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Στόχος της

ομιλίας

Η παρουσίαση 
προβληματισμών
σχετικά με την 
εφαρμογή του STEM 
στην πρωτοβάθμια & 
δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση



Δεν γνωρίζει το STEM

Δεν γνωρίζει την Εφαρμογή 
του

Δεν γνωρίζει ποια τεχνολογία 
να επιλέξει

Δεν γνωρίζει την αξιοποίηση 
της τεχνολογίας

Σημαντικός αριθμός
εκπαιδευτικών



 Το εφαρμόζουν ;

 Το εφαρμόζουν σωστά ;

 Υποστηρίζονται οι στόχοι του 
σχολείου ;

 Γνωρίζουν τη σύνθεση με το 
αναλυτικό πρόγραμμα;

 Έχουν γνώση της τεχνολογίας ;

Οι εκπαιδευτικοί
που το γνωρίζουν



Στόχος του σχολείου
• Ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του 

παιδιού
• Ψυχοκινητική ανάπτυξη
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων
• Απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων
• Κοινωνικοποίηση

Όμως παρατηρούμε:
• Έλλειψη κριτικής σκέψης
• Δυσκολία κατανόησης και επίλυσης 

αυθεντικών προβλημάτων

Σημερινό σχολείο
• Αποσπασματικά – «ανεξάρτητα» μαθήματα – οντότητες μαθημάτων – αποσπασματικές γνώσεις
• Έλλειψη συσχέτισης μαθημάτων
• Δεν υποστηρίζεται η σύνθεση και η εμβάθυνση της πρακτικής οπτικής
• Έλλειψη σύνθεσης γνώσεων
• Δεν υποστηρίζεται ο αποτελεσματικός τρόπος σκέψης
• Δεν κεντρίζεται το ενδιαφέρον των παιδιών στα μαθήματα
• Μειώνεται η ελκυστικότητα του σχολείου



• Ενοποίηση πεδίων μαθημάτων

• Αντίληψη του στόχου των μαθημάτων

• ΠΡΕΠΕΙ να αναδυθεί από υφιστάμενα μαθήματα

STEM
• Εκπαιδευτική προσέγγιση

• Τρόπος σκέψης για ανάλυση, σχεδίαση, 
ανάπτυξη λύσεων αυθεντικών 
προβλημάτων

• Διεπιστημονικότητα



Λάθος αντιλήψεις για το STEM
• Θα αντικαταστήσει βασικές αρχές της εκπαίδευσης

• Θα καταργήσει μαθήματα, ειδικότητες, κλπ

• Αρκεί μια κατασκευή που συνδυάζει Science Technology 

Engineering Mathematics (η πηγή του προβλήματος)

Όμως το STEM
• Λειτουργεί συμπληρωματικά & συνθετικά

• Διανθίζει το περιεχόμενο των μαθημάτων

• Δυνατότητα εφαρμογής ενός ενιαίου τρόπου σκέψης

Είναι απαραίτητο
• Πρέπει να φαίνεται ο τρόπος που προκύπτει το STEM μέσα 

από τα μαθήματα που διδάσκονται οι μαθητές

• «Σύνδεση» διδασκόμενου μαθήματος με την επίλυση του 

αυθεντικού προγράμματος

• Διάδραση STEM-υφιστάμενων μαθημάτων – Τα μαθήματα 

«βλέπουν» προς το STEM και το STEM «βλέπει» προς τα 

μαθήματα

Μαθήματα
Αναλυτικού 

προγράμματος

Δραστηριότητα
STEM



Μαθήματα
Αναλυτικού 

προγράμματος

Δραστηριότητα
STEM

Μαθήματα
Αναλυτικού 

προγράμματος

Δραστηριότητα
STEM

«Σύγχρονο» STEM «Ασύγχρονο» STEM

Αλληλεπίδραση με τα μαθήματα
του αναλυτικού προγράμματος Αυτόνομες λειτουργικές οντότητες

Το πρόβλημα



Η «λάθος εικόνα» στους μαθητές για το STEM
• Είναι μόνο για διασκέδαση και για να περνάει η ώρα
• Είναι η «διέξοδος» για τα βαρετά και μη χρήσιμα 

