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Επιμορφωτικό Σεμινάριο
για τους εκπαιδευτικούς
 των Δημοτικών Σχολείων

Με αφορμή την ένταξη του STEM στο Πρόγραμμα 
Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου και τις ανάγκες που 
ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του,
οι ΣΕΕ Πληροφορικής και Δασκάλων διοργανώσαμε το 
σημερινό σεμινάριο.



Σκοπός μας η διάχυση της γνώσης σχετικά με 
εφαρμογές STEM στην εκπαιδευτική διαδικασία 
-με Ρομποτική ή χωρίς- αλλά και Εφαρμογές 
Ρομποτικής ως μέρος ενός διδακτικού σεναρίου 
STEM ή και ανεξάρτητα από αυτό.
Από εκπαιδευτικούς Πληροφορικής και 
Δασκάλους, της τάξης και της πράξης! 



Τι είναι STEM;



Ο όρος  “STEM” [Science, Technology, Engineering and Mathematics]
είναι το ακρωνύμιο για τα επιστημονικά πεδία που αναφέρονται στις
Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά .

Ο όρος “STEM” πρωτοεμφανίσθηκε το 2001 από τη βιολόγο Judith A. Ramaley ,
η οποία ως Διευθύντρια του Ιδρύματος Φυσικών Επιστημών των ΗΠΑ,
ήταν υπεύθυνη για την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών.



Το “STEM” είναι μια προσέγγιση στην Εκπαίδευση που σχεδιάζεται ώστε:
● στη διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών,

που είναι ζωτικής σημασίας για μια βασική κατανόηση του σύμπαντος ,
● να εισαχθούν η Τεχνολογία και η Μηχανική,

που αποτελούν για τον άνθρωπο τα μέσα αλληλεπίδρασης με το σύμπαν.



Με το STEM επιχειρείται ο μετασχηματισμός:

από το επίπεδο της παραδοσιακής δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας,

στη διδασκαλία όπου κυρίαρχο ρόλο στο αναλυτικό πρόγραμμα θα διαδραματίζει:

η επίλυση προβλήματος, η ανακαλυπτική-διερευνητική μάθηση, ενώ θα απαιτείται η 
δημιουργική εμπλοκή των εκπαιδευόμενων στην ανακάλυψη της λύσης .

Το STEM παρέχει ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων:

ενθαρρύνοντας τα παιδιά να απαντούν σε ερωτήματα και να εμπλέκονται σε παιγνιώδεις 
δραστηριότητες με θέματα τις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την 
τεχνολογία.

Αναφέρεται εντυπωσιακή αλλαγή στο βαθμό εμπλοκής και ενδιαφέροντος των παιδιών.



Οι επιστήμες που επιχειρεί να συνδέσει η εκπαιδευτική προσέγγιση STEM:
φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά 

αποτελούν τα δομικά στοιχεία της Ρομποτικής.
Η Ρομποτική,
ως μέρος του Physical Computing που περιλαμβάνει εφαρμογές διασύνδεσης του 
εικονικού – ιδεατού κόσμου του υπολογιστή με τον πραγματικό - φυσικό κόσμο,

βρίσκεται στην καρδιά του STEM.
Όπως γενικότερα στην εκπαιδευτική προσέγγιση STEM, έτσι και μέσω της 
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, ενθαρρύνεται:
η ενεργός - διερευνητική μάθηση και η συνεργασία για την επίλυση 
αυθεντικών προβλημάτων, ο αναστοχασμός πάνω στη διαδικασία επίλυσης, η 
κριτική σκέψη και η κατανόηση εννοιών μέσω των κατασκευών και της 
λειτουργίας τους.



Τα ζητήματα που τίθενται είναι πολλά και σύνθετα ,
όπως ότι στα σχολεία μας:

● Τα μαθήματα - γνωστικά αντικείμενα διδάσκονται μεμονωμένα, παρότι στον αληθινό κόσμο 
βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση

● Η σύνδεση θεωρίας και πράξης είναι σχεδόν ανύπαρκτη
● Ο τρόπος οργάνωσης του σχολείου, τα κριτήρια κατανομής των μαθημάτων θέτουν πολλούς 

