι χρησιμοποίησαν 
την Τέχνη, για να μάθουν τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά 
καθώς και μια ποικιλία υλικών. Ανέφεραν επίσης ότι δεν ένιωθαν 
ότι έκαναν μάθημα, αλλά μια διασκεδαστική δραστηριότητα με τους 
φίλους τους.
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2.1.5 Πολωνία

Στην Πολωνία το IN2STE(A)M περιλάμβανε:

• 3 δημοτικά σχολεία που συμμετείχαν

• 19 εργαστήρια IN2STEAM 

• 3 εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν

• 166 μαθητές που συμμετείχαν 

• 3 γυναίκες επαγγελματίες που συμμετείχαν στα εργαστήρια 

IN2STEAM

• 99 μαθήτριες στα εργαστήρια IN2STEAM

Ηλικία μαθητών 

• 8-9 ετών  · 9-10 ετών · > 10 ετών

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων STE(A)M, τα κύρια 
θέματα ήταν η:

• Επιστήμη  · Μαθηματικά    · Τέχνες

• Τεχνολογία  · Πληροφορική  · Αρχιτεκτονική.  .

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων STE(A)M, τα κύρια θέματα ήταν η 
επιστήμη, τα μαθηματικά, οι τέχνες, η τεχνολογία, η πληροφορική και η 
αρχιτεκτονική. Πριν από τα εργαστήρια, οι μαθητές δεν ενδιαφέρονταν 
ιδιαίτερα για τις φυσικές επιστήμες, ωστόσο, μετά τα εργαστήρια, το 
ενδιαφέρον τους αυξήθηκε. Οι μαθητές εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον 
για επαγγέλματα όπως: σκακιστής, γιατρός, γραφίστας υπολογιστών, 
σχεδιαστής, δημοσιογράφος, αρχιτέκτονας και άλλα. Μέσω της 
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συμμετοχής τους στα εργαστήρια IN2STE(A)M, οι μαθητές ενίσχυσαν 
την περιέργειά τους και παρακινήθηκαν να είναι και να εργάζονται 
σε ομάδα και να δημιουργούν στιγμές προβληματισμού μαζί με τους 
άλλους. 
Στα Εργαστήρια, οι μαθητές πραγματοποίησαν διάφορες δραστηριότητες 
που προέκυψαν από τη συλλογή σχεδίων μαθήματος του IN2STE(A)M. 
Παραδείγματα δραστηριοτήτων: «Πόσο μακριά πηδάει ένας βάτραχος-
οριγκάμι», «Παίζοντας ως αρχιτέκτονες -διαφορετικοί τύποι κτηρίων», 
«Καθρέφτης χωρίς τέλος», «Κατασκευή γέφυρων» , «Δημιουργώντας 
χωρικές κατασκευές με 3D στυλό» και τέλος η «Πολύχρωμη χημεία». 
Οι δραστηριότητες είχαν κάποια διδάγματα και δημιούργησαν καλές 
στιγμές μεταξύ των μαθητών. 
Οι μαθητές παρακολούθησαν μια παρουσίαση για τα ατέρμονα 
κάτοπτρα και στη συνέχεια ενημερώθηκαν για την κατασκευή τους. Η 
άσκηση υλοποιήθηκε σε ομάδες και αυτή η δραστηριότητα / μάθημα 
πραγματοποιήθηκε σε 1 σχολείο και το εργαστήριο διήρκεσε περίπου 
60 λεπτά. Η δραστηριότητα «Πόσο μακριά πηδάει ένας βάτραχος-
οριγκάμι» είχε θέματα σχετικά με τη φυσική, την τέχνη και τη βιολογία. 
Οι μαθητές έμαθαν την κατασκευή ενός χάρτινου βατράχου. Στη 
συνέχεια, συζήτησαν από τι εξαρτάται το μέγεθος του άλματος ενός 
βατράχου. Μετά, δημιούργησαν τους δικούς τους βατράχους origami. 
Αυτό το μάθημα πραγματοποιήθηκε σε 1 σχολείο - το εργαστήριο 
διήρκεσε περίπου 60 λεπτά. 
Το μάθημα «Παίζοντας ως αρχιτέκτονες - διαφορετικοί τύποι 
κτιρίων» έχει θέματα, όπως η φυσική, η τέχνη και η αρχιτεκτονική. 
Αυτή η δραστηριότητα έλαβε χώρα σε 1 σχολείο και το εργαστήριο 
διήρκεσε περίπου 90 λεπτά. Η δραστηριότητα «Κατασκευή Γεφύρων» 
είχε θέματα φυσικής, τέχνης και αρχιτεκτονικής. Το μάθημα αυτό 
πραγματοποιήθηκε σε 1 σχολείο και το εργαστήριο διήρκεσε περίπου 
90 λεπτά.
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2.1.6 Πορτογαλία
Στην Πορτογαλία, λόγω της κατάστασης της πανδημίας, ορισμένες 
από τις δραστηριότητες υλοποιήθηκαν διαδικτυακά, ενώ άλλες δια 
ζώσης. Τα εργαστήρια IN2STE(A)M, αν και προσέγγισαν μικρότερο 
αριθμό μαθητών από ό,τι οι άλλες χώρες της κοινοπραξίας, 
ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες τόσο των εκπαιδευτικών όσο και 
των μαθητών. Οι μαθητές αισθάνθηκαν πολύ καλά κατά τη διάρκεια 
των δραστηριοτήτων. Για αυτούς ήταν πολύ σημαντικό να μάθουν για 
διαφορετικές μεθοδολογίες, να εφαρμόσουν νέες δραστηριότητες και 
να αποκτήσουν νέες γνώσεις για το STE(A)M. 
Πριν από την εφαρμογή των Εργαστηρίων, οι μαθητές δεν αισθάνονταν 
σίγουροι για τις δικές τους δεξιότητες, αλλά μέσω της συμμετοχής 
τους στα Εργαστήρια IN2STE(A)M ενίσχυσαν την αυτονομία και την 
αυτοπεποίθησή τους, ενώ υλοποίησαν μια σειρά δραστηριοτήτων, 
που συνδυάζουν μαθηματικά και τέχνες με ιδιαίτερη έμφαση στη 
δραστηριότητα του κυβισμού. Κατά τη διάρκεια των Εργαστηρίων, 
ήταν σημαντικό για τους μαθητές να καταλάβουν ότι δεν χρειάζεται 
να τα κάνουν όλα τέλεια και να ανταποκρίνονται στους διδακτικούς 
στόχους, αλλά να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι καινούργιο με 
περιεχόμενο και δημιουργικότητα. Το να είσαι δημιουργικός δεν 
σημαίνει να είσαι τέλειος. Από την άλλη πλευρά, σημαίνει να έχουμε 
καινοτόμο νοοτροπία και να εξερευνούμε κάτι νέο χρησιμοποιώντας 
την περιέργεια, τη φαντασία και τη δημιουργικότητα. Αυτή η ιδέα 
λειτουργεί ειδικά για τα κορίτσια, επειδή μερικές φορές αισθάνονται 
ότι πρέπει να κάνουν τα πάντα τέλεια λόγω της πίεσης της κοινωνίας 
και των κοινωνικών στερεοτύπων που τους ασκούνται. 
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Στην Πορτογαλία, τα εργαστήρια IN2STE(A)M περιλάμβαναν: 

• 1 σχολείο 

• 4 αίθουσες διδασκαλίας 

• 73 μαθητές

• 4 εκπαιδευτικούς

• 2 γυναίκες επαγγελματίες 

• 37 μαθήτριες   

Ηλικία μαθητών:

• 7-8 ετών 

• 8-9 ετών 

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, ορισμένα κύρια θέματα 
ήταν η ανάπτυξη και η δημιουργία γνώσεων. Τα κύρια 
θέματα ήταν:

• Επιστήμη   · Μαθηματικά    · Τέχνες 

Άλλα θέματα για τα οποία οι επαγγελματίες του STE(A)M αναπτύσσουν 
περιεχόμενο ήταν η τέχνη του κυβισμού. 
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3.  AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ 
 ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΣ
Η κοινοπραξία IN2STE(A)M ανέπτυξε ένα μοντέλο, το ΜΑΣ - Μοντέλο 
Αξιολόγησης Συμπεριφοράς, για να επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς να 
αξιολογούν καλύτερα την πρόοδο των μαθητών τους όσον αφορά τις 
στάσεις και τις συμπεριφορές τους σχετικά με τους κλάδους STE(A)M 
κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των εργαστηρίων IN2STE(A)M. 
Σύμφωνα με την έρευνα γραφείου και την επιτόπια έρευνα, που 
διεξήχθησαν από τους εταίρους στην αρχή του έργου, εξακολουθεί 
να υπάρχει προς το παρόν περιορισμένη έρευνα σχετικά με τις 
προαπαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, αξίες και εμπειρίες 
των μαθητών σε θέματα STE(A)M και περιορισμένη εξέταση των 
προκλήσεων, που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά την εφαρμογή 
των κλάδων STE(A)M. Αυτά τα κρίσιμα ζητήματα είναι συχνά συνέπεια 
της έλλειψης δεξιοτήτων και της κατάρτισης των εκπαιδευτικών στους 
κλάδους των STE(A)M και, ως εκ τούτου, υπάρχει η ανάγκη βελτίωσης 
της γενικής προσέγγισης της διδασκαλίας των STE(A)M. 
Κατά συνέπεια, το μοντέλο BAM προτείνεται ως ένα χρήσιμο εργαλείο 
για τους εκπαιδευτικούς, που θα τους επιτρέψει να διαχειριστούν τους 
κλάδους STE(A)M, ενισχύοντας τις βασικές ικανότητες των μαθητών τους 
(τόσο γνωστικές όσο και κοινωνικο-συναισθηματικές).  Ταυτόχρονα, 
εμπλουτίζει το πρόγραμμα διδασκαλίας STE(A)M μέσω καινοτόμων και 
εργαστηριακών δραστηριοτήτων που έχουν σχεδιαστεί για μαθητές 
δημοτικού σχολείου.
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3.1 Αξιολόγηση γνωστικών δεξιοτήτων 

Σύμφωνα με το μοντέλο ΜΑΣ, το φάσμα των γνωστικών δεξιοτήτων 
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 ΜΑΣ και τα δεδομένα παρατήρησης που αντλήθηκαν 
από τα εργαστήρια IN2STE(A)M, οι ακόλουθες γνωστικές δεξιότητες 
αναγνωρίστηκαν ως οι πιο σημαντικές για τους μαθητές των δημοτικών 
σχολείων: 

• Επίλυση προβλημάτων:

 Οι μαθητές επεξεργάζονται καινοτόμες λύσεις για την επίλυση σύνθετων 
προβλημάτων 

 Οι μαθητές διερευνούν πολλαπλές ιδέες και έννοιες, σε μια διεπιστημονική 
και διαθεματική προσέγγιση, πριν βρουν τη σωστή λύση

• Οι μαθητές αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που προκύπτουν κατά τη 
διαδικασία διερεύνησης

• Οι μαθητές διερευνούν σε βάθος ένα πρόβλημα (π.χ. πραγματοποίησαν 
ένα πείραμα στο πλαίσιο της διαδικασίας διερεύνησης)

• Οι μαθητές χρησιμοποιούν συγκεκριμένες στρατηγικές για την 
επίλυση ενός προβλήματος

• Οι μαθητές εκτελούν αποστολές και συγκεκριμένα καθήκοντα
• Κριτική σκέψη:

 Οι μαθητές αναπτύσσουν καλύτερη κατανόηση του κόσμου, αναζητώντας 
παράλληλα εφαρμόσιμες λύσεις 

 Οι μαθητές θέτουν ερωτήσεις και σκέφτονται κριτικά για τις πληροφορίες
 Οι μαθητές χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους επίλυσης ενός 

προβλήματος 

• Οι μαθητές βρίσκουν διαφορετικούς τρόπους για να αντιμετωπίσουν 
ένα πρόβλημα (π.χ. πώς να στηρίξουν την κατασκευή τους, πώς να 
κάνουν το όχημά τους να κινηθεί)
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• Οι μαθητές αξιολογούν το προϊόν τους και τα πιθανά πρωτότυπα με 
βάση κάποια κριτήρια και υποθέσεις που πρέπει να ελεγχθούν και να 
επικυρωθούν 

• Οι μαθητές αναζητούν πιο σύνθετους τρόπους, για να βελτιώσουν 
το τελικό τους προϊόν, ενώ εξερευνούν διαφορετικά υλικά για τη 
δημιουργία πρωτοτύπων και δοκιμάζουν διαφορετικές τεχνικές κ.λπ. 

• Οι μαθητές αναλύουν τις οδηγίες πριν αρχίσουν να εργάζονται πάνω 
στη δεδομένη εργασία.

• Δημιουργικότητα και δημιουργική σκέψη: 

 Οι μαθητές είναι σε θέση να καινοτομούν και να παράγουν νέες ιδέες.
 Οι μαθητές δοκιμάζουν διαφορετικές επιλογές με δημιουργικό τρόπο 
 Οι μαθητές χρησιμοποιούν ποικιλία υλικών και εργαλείων και τα 

επιλέγουν αυτόνομα ανάλογα με τις ανάγκες τους και τη διαδικασία 
διερεύνησης 

 Οι μαθητές εξασκούν τη φαντασία και την πρωτοτυπία τους, όταν 
αρχίζουν να κατασκευάζουν τα δικά τους πρωτότυπα

• Επιχειρηματικότητα:

 Οι μαθητές ήταν αυτόνομοι στη μάθησή τους και εφάρμοσαν μια σειρά 
από αυτόνομες δραστηριότητες 

 Οι μαθητές συνεργάζονται και προωθούν την οικοδόμηση ομάδων και 
τη συνεργασία 

 Οι μαθητές είναι σε θέση να καθορίζουν και να κατανέμουν καθήκοντα 
μεταξύ των μελών της ομάδας εργασίας 

• Τεχνολογικός αλφαβητισμός: 

 Οι μαθητές έκαναν αναζήτηση στο διαδίκτυο για εικόνες, βίντεο και 
πληροφορίες.

 Οι μαθητές χρησιμοποίησαν διαδικτυακά εργαλεία για να εκτελέσουν μια 
εργασία (π.χ. να φτιάξουν ένα ψηφιδωτό διαδικτυακό εργαλείο, google 
earth, Microsoft Teams, ταμπλέτες) ή για να παρουσιάσουν τα τελικά 
αποτελέσματα από τη διαδικασία διερεύνησης και την έρευνά τους.
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Όλες αυτές οι γνωστικές δεξιότητες έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο 
των δραστηριοτήτων που διεξάγονται στα εργαστήρια IN2STE(A)M σε 
κάθε χώρα και με βάση κάποια προηγούμενα σχέδια μαθημάτων, που 
δημιουργήθηκαν από την κοινοπραξία IN2STE(A)M και συγκεντρώθηκαν 
στην εργαλειοθήκη δραστηριοτήτων για μαθητές εδώ.
Για την καλύτερη παρακολούθηση όλων αυτών των δεξιοτήτων, που 
αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των εργαστηρίων IN2STE(A)M, το μοντέλο 
ΜΑΣ αναδεικνύει επίσης το επίπεδο απόκτησης και εξοικείωσης, που 
επιτεύχθηκε κατά την εργασία με την επίλυση προβλημάτων, την 
κριτική σκέψη κ.λπ. Επομένως, με τη διεξοδική συμμετοχή τους στα 
Εργαστήρια IN2STE(A)M, οι μαθητές ανέπτυξαν σε μεγάλο βαθμό την 
κριτική σκέψη, τη δημιουργική σκέψη και την επίλυση προβλημάτων, 
ερευνώντας πιθανές λύσεις, επιλέγοντας υλικά και εφαρμόζοντας τις 
κατάλληλες τεχνικές και διαδικασίες, για να φτάσουν στο τελικό προϊόν 
ή/και να λύσουν ένα πρόβλημα.
Ο παρακάτω πίνακας καθορίστηκε με βάση την ανάλυση που 
διεξήγαγαν οι εταίροι στο πλαίσιο του μοντέλου ΜΑΣ και λαμβάνοντας 
υπόψη το σύνολο των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων του πλαισίου 
μάθησης 2030 του ΟΟΣΑ. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, οι 
εκπαιδευτικοί και οι γυναίκες επαγγελματίες του STE(A)M παρατήρησαν 
την εξέλιξη αυτών των δεξιοτήτων σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν 
στις δραστηριότητες. Οι παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών και των 
επαγγελματιών συλλέχθηκαν στη συνέχεια μέσω κάποιων ημερολογίων 
των εκπαιδευτικών και αναφέρθηκαν προφορικά στους εταίρους του 
IN2STE(A)M αμέσως μετά το τέλος των εργαστηρίων.

Περιγραφή επιπέδου δεξιοτήτων
Εξαιρετικό Ενδιάμεσο Βασικό

ΕΠΊΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ικανότητα παραγωγής λύσεων σε 
μια σειρά από προβλήματα και 
σενάρια που βασίζονται στο STEM, 
συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης 
ιδεών, του καθορισμού στόχων και 
ορόσημων και της εκτέλεσης σχεδίων.
Ικανότητα χρήσης μιας σειράς 
προσεγγίσεων για την επίλυση 
προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένης 
της επιστημονικής μεθόδου και της 
σχεδιαστικής σκέψης.