μαθήματα
• Τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος είναι 

χαμηλότερης αξίας
• «Αποφεύγουμε» το μάθημα μέχρι να έρθει η ώρα της 

δραστηριότητας STEM
• Είναι η λύση για όλα

Προκλήσεις
• Το «πάντρεμα» του STEM με τα υφιστάμενα μαθήματα
• Η δημιουργία της εικόνας αλλά και της πεποίθησης ότι, 

STEM και μαθήματα ανήκουν στο ίδιο «πλαίσιο»
• Να ενισχυθεί ο ρόλος των μαθημάτων μέσα από το STEM
• Οι μαθητές να αγαπήσουν τα μαθήματα
• Το σχολείο να γίνει πιο ελκυστικό



Α’ Γυμνασίου

Α1

Αμφίδρομη σχέση STEM-
αναλυτικού προγράμματος

Δραστηριότητα
STEMΒ’ Γυμνασίου

Γ’ Γυμνασίου

Αναλυτικό
πρόγραμμα

Α2

Αx

B1

B2

Bx

Γ1

Γ2

Γx

Μαθήματα

E=Επίπεδο, Α=Αναπλαισίωση, Σ=στόχοι, 
Γ=γνώσεις, Δ=δεξιότητες
ΠΘ=παιδαγωγικά θέματα

π.χ. κοινή 
εφαρμογή



Η «λεπτή» διαφορά
• ΌΧΙ να υλοποιήσουμε το αρχικό 

κύκλωμα με μια τεχνολογία STEM 
(π.χ. Arduino)

• ΑΛΛΑ να υλοποιήσουμε μια 
εφαρμογή για ένα αυθεντικό 
πρόβλημα που θα «χρησιμοποιεί» 
τις γνώσεις από το αρχικό 
κύκλωμα

?



Τεχνολογίες
• Ποιες είναι διαθέσιμες
• Καταλληλότερες βάσει των στόχων, κλπ
• Ευκολία και προσαρμοστικότητα
• Κόστος
• Ενσωμάτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία
• Υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών στο σπίτι
• Τι υποστηρίζουν εκτός της απόκτησης και χρήσης 

γνώσεων (ψυχοκινητικά, ΣΕΠ, κλπ)
• Είναι απλά το εργαλείο και όχι αυτοσκοπός



Τεχνολογίες

«Μετασχηματισμός» ρόλων!



Εκπαιδευτική 

ρομποτική

Τεχνολογίες: «Μετασχηματισμός και διαστρωμάτωση ρόλων»

Μικρές ηλικίες

Σχεδίαση 

λύσεων

Arduino, IoT 

platforms

Μεγαλύτερες ηλικίες

Μεσαίες ηλικίες

Επίπεδο 2
Σχεδίαση και υλοποίηση λύσεων

(Εμπειρία, Γνώση, Δεξιότητες)

Επίπεδο 1
Ελευθερία σχεδίασης-διερεύνησης

(Κυκλώματα, προγραμματισμός)

Επίπεδο 0
Φυσικός κόσμος, προγραμματισμός

(Γνώσεις, Δεξιότητες)



«Ομπρέλα» STEM

Δραστηριότητα 
STEM

Εκπαίδευση-Σχολείο
Δεξιότητες
Παιδαγωγικά θέματα
Αναλυτικό πρόγραμμα

«Ομπρέλα» STEM

Δραστηριότητα 
STEM

Εκπαίδευση-Σχολείο
Δεξιότητες
Παιδαγωγικά θέματα
Αναλυτικό πρόγραμμα

Εξισορρόπηση



Σας ευχαριστώ!



Δρ. Παναγιώτης Παπάζογλου

Email Πανεπιστημίου
papaz@uoa.gr

Βοηθητική Ιστοσελίδα με ανοιχτό και δωρεάν υλικό

open-hardware.gr

Επικοινωνία για θέματα Εκπαίδευσης με το Arduino, κλπ

p.m.papazoglou@hotmail.com