περιορισμούς, συχνά εξουδετερώνουν τις όποιες δυνατότητες ουσιαστικής συνεργασίας.
Τα ερωτήματα πολλά:
Αν τα παιδιά διδάσκονταν με τρόπους που δίνουν έμφαση στις διασυνδέσεις μεταξύ των 
επιστημονικών κλάδων του STEM θα μάθαιναν περισσότερα και σε μεγαλύτερο βάθος; Θα 
έβλεπαν τους επιστημονικούς κλάδους του STEM σε σχέση με τη ζωή τους; Ποιος θα έκανε σαφείς 
αυτές τις συνδέσεις στα παιδιά; Φυσικά ο εκπαιδευτικός. Και πώς μπορεί ο εκπαιδευτικός να 
προετοιμαστεί για να διδάξει με ολοκληρωμένους τρόπους; …
Οι απαντήσεις εξαρτώνται εν μέρει από τον τρόπο εφαρμογής της ολοκληρωμένης 
εκπαίδευσης του STEM στο σχολείο και σε εξωσχολικές δραστηριότητες . Όμως, χρειάζεται 
περισσότερη έρευνα σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς που θέτει η 
εκπαίδευση STEM...
Καταλήγει το πολύ ενδιαφέρον βίντεο STEM Integration in K-12 Education.



Εμείς σήμερα:
Η σημερινή μας συνάντηση δεν προτίθεται ούτε στοχεύει να εκπαιδεύσει στην εφαρμογή 
προγραμμάτων STEM. Θα ήταν αφελές…
Επιχειρεί απλά να δώσει μια γεύση του τι μπορεί να κάνει κάποιος στο πλαίσιο αυτό,  και 
μάλιστα σε περιορισμένη κλίμακα.
Είναι προφανές ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα παραδείγματα εφαρμογών από 
εκπαιδευτικούς της τάξης και της πράξης που μοναχικά και αθέατα μοχθούν για να 
ενισχύσουν το ενδιαφέρον και τη δημιουργικότητα των μαθητών τους, να προσεγγίσουν 
έννοιες δύσκολες με φιλικό τρόπο, να εμβαθύνουν σε αυτές…
Και τελικά, να αυξήσουν το παιδαγωγικό, μαθησιακό και ψυχοκοινωνικό όφελος των 
μαθητών τους, με όποιο τρόπο εκτιμά ως προσφορότερο ο καθένας.
Παρά τις αντίξοες συνθήκες!



Σήμερα έχουμε κοντά μας, έτοιμους να μοιραστούν μαζί μας την 
εμπειρία τους,

τέσσερις εκπαιδευτικούς, Πληροφορικής και Δασκάλους.
Τους ευχαριστούμε για την πρόθυμη συμμετοχή τους, καθώς και όλους εσάς 
που βρίσκεστε κοντά μας, δίνοντας νόημα στο εγχείρημά μας.
Ευχόμαστε να το απολαύσετε!



Ξεκινάμε με την κ. Αικατερίνη Γκόλτσιου:
● Δασκάλα, Συντηρήτρια Έργων Τέχνης, υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος 

Πληροφορικής Τηλεματικής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
● Μέλος της Ομάδας Τεχνικής Υποστήριξης του 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής κατά την περίοδο 

της εξΑΕ – lockdown
● Επιμορφώτρια και Συντονίστρια Επιμορφωτών στα σεμινάρια e Twinning
● Συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά συνέδρια με θεματικές Μαθηματικά, STEM, 

μεικτή μάθηση, βράβευση με ετικέτες ποιότητας e Twinning projects
● 23ετής διδακτική εμπειρία σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια επαγγελματική 

εκπαίδευση.
Εργάζεται με απόσπαση από το τρέχον έτος στο ΙΤΥΕ (Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων) Διόφαντος, Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού 
Εκπαιδευτικού Υλικού.

Θα μας μιλήσει για την εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία επίλυσης 
προβλημάτων μέσω της προσέγγισης STEM.