Ικανότητα δημιουργίας 
μιας ενιαίας λύσης 
σε μια σειρά από 
προβλήματα και 
σενάρια με βάση το 
STEM,
υμπεριλαμβανομένης 
της οργάνωσης ιδεών, 
του καθορισμού και 
της εκτέλεσης στόχων 
και ορόσημων και της 
εκτέλεσης σχεδίων.

Ικανότητα μάθησης 
μέσω μιας σειράς 
δραστηριοτήτων βήμα 
προς βήμα
Οι εκπαιδευτικοί μπορεί 
να υποδεικνύουν 
δεξιότητες επίλυσης 
προβλημάτων, αλλά οι 
μαθητές δεν ασχολούνται 
με αυτές τις δεξιότητες.
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ΚΡΊΤΊΚΗ ΣΚΕΨΗ

Ικανότητα αξιολόγησης διαφορετικών 
πηγών πληροφοριών, αποδεικτικών 
στοιχείων και πρωτογενούς υλικού
- Ικανότητα κριτικής αξιολόγησης του 
έργου άλλων
- Ικανότητα συλλογής αποδεικτικών 
στοιχείων για την οικοδόμηση ενός 
επιχειρήματος.
- Ικανότητα προβλέψεων με βάση 
δεδομένες πληροφορίες και 
διαμόρφωσης συμπερασμάτων ή 
γενικεύσεων για φαινόμενα.

Ικανότητα επανεξέτασης 
πρωτογενούς υλικού 
ή πηγών για την 
αξιολόγηση και 
ενσωμάτωση νέων 
γνώσεων.
Ικανότητα προβλέψεων 
με βάση δεδομένες 
πληροφορίες (αν Χ, τότε 
Υ). Ωστόσο, σε αυτό 
το στάδιο, οι μαθητές 
δεν είναι σε θέση να 
γενικεύσουν ή να 
ελέγξουν υποθέσεις.

Ικανότητα αξιολόγησης 
των πληροφοριών ή των 
αποδεικτικών στοιχείων 
που παρουσιάζονται- 
οι πληροφορίες 
μεταδίδονται από μια 
ενιαία οπτική γωνία.
Ο μαθητής δεν κάνει 
προβλέψεις, δεν 
δοκιμάζει
Ικανότητα παραγωγής 
νέων υποθέσεων ή 
οικοδόμησης νέων 
επιχειρημάτων.

ΔΗΜΊΟΥΡΓΊΚΗ ΣΚΕΨΗ

Ικανότητα προσέγγισης των 
προβλημάτων από διαφορετικές οπτικές 
γωνίες και δημιουργίας και υιοθέτησης 
νέων, καινοτόμων προσεγγίσεων. 
Ικανότητα σύνθεσης των αποτελεσμάτων 
των δραστηριοτήτων και 
προβληματισμού σχετικά με την αξία 
των νέων και καινοτόμων προσεγγίσεων 
και λύσεων.
- Ικανότητα να κάνουν επεξηγήσεις, 
αναπαραστάσεις, παρουσιάσεις, 
που εκφράζουν τις προοπτικές ή τις 
προσεγγίσεις τους σε δραστηριότητες.

Οι μαθητές δεν 
προσεγγίζουν τα 
προβλήματα από 
διαφορετικές οπτικές 
γωνίες. Ωστόσο, είναι σε 
θέση να αναπτύσσουν 
προϊόντα εργασίας 
(π.χ. εξηγήσεις, 
αναπαραστάσεις, 
παρουσιάσεις) 
που εκφράζουν τις 
προοπτικές ή τις 
προσεγγίσεις τους.

Οι μαθητές δεν είναι σε 
θέση να προσεγγίσουν 
τα προβλήματα από 
διαφορετικές οπτικές 
γωνίες

ΕπιχΕιρηματικότητα

Ικανότητα ανάληψης ρίσκων και λήψης 
αποφάσεων
Ικανότητα αποδοχής αποτυχιών

Ικανότητα επικοινωνίας 
εντός της ομάδας, 
λαμβάνοντας υπόψη 
την ποικιλομορφία των 
απόψεων

- Οι μαθητές έχουν 
προσωπικό κίνητρο και 
ενέργεια.
- Οι μαθητές σκέφτονται 
αισιόδοξα και δεν τα 
παρατάνε στην πρώτη 
δυσκολία

Πηγή: ο πίνακας ετοιμάστηκε από INOVA
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3.2  Αξιολόγηση των κοινωνικο-συναισθηματικών 
δεξιοτήτων και της γενικής κοινωνικής συμμετοχής

Από το μοντέλο ΜΑΣ και τα δεδομένα παρατήρησης που αντλήθηκαν από 
τα εργαστήρια IN2STE(A)M, οι ακόλουθες κοινωνικο-συναισθηματικές 
δεξιότητες αναγνωρίστηκαν ως πιο σημαντικές για τους μαθητές 
δημοτικού:

 Αυτοπεποίθηση: 
συμμετέχοντας στα εργαστήρια IN2STE(A)M, οι μαθητές απέκτησαν 
μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ως προς τις δεξιότητές τους στους 
κλάδους STE(A)M. Τα εργαστήρια επέτρεψαν στους μαθητές να 
εξερευνήσουν ανεξάρτητα, να οικοδομήσουν τις δικές τους γνώσεις 
με σεβασμό στις ικανότητές τους και στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. 
Επιπλέον, από τα εργαστήρια IN2STE(A)M προέκυψε ότι, παρόλο που 
οι μαθητές στην αρχή ήταν λίγο διστακτικοί και ντροπαλοί, κατέβαλαν 
μεγάλη προσπάθεια για να φέρουν εις πέρας την εργασία τους. 

 Αυτογνωσία: 
συμμετέχοντας στα εργαστήρια IN2STE(A)M, οι μαθητές βελτίωσαν 
την ικανότητά τους να κατανοούν, να διαχειρίζονται και να δείχνουν 
τα συναισθήματα, τις δυνάμεις, τις πεποιθήσεις, τους περιορισμούς 
και τις δυνατότητες τους. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, οι 
μαθητές είχαν χρόνο να αναστοχαστούν σχετικά με όσα έμαθαν 
και να απαντήσουν στο «Φύλλο Εργαστηρίου». Είχαν χρόνο να 
κατανοήσουν και να σκεφτούν όλα τα θέματα και τα βήματα που 
έμαθαν. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων IN2STE(A)M 
οι μαθητές βελτίωσαν την αυτογνωσία τους, ζήτησαν υποστήριξη και 
καθοδήγηση από τους εκπαιδευτικούς ή τον συμμαθητή τους και αν 
χρειαζόταν έκαναν αυτό-στοχασμό για τα δικά τους επιτεύγματα και 
τις προκλήσεις. 
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 Διαπροσωπικές δεξιότητες: 
συμμετέχοντας στα εργαστήρια IN2STE(A)M οι μαθητές βελτίωσαν 
την ικανότητά τους να επικοινωνούν και να δημιουργούν σχέσεις 
με άλλους. Σε αυτές τις δεξιότητες, είναι σημαντική η ενεργητική 
ακρόαση, η ομαδική εργασία, η υπευθυνότητα, η ηγεσία, τα κίνητρα, 
η ευελιξία, η υπομονή, η ενσυναίσθηση, η ικανότητα συνεργασίας 
με άλλους για την επίτευξη ενός κοινού στόχου κ.λπ. Συγκεκριμένα, 
κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων IN2STE(A)M, οι μαθητές βελτίωσαν 
τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες, αντάλλαξαν ιδέες και απόψεις 
με τους άλλους, για να αποφύγουν πιθανά λάθη και αποτυχίες (και 
έτσι να βρουν κοινές λύσεις σε κοινά προβλήματα), άκουσαν τους 
συμμαθητές τους και τον δάσκαλο. Οι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν 
επίσης στο επίπεδο εμβάθυνσης και εμπλοκής των μαθητών στα 
Εργαστήρια, καθώς παρατήρησαν ότι ορισμένοι μαθητές συνέχισαν 
να εργάζονται κατά τη διάρκεια του διαλείμματος- συνεργάστηκαν με 
τους άλλους και παρείχαν σε άλλες ομάδες υλικό που δεν χρειάζονταν- 
ασχολήθηκαν ως τάξη και ανέπτυξαν ομαδικό πνεύμα- πήραν νέες 
ιδέες και πιθανές λύσεις, ενώ αντάλλασσαν και συνεργάστηκαν με 
τους άλλους. 

 Επικοινωνιακές δεξιότητες:  
Συμμετέχοντας στα εργαστήρια IN2STE(A)Μ οι μαθητές βελτίωσαν 
την ικανότητά τους να αλληλεπιδρούν με άλλους σε διάφορα πλαίσια 
και να ανταλλάσσουν πληροφορίες, ιδέες και γνώσεις με αμοιβαία 
κατανόηση. Πρόκειται για την ικανότητα παρουσίασης πληροφοριών 
με σαφή και αποτελεσματικό τρόπο. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια 
των εργαστηρίων IN2STE(A)M, οι μαθητές βελτίωσαν τις επικοινωνιακές 
τους δεξιότητες, παρουσίασαν τις εργασίες τους και τα τελικά τους 
αποτελέσματα, εξηγώντας στους συμμαθητές τους τη διαδικασία που 
ακολούθησαν και τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν, βελτίωσαν το 
λεξιλόγιο τους - εξήγησαν την εργασία τους στους συμμαθητές τους, 
χρησιμοποιώντας λογικά επιχειρήματα και συγκεκριμένη ορολογία, 
απάντησαν σε ερωτήσεις των συμμαθητών τους χωρίς την υποστήριξη 
του καθηγητή. Επιπλέον, αν και δεν ακολουθήθηκε μια δομημένη 
διαδικασία παρουσίασης, οι μαθητές ήταν πρόθυμοι να παρουσιάσουν 
το προϊόν τους στους συμμαθητές τους.
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Συμπερασματικά, στα εργαστήρια IN2STE(A)M, η συμμετοχή των 
μαθητών ήταν πολύ υψηλή και ένιωθαν άνετα και με μεγάλο κίνητρο 
να εργάζονται με μη συμβατικά υλικά (π.χ. ανακυκλωμένα υλικά) και 
να εκτελούν δραστηριότητες που είναι πολύ διαφορετικές από τις 
παραδοσιακές στις αίθουσες διδασκαλίας. Οι μαθητές εκτίμησαν 
επίσης την εργασία σε ομάδες συνομηλίκων, χωρίς διάκριση φύλου 
(τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια συνεισέφεραν εξίσου με τον ίδιο 
ενθουσιασμό και πάθος) με όλους τους συμμαθητές τους, ανεξάρτητα 
από το αν είχαν μαθησιακές δυσκολίες, διαφορετικό κοινωνικο-
πολιτισμικό υπόβαθρο κ.λπ. Γενικά, όλοι οι μαθητές, παρά τις 
μαθησιακές δυσκολίες, τα γλωσσικά εμπόδια, το φύλο, συμμετείχαν 
στις δραστηριότητες.

3.3  Αξιολόγηση αλλαγής στην συμπεριφορά 

Η εφαρμογή των εργαστηρίων IN2STE(A)M υποστηρίχθηκε από 
τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν αμέσως μετά την έναρξη των 
εργαστηρίων και αμέσως μετά τη λήξη τους, μέσω της χορήγησης ενός 
ειδικού ερωτηματολογίου στους μαθητές. 
Οι απαντήσεις ανέδειξαν πως υπήρξε αλλαγή στη στάση και την 
προδιάθεση των μαθητών απέναντι στα γνωστικά αντικείμενα STE(A)
M, τα οποία στην αρχή θεωρούνταν αδιάφορα ή πολύ δύσκολα και στη 
συνέχεια απέκτησαν μεγαλύτερη αξία. 
Παράλληλα με τη χορήγηση αυτών των ερωτηματολογίων, συλλέχθηκαν 
επίσης ποιοτικά σχόλια και παρατηρήσεις από άλλους εκπαιδευτικούς 
φορείς που συμμετείχαν στα εργαστήρια IN2STE(A)M, συγκεκριμένα 
από τους εκπαιδευτικούς και τις γυναίκες επαγγελματίες STE(A)M. Στα 
προκαταρκτικά στάδια του έργου, διεξήχθησαν επίσης ομάδες εστίασης 
με γονείς, οι οποίοι τόνισαν τη σημασία που έχει για τα παιδιά τους να 
προσεγγίζουν τους κλάδους STE(A)M από μικρή ηλικία. 
Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν και αναφέρονται εδώ στις 
ακόλουθες παραγράφους αφορούν κυρίως το επίπεδο ενδιαφέροντος 
και δέσμευσης στους κλάδους STE(A)M, τονίζοντας επίσης τις 
πιθανές δυσκολίες που προέκυψαν πριν και μετά την εφαρμογή των 
εργαστηρίων IN2STE(A)M.
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3.3.1 Ποιοτική ανατροφοδότηση από μαθητές 
Από το ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε και από την ανάλυση των 
Φύλλων Εργαστηρίων, που χρησιμοποιήθηκαν από τους μαθητές για 
να αναφέρουν τις εμπειρίες και τις επιστημονικές παρατηρήσεις τους, 
προέκυψε γενικά ένα μεγάλο ενδιαφέρον των μαθητών να μάθουν 
περισσότερα για τους κλάδους STE(A)M. Παρακάτω, αναφέρονται οι 
εμπειρίες των μαθητών σε διάφορες χώρες. 
Στην Ελλάδα, η ανατροφοδότηση ήταν γενικά καλή, αν και σε κάποιους 
μαθητές φάνηκε να μην αρέσει η αποτυχία, για παράδειγμα κατά την 
εκτέλεση της δραστηριότητας κατασκευής Lego Wedo. Γι’ αυτό, τόσο 
οι εκπαιδευτικοί όσο και οι επαγγελματίες του STE(A)M ενθάρρυναν 
τους μαθητές να μην τα παρατήσουν, αλλά να ξαναδοκιμάσουν 
τη δραστηριότητα σε περίπτωση αποτυχίας. Χρησιμοποιήθηκαν 
πολύ-αισθητηριακά μαθησιακά περιβάλλοντα για την εμπλοκή των 
μαθητών, ώστε να έχουν την ευκαιρία να αισθάνονται πιο άνετα, όταν 
ασχολούνται λεπτομερώς με τον προγραμματισμό, την επιστήμη σε 
ένα κατάλληλο εργαστήριο και όχι σε μια παραδοσιακή τάξη. 
Στην Κύπρο, οι μαθητές φάνηκε να έχουν μεγάλο κίνητρο για συμμετοχή 
στις δραστηριότητες του IN2STE(A)M, καθώς μετέδιδαν τον ενθουσιασμό 
τους τόσο στους συμμαθητές τους όσο και στους δασκάλους τους. Όλοι 
οι μαθητές, παρά τις ακαδημαϊκές επιδόσεις, τις πιθανές μαθησιακές 
δυσκολίες και το φύλο, ήταν πρόθυμοι να παρακολουθήσουν το 
μάθημα και να συμβάλουν με κάθε τρόπο. Τους άρεσε το γεγονός ότι 
τους δόθηκε η ευκαιρία να εμπλακούν σε δραστηριότητες διαφορετικές 
από τα συνηθισμένα σχολικά τους μαθήματα. Οι δραστηριότητες 
του IN2STE(A)M τους ώθησαν να εργαστούν ανεξάρτητα, δίνοντάς 
τους τη δυνατότητα να ξεδιπλώσουν τη δημιουργικότητά τους και 
να εξασκήσουν την κριτική τους σκέψη. Επίσης, η συνεργασία ήταν 
μια σημαντική πτυχή των εφαρμογών, καθώς προώθησε γόνιμες και 
στοχαστικές ομαδικές συζητήσεις σχετικά με το θέμα. Επιπλέον, ήταν 
ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε πώς οι μαθητές ήταν σε θέση να 
ανακαλέσουν προηγούμενες γνώσεις, για να συνδέσουν νέες έννοιες 
και ιδέες που προέκυψαν.
Στην Ιταλία, η ανατροφοδότηση αφορούσε τη δημιουργικότητα 
και την καινοτομία των δραστηριοτήτων. Κατά τη διάρκεια των 
δραστηριοτήτων, οι μαθητές αισθάνθηκαν ότι το διασκέδασαν και 
ότι ανέπτυξαν μια δημιουργική νοοτροπία, καθώς οι δραστηριότητες 
ήταν πολύ καινοτόμες. Οι μαθητές ήταν οι άμεσοι εξερευνητές της 
δικής τους γνώσης και όχι απλοί δέκτες. Η παραδοσιακή εκπαίδευση 
αντικαταστάθηκε από την εκπαίδευση STE(A)M και το μικτό περιβάλλον 
μάθησης μέσω της χρήσης ψηφιακών συσκευών, ρομπότ κ.λπ. Σε 
ορισμένες δραστηριότητες, όπως στην κατασκευή γεφυρών, τα παιδιά 
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απογοητεύτηκαν όταν κάτι δεν δούλευε. Οι μαθητές μοιράστηκαν τα 
συναισθήματά τους σχετικά με το ότι δεν φοβούνται να δοκιμάσουν 
νέα πράγματα και θέλουν να συνεχίσουν τα εργαστήρια ακόμη και 
μετά το μάθημα. Ήταν πολύ περήφανοι για τον εαυτό τους μετά την 
ολοκλήρωση της εργασίας.
Στην Τουρκία, οι περισσότεροι μαθητές δήλωσαν ότι τους άρεσε να κάνουν 
νέες δραστηριότητες με πολύχρωμα και ευχάριστα υλικά. Επίσης, οι 
περισσότεροι μαθητές δήλωσαν ότι θα ήθελαν να μάθουν νέα πράγματα 
εκτός από τις συνήθεις δραστηριότητες της τάξης. Δήλωσαν επίσης ότι 
τα θέματα των δραστηριοτήτων STE(A)M ήταν πολύ ενδιαφέροντα και 
ένιωθαν ενθουσιασμένοι που παρακολουθούσαν τις δραστηριότητες. 
Ένα περίεργο γεγονός σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα στην Τουρκία 
ήταν ότι ορισμένοι από τους μαθητές δήλωσαν ότι δυσκολεύονταν να 
κάνουν δραστηριότητες, που βασίζονται στις κινητικές δεξιότητες, 
όπως οι δραστηριότητες χειροτεχνίας. Αναφέρθηκε ότι οι μαθητές που 
ήταν απρόθυμοι να συμμετάσχουν στην αρχή της δραστηριότητας, 
αργότερα το ενδιαφέρον τους αυξήθηκε, αφού έλαβαν οδηγίες και 
εξηγήσεις σχετικά με το θέμα και το περιεχόμενο.
Στην Πολωνία, οι μαθητές απόλαυσαν πολύ τα εργαστήρια IN2STE(A)M 
και ζήτησαν περισσότερα. Βρήκαν τη μάθηση πολύ εύκολη με τη χρήση 
των εργαστηρίων και την αντικατάσταση των παραδοσιακών αιθουσών 
διδασκαλίας. Μετά τα εργαστήρια οι μαθητές ενδιαφέρθηκαν πολύ 
για επαγγέλματα όπως: σκακιστής, γιατρός, γραφίστας υπολογιστών, 
δημοσιογράφος, αρχιτέκτονας και άλλα.
Στην Πορτογαλία, οι μαθητές αισθάνθηκαν πολύ καλά με τις 
δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, ενώ τους δόθηκε 
η ευκαιρία να μάθουν νέα πράγματα, να βιώσουν νέες δραστηριότητες, 
να δοκιμάσουν νέα υλικά και να ενισχύσουν την κριτική σκέψη, τη 
δημιουργική διαδικασία αλλά και τη συνεργασία και την επικοινωνία 
μεταξύ των συμμαθητών τους. 
Γενικά, από την ανάλυση των ποιοτικών ανατροφοδοτήσεων που 
συλλέχθηκαν σε όλες τις χώρες, προέκυψε ότι οι μαθητές βελτίωσαν 
τη σχέση τους και την αντίληψή τους για τις STE(A)M, οι οποίες δεν 
θεωρούνται πλέον πολύ θεωρητικές ή δύσκολες στην εκμάθηση. 
Tα ακόλουθα γραφήματα δείχνουν το επίπεδο δυσκολίας που είχαν 
ή εξακολουθούν να έχουν οι μαθητές στην εκμάθηση STE(A)M, πριν 
και μετά τη συμμετοχή τους στα εργαστήρια. Οι μαθητές απάντησαν 
στην ακόλουθη ερώτηση: «Ποια είναι τα γνωστικά αντικείμενα που 
σας δυσκολεύουν περισσότερο»; Η ερώτηση αναφέρεται επίσης 
στις κοινωνικές επιστήμες, ώστε να ληφθεί υπόψη η διεπιστημονική 
προσέγγιση στο πλαίσιο του STE(A)M. Τα δεδομένα είναι αθροιστικά, 
συγκεντρώνουν τις απαντήσεις σε όλες τις χώρες. 
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Πηγή: γράφημα από CESIE

Πριν από τη συμμετοχή τους στα εργαστήρια IN2STE(A)M, οι μαθητές 
αντιμετώπιζαν δυσκολίες με τις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά, 
οι έννοιες των οποίων συχνά θεωρούνται πολύ θεωρητικές και 
δύσκολες ειδικά, για την αποστήθιση τύπων και διαδικασιών. Αντίθετα, 
οι μαθητές φαίνεται να είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, καθώς 
είναι ψηφιακή γενιά και έχουν επίσης εξοικειωθεί με την πρόσφατη εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση λόγω της πανδημίας. Οι τέχνες, από την άλλη 
πλευρά, θεωρούνται εξαιρετικά εύκολες.
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Με τη συμμετοχή τους στα εργαστήρια IN2STE(A)M, οι μαθητές 
απέκτησαν μεγαλύτερη εξοικείωση και αυτοπεποίθηση με 
επιστημονικούς κλάδους, καθώς πολλά από τα εργαστήρια βασίστηκαν 
σε επιστημονικούς κλάδους, φυσικά φαινόμενα, κλιματικά φαινόμενα, 
αλλά και στη χρήση ενεργειακών πόρων, οικολογία κ.λπ. Τα μαθηματικά 
εξακολουθούν να αποτελούν εμπόδιο για τους μαθητές. Αυτό οφείλεται 
και στο γεγονός ότι σε πολλά εργαστήρια IN2STE(A)M οι μαθηματικές 
έννοιες και αντιλήψεις έχουν χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία 
πρωτοτύπων ή για την κωδικοποίηση, τον προγραμματισμό ενός ρομπότ 
ή σε άλλες δραστηριότητες μαστορέματος. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί 
προσπάθησαν να βοηθήσουν τους μαθητές να εξοικειωθούν με τα 
μαθηματικά και μέσω της χρήσης των τεχνών και της καλλιτεχνικής 
δημιουργικότητας. Κατά συνέπεια, οι μαθητές έμαθαν πώς να 
εξοικειώνονται με τις μαθηματικές έννοιες μέσω της διαχείρισης των 
τεχνών, για παράδειγμα μέσω της δημιουργίας ενός ψηφιδωτού, 
μέσω της κατασκευής μιας γέφυρας, και να συνειδητοποιήσουν πώς 
τα μαθηματικά έχουν μια συγκεκριμένη εφαρμογή στην καθημερινή 
ζωή (από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο).  Γι’ αυτό οι τέχνες 
αποκτούν ένα νέο ενδιαφέρον για τους μαθητές και θεωρούνται 
εξαιρετικά εύκολες σε εφαρμογές στην πραγματική ζωή. Η τεχνολογία 
εξακολουθεί να θεωρείται «εύκολη», ακόμη και αν οι μαθητές έχουν 
καταφέρει να ασχοληθούν με πιο προηγμένες τεχνολογίες από τα απλά 
κινητά τηλέφωνα, για παράδειγμα κατά τον προγραμματισμό, την 
κατασκευή και εκτύπωση ενός τρισδιάστατου αντικειμένου και άλλα, 
προκειμένου να αποκτήσουν τόσο νέες γνωστικές όσο και πρακτικές 
δεξιότητες. Λίγα στοιχεία είναι διαθέσιμα για τις κοινωνικές επιστήμες, 
αν και οι κοινωνικο-ανθρωπιστικοί κλάδοι, καθώς και άλλοι κλάδοι 
όπως η ιστορία και η γεωγραφία, αποτέλεσαν μέρος των εργαστηρίων 
IN2STE(A)M (για παράδειγμα όταν οι μαθητές προσπάθησαν να 
αναδημιουργήσουν το οικοσύστημα και επομένως, συνδύασαν 
επιστημονικές γνώσεις, γεωγραφικές γνώσεις, δημιουργικότητα κ.λπ.).
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3.3.2 Ποιοτική ανατροφοδότηση από εκπαιδευτικούς και 
επαγγελματίες STE(A)M 
Από την αρχή του έργου IN2STE(A)M, οι εκπαιδευτικοί και οι 
επαγγελματίες του STE(A)M συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία, 
συμβάλλοντας στα διάφορα πνευματικά προϊόντα. Πρώτον, οι 
εκπαιδευτικοί και οι επαγγελματίες έλαβαν μέρος σε ομάδες εστίασης 
και σε έρευνα τεκμηρίωσης σχετικά με τον ρόλο των STE(A)M στις 
διάφορες χώρες της εταιρικής σχέσης. Στη συνέχεια, συμμετείχαν 
στο διαδικτυακό μάθημα IN2STE(A)M, προκειμένου να εξοικειωθούν 
με την προσέγγιση STE(A)M και να προχωρήσουν στην έναρξη των 
εργαστηρίων στις διάφορες τάξεις. Οι εκπαιδευτικοί έλαβαν επίσης 
ένα ειδικό εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, το Ψηφιακό Εγχειρίδιο Δασκάλου 
(ΨΕΔ), για να το χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων 
IN2STE(A)M. Πριν από την έναρξη των εργαστηρίων, κάθε εταίρος 
επέλεξε τουλάχιστον 3 γυναίκες επαγγελματίες του STE(A)M (στον 
τομέα της έρευνας, της μηχανικής, της αρχιτεκτονικής), προκειμένου 
να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς στα εργαστήρια και να 
διασφαλίσουν την ισότιμη συμμετοχή αγοριών και κοριτσιών στις 
δραστηριότητες του έργου. 
Σε γενικές γραμμές, οι εκπαιδευτικοί εμπνεύστηκαν έντονα από 
την προσέγγιση STE(A)M και εξέφρασαν αυξανόμενο ενδιαφέρον 
για το STE(A)M, ζητώντας περισσότερη κατάρτιση και νέα σχολικά 
προγράμματα για τους εκπαιδευτικούς.  
Από τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης και τα σχόλια που συλλέχθηκαν, 
προέκυψε πώς τα εργαστήρια IN2STE(A)M προώθησαν:

• την παραγωγή νέων ιδεών και τη δημιουργία νέων προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών

• τη δημιουργία νέων και θετικών δυναμικών ομάδων, οι οποίες 
επέτρεψαν στους μαθητές να εργαστούν από κοινού, ανεξάρτητα και 
σχεδιάζοντας, και στη συνέχεια δημιουργώντας κοινά προϊόντα

• την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση των μαθητών
• τις ικανότητες παρατήρησης, το επίπεδο προσοχής και την 

επεξεργασία νέων ιδεών

TΣε γενικές γραμμές, οι εκπαιδευτικοί διαπίστωσαν ότι οι μαθητές 
πέτυχαν σπουδαίους εκπαιδευτικούς στόχους, αυξάνοντας τα κίνητρα 
και αναπτύσσοντας νέες ειδικές δεξιότητες στα γνωστικά αντικείμενα 
STE(A)M. Οι επαγγελματίες του STE(A)M υποστήριξαν το έργο των 
εκπαιδευτικών στα εργαστήρια, επιλέγοντας μια σειρά δραστηριοτήτων 
από την Εργαλειοθήκη και αξιολογώντας τη σκοπιμότητά τους στο 
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πλαίσιο των εργαστηρίων (με βάση την ηλικία των μαθητών, τις 
προηγούμενες γνώσεις, τα επίπεδα προσοχής, κ.λπ.).
Από την ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών προέκυψε ότι οι 
μαθητές διαδραμάτισαν ενεργό ρόλο στα εργαστήρια, δουλεύοντας 
με ενθουσιασμό και συνεργασία. Καλή επικοινωνία και συμμετοχή 
παρατηρήθηκε και με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, όπως στην 
περίπτωση της Κύπρου, όπου ένα αγόρι με μαθησιακές δυσκολίες 
βελτίωσε σημαντικά τη σχέση του με τους συμμαθητές του μέσω 
της συμμετοχής του στα εργαστήρια IN2STE(A)M. Ακόμα και οι πιο 
ντροπαλοί και εσωστρεφείς μαθητές συμμετείχαν στις δραστηριότητες, 
αναπτύσσοντας μια νέα αυτοεκτίμηση και μια νέα συνειδητοποίηση 
των ικανοτήτων τους. 
Αναδείχθηκαν ορισμένες δυσκολίες που επισημάνθηκαν από τους 
εκπαιδευτικούς:

• Δυσκολία στη χρήση των τεχνολογιών και έλλειψη προηγούμενων 
γνώσεων. Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι χρειάζονται περισσότερο 
χρόνο για την προετοιμασία εργαστηριακών δραστηριοτήτων με τη 
χρήση τεχνολογιών

• Δυσκολία των μαθητών να ακολουθήσουν σωστά τις οδηγίες στο 
πλαίσιο των εργαστηρίων, ιδίως όσον αφορά τις δραστηριότητες 
σχεδιασμού

• Δυσκολία στη διαχείριση των εργαστηρίων, εάν η δραστηριότητα 
διεξάγεται με σημαντικό αριθμό μαθητών

• Δυσκολία στη διαχείριση του χρόνου. Ορισμένες εργασίες είχαν 
πάρει περισσότερο χρόνο, ιδίως εκείνες που είναι νέες για τους 
εκπαιδευόμενους, όπως οι δραστηριότητες προγραμματισμού και 
κωδικοποίησης

Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, οι εκπαιδευτικοί είναι ικανοποιημένοι 
από την εμπειρία στα εργαστήρια IN2STE(A)M και παρατήρησαν ότι 
όλοι, μαθητές και μαθήτριες, συμμετείχαν με τον ίδιο τρόπο, παρά 
τις ακαδημαϊκές επιδόσεις, τις πιθανές μαθησιακές δυσκολίες και τα 
ζητήματα φύλου. 
Συμπερασματικά, οι εκπαιδευτικοί υπογράμμισαν για άλλη μια φορά 
τη σημασία της κατάρτισής τους και πώς τα ευρωπαϊκά σχολεία πρέπει 
να συμμετάσχουν στην προώθηση της μάθησης των STE(A)M όχι μόνο 
μεταξύ των μαθητών αλλά και μεταξύ των εκπαιδευτικών, εστιάζοντας 
σε νέες διδακτικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες.
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3.3.4  Ποιοτική ανατροφοδότηση από γονείς
Τα σχόλια των γονέων ήταν πολύ θετικά. Οι γονείς θεώρησαν ότι οι 
μαθητές ενδιαφέρθηκαν πολύ για ορισμένα περιεχόμενα που πριν από τις 
δραστηριότητες STE(A)M δεν τους ενδιέφεραν τόσο πολύ. 
Η περιέργεια των μαθητών για ορισμένες δραστηριότητες (όπως οι φυσικές 
επιστήμες και τα μαθηματικά για παράδειγμα) ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια 
των εργαστηρίων και μετά. Επομένως, η διαφορά έγινε αισθητή μετά τα 
εργαστήρια και σε ορισμένες κοινωνικές δεξιότητες (τα αποτελέσματα 
και οι κοινωνικές ικανότητες γίνονται αισθητά μετά τα εργαστήρια και 
μακροπρόθεσμα). Ο αντίκτυπος στους μαθητές δεν είναι άμεσος, αλλά 
σε βάθος χρόνου, μετά την εφαρμογή κι άλλων δραστηριοτήτων STEAM. 
Όσο νωρίτερα αρχίσουν τα παιδιά να μαθαίνουν μέσα από ένα πλαίσιο 
STEAM, τόσο πιο γρήγορα μπορούν να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες 
δημιουργικής και κριτικής σκέψης. Για συνεχή αντίκτυπο, η εισαγωγή 
δραστηριοτήτων STEAM είναι σημαντική (ακόμη και στο σπίτι).  
Οι γονείς δήλωσαν ότι το εργαστήριο έρευνας και καινοτομίας που 
επικεντρώνεται στις προκλήσεις της εκπαίδευσης των παιδιών σε ένα 
ταχέως μεταβαλλόμενο τοπίο των μέσων ενημέρωσης, παρέχει πολλαπλές 
συστάσεις, για να βοηθήσει τους γονείς να ενθαρρύνουν τη μάθηση STEAM 
στο σπίτι, προκειμένου να επεκταθεί στην τάξη και να βοηθήσει την κριτική 
σκέψη των μαθητών τους. 
Για το μέλλον, οι γονείς θα ήθελαν να εκπαιδευτούν στην προσέγγιση STE(A)
M, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τα θέματα και τις δεξιότητες στον τομέα 
αυτό. Με αυτόν τον τρόπο, θα νιώθουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όταν 
εφαρμόζουν ιδέες και έργα STEAM με τα παιδιά τους. 
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4. ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συμμετέχοντας στα εργαστήρια IN2STE(A)M, οι μαθητές ανέπτυξαν 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την υλοποίηση τεχνικο-επιστημονικών 
δραστηριοτήτων, καθώς είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν πιο 
πρακτικές δραστηριότητες STE(A)M πολύ διαφορετικές από τις 
θεωρητικές. Στο πλαίσιο των Εργαστηρίων, η απόκτηση δεξιοτήτων 
και γνώσεων που σχετίζονται με τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες 
και την τεχνολογία πραγματοποιήθηκε μέσω της χρήσης μη τυπικών 
εκπαιδευτικών μεθόδων, που βασίζονται στον πειραματισμό και το 
παιχνίδι ως μέρος της διαδικασίας ανακάλυψης και μάθησης.
Από την εμπειρία στα εργαστήρια , προέκυψε ότι το STE(A)M 
συγκεντρώνει 5 κρίσιμους κλάδους (επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική, 
τέχνες, μαθηματικά), που πρέπει να προωθηθούν για τη δημιουργία 
ενός περιβάλλοντος μάθησης χωρίς αποκλεισμούς, που θα ενθαρρύνει 
όλους τους μαθητές να συμμετέχουν, να συνεργάζονται και να επιλύουν 
προβλήματα. Αυτή η ολιστική προσέγγιση επιτρέπει στους μαθητές να 
εξασκούν ταυτόχρονα την αριστερή και τη δεξιά πλευρά του εγκεφάλου 
τους, όπως θα πρέπει να κάνουν και σε ένα εργασιακό περιβάλλον του 
21ου αιώνα. 
Σημαντική ήταν και η συμμετοχή των κοριτσιών κατά τη διάρκεια των 
Εργαστηρίων. Η σύνθεση των ομάδων εργασίας ήταν δίκαιη και η 
κατανομή των ρόλων και των καθηκόντων από τους εκπαιδευτικούς στο 
πλαίσιο των Εργαστηρίων ήταν ίση. Επιπλέον, δεν υπήρχε σημαντική 
διαφορά στο επίπεδο ενδιαφέροντος και προθυμίας συμμετοχής στις 
δραστηριότητες μεταξύ μαθητών και μαθητριών. Σε όλα τα εργαστήρια 
IN2STE(A)M έχουν επιτευχθεί θετικά και χωρίς αποκλεισμούς 
περιβάλλοντα μέχρι στιγμής.
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Στο πλαίσιο του μοντέλου αξιολόγησης της συμπεριφοράς IN2STE(A)
M (ΜΑΣ), αναπτύχθηκαν γνωστικές και κοινωνικο-συναισθηματικές 
δεξιότητες, αντλώντας έμπνευση από διάφορα και διαφοροποιημένα 
σχέδια μαθημάτων και συνδυάζοντας συγκεκριμένες δεξιότητες, που 
προέρχονται από διαφορετικές σχολικές ειδικότητες. Έχουν εξερευνηθεί 
διάφορες ειδικότητες και τομείς ενδιαφέροντος (επιστήμες, μαθηματικά, 
τέχνη, ρομποτική, λογοτεχνία κ.λπ.) με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών 
από διαφορετικά σχολικά μαθήματα και με σκοπό τη δημιουργία ολοένα 
και πιο ολοκληρωμένων και διεπιστημονικών σχολικών προγραμμάτων 
σπουδών. Τα εργαστήρια επέτρεψαν στους εκπαιδευτικούς να 
συνεργαστούν, συνδυάζοντας
διαφορετικές ειδικότητες και υιοθετώντας καινοτόμες μεθόδους (όπως 
εργαστήρια). Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά μοντέλα διδασκαλίας, το 
πλαίσιο STE(A)M ξεπέρασε τα όρια μεταξύ των γνωστικών αντικειμένων, 
προκειμένου να ενθαρρύνει υψηλότερα επίπεδα δημιουργικότητας 
και αποτελεσματικότητας όσον αφορά την επίλυση προβλημάτων. 
Για παράδειγμα, η παροχή σε έναν μελλοντικό μηχανικό δεξιοτήτων 
οπτικοποίησης και σκιαγράφησης των ιδεών του θα τον καταστήσουν 
πιο αποτελεσματικό στη δουλειά του στο μέλλον.
Τα εργαστήρια αντιπροσώπευαν επίσης νέους τρόπους σύλληψης του 
χώρου, οργάνωσης της τάξης και ενορχήστρωσης (με θρανία, καρέκλες, 
υλικά), αποφεύγοντας έτσι την παραδοσιακή δομή και δίνοντας στους 
μαθητές την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους με μια ελεύθερη 
και αυτόνομη ομότιμη προσέγγιση. Οι μαθητές, κατά τη διάρκεια των 
εργαστηρίων, ήταν πρόθυμοι να συμμετάσχουν στην υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων, το κίνητρο και ο ενθουσιασμός που είχαν ήταν μια 
πολύ θετική επίδραση που έγινε αισθητή.
Από την εμπειρία των διαφόρων χωρών στα εργαστήρια IN2STE(A)
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M, προέκυψε επομένως ότι οι προσεγγίσεις STE(A)M θα πρέπει να 
υιοθετηθούν ευρέως σε όλα τα σχολεία. Για το σκοπό αυτό, είναι 
σημαντικό να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί, ώστε να είναι έτοιμοι και 
πρόθυμοι για την υιοθέτηση διαθεματικών προγραμμάτων σπουδών. 
Επιπλέον, τα σχολεία θα πρέπει: 

• να διερευνήσουν μη παραδοσιακές μεθόδους και προσεγγίσεις 

STE(A)M που μπορούν να συνδυαστούν και να ενσωματωθούν στα 

παραδοσιακά σχολικά προγράμματα σπουδών 

• να παρέχουν νέες ιδέες για τους μαθητές, ενσωματώνοντας την 

τεχνολογία και τις τέχνες στα παραδοσιακά προγράμματα σπουδών

• να προωθήσουν τη διαθεματική προσέγγιση, εμπλέκοντας όλους 

τους μαθητές (προωθώντας παράλληλα τις συνεργατικές 

δραστηριότητες και την εργασία σε ομάδες, όπως στα εργαστήρια 

STEAM)

• να βελτιώσουν τη χρήση της τεχνολογίας στο σχολείο και 

να εστιάσουν σε νέες προσεγγίσεις, όπως η ρομποτική και ο 

προγραμματισμός, με ταυτόχρονη χρήση της τεχνολογίας για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς
Για την επίτευξη αυτών των νέων προτεραιοτήτων, οι γυναίκες 
επαγγελματίες του STE(A)M συμμετείχαν και βοήθησαν τους 
εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν τα εργαστήρια, ενώ συνεργάστηκαν 
και προσάρμοσαν τις δραστηριότητες στα διαφορετικά εθνικά σχολικά 
προγράμματα σπουδών και στις ανάγκες των μαθητών (αναφορικά 
επίσης με την ηλικία, την εθνικότητα, το κοινωνικό υπόβαθρο, τις 
μαθησιακές ανάγκες κ.λπ.) Αυτό επέτρεψε στους μαθητές να μάθουν 
νέες έννοιες, να ανακαλέσουν προηγούμενες γνώσεις και να κάνουν τις 
κατάλληλες συνδέσεις μεταξύ όλων των γνωστικών αντικειμένων στο 
IN2STE(A)M. 
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5.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ IN2STE(A)M
Τα εργαστήρια IN2STE(A)M εμπνεύστηκαν από μια σειρά δραστηριοτήτων 
και εργαστηρίων από την Εργαλειοθήκη Δραστηριοτήτων  που 
αναπτύχθηκε από την κοινοπραξία. 
Η Εργαλειοθήκη Δραστηριοτήτων προωθεί μια σειρά από περιεκτικές 
και ελκυστικές δραστηριότητες για όλους, μαθητές και μαθήτριες, 
καταπολεμώντας κάθε εκπαιδευτικό στερεότυπο φύλου και 
καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που μπορούν 
να αναπτύξουν οι μαθητές στους κλάδους STE(A)M.
ΣΗΜ. Ορισμένες δραστηριότητες (δοκιμασμένες στο πλαίσιο των 
εργαστηρίων IN2STE(A)M) δεν περιλαμβάνονται στην εργαλειοθήκη. 
Αυτές οι δραστηριότητες παρέχονται στα ακόλουθα σχέδια μαθήματος.
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5.1 Σχέδια μαθήματος από Ιταλία

1. Όνομα μαθήματος Ας κτίσουμε ένα 3D αντικείμενο!

2. Ομάδα-στόχος 9-10 ετών

3. Διάρκεια 2 εργαστήρια των 2 ωρών

4. Δεξιότητες STEAM/ 
Δεξιότητες 21ου αιώνα 

Κριτική σκέψη
Τεχνολογικός γραμματισμός
Δημιουργική σκέψη 
Επίλυση προβλημάτων 
Κωδικοποίηση και ρομποτική 
Επικοινωνία 
Συνεργασία 

5. Αναμενόμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή τρισδιάστατων αντικειμένων 
όχι μόνο βοηθά τα παιδιά να βελτιώσουν τις δημιουργικές τους 
δεξιότητες, αλλά και να αναπτύξουν την ικανότητά τους να 
λύνουν πραγματικά προβλήματα και να θεωρούν τα λάθη που 
κάνουν πολύτιμα.

6. Αντικείμενα και θέματα 
που καλύπτονται

Μαθηματικά 
Τέχνη

7. Μεθοδολογίες Σχεδιαστική σκέψη 
Δημιουργική σκέψη 
Κωδικοποίηση 
Μάθηση με βάση το πρόβλημα 

8. Ενσωμάτωση τέχνης Τέχνη (ο τρισδιάστατος σχεδιασμός και η μοντελοποίηση 
απαιτούν επίσης μεγάλη αισθητική. Τα παιδιά δημιουργούν τα 
αντικείμενά τους, επιλέγουν τα καλύτερα αισθητικά σχήματα, 
επιλέγουν και συνδυάζουν χρώματα κ.λπ.)

 9.  Περιβάλλον μάθησης Τάξη (σε ομάδες ή ατομικά)

10. Απαιτούμενοι πόροι • Φορητός υπολογιστής
• Κωδικοποιημένα λουκέτα
• TinkerCAD

11. Προηγούμενες γνώσεις
α)δάσκαλος
β) μαθητές

Για να παραδώσει αυτό το μάθημα, ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει 
να έχει τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες:
- ικανότητα χρήσης του Codeblocks και του TinkerCAD 
- να είναι εξοικειωμένος/η με τα μαθηματικά 

Για να είναι σε θέση να συμμετάσχουν και να συνεισφέρουν σε 
αυτό το μάθημα, οι μαθητές θα πρέπει να έχουν:
- ελάχιστη γνώση των γεωμετρικών σχημάτων και των βασικών 
στερεών
- ελάχιστες γνώσεις για τη χρήση του υπολογιστή
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12. Λεπτομερής 
περιγραφή της ενότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των 
ειδικών δραστηριοτήτων 
για την υποστήριξη της 
μαθησιακής εμπειρίας.

Με την τρισδιάστατη μοντελοποίηση μέσω του TinkerCAD 
μπορείτε να αφήσετε ελεύθερη τη φαντασία των μαθητών, 
βλέποντας τις ιδέες τους να παίρνουν σιγά σιγά μορφή. Με τη 
μοντελοποίηση του οπτικού προγραμματισμού με Codeblocks, 
αναπτύσσονται η σκέψη και ο προβληματισμός, οι μαθηματικές 
και γεωμετρικές έννοιες.
Επιπλέον, με τον τρισδιάστατο εκτυπωτή, τα σχήματα από 
εικονικά γίνονται πραγματικά και αυτό που ήταν μια ιδέα πριν 
γίνεται ένα πραγματικό φυσικό αντικείμενο. Παρακολουθώντας 
τον τρισδιάστατο εκτυπωτή σε λειτουργία, οι πολύ μικροί 
μαθητές θα καταλάβουν πώς είναι δυνατόν να κατασκευάσουν 
αντικείμενα από το μηδέν. Οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές γίνονται 
μέρος της καθημερινότητάς μας και είναι πολύ σημαντικό 
τα παιδιά να μάθουν, από πολύ μικρή ηλικία, ποιες είναι οι 
δυνατότητες μέσα από το παιχνίδι και τη λογική. Αν στη φάση 
της υλοποίησης, το παιδί πραγματοποιεί μια σχεδόν ατομική 
δραστηριότητα, είναι ενδιαφέρουσα η παρατήρηση του παιδιού 
στο επόμενο βήμα, ενώ συγκρίνει τον εαυτό του με άλλους, 
αναλύοντας τα σχήματα, τα μεγέθη και τη λειτουργικότητα κάθε 
εκτυπωμένου αντικειμένου.

Εργαστήριο 1:  Τρισδιάστατη μοντελοποίηση με το 
TinkerCAD (2 ώρες)

Οι βασικές αρχές της τρισδιάστατης μοντελοποίησης, με τη 
χρήση του διαδικτυακού και δωρεάν λογισμικού TinkerCAD, 
που αναπτύχθηκε από την Autodesk. Απλό και διαισθητικό, 
είναι σχεδιασμένο για αρχάριους στην τρισδιάστατη σχεδίαση, 
είναι επίσης κατάλληλο για νέους (μαθητές της τέταρτης και 
πέμπτης τάξης του δημοτικού) που θέλουν να γίνουν «ψηφιακοί 
σχεδιαστές». Πρόκειται για ένα λογισμικό γεωμετρικής 
μοντελοποίησης, το οποίο χρησιμοποιεί μόνο στερεά.

Στο πλαίσιο των εργαστηρίων IN2STE(A)M στην Ιταλία, το 
TinkerCAD χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό από μαθητές 
για την κατασκευή καθημερινών αντικειμένων: φλιτζάνια 
καφέ, πρωτότυπα τραπεζιών καφέ, γλάστρες για φυτά, ετικέτες 
και μπρελόκ κ.λπ. Οι μαθητές πρώτα δημιούργησαν και στη 
συνέχεια εκτύπωσαν τρισδιάστατα αυτά τα πρωτότυπα, 
βλέποντας τα συγκεκριμένα και υλικά αποτελέσματα της 
διαδικασίας ανακάλυψης και πειραματισμού τους
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Εργαστήριο 2: Τρισδιάστατη μοντελοποίηση με CodeBlocks 
(2 ώρες)

Τρισδιάστατη μοντελοποίηση μέσω του οπτικού 
προγραμματισμού με μπλοκ του Codeblocks, ενός τμήματος της 
πλατφόρμας TinkerCad, το οποίο παρέχει μια βιβλιοθήκη μπλοκ 
κώδικα για τη δημιουργία στερεών και την εκτέλεση λογικών, 
μαθηματικών και γεωμετρικών πράξεων. 
Ακολουθούν μερικά παραδείγματα τρισδιάστατων μοντέλων 
που κατασκευάστηκαν κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων στην 
Ιταλία: εμπνέονται κυρίως από τον κόσμο της τέχνης και της 
αρχιτεκτονικής: το στρογγυλό διακοσμητικό παράθυρο με βιτρό  
(ένα διακοσμητικό στοιχείο, χαρακτηριστικό των μεσαιωνικών 
θρησκευτικών κτιρίων, σε γοτθικό ή ρωμανικό στυλ), για 
τον συνδυασμό των Τεχνών και του προγραμματισμού στην 
προσέγγιση  STE(A)M.

13. Προγραμματισμένες 
στρατηγικές και 
δραστηριότητες 
χωρίς αποκλεισμούς 
φύλου 

Θα παρέχονται ίσες ευκαιρίες τόσο στα αγόρια όσο και στα 
κορίτσια.

14. Αξιολόγηση Το μάθημα περιλαμβάνει μεθόδους διαμορφωτικής αξιολόγησης 
(όπου ο εκπαιδευτικός παρατηρεί την εργασία των μαθητών 
και παρέχει ανατροφοδότηση) καθώς και αξιολόγηση μεταξύ 
συμμαθητών
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1. Όνομα μαθήματος Τέχνη ρομποτικής

2. Ομάδα-στόχος 9-10 ετών 

3. Διάρκεια 4 ώρες (2 εργαστήρια από 2 ώρες το καθένα)  

4. Δεξιότητες STEAM/ 
Δεξιότητες 21ου αιώνα 

• Κριτική σκέψη
• Τεχνολογικός γραμματισμός 
• Δημιουργική σκέψη 
• Επίλυση προβλημάτων 
• Κωδικοποίηση και ρομποτική 
• Επικοινωνία 
• Συνεργασία

5. Αναμενόμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα

Το τετράωρο εργαστήριο έχει ως στόχο να κάνει μια εισαγωγή 
στην προσέγγιση STEAM ή ακόμα καλύτερα STREAM, θέτοντας 
μια πρόκληση στα παιδιά (λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις 
φυσικές τους στάσεις και δεξιότητες). Ξεκινώντας από την 
παρατήρηση ενός έργου τέχνης/ζωγραφικής που παρουσιάζει 
φυσικά στοιχεία, οι μαθητές θα προσπαθήσουν: να ανακαλύψουν 
τις μεθόδους και τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για 
την υλοποίησή του, να αναπαράγουν αυτό το έργο τέχνης, 
χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένα υλικά και εισάγοντας νέα 
στοιχεία όπως animalbots και flowerbot

6. Αντικείμενα και θέματα 
που καλύπτονται

Μαθηματικά 
Τέχνη 
Κωδικοποίηση 
Ρομποτική 

7. Μεθοδολογίες Σχεδιαστική σκέψη
Δημιουργική σκέψη 
Κωδικοποίηση 
Μάθηση με βάση το πρόβλημα 

8. Ενσωμάτωση τέχνης Η δραστηριότητα περιλαμβάνει την παρατήρηση ορισμένων 
πινάκων και έργων τέχνης. Οι μαθητές θα προσπαθήσουν να 
τα αναπαραγάγουν, χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένα υλικά, 
προωθώντας έτσι τη δημιουργικότητα και τη φαντασία, αλλά και 
την αισθητική.