Θα συνεχίσουμε με τον κ. Απόστολο Αμπαριώτη:
● Καθηγητή Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από το 2003 (19 χρόνια) 

και Μηχανικό ΗΥ
● Πτυχιούχο του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕΙ Πειραιά και 

κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου στην Πληροφορική από το ΕΚΠΑ
● Μέλος της Ομάδας Τεχνικής Υποστήριξης του 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής κατά την περίοδο της 

εξΑΕ -lockdown
● 14 ετής ενασχόληση με την εκπαιδευτική Ρομποτική, προετοιμασία ομάδων μαθητών 

Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου για διαγωνισμούς  Ρομποτικής, με καλύτερη 
διάκριση: την 1η θέση στην κατηγορία Δημοτικού στην Ελλάδα το 2016 και 
εκπροσώπηση στη διεθνή Ολυμπιάδα WRO

● Μαθήματα εκπαιδευτικής Ρομποτικής, ως εξωσχολική δραστηριότητα, σε μαθητές 
Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Θα μας μιλήσει για τα ρομπότ, τι είναι, πού τα συναντάμε σήμερα και πώς 
η Ρομποτική εμπλέκεται με το STEM στην εκπαιδευτική διαδικασία .



Συνεχίζουμε με την κ. Κωνσταντίνα Παπανικολάου:
● Καθηγήτρια Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (17 χρόνια)
● Πτυχιούχο του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
● Εργασιακή εμπειρία στην Ανάπτυξη Λογισμικού στην Intracom Defense.

“Συνδυάζοντας την αγάπη μου για τον προγραμματισμό από την προηγούμενη δουλειά μου 
και γνωρίζοντας πόσο σημαντικό είναι να διδαχθεί η αλγοριθμική σκέψη στα παιδιά, στη 
ρομποτική βρήκα ένα εξαιρετικό εργαλείο για να το κάνω αυτό. Ειδικά στις μικρές ηλικίες 
που όλα μαθαίνονται μέσω παιχνιδιού, ο προγραμματισμός διδάσκεται πολύ πιο εύκολα με 
το να έχουν τα παιδιά κάτι στα χέρια τους πάνω στο οποίο να εφαρμόζεται η σκέψη τους. 
Απόδειξη ότι πάντα το 100% της τάξης συμμετέχει ενεργά ενώ το ποσοστό είναι μικρότερο 
σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα προγραμματισμού για παιδιά , όσο παιγνιώδης και αν 
είναι η μορφή της.”

Θα μας παρουσιάσει τα ρομπότ Edison και Microbit, λειτουργία και εφαρμογές 
τους στην τάξη -φυσική και ψηφιακή.



Κλείνουμε τον κύκλο των εισηγήσεών μας με την κ. Ελευθερία Δημακοπούλου:
● Απόφοιτο Πληροφορικής της ΑΣΟΕΕ
● Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών, Πληροφοριακών και 

Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου
● Απόφοιτο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ
● Συμμετοχή στο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο “Εκπαιδευτικοί και Εκπαίδευση STEAM” – 1ο βραβείο 

καλύτερης εκπαιδευτικής πρακτικής
● Δίδαξε Πληροφορική στη Σιβιτανίδειο Σχολή – στάθηκε η αφορμή για να ασχοληθεί με την εκπαίδευση:

“Από μικρή λάτρευα τα παιδιά και αυτό που έκανα εκεί με γέμιζε σαν άνθρωπο και το έκανα με πολύ 
μεγάλη χαρά οπότε και σκεφτόμουν πώς θα μπορέσω να ασχοληθώ περισσότερο με αυτό. Έδωσα 
κατατακτήριες και μπήκα στο Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ. Τελειώνοντας εργάστηκα σε 
ιδιωτικό σχολείο. Εκεί μου δόθηκε η ευκαιρία να ασχοληθώ με το STEM. Εκπαιδεύτηκα από πολύ 
αξιόλογους ανθρώπους και εφαρμόσαμε αυτά που έμαθα σε ένα μάθημα που γινόταν μια φορά την 
εβδομάδα σε κάθε τμήμα. Γινόταν με απλά υλικά όπως καλαμάκια, πλαστελίνες, ποτηράκια κλπ  που μας 
τα παρείχε το σχολείο. Δεν κάναμε απλά κατασκευές αλλά λύναμε προβλήματα συνδυάζοντας και τα 
άλλα μαθήματα. Τα παιδιά το λάτρευαν γιατί κάνανε κάτι δημιουργικό, ευχάριστο και δουλεύανε ομαδικά. ”

Θα μας μιλήσει για το συνδυασμό μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου με το STEM, 
χρησιμοποιώντας αναλώσιμα υλικά.



Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.
Καλή συνέχεια με υγεία, χαμόγελο
και δύναμη να μετουσιώνουμε τα δύσκολα σε 
δημιουργία και χαρά!
Καλό βράδυ.
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