 9.  Περιβάλλον μάθησης Τάξη (σε ομάδες)

10. Απαιτούμενοι πόροι • Χρωματιστό χαρτί κρεπ, χαρτί κολάζ, ψαλίδια, μολύβια, 
γόμες, ξύστρες, κολλητική ταινία και ανακυκλωμένα υλικά 
διαφόρων ειδών.

• Υπολογιστής, LIM ή βιντεοπροβολέας, LEGO WeDo 2.0, 
Apple iPad.
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11.Προηγούμενες γνώσεις
• α) δάσκαλος
• β) μαθητές

Για να παραδώσει αυτό το μάθημα, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει 
να έχει τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες:
• - ικανότητα χρήσης του LEGO WeDo
Για να είναι σε θέση να συμμετάσχουν και να συνεισφέρουν σε 
αυτό το μάθημα, οι μαθητές θα πρέπει να έχουν:
• - ελάχιστη γνώση του τρόπου λειτουργίας των 

κατασκευών lego και του τρόπου με τον οποίο μπορούν να 
συνδυαστούν τα σχήματα.

12. Λεπτομερής 
περιγραφή της ενότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των 
ειδικών δραστηριοτήτων 
για την υποστήριξη της 
μαθησιακής εμπειρίας.

ΒΗΜΑ 1:  Το “RoboticArt” ξεκινά με την παρατήρηση ενός έργου 
τέχνης/ζωγραφικής με θέμα τη φύση του Γάλλου ζωγράφου 
Κλοντ Μονέ (σειρά με νούφαρα). Οι μαθητές προσπαθούν να 
κοιτάξουν και να ερμηνεύσουν τους πίνακες ζωγραφικής (σειρά 
νούφαρα του Claude Monet) και μετά ο δάσκαλος θέτει κάποιες 
ερωτήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα: «Τι βλέπετε;» και «Πώς 
αλλάζει το φως και τα χρώματα και γιατί αλλάζουν τα χρώματα;».

ΒΗΜΑ 2:   οι εκπαιδευτικοί δίνουν στους μαθητές την ευκαιρία 
να αναλύσουν τη συμπεριφορά του νούφαρου και των φύλλων 
του σε επαφή με το νερό. Αυτό το μέρος είναι πολύ σημαντικό 
για τους μαθητές, καθώς πρέπει να αγγίξουν, να παρατηρήσουν 
και να προβληματιστούν για αυτό που βλέπουν. Ποια είναι η 
συμπεριφορά του νούφαρου; Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του 
νούφαρου και των άλλων φύλλων όταν έρχεται σε επαφή με το νερό;
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ΒΗΜΑ 3:  Η τάξη χωρίζεται σε ομάδες, για να διεξαγάγουν την 
αυτόνομη έρευνά τους, ξεκινώντας από τις προσωπικές τους 
υποθέσεις μέχρι την επιβεβαίωση της θεωρίας. Οι μαθητές 
καταγράφουν τις σημειώσεις και τις παρατηρήσεις τους στα 
ημερολόγια IN2STE(A)M και στα φύλλα εργασίας. 
 

ΒΗΜΑ 4:  Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των τεσσάρων 
ατόμων και κάθονται μαζί, σε νέα πολυαισθητηριακά 
περιβάλλοντα μάθησης STE(A)M και «αναποδογυρισμένη τάξη», 
ώστε να ενισχυθεί η ενεργός συμμετοχή τους. Οι μαθητές 
μαθαίνουν πώς να συνεργάζονται με τους άλλους, διεξάγοντας 
δραστηριότητες καταιγισμού ιδεών, πριν εκθέσουν τα τελικά 
τους αποτελέσματα στην ολομέλεια. 
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ΒΗΜΑ 5:  Αφού συμφωνηθεί γιατί το νούφαρο συμπεριφέρεται 
διαφορετικά από άλλα φυτά όταν έρχεται σε επαφή με το 
νερό, οι μαθητές είναι πλέον έτοιμοι να αναδημιουργήσουν 
το οικοσύστημα που εμφανίζεται στους πίνακες του Μονέ. 
Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν ανακυκλωμένα υλικά για να 
κατασκευάσουν το οικοσύστημα και χάρη στη χρήση του Lego 
θα κατασκευάσουν κινούμενους και ρομποτικούς βατράχους 
(frogbot), γυρίνους και όλα τα ζώα που ζουν σε αυτό το 
οικοσύστημα.

ΒΗΜΑ 6:  Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν το 
οικοσύστημα και να αφήσουν τελικά το “βατραχορομπότ” να 
κινηθεί.

ΒΗΜΑ 7: αφήγηση ιστοριών 

Οι μαθητές θα δημιουργήσουν τώρα μια ιστορία, για να 
διηγηθούν τη ζωή του βατραχορομπότ και άλλων ζώων που 
κατασκεύασαν προηγουμένως, έτσι ώστε να εισάγουν την 
αφήγηση, τη ροή στο STE(A)M (για μια προσέγγιση STREAM)



57

13. Προγραμματισμένες 
στρατηγικές και 
δραστηριότητες 
χωρίς αποκλεισμούς 
φύλου 

Θα παρέχονται ίσες ευκαιρίες τόσο στα αγόρια όσο και στα 
κορίτσια.

14. Αξιολόγηση Το μάθημα περιλαμβάνει μεθόδους διαμορφωτικής αξιολόγησης 
(όπου ο εκπαιδευτικός παρατηρεί την εργασία των μαθητών 
και παρέχει ανατροφοδότηση) καθώς και αξιολόγηση μεταξύ 
συμμαθητών, οι μαθητές μπορούν να είναι παράλληλα οι ίδιοι 
εκπαιδευτές της μαθησιακής τους πορείας.

5.2 Σχέδια μαθήματος από Κύπρο
1. Όνομα μαθήματος ΦΊΛΟΣΟΦΟΊ ΚΑΊ ΜΑΘΗΜΑΤΊΚΑ  

2. Ομάδα-στόχος Τάξη 3, 9 ετών

3. Διάρκεια 3 μαθήματα, 80 λεπτά το καθένα

4. Δεξιότητες STEAM/ 
Δεξιότητες 21ου αιώνα 

Κριτική σκέψη 
Επικοινωνία 
Συνεργασία
Τεχνολογικός γραμματισμός             
Δημιουργική σκέψη
Παιδεία στα μέσα ενημέρωσης 
Κοινωνικές δεξιότητες 
Επίλυση προβλημάτων 

5. Αναμενόμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα

Στο τέλος αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε 
θέση να:
• Να διακρίνουν τις μαθηματικές έννοιες του 

πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης μέσω της κατασκευής 
μαθηματικών προβλημάτων με τη χρήση διαδικτυακών 
εργαλείων.

• Να κατονομάζουν τους φιλοσόφους που βρίσκονται πίσω 
από τις μαθηματικές έννοιες (Πυθαγόρας-Πυθαγόρειος 
πίνακας & Ευκλείδης - Ευκλείδεια διαίρεση).

• Χρήση της προσέγγισης του κυβισμού για την 
αναπαράσταση ενός έργου τέχνης.

6. Αντικείμενα και θέματα 
που καλύπτονται

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση
Τεχνική του κυβισμού

7. Μεθοδολογίες Σχεδιαστική σκέψη 
Μάθηση βασισμένη στη διερεύνηση  
Μάθηση βασισμένη σε προβλήματα
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8. Ενσωμάτωση τέχνης Τέχνη (χρήση της τεχνικής του κυβισμού)

 9.  Περιβάλλον μάθησης Τάξη (σε ομάδες ή ατομικά)

10. Απαιτούμενοι πόροι • Πυθαγόρειος πίνακας (ΑΝΝΕΧ 1)
• Μικροί πίνακες (ένας ανά μαθητή)
• Εικόνες του Πυθαγόρα και του Θεανώ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2)
• Κουβιστικοί πίνακες ζωγραφικής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3)
• Εικόνες του Ευκλείδη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4)
• Οι κυβιστικοί πίνακες του Πικάσο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5)
• Προκειμένου να παραδώσει αυτό το μάθημα, ο 

εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει το ακόλουθο σύνολο 
γνώσεων και δεξιοτήτων:

• Μπορεί να χρησιμοποιήσει διαφορετικές στρατηγικές για 
την παράδοση του περιεχομένου.

• Να είναι εξοικειωμένος με την τεχνική του κυβισμού.

11. Προηγούμενες γνώσεις
• α) δάσκαλος
• β) μαθητές

Προκειμένου να είναι σε θέση να συμμετάσχουν και να 
συνεισφέρουν σε αυτό το μάθημα, οι μαθητές θα πρέπει να 
έχουν επιτύχει τα ακόλουθα πρότυπα:
• Μπορούν να ανακαλέσουν τους πίνακες πολλαπλασιασμού.
• Μπορούν να κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ 

πολλαπλασιασμού και διαίρεσης.

12. Λεπτομερής 
περιγραφή της ενότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των 
ειδικών δραστηριοτήτων 
για την υποστήριξη της 
μαθησιακής εμπειρίας.

Λογική του μαθήματος: Στην αρχή, οι μαθητές καταγράφουν 
τις ιδέες τους. Στη συνέχεια, οι έννοιες επεξεργάζονται μέσω 
εκπαιδευτικών εφαρμογών. Οι μαθητές αξιοποιούν ψηφιακές 
εφαρμογές για να κατασκευάσουν προβλήματα.  Επίσης, η 
τεχνική του κυβισμού χρησιμοποιείται για τη δημιουργία 
πορτραίτων των φιλοσόφων που ενσωματώνουν τις 
μαθηματικές πράξεις του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης. 

ΒΗΜΑ 1.1: Πολλαπλασιασμός και Πυθαγόρας / Theano

Δείχνεται στους μαθητές ο πίνακας του Πυθαγόρα (ΑΝΝΕΧ 
1) και τους ζητείται να καταγράψουν στον πίνακα αυτό που 
παρατηρούν. Στη συνέχεια, ο δάσκαλος καταγράφει τα μοτίβα 
πολλαπλασιασμού που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της 
δραστηριότητας καταιγισμού ιδεών (πολλαπλάσια του 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο πίνακας 
ανακαλύφθηκε από τον Πυθαγόρα, έναν αρχαίο φιλόσοφο μαζί 
με τη σύζυγό του, τη Θεανώ. Ο δάσκαλος παρουσιάζει εικόνες 
τους και συζητούνται τα εξής (ΑΝΝΕΧ 2): 

• Μορφή/σχήμα
• Ένδυση
• Τοποθεσία κ.λπ. 

Στη συνέχεια, οι μαθητές αξιοποιούν τις ακόλουθες διαδικτυακές 
εφαρμογές:
1.  Times Table of 2 Using Model - Math Games - SplashLearn
2.  Array Display || Models multiplication and The Commutative 
Law in multiplication (ictgames.com)

Οι μαθητές καταλήγουν σε ένα αποτέλεσμα και αφηγούνται 
μια ιστορία με βάση την εικόνα που δίνεται (έννοια: ο 
πολλαπλασιασμός ως μέθοδος ομαδοποίησης). Τέλος, τους 
ζητείται να βρουν τη σύνδεση με τον Πυθαγόρειο Πίνακα (π.χ. 
2Χ3 είναι δύο σειρές με 3 κουτιά).
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ΒΗΜΑ 1.2: Κατασκευή προβλημάτων πολλαπλασιασμού  

Οι μαθητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή 
“Gordon’s Multiplication - 5-11 years olds - Topmarks”, για να 
κατασκευάσουν προβλήματα πολλαπλασιασμού και να τα 
καταγράψουν στο τετράδιό τους. Αφού ολοκληρώσουν αυτή την 
εργασία, παρουσιάζουν την εργασία τους και οι συμμαθητές 
τους αξιολογούν την προσπάθειά τους. Στο τέλος, αξιοποιώντας 
την ιδέα του τρέχοντος σχεδίου μαθήματος (Χρήση των 
γεωμετρικών σχημάτων για τη δημιουργία ενός κυβιστικού 
έργου τέχνης), οι μαθητές μελετούν κυβιστικούς πίνακες 
ζωγραφικής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3). Στη συνέχεια, προσπαθούν να 
μετατρέψουν τα πορτραίτα του Πυθαγόρα και της Θεανώς 
σε κυβιστικά σχέδια ενσωματώνοντας μαθηματικές πράξεις 
πολλαπλασιασμού. 

ΒΗΜΑ 2.1: Διαίρεση ως αντίστροφη διαδικασία του 
πολλαπλασιασμού

Στην ολομέλεια, οι μαθητές μοιράζονται ένα μαθηματικό 
πρόβλημα με βάση την εικόνα που παρουσιάζεται μέσω της 
ψηφιακής εφαρμογής “Divide Objects into Equal Groups - Math 
Games - SplashLearn”. Στη συνέχεια, προσπαθούν να βρουν τη 
σύνδεση με τη διαδικασία του πολλαπλασιασμού. Με αυτόν 
τον τρόπο, θα δημιουργηθούν μαθηματικά προβλήματα που 
σχετίζονται με τη διαίρεση παράλληλα με την κατανόηση 
του πολλαπλασιασμού ως αντίστροφης διαδικασίας 
του πολλαπλασιασμού.  Μπορούν να δοθούν διάφορα 
παραδείγματα και οι μαθητές μπορούν να τα σημειώσουν στον 
πίνακα. Στη συνέχεια, αξιοποιούν την εφαρμογή “Doggy Division 
Dinners (ictgames.com)” για να εφαρμόσουν τις γνώσεις που 
απέκτησαν και να κατασκευάσουν μαθηματικά προβλήματα.

ΒΗΜΑ 2.2: Κατασκευή προβλημάτων διαίρεσης

Παρουσιάζεται ο Ευκλείδης, ο Έλληνας μαθηματικός που 
θεμελίωσε τη διαίρεση και οι μαθητές σχολιάζουν τη μορφή/
σχήμα του (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4). Μπορούν επίσης να μοιραστούν 
ορισμένα βιογραφικά στοιχεία. Στη συνέχεια, η διαίρεση 
παρουσιάζεται μέσω της εφαρμογής “Ομαδοποίηση - 5-7 ετών 
- Topmarks” για την καλύτερη κατανόηση της αντίστροφης 
σχέσης. Οι μαθητές καλούνται να κατασκευάσουν μαθηματικά 
προβλήματα.   Στο τέλος, αξιοποιώντας την ιδέα του παρόντος 
σχεδίου μαθήματος (Χρήση των γεωμετρικών σχημάτων για τη 
δημιουργία ενός κυβιστικού έργου τέχνης), οι μαθητές μελετούν 
τους κυβιστικούς πίνακες του Πικάσο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 & βίντεο) 
για να μετατρέψουν το πορτρέτο του Ευκλείδη σε κυβιστικό 
σχέδιο ενσωματώνοντας μαθηματικές πράξεις που σχετίζονται 
με τη διαίρεση. 

Σημείωση: Ένα βίντεο από την πραγματική εφαρμογή στην τάξη είναι 
διαθέσιμο στο παράρτημα 6 (στην ελληνική γλώσσα)..

13. Προγραμματισμένες 
στρατηγικές και 
δραστηριότητες χωρίς 
αποκλεισμούς φύλου 

Θα παρέχονται ίσες ευκαιρίες τόσο στα αγόρια όσο και στα 
κορίτσια.
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14. Αξιολόγηση Το μάθημα περιλαμβάνει μεθόδους διαμορφωτικής αξιολόγησης 
όπου ο εκπαιδευτικός παρατηρεί την εργασία των μαθητών 
και παρέχει ανατροφοδότηση, καθώς και αξιολόγηση από τους 
συμμαθητές του.

15. Παραρτήματα βίντεο, εικόνες

16. Δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας 
(ΔΠΊ) / Προέλευση της 
δραστηριότητας

CC BY-NC-ND:  Αυτή η άδεια επιτρέπει 
στους επαναχρησιμοποιητές να 
αντιγράφουν και να διανέμουν το υλικό 
σε οποιοδήποτε μέσο ή μορφή μόνο σε 
μη προσαρμοσμένη μορφή, μόνο για 
μη εμπορικούς σκοπούς και μόνο 
εφόσον γίνεται αναφορά στον 
δημιουργό. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 –  Πυθαγόρειος πίνακας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – Οι εικόνες του Πυθαγόρα και της Theano
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – Κυβιστικοί πίνακες του ROMERO BRITTO 
(https://affordableart.com/artists/romero-britto)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – Εικόνες του Ευκλείδη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 – Οι κυβιστικοί πίνακες του Πικάσο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 – Βίντεο από την πραγματική εφαρμογή στην τάξη

https://drive.google.com/file/d/1K2nRF1ZqB6mKnfZVfOiSN-7-TA3iZceS/
view?usp=sharing 
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1. Όνομα μαθήματος ΖΩH ΚΑΊ ΗΛΊΑΚO ΣΥΣΤΗΜΑ

2. Ομάδα-στόχος Τάξη 3, 9 ετών

3. Διάρκεια 2 μαθήματα, 80 λεπτά το καθένα

4. Δεξιότητες STEAM/ 
Δεξιότητες 21ου αιώνα 

Κριτική σκέψη 
Επικοινωνία
 Συνεργασία
Τεχνολογικός γραμματισμός             
Δημιουργική σκέψη
Επιχειρηματικότητα
Κοινωνικές δεξιότητες
Επίλυση προβλημάτων

5. Αναμενόμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα

Στο τέλος αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε 
θέση να:
• Να περιγράφουν τι είναι το ηλιακό σύστημα.
• Να εξηγούν γιατί οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν σε 

ορισμένους πλανήτες.

6. Αντικείμενα και θέματα 
που καλύπτονται

Ηλιακό σύστημα

7. Μεθοδολογίες Σχεδιαστική σκέψη
Μάθηση βασισμένη στη διερεύνηση  
Μάθηση βασισμένη σε προβλήματα

8. Ενσωμάτωση τέχνης Κατασκευή ενός μοντέλου που αναπαριστά το ηλιακό σύστημα.

 9.  Περιβάλλον μάθησης Τάξη (σε ομάδες ή ατομικά)

10. Απαιτούμενοι πόροι • Σκιτσογραφίες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1)
• Ηλιακό σύστημα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2)

11. Προηγούμενες γνώσεις
α) δάσκαλος
β) μαθητές

Για να παραδώσει αυτό το μάθημα, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει 
να έχει τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες:
- Να γνωρίζει το ηλιακό σύστημα και τον τρόπο λειτουργίας του.

Για να μπορέσουν να συμμετάσχουν και να συνεισφέρουν σε 
αυτό το μάθημα, οι μαθητές θα πρέπει να έχουν επιτύχει τα 
ακόλουθα πρότυπα:
- Να γνωρίζουν τον πλανήτη γη
- Να έχουν προηγούμενη εμπειρία στην εργασία με υλικά 
τέχνης.
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12. Λεπτομερής 
περιγραφή της ενότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των 
ειδικών δραστηριοτήτων 
για την υποστήριξη της 
μαθησιακής εμπειρίας.

ΒΗΜΑ 1: Προσδιορισμός του προβλήματος

Αρχικά, οι μαθητές κάνουν καταιγισμό ιδεών με βάση τα 
κόμικς/κινούμενα σχέδια (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) για να εντοπίσουν το 
πρόβλημα που είναι ότι ο πλανήτης μας η γη είναι “άρρωστος”.  
Μετά τον εντοπισμό του προβλήματος, ο εκπαιδευτικός ρωτά 
τους μαθητές πού αλλού μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι. Οι 
μαθητές εξηγούν τις σκέψεις τους. 

ΒΗΜΑ 2: Τι είναι ένα ηλιακό σύστημα

Μέσα από μια σειρά εικόνων, ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει μια 
συζήτηση σχετικά με το ηλιακό σύστημα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2). Κατά 
τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές μαθαίνουν 
πληροφορίες σχετικά με το τι είναι ένα ηλιακό σύστημα, τι κάνει 
η γη γύρω από τον ήλιο και τον εαυτό της, ποιοι πλανήτες έχουν 
δορυφόρους και ποιοι πλανήτες έχουν νερό. Ο εκπαιδευτικός 
τονίζει τη σημασία του νερού. 

ΒΗΜΑ 3: Χρήση μιας εφαρμογής επαυξημένης 
πραγματικότητας

Οι μαθητές χρησιμοποιούν την εφαρμογή επαυξημένης 
πραγματικότητας “SOLAR SYSTEM AR” για να μάθουν το μέγεθος, 
τα χρώματα και τη σειρά των πλανητών στο ηλιακό σύστημα.

ΒΗΜΑ 4: Δημιουργία του ηλιακού συστήματος

Στο τέλος, οι μαθητές εφαρμόζουν όσα έμαθαν από το 
μάθημα της επιστήμης δημιουργώντας το ηλιακό σύστημα 
με πολυστυρένιο και πλαστελίνη. Οι μαθητές αποφασίζουν 
ποια σφαίρα / πολυστυρένιο θα αντιπροσωπεύει κάθε 
πλανήτης, ποια χρώματα πλαστελίνης θα συνδυάσουν για να 
αναδείξουν το χρώμα του πλανήτη και πώς θα δείξουν τη σειρά 
των πλανητών στο ηλιακό σύστημα. Αυτή η δραστηριότητα 
συνδυάζει την επιστήμη με την τέχνη και τη μηχανική.

Σημείωση: Εικόνες από την πραγματική εφαρμογή στην τάξη 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα 3.

13. Προγραμματισμένες 
στρατηγικές και 
δραστηριότητες χωρίς 
αποκλεισμούς φύλου

Θα παρέχονται ίσες ευκαιρίες τόσο στα αγόρια όσο και στα 
κορίτσια.

14. Αξιολόγηση Το μάθημα περιλαμβάνει μεθόδους διαμορφωτικής αξιολόγησης 
όπου ο εκπαιδευτικός παρατηρεί την εργασία των μαθητών και 
παρέχει ανατροφοδότηση.

15. Παραρτήματα βίντεο, εικόνες

16. Δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας 
(ΔΠΊ) / Προέλευση της 
δραστηριότητας

CC BY-NC-ND: 
 Αυτή η άδεια επιτρέπει στους 
επαναχρησιμοποιητές να 
αντιγράφουν και να διανέμουν 
το υλικό σε οποιοδήποτε μέσο ή 
μορφή μόνο σε μη προσαρμοσμένη 
μορφή, μόνο για μη εμπορικούς 
σκοπούς και μόνο εφόσον γίνεται 
αναφορά στον δημιουργό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 –  Κόμικς/καρτούν που δείχνουν ότι η Γη 
είναι άρρωστη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 – Τι είναι ένα ηλιακό σύστημα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 – Εικόνες από την πραγματική εφαρμογή 
στην τάξη
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5.3 Σχέδια μαθήματος από Πολωνία

1. Όνομα μαθήματος Makey Makey κλάσματα Πιάνο

2. Ομάδα-στόχος 3η / 4η τάξη

3. Διάρκεια 120 λεπτά (40+40+40 λεπτά)

4. Δεξιότητες STEAM/ 
Δεξιότητες 21ου αιώνα 

Κριτική σκέψη
Δημιουργική σκέψη
 Επίλυση προβλημάτων
Συνεργασία

5. Αναμενόμενα 
μαθησιακά 
αποτελέσματα

Στο τέλος του μαθήματος, οι μαθητές θα κατανοήσουν και θα είναι 
σε θέση να εξηγήσουν τη βασική έννοια των κλασμάτων.

6. Αντικείμενα 
και θέματα που 
καλύπτονται

Κλάσματα, έννοια της ακριβούς αξίας τους- μισά, τέταρτα

7. Μεθοδολογίες Μάθηση με βάση το πρόβλημα

8. Ενσωμάτωση τέχνης Η χρήση του Makey Makey επιτρέπει την ενσωμάτωση της 
μουσικής και του χορού σε αυτό το μάθημα των μαθηματικών, 
τόσο ως μέσο απεικόνισης μιας βασικής μαθηματικής έννοιας 
όσο και ως μέσο έκφρασης των μαθητών. Η γνωστική διαδικασία 
που θα ακολουθήσουν οι μαθητές για να αναγνωρίσουν και να 
αναπαραστήσουν τα βασικά κλάσματα δεν διαφέρει από μια 
πιο παραδοσιακή προσέγγιση μόνο με κείμενο- ωστόσο, αυτή η 
προσέγγιση παρέχει την ευκαιρία βαθύτερης μάθησης, καθώς 
περισσότερες αισθήσεις εμπλέκονται στη διαδικασία. 

9.  Περιβάλλον μάθησης Επιπλέον, δείχνει στους μαθητές ότι οι μαθηματικές έννοιες δεν 
υπάρχουν μόνο από μόνες τους, αλλά ότι αποτελούν μέρος της 
καθημερινής ζωής, έστω και με διαφορετικές μορφές και σχήματα. 

10. Απαιτούμενοι πόροι
- Κενά φύλλα χαρτιού Α4 (μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν 
μικρότερα, τυποποιημένα μεγέθη)
- Πλήρες σετ Makey Makey, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε 
φρούτου που κόβεται εύκολα σε μισά, τέταρτα κ.λπ. Τα μήλα είναι 
ιδιαίτερα κατάλληλα, καθώς δημιουργούν λιγότερη ακαταστασία 
από τα ροδάκινα ή τις ντομάτες, για παράδειγμα.
(https://makeymakey.com/) 
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11. Προηγούμενες 
γνώσεις
α) δάσκαλος
β) μαθητές

Α) Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν τις βασικές μαθηματικές 
γνώσεις των μαθητών αυτής της ηλικίας, ιδίως όσον αφορά την 
αναγνώριση και τη σύγκριση των ποσοτήτων. Αυτό το σχέδιο 
μαθήματος απεικονίζει την έννοια των κλασμάτων από μια 
κιναισθητική, ακουστική καθώς και οπτική προσέγγιση μάθησης- θα 
ήταν επομένως χρήσιμο για τους εκπαιδευτικούς να ανανεώσουν τις 
γνώσεις τους σχετικά με αυτά τα στυλ μάθησης.
Β) Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της βασικής 
αριθμητικής, ιδίως της διαίρεσης και του πολλαπλασιασμού 
(δηλαδή της διάσπασης μιας αξίας σε ίσα μέρη και στη συνέχεια της 
χρήσης των ίσων μερών για την αναδημιουργία της ίδιας αξίας). Τα 
κλάσματα μπορούν να θεωρηθούν ως μια πιο αφηρημένη μορφή 
αναπαράστασης της διαίρεσης και του πολλαπλασιασμού.

12. Λεπτομερής 
περιγραφή 
της ενότητας, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ειδικών 
δραστηριοτήτων για 
την υποστήριξη της 
μαθησιακής εμπειρίας.

Διατυπώστε μια δήλωση προβλήματος

1. Προσδιορισμός των βασικών γεγονότων - Αναφέρετε 
τι είναι γνωστό

Ο δάσκαλος δείχνει το παρτιτούρα και λέει ότι πρέπει να υπάρχουν 
9 τέταρτα και 1 ολόκληρη νότα στη γραμμή. Στη συνέχεια, ο 
δάσκαλος ρωτάει πώς μπορούν να ανιχνεύσουν με ακρίβεια τους 
χτύπους με αυτές τις νότες. Πώς μπορεί η Aslı να διαπιστώσει πόσοι 
είναι οι χτύποι των διαγραμμένων νοτών;

Η Aslı έχει ετοιμάσει το παρτιτούρα στο 
πιάνο της για να εξασκηθεί στο τραγούδι. 
Ωστόσο, συμβαίνει ένα απροσδόκητο 
ατύχημα. Ενώ η αδελφή της Zeynep 
περνούσε δίπλα από το παρτιτούρα, 
έχυσε το χυμό που κρατούσε πάνω στη 
παρτιτούρα. Ως αποτέλεσμα, μερικές 
από τις νότες που είναι γραμμένες στο 
φύλλο δεν είναι πλέον αναγνώσιμες. Γι’ 
αυτό η Aslı δυσκολεύεται να διαβάσει τις 
νότες και δεν μπορεί να συνεχίσει την 
εξάσκηση. Ζητάει από τον πατέρα της 
βοήθεια για να δουλέψει. Η Aslı μπορεί 
να δει τις νότες στη παρτιτούρα, αλλά δεν 
μπορεί να καταλάβει πόσα χτυπήματα 
υπάρχουν, επειδή αυτή η πληροφορία 

έχει διαγραφεί. Σε αυτό το βήμα, ο δάσκαλος επιδεικνύει τους 
πλήρεις, μισούς και τέταρτους χτύπους, τόσο με παλαμάκια όσο 
και οπτικά.
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Οι μαθητές εισάγουν τους ρυθμούς που λείπουν στο παρτιτούρο 
ως ομάδα και τους μοιράζονται με τις άλλες ομάδες.Ο δάσκαλος 
τους ζητά να παίξουν τις νότες που εισήγαγαν, ενώ παράλληλα τους 
προειδοποιεί για το γεγονός ότι δεν έχουν όργανο για να παίξουν 
τις νότες. Επομένως, με τι μπορούν να κάνουν μουσική;Οι μαθητές 
μπορούν να αναφερθούν στο γραφείο τους, στο στυλό και στα 
χέρια τους κ.λπ.Ο δάσκαλος συνεχίζει με τις ερωτήσεις: “Μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο μας το σώμα ως όργανο;” Ο δάσκαλος 
θα φροντίσει οι ερωτήσεις να επιστήσουν την προσοχή στα 
κρουστά του σώματος.Ο δάσκαλος θα δώσει μερικά παραδείγματα 
για το πώς λειτουργούν τα κρουστά του σώματος, δίνοντας 
έτσι ένα παράδειγμα για το πώς το ανθρώπινο σώμα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή κάποιων ρυθμικών θορύβων. 
Ο δάσκαλος θα δείξει επίσης βασικά παραδείγματα αριθμητικής, 
για παράδειγμα μετρώντας τα χτυπήματα, τα χτυπήματα ανά 
δευτερόλεπτο κ.λπ.Ωστόσο, οι θόρυβοι από μόνοι τους δεν αρκούν 
για να δημιουργήσουν μελωδίες, κάτι που συνήθως κάνει ένα 
όργανο. Ως εκ τούτου, ο δάσκαλος θα δείξει ένα βίντεο με κρουστά 
του σώματος, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να συνδυάσει τη 
μουσική και τη μαθηματική εκπαίδευση.

Βίντεο1: KeKeÇa 

Αφού παρακολουθήσει το πρώτο βίντεο, η τάξη θα 
παρακολουθήσει το δεύτερο βίντεο για να δει πώς εκτελείται 
αυτός ο χορός.

Βίντεο2: KeKeÇa IBMF 3 - Εργαστήριο “Zencir” (πρόβες 
κρουστών σώματος αργός τραυλισμός)

Η τάξη καλείται να εκτελέσει τις κινήσεις που παρουσιάζονται στο 
δεύτερο βίντεο. Σημείωση: όλοι αναμένεται να εκτελέσουν αυτόν 
τον χορό, συμπεριλαμβανομένου του δασκάλου. Μετά την προβολή 
των βίντεο, απευθύνονται στους μαθητές οι ακόλουθες ερωτήσεις:

Ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό πράγμα στα βίντεο που 
παρακολουθήσατε;What might the people in the video be paying 
attention to while making this music?
Πώς μπορούμε να μετρήσουμε τι κάνουν χρησιμοποιώντας απλά 
μαθηματικά; Στη συνέχεια ο δάσκαλος βάζει τους μαθητές να 
ακούσουν την πρωτότυπη σύνθεση του τουρκικού εμβατηρίου.
https://www.youtube.com/watch?v=HMjQygwPI1c
Αφού ακούσουν την πρωτότυπη σύνθεση του τουρκικού 
εμβατηρίου, ο δάσκαλος ρωτάει αν υπάρχει διαφορά μεταξύ των 
μελωδιών. Ο δάσκαλος αφηγείται στους μαθητές την ιστορία της 
σύνθεσης του τουρκικού εμβατηρίου και του Μότσαρτ.
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3. Καταιγισμός ιδεών

• Οι μαθητές ερωτώνται αν αυτός ο χορός που εκτελούν ως τάξη 
ακούγεται καλός. (Μπορεί κάλλιστα να απαντήσουν ότι δεν είναι 
ευχάριστος)

• Στη συνέχεια ερωτώνται αν αυτή η δραστηριότητα δημιουργεί 
μουσική ή θόρυβο. (Η αναμενόμενη απάντηση θα είναι θόρυβος).

• Οι μαθητές ερωτώνται ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν για να 
μειωθεί ο θόρυβος. (Οι αναμενόμενες απαντήσεις θα πρέπει να 
είναι γύρω από την αρμονία / το χτύπημα σε συγχρονισμό / το 
ρυθμό)

• Αφού ο δάσκαλος ακούσει τις απαντήσεις, θα ολοκληρωθεί 
μια δραστηριότητα στην οποία τα χτυπήματα είναι 
προσυμφωνημένα.

4. Διερεύνηση πιθανών λύσεων

Σε αυτό το στάδιο, οι μαθητές θα πρέπει να ανακαλύπτουν έννοιες 
όπως το πλήρες, το μισό και το τέταρτο χτύπημα στην KeKeÇa. Για 
να το υποστηρίξουν αυτό, διεξάγεται η ακόλουθη δραστηριότητα:

Δραστηριότητα 1:

• Ανοίγει το κινούμενο σχέδιο στο οποίο ο πλήρης κύκλος, οι δύο 
και οι τέσσερις διαιρεμένοι κύκλοι έρχονται με μια συγκεκριμένη 
σειρά.

• Η οδηγία προς τους μαθητές εξηγείται ως εξής.
• Όταν βλέπουν στον πίνακα τα σχήματα που φαίνονται 

παρακάτω, τους ζητείται να εκτελέσουν τις οδηγίες που 
φαίνονται στα δεξιά.

• Κατά τη διάρκεια της κίνησης, οι κινήσεις θα εξελίσσονται αργά. 
Μετά από μερικές επαναλήψεις, θα ζητηθεί από τους μαθητές να 
τις εκτελέσουν πιο γρήγορα.

5. Απόκτηση και αφομοίωση νέων γνώσεων

Σε αυτό το στάδιο, οι μαθητές ενημερώνονται για τα συμπεράσματα 
που μπορούν να εξαχθούν σύμφωνα με τις δραστηριότητες και τις 
ανακαλύψεις.Μοιράζονται τρία φύλλα χαρτιού Α4 σε κάθε μαθητή. 
Τους ζητείται να αφήσουν το πρώτο φύλλο κενό, να χωρίσουν το 
δεύτερο φύλλο σχεδιάζοντας μια γραμμή με στυλό στη μέση και να 
το τοποθετήσουν δίπλα στο κενό χαρτί. Τέλος, οι μαθητές καλούνται 
να χωρίσουν το τρίτο φύλλο σε 4 ίσα μέρη.Οι μαθητές ερωτώνται 
ποιο είναι μεγαλύτερο συγκρίνοντας τα τρία φύλλα χαρτιού Α4.
(Η αναμενόμενη απάντηση είναι ότι και τα 3 χαρτιά έχουν το ίδιο 
μέγεθος).
Στη συνέχεια, ερωτώνται ποιες διαφορές υπάρχουν μεταξύ αυτών 
των 3 χαρτιών. (Η αναμενόμενη απάντηση είναι ότι κάθε σελίδα 
έχει διαφορετικό αριθμό διαιρέσεων).
Τι είδους σύστημα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να 
εκφράσουμε αυτά τα διαμερίσματα; Οι εκφράσεις αυτές πρέπει 
να είναι κατανοητές σε όλους, οπότε τι είδους γλώσσα πρέπει να 
χρησιμοποιήσουμε;
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Η ανθρωπότητα έχει αναπτύξει ένα κοινό γλωσσικό σύστημα 
για την αντιμετώπιση των αριθμών και αυτού του είδους των 
ερωτήσεων: τα μαθηματικά. Σύμφωνα με αυτό το σύστημα, 
μπορούμε να συμβολίσουμε αυτά τα μέρη και τις ολότητες με 
αριθμούς. Αυτά είναι γνωστά ως “κλάσματα” στα μαθηματικά. Η 
λέξη “κλάσμα” προέρχεται από τη λατινική λέξη “fractus”, που 
σημαίνει “σπασμένο”: δηλαδή, ένα ολόκληρο μέρος διασπάται σε 
μικρότερα μέρη.
Το φύλλο που αφήνεται κενό περιέχει μία πλήρη μονάδα ανά 
φύλλο. Αυτό μπορεί επίσης να εκφραστεί γράφοντας 1/1, το οποίο 
ισούται με 1.
Η γραμμή που χωρίζει το δεύτερο φύλλο σε δύο ίσα μέρη είναι η 
έκφραση των δύο μισών, δηλαδή των κλασμάτων στα μαθηματικά. 
Επομένως, έχουμε ένα πλήρες φύλλο χωρισμένο σε δύο τμήματα, 
καθένα από τα οποία μπορεί να γραφτεί ως “1/2” (ένα πλήρες φύλλο, 
δύο τμήματα του πλήρους φύλλου). Διαιρώντας το φύλλο χαρτιού 
στη μέση, λαμβάνουμε δύο μισά. Το άθροισμα και των δύο είναι ίσο 
με ένα πλήρες φύλλο χαρτιού Α4. Αυτό σημαίνει ότι ½ + ½ =1.
Το τελικό φύλλο χωρίζεται σε 4 ίσα μέρη, πράγμα που σημαίνει 
ότι η πλήρης μονάδα έχει τέσσερα ίσα μέρη. Κάθε μέρος μπορεί να 
αναπαρασταθεί με “¼”, δηλαδή ένα τέταρτο. Ένα κλάσμα τετάρτου 
αντιστοιχεί σε 1 από τα 4 ίσα μέρη.  Το άθροισμα και των τεσσάρων 
τετάρτων αποτελεί το πλήρες χαρτί Α4. Επομένως, γνωρίζουμε ότι 
¼ + ¼ + ¼ + ¼ + ¼ = 1. 
Ας θυμηθούμε ότι ο αριθμός “1” στο κλάσμα αναφέρεται στο 
μέγεθος του χαρτιού, το οποίο είπαμε ότι δεν αλλάζει στην αρχή. 
Δηλαδή, το μέγεθος του χαρτιού δεν αλλάζει καθώς χωρίζεται σε 
κομμάτια.
Μετά τις επεξηγήσεις, επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο για 
να εμπεδώσετε το θέμα:  https://phet.colorado.edu/sims/html/fraction-
matcher/latest/fraction-matcher_en.html   

6. Εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν

Για το συγκεκριμένο μάθημα, οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες 
των 4. Στη συνέχεια, τους λέμε ότι θα φτιάξουν τα δικά τους όργανα 
χρησιμοποιώντας το σετ Makey Makey και την εφαρμογή του 
που ονομάζεται “κρουστό όργανο Bongo”. Διανέμονται οι σχετικοί 
αγωγοί.
Εφαρμογή Bongo: http://makeymakey.com/bongos/ 
Υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο Makey Makey: χαρτί, μολύβια, 
παιδική ζύμη, αλουμινόχαρτο, μήλα, νερό, πλαστικά ποτήρια.
Χρησιμοποιώντας τη δημιουργικότητά τους, οι μαθητές μπορούν 
να συνδυάσουν αγώγιμα και μονωτικά υλικά.
Οι μαθητές γυρίζουν βίντεο με τα μουσικά όργανα και τις συνθέσεις 
που έχουν ετοιμάσει
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7. Παρουσίαση και προβληματισμός

Διεξάγεται διαγωνισμός “Makeyvision” με τους μαθητές. Τα σημεία 
που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε αυτόν τον διαγωνισμό φαίνονται 
στην κλίμακα βαθμολόγησης που δόθηκε κατά τη φάση αξιολόγησης 
(Πίνακας 1- Κλίμακα βαθμολόγησης για τη φάση εμβάθυνσης).
Δεδομένου ότι κάθε ομάδα θα αξιολογήσει τις άλλες ομάδες 
σύμφωνα με αυτά τα θέματα, η κλίμακα αυτή διανέμεται σε κάθε 
ομάδα. Επίσης, ο καθηγητής χρησιμοποιεί αυτή την κλίμακα.
Σύμφωνα με αυτή την κλίμακα, ο εκπαιδευτικός επιστρέφει στο 
θεωρητικό μέρος της εξήγησης για τις πτυχές του θέματος που 
δεν έχουν γίνει κατανοητές και εξηγεί ξανά στους μαθητές αυτά 
τα μέρη. https://phet.colorado.edu/sims/html/fraction-matcher/latest/
fraction- matcher_en.htmlthat are not understood and explains these 
parts to the pupils again.

Ερωτήσεις προβληματισμού 

• Σε αυτό το γεγονός έμαθα ...........................................................
• Έχω δυσκολία στο ........................................................................
• Αν μπορούσα θα άλλαζα το ........................................................

Πίνακας 1- Κλίμακα αξιολόγησης για τη φάση εμβάθυνσης

1. Ομάδα 2. Ομάδα 3. Ομάδα 4. Ομάδα

Σωστή χρήση 
του κιτ Makey 
Makey

Εκτέλεση 
λακτισμάτων 
σωστά

Πρωτοτυπία 
στη δημιουργία 
του εργαλείου

Αρμονία εντός 
της ομάδας

Δημιουργία 
ρυθμού

Σημείωση: Κατά την αξιολόγηση των ομάδων, η βαθμολόγηση γίνεται με V (τικ) και X 
(σταυρός).

13. Προγραμματισμένες 
στρατηγικές και 
δραστηριότητες 
χωρίς αποκλεισμούς 
φύλου 

Αυτό το μάθημα είναι ουδέτερο ως προς το φύλο. Παρακαλούμε 
αποφύγετε τη χρήση γλώσσας ή στερεοτύπων που σχετίζονται με 
το φύλο. Αν αποφασίσετε να σχηματίσετε ομάδες, προσπαθήστε να 
τις αναμείξετε ανάλογα με τις ικανότητες και όχι με βάση το φύλο. 
Βεβαιωθείτε ότι παρέχεται θετική και ενισχυτική ανατροφοδότηση για 
όλες τις δραστηριότητες, είτε πρόκειται για χορό, είτε για την επεξεργασία 
κλασμάτων, είτε για την κατασκευή μιας λύσης Makey-Makey.
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14. Αξιολόγηση Επανεξετάστε τα στοιχεία που δίνουν οι μαθητές σε κάθε στάδιο του 
μαθήματος, προσπαθήστε να εντοπίσετε αν δείχνουν προτίμηση 
σε ένα από τα μαθησιακά στυλ που εφαρμόζονται (κιναισθητικό, 
ακουστικό ή οπτικό). Σημειώστε το και προσπαθήστε να 
εξατομικεύσετε τα επόμενα μαθήματα όσο το δυνατόν περισσότερο 
στις διάφορες ομάδες της τάξης σας.
Προσδιορίστε τα μέρη του μαθήματος που θεωρείτε ότι πήγαν 
καλά και εκείνα που θα μπορούσαν να είχαν πάει καλύτερα. 
Προσπαθήστε να απομονώσετε τον μοναδικό παράγοντα με τη 
μεγαλύτερη επιρροή για καθένα από αυτά και σκεφτείτε πώς να 
κάνετε τις σχετικές προσαρμογές.

15. Δικαιώματα 
πνευματικής 
ιδιοκτησίας (ΔΠΊ) 
/ Προέλευση της 
δραστηριότητας

CC BY-NC-ND: 
Αυτή η άδεια επιτρέπει στους 
επαναχρησιμοποιητές να 
αντιγράφουν και να διανέμουν το 
υλικό σε οποιοδήποτε μέσο ή μορφή 
μόνο σε μη προσαρμοσμένη μορφή, 
μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς και 
μόνο εφόσον γίνεται αναφορά στον 
δημιουργό.
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1. Όνομα μαθήματος Ο δρόμος του ηλεκτρισμού

2. Ομάδα-στόχος 10-12 ετών (Τάξη 4-5)

3. Διάρκεια 40+40 λεπτά (2 διδακτικές ενότητες)

4. Δεξιότητες STEAM/ 
Δεξιότητες 21ου αιώνα 

Επίλυση προβλημάτων
Επικοινωνία
Συνεργασία
Παιδεία στα μέσα ενημέρωσης
Επιχειρηματικότητα
Κοινωνικές δεξιότητες
Δημιουργική σκέψη
Κριτική σκέψη

5. Αναμενόμενα 
μαθησιακά 
αποτελέσματα

Στο τέλος της ενότητας, οι μαθητές θα είναι σε θέση να: 
• Επιστημονικά αποτελέσματα
• Να διαπιστώσουν πώς μοιάζει ένα ηλεκτρικό κύκλωμα που 

λειτουργεί.
• Να σχεδιάζουν και να δημιουργούν σχετικά προϊόντα.
• Μαθηματικά επιτεύγματα
• Να εκτιμούν μήκη που μπορούν να μετρηθούν και στη συνέχεια 

να επανεξετάζουν την εκτίμηση κάνοντας πραγματικές 
μετρήσεις με την καταλληλότερη μονάδα μέτρησης μήκους.

• Να μετράτε τα σχετικά με τη χρήση χάρακα και στη συνέχεια να 
σχεδιάζετε το μήκος που λαμβάνετε σε χαρτί.

• Πρόγραμμα σπουδών Τεχνολογίας και Σχεδιασμού
• Μοιράζονται τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους σχετικά με 

τις δραστηριότητές τους.
• Να είναι ανοιχτοί σε διαφορετικές απόψεις σχετικά με τον 

δημιουργικό σχεδιασμό.
• Να σχεδιάζουν τα στάδια κατασκευής του σχεδίου 

σχεδιαστικής πρότασης και να κάνουν την απαραίτητη έρευνα.
• Κρατούν σημειώσεις στο ημερολόγιό τους σχετικά με όσα 

συνέβησαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού.
• Να μοιραστούν τις απόψεις τους με την τάξη.
• Να αναστοχαστούν σχετικά με τον δημιουργικό σχεδιασμό στο 

προϊόν.
•  Για την εφαρμογή της διαδικασίας μηχανολογικού σχεδιασμού, 

να εκφράσουν τους περιορισμούς της λύσης και να ερευνήσουν 
τη λύση του προβλήματος, ενώ εργάζονται σε ομάδες.

6. Αντικείμενα 
και θέματα που 
καλύπτονται

Θέμα: Επιστήμη και Τέχνη 
Θέματα: Φυσικά γεγονότα 

7. Μεθοδολογίες Σχεδιαστική σκέψη
Μάθηση βασισμένη στη διερεύνηση
Μάθηση βασισμένη σε προβλήματα
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8. Ενσωμάτωση τέχνης Η γραπτή έκθεση του πειράματος επιτρέπει την άμεση σύνδεση της 
επιστήμης με τη λογοτεχνία στις διάφορες μορφές της (πεζογραφία, 
ποίηση, κόμικς κ.λπ.). Πρόκειται για ένα χρήσιμο εργαλείο για την 
απεικόνιση μιας πολύ βασικής επιστημονικής διαδικασίας με την 
επιλογή ενός μέσου που μπορεί να είναι πιο προσιτό στους μαθητές. 
Ταυτόχρονα, αυτό θα ενθαρρύνει τους μαθητές να επανεξετάσουν 
τη διαδικασία που ακολούθησαν και να προβληματιστούν σχετικά 
με αυτήν. Επιπλέον, οι μαθητές θα δουν ότι οποιαδήποτε διαδικασία 
μπορεί να εκφραστεί με ποικίλες αφηγηματικές μορφές και θα είναι 
σε θέση να τις διακρίνουν και να τους αποδίδουν τη δέουσα σημασία.

9.  Περιβάλλον μάθησης Τάξη ή επιστημονικό εργαστήριο.

10. Απαιτούμενοι πόροι • Χαρτί A5
• Μολύβι 2Β
• αγώγιμη ταινία
• μπαταρία
• λαμπτήρας

11. Προηγούμενες 
γνώσεις
α) δάσκαλος
β) μαθητές

Α.  Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ανανεώσουν τις γνώσεις τους 
σχετικά με τη μάθηση που βασίζεται στη διερεύνηση.
Θα είναι επίσης χρήσιμο να κατανοήσουν πώς η συναισθηματική 
νοημοσύνη επηρεάζει τη μαθησιακή εμπειρία.
Β.  Οι μαθητές δεν χρειάζονται πολλές προηγούμενες γνώσεις 
για να ολοκληρώσουν αυτή τη δραστηριότητα, εκτός από αυτές 
που καλύπτονται από το πρόγραμμα σπουδών σε προηγούμενα 
μαθήματα.

12. Λεπτομερής 
περιγραφή 
της ενότητας, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ειδικών 
δραστηριοτήτων για 
την υποστήριξη της 
μαθησιακής εμπειρίας.

Εισαγωγή

Σβήστε τα φώτα της αίθουσας διδασκαλίας όταν εισέλθετε. Κάντε 
τις ακόλουθες ερωτήσεις που θα επιτρέψουν στους μαθητές να 
ξεδιπλώσουν τις ιδέες τους σχετικά με τον ηλεκτρισμό ελλείψει φωτός:
•  Πώς παράγουν φως οι λάμπες;
•  Τι κάνετε όταν σβήνει το ηλεκτρικό ρεύμα;
•  Τι είδους αλλαγές θα συμβούν στη ζωή μας αν δεν υπάρχει ηλεκτρικό 

ρεύμα;
Στη συνέχεια, ανάψτε τα φώτα.  Εάν είναι απαραίτητο, κλείστε τις 
κουρτίνες ώστε να μην εισέρχεται φως στην αίθουσα διδασκαλίας. 
Ζητήστε από τους μαθητές σας να μεταφέρουν τι αισθάνονται 
και τι σκέφτονται στο περιβάλλον χωρίς φως και να ακούσουν τις 
διαφορετικές απόψεις των άλλων φίλων τους.

Βήμα 1 - Έκπληξη, απορία, αμφισβήτηση

•  Ρωτήστε τους μαθητές αν έχουν δει ποτέ μια λάμπα να ανάβει ή 
αν γνωρίζουν πώς ενεργοποιείται μια λάμπα. Χωρίς να δώσετε 
λεπτομέρειες, εξηγήστε ότι θα ανάψετε μαζί μια λάμπα, αλλά μην 
αναφέρετε το περιεχόμενο του πειράματος. Περιγράψτε το πείραμα 
με τρόπο που να τους κάνει να αναρωτιούνται, χρησιμοποιώντας 
εκφράσεις όπως “Θα ανάψουμε μια λάμπα, τι νομίζετε; Θα υπάρξουν 
κάποιοι που θα ανατινάξουν τις λάμπες τους κατά τη διάρκεια του 
πειράματος και κάποιοι που δεν θα μπορέσουν να τις ανάψουν. Ας 
δούμε ποιος μπορεί να ανάψει μια λάμπα;”.
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•  Αφήστε τα να οπτικοποιήσουν το πείραμα στο μυαλό τους χωρίς να 
τους εξηγήσετε τίποτα για το πείραμα, παρατηρώντας τη διαδικασία 
σκέψης και τις ενέργειές τους.

•  Χωρίστε την τάξη σε ομάδες των 3-4 ατόμων- εξασφαλίστε όσο το 
δυνατόν ίση κατανομή μαθητών και μαθητριών. Θα υπάρχουν υλικά 
στο τραπέζι όπου βρίσκεται η κάθε ομάδα. Οι ομάδες μπορούν να 
καθίσουν στις θέσεις τους και να εξετάσουν τα υλικά.

•  Κάθε ομάδα παρουσιάζει τη μαθησιακή της εμπειρία με τη μορφή 
έκθεσης πειράματος, βλ. παράρτημα 1. Η έκθεση αποτελείται από 
πέντε μέρη. Στην έκθεση δοκιμής θα ακολουθηθούν τα ακόλουθα 
βήματα:

•  Θα πρέπει να μαντέψουν την ονομασία του πειράματος που 
αναλύουν, με βάση την εισροή που έχουν λάβει μέχρι στιγμής 
(Μέρος 1).

•  Στη συνέχεια θα πρέπει να εξηγήσουν τι πιστεύουν ότι θα συμβεί αν 
το πείραμα είναι επιτυχές. Οι μαθητές θα εκφράσουν τις υποθέσεις 
τους σε αυτό το τμήμα. (Μέρος 2).

•  Το Κεφάλαιο 3 είναι το πραγματικό πρωτόκολλο του πειράματος, 
όπου οι μαθητές θα καταγράψουν όλα τα βήματα που έχουν κάνει.

•  Στη συνέχεια, το αποτέλεσμα καταγράφεται στο τμήμα 4.
•  Τέλος, εμπνευσμένοι από το πείραμα, οι ομάδες καλούνται 

να δημιουργήσουν ένα σύνθημα ζωής που θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν ξανά αργότερα (Κεφάλαιο 5).

Βήμα 2 - Δήλωση του προβλήματος

Βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές έχουν διαβάσει τις οδηγίες πριν από 
την έναρξη της δραστηριότητας.
Μπορούν να το κάνουν αυτό ατομικά ή στην ομάδα τους.
Επανεξετάστε μαζί τους τις οδηγίες και απαντήστε σε τυχόν 
απορίες.
Κάντε μερικές ερευνητικές ερωτήσεις, π.χ. “Τι χρειάζεται για να 
ανάψει μια λάμπα; Ποια είναι τα απλά στοιχεία του ηλεκτρικού 
κυκλώματος; Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται το κλειδί;”

Βήμα 3 - Δήλωση της υπόθεσης

Οι μαθητές γράφουν το όνομα του πειράματος στο 1ο μέρος της 
έκθεσης πειράματος σύμφωνα με τις πληροφορίες που τους 
δόθηκαν στις ομάδες τους.
Με βάση τα υλικά που τους δόθηκαν, τι πιστεύουν ότι θα αφορά 
το πείραμα;
Θα πρέπει να καταγράψουν τις ιδέες τους με τη μορφή ενός τίτλου 
για το πείραμα.
Στο 2ο μέρος της έκθεσης πειράματος, θα καταγράψουν ποιο 
πιστεύουν ότι θα είναι το αποτέλεσμα του πειράματος- θα πρέπει 
να αιτιολογήσουν τις εκτιμήσεις τους.
Δουλεύοντας σε ομάδες, οι μαθητές θα προσπαθήσουν να 
υπολογίσουν τα πιθανά αποτελέσματα του πειράματος.
Ακούστε τις συζητήσεις τους και συντονίστε μόνο αν και εφόσον 
είναι απαραίτητο- βεβαιωθείτε ότι όλοι συνεισφέρουν το ίδιο 
μερίδιο.
Αυτό το στάδιο οδηγεί σε ένα θετικό αποτέλεσμα στο οποίο καμία 
υπόθεση δεν αγνοείται.
Οποιοδήποτε σφάλμα κατά τη διάρκεια του πειράματος πρέπει 
να καταγράφεται αμέσως μόλις εντοπιστεί, ώστε να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετη ευκαιρία μάθησης.
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Βήμα 4 - Πιθανές εξηγήσεις, απαντήσεις και λύσεις

(Μέρος 3 της πειραματικής έκθεσης): Στο τέλος του πειράματος, η 
ομάδα καταγράφει ποιες ενέργειες εκτελέστηκαν και με ποια σειρά.
Τα βήματα του πειράματος έχουν ως εξής:
•  Χρησιμοποιώντας ένα φύλλο χαρτί, σχεδιάστε ένα σχήμα (π.χ. 

τρίγωνο, κύκλο, αυτοκίνητο κ.λπ.).
•  Βεβαιωθείτε ότι το σχήμα περιλαμβάνει κενά σε 2 σημεία, όπως 

φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.
•  Ο λαμπτήρας στη συνέχεια στερεώνεται με αγώγιμη ταινία σε ένα 

από τα κενά που έχουν απομείνει και στο άλλο τοποθετείται η 
μπαταρία.

•  Η αγώγιμη ταινία πρέπει να συνδέει τον λαμπτήρα με τους πόλους 
της μπαταρίας.

•  Οι μαθητές θα παρατηρήσουν ότι ο λαμπτήρας έχει ανάψει, δηλαδή 
εκπέμπει φως.

Φωτογραφίες δραστηριότητας:

Βήμα 5 - Σχεδιασμός πειραματικών πρωτοκόλλων

Η διαδικαστική διαδικασία του ολοκληρωμένου πειράματος θα 
γραφτεί κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου. Οι μαθητές θα κληθούν 
τώρα να επανεξετάσουν αυτό το τμήμα για να βεβαιωθούν ότι είναι 
κατανοητό- Θα τους ζητηθεί να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.
Μπορείτε να θέσετε στους μαθητές τις ακόλουθες ερωτήσεις:
•   Τι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αντί της μπαταρίας σε αυτό 

το ηλεκτρικό κύκλωμα;
•   Με ποια αντικείμενα μπορούμε να συνδυάσουμε το ηλεκτρικό μας 

κύκλωμα;
•   Αν δεν είχε εφευρεθεί ο λαμπτήρας, τι θα χρησιμοποιούσατε αντ’ αυτού;
•   Ήταν αναμμένη η λάμπα όταν ο διακόπτης ήταν στη θέση off; Γιατί;
•   Ήταν αναμμένη η λάμπα όταν ο διακόπτης ήταν στη θέση “on”; Γιατί;
•   Θα άναβε ο λαμπτήρας στο ίδιο κύκλωμα χωρίς τη χρήση διακόπτη; 

Γιατί;

Βήμα 6 - Επιβεβαίωση ή απόρριψη υποθέσεων με διαπιστωμένα 
γεγονότα, σύγκριση

Μόλις ολοκληρωθεί το βήμα 5, οι ομάδες είναι έτοιμες να 
παρουσιάσουν τα πειράματά τους η μία στην άλλη. Κάθε ομάδα θα 
δείξει πώς ακολούθησε τα πειραματικά της πρωτόκολλα. Με βάση το 
πρωτόκολλο, οι υπόλοιποι μαθητές μπορούν να προσπαθήσουν να 
υπολογίσουν τι νομίζουν ότι συνέβη.
Θα κάνουν ερωτήσεις, το αποτέλεσμα θα συγκριθεί με τις υποθέσεις, 
θα προσδιοριστεί μια αναλογία συνέπειας. Αυτό το βήμα είναι πολύ 
σημαντικό, καθώς αντιπροσωπεύει την ιδέα του συνεχούς ελέγχου 
στην επιστήμη. Οι μαθητές θα πρέπει να παρατηρούν, να κάνουν 
ερωτήσεις και να εκφράζουν τις απόψεις τους.
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Βήμα 7 - Επαναχρησιμοποίηση στην τάξη ή σε καθημερινές 
καταστάσεις

Οι μαθητές μαθαίνουν τόσο σε γραπτή όσο και σε άγραφη μορφή.
Θα δημιουργήσουν ένα αρχείο της εμπειρίας τους. Δοκιμάστε τα 
θέματά σας ως σημείο αναφοράς για τους μαθητές σε μελλοντικά 
μαθήματα φυσικών επιστημών. Αξιοποιήστε τα αρχεία που έχουν 
στη διάθεσή τους. Η δημιουργική αναπαράσταση των πρωτοκόλλων 
μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε σχετικά μαθήματα τέχνης. 
Ζητήστε από τους μαθητές σας να επιλέξουν ένα μέσο για την 
αναπαράσταση του πρωτοκόλλου τους: ένα ποίημα, ένα τραγούδι, 
ένα θεατρικό έργο, ένα κόμικ. Αφήστε τους να δημιουργήσουν και 
να χρησιμοποιήσουν ένα σύνθημα ή μότο ως τίτλο της παραγωγής 
τους.

Ζητήστε από τους μαθητές σας να γράψουν ένα χαϊκού στο τέλος 
του πειράματος. Το χαϊκού είναι μια διάσημη μορφή στίχων της 
ιαπωνικής λογοτεχνίας. Εξηγήστε στους μαθητές τι είναι το χαϊκού.

Τι είναι το χαϊκού;

•   Το παραδοσιακό ιαπωνικό χαϊκού είναι το συντομότερο είδος 
ποίησης στον κόσμο (5+7+5) γραμμένο με συνολικά δεκαεπτά 
συλλαβές (μήκος μιας ανάσας).

•   Το “εγώ” (προσωπική αντωνυμία) δεν χρησιμοποιείται στο χαϊκού, 
οπότε μπορείτε να εξηγήσετε ότι πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση 
του “εγώ”.

•   Δεν θα πρέπει να προστίθενται απόψεις στα χαϊκού και δεν θα 
πρέπει να εξάγονται συμπεράσματα. Μπορείτε να το εξηγήσετε 
αυτό στους μαθητές σας ως εξής: “Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε 
εκφράσεις όπως “νομίζω ότι είναι έτσι, μπορεί να είναι έτσι, μπορεί 
να βγει αυτό το συμπέρασμα” στο ποίημά σας”.

13. Προγραμματισμένες 
στρατηγικές και 
δραστηριότητες 
χωρίς αποκλεισμούς 
φύλου 

Αυτή η δραστηριότητα είναι ουδέτερη ως προς το φύλο. Αποφύγετε 
τη χρήση αφηγήσεων με βάση το φύλο κατά την παρουσίαση 
των πειραμάτων. Βεβαιωθείτε ότι τα κορίτσια και τα αγόρια 
είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα μεταξύ των ομάδων, ώστε τα 
αποτελέσματα να μην κατηγοριοποιούνται ως μελέτες “αγοριών” και 
“κοριτσιών”. Όταν παρατηρείτε την ομαδική εργασία, βεβαιωθείτε 
ότι κάθε μέλος της ομάδας συνεισφέρει εξίσου (αυτό είναι επίσης μια 
πτυχή της προσωπικότητας, το φύλο μπορεί να παίζει ή όχι ρόλο).

14. Αξιολόγηση Στα παραπάνω βήματα 1 και 2, προκειμένου να ελέγξετε την 
κατανόηση, κάντε ερευνητικές ερωτήσεις για να παρατηρήσετε τη 
δυναμική της ομάδας και χρησιμοποιήστε το βήμα 3 για να ακούσετε 
τη συζήτησή τους. Το Βήμα 3 θα παράσχει περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τις γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. 
Στο τέλος, κάθε ομάδα πληροί διάφορα πρότυπα (π.χ. γλωσσικές 
δεξιότητες, κατανόηση θέματος). Οι μαθητές θα παραγάγουν 
μια γραπτή αιτιολόγηση. Για το βήμα 4, θα πραγματοποιηθεί 
συγκεκριμένη παρατήρηση για τα πραγματικά πειράματα- αυτό θα 
είναι βασικό, καθώς θα δώσει αποτελέσματα (ακολουθώντας οδηγίες, 
συνεργαζόμενοι και μοιραζόμενοι, παρατηρώντας, αναγνωρίζοντας- 
επιδεξιότητα, κ.λπ.) 
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Η επιλογή ενός μέσου για την αναπαράσταση του πρωτοκόλλου που 
αναφέρεται στο βήμα 5 θα δώσει επίσης απτά αποτελέσματα με τη 
μορφή ενός εικονογραφημένου συνόλου οδηγιών. Η δραστηριότητα 
που περιγράφεται στο Βήμα 6 θα παρέχει περισσότερες ευκαιρίες 
για την αξιολόγηση της μάθησης σε σχέση με τα πρότυπα του 
προγράμματος σπουδών στα επιστημονικά μαθήματα. Μια 
σημαντική πτυχή της αξιολόγησης θα είναι η παρατήρηση καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ενότητας.
Συγκεκριμένα, ενθαρρύνει τους μαθητές να παραμείνουν στην 
εργασία τους και να παραμείνουν απασχολημένοι.
Θα είναι σημαντικό να παρέχετε υποστήριξη μόνο όταν αισθάνεστε 
ότι οι μαθητές έχουν κολλήσει.
Εάν υπάρχουν ορισμένες προβληματικές πτυχές ενός θέματος που 
συνεχίζουν να αναδύονται,
φροντίστε να τις επανεξετάσετε σε ένα επόμενο μάθημα.
Ο εκπαιδευτικός επανεξετάζει τα βήματα του πειράματος, 
διασφαλίζοντας ότι οι μαθητές αεκτελούν σωστά το στάδιο 
σχεδίασης του πειράματος. Ο δάσκαλος επανεξετάζει επίσης τη 
συμβατότητα της υπόθεσης και του αποτελέσματος του πειράματος. 
Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να δώσουν 
τη δική τους ανατροφοδότηση σχετικά με τη συμβατότητα της 
υπόθεσης και του πειραματικού αποτελέσματος και αξιολογεί 
την ανατροφοδότηση που δόθηκε. Ο δάσκαλος διασφαλίζει ότι το 
χαϊκού είναι γραμμένο σύμφωνα με τους δεδομένους κανόνες για 
τις συλλαβές (5+7+5). Ωστόσο, αυτή θα πρέπει να είναι μια ήπια 
επανεξέταση και απαιτείται ευελιξία, καθώς οι μαθητές είναι πιθανό 
να το κάνουν αυτό για πρώτη φορά.
Δεδομένου ότι κάθε ομάδα θα αξιολογήσει τις άλλες ομάδες σύμφωνα 
με αυτά τα ζητήματα, η ακόλουθη σειρά αναστοχαστικών ερωτήσεων 
θα διανεμηθεί σε κάθε ομάδα.
Με βάση την ανατροφοδότηση που λαμβάνεται από αυτές τις 
ερωτήσεις, ο εκπαιδευτικός θα ασχοληθεί στη συνέχεια ξανά με 
τη θεωρία πίσω από τις πτυχές του μαθήματος που δεν έγιναν 
κατανοητές, προκειμένου να τις εξηγήσει και να τις επεξηγήσει ξανά.

Ερωτήσεις αναστοχασμού 

• Τι έμαθα σε αυτό το μάθημα ............................................................
• Τι βρήκα δύσκολο σε αυτό το μάθημα ............................................
• Τι μου άρεσε περισσότερο σε αυτό το μάθημα .............................
• Αν μπορούσα, θα άλλαζα τα ακόλουθα: .........................................

15. Δικαιώματα 
πνευματικής 
ιδιοκτησίας (ΔΠΊ) 
/ Προέλευση της 
δραστηριότητας

CC BY-NC-ND: 
Αυτή η άδεια επιτρέπει στους 
επαναχρησιμοποιητές να 
αντιγράφουν και να διανέμουν το 
υλικό σε οποιοδήποτε μέσο ή μορφή 
μόνο σε μη προσαρμοσμένη μορφή, 
μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς και 
μόνο εφόσον γίνεται αναφορά στον 
δημιουργό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Έκθεση πειράματος

 

 
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΈΣ

1. Δώστε ένα όνομα στην ομάδα σας- γράψτε τα ονόματα των μελών της ομάδας. 
2. Δείτε τις οδηγίες και τον κατάλογο των υλικών που σας δόθηκαν- με βάση αυτές 
τις πληροφορίες, τι θα αφορά το πείραμα; Δώστε ένα όνομα στο πείραμα με βάση 
τις πληροφορίες που συγκεντρώσατε. 
3. Κατά την εκτέλεση του πειράματος, βεβαιωθείτε ότι κάθε βήμα έχει καταγραφεί 
προσεκτικά στο Βήμα 3. 
4. Αφού ολοκληρωθεί το πείραμα, περιγράψτε το αποτέλεσμα και την επιστημονική 
επιτυχία που σκοπεύετε να επιτύχετε. 
5. Τέλος, χρησιμοποιήστε τη δημιουργικότητά σας για να επινοήσετε ένα σύνθημα 
ζωής με βάση την εμπειρία σας από το πείραμα.

Έκθεση πειράματος - 1 
Όνομα ομάδας: 
Μέλος της ομάδας:

Post-it 1 - Γράψτε το όνομα του πειράματος 
Post-it 2 - Προβλέψτε το αποτέλεσμα 
Post-it 3 - Γράψτε τη διαδικασία δοκιμής 
Post-it 4 - Αναφέρετε τα επιστημονικά αποτελέσματα 
Post-it 5 - Ποιο είναι το σύνθημα της ζωής σας



6. ΕΤΑΙΡΟΙ

 
Συντονιστής έργου 
CESIE 
— Palermo, Ιταλία 
www.cesie.oíg

DANMAR COMPUTERS 
— Rzeszów, Πολωνία
www.danmar-computers.com.pl

INOVA 
— Porto, Πορτογαλία
www.inova.business 

FOUR ELEMENTS 
— Athens, Eλλάδα
www.4-elements.org

CARDET — Lykavitou, Κύπρος
www.cardet.org 

DOĞA SCHOOL  
— Istambul, Tουρκία 
www.dogakoleji.k12.tr 
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