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STEM – ΣΗ ΔΊΝΑΗ  

 Πξσηνεκθαλίζηεθε ζηηο ΗΠΑ ηo 2001 

 

 Οινθιεξσκέλνο θαη ελνπνηεκέλνο 
ζρεδηαζκόο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 
επηκέξνπο ηνκέσλ ηνπ ζε όιεο ηηο 
βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο 

 

 Καηάξγεζε ηνπ δαζθαινθεληξηθνύ 
κνληέινπ δηδαζθαιίαο θαη  
αληηθαηάζηαζή ηνπ από εθείλν πνπ δίλεη 
έκθαζε ζηελ αλαθαιππηηθή κέζνδν ηεο 
γλώζεο, ζηηο εξεπλεηηθέο θαη 
δηαζεκαηηθέο εξγαζίεο θαη 
δξαζηεξηόηεηεο 

 



Πώο μεθίλεζε ε ηδέα ηνπ ζπλδπαζκνύ  

STEM κε ηα ππόινηπα καζήκαηα 

 Εκπαιδεύςηκα καςά ςη διάοκεια 

εογαρίαπ μξσ ρε ιδιχςικό ρυξλείξ 

πάμχ ρε ποακςικέπ STEM  

 Εκεί <<γεμμήθηκε>> και η ιδέα ςξσ 

ρσμδσαρμξύ με ςα σπόλξιπα 

μαθήμαςα ρςξ Δημξςικό ρυξλείξ 

 Εταομόρςηκε και ρςη διάοκεια ςηπ 

ςηλεκπαίδεσρηπ όπξσ ςα παιδιά 

υοηριμξπξίηραμ σλικά πξσ είυαμ 

ρςξ ρπίςι υχοίπ μα υοειαρςεί μα 

αγξοάρξσμ ΣΙΠΟΣΑ   

 ςξ 1ξ Δ.. Καλλιθέαπ ςα παιδιά 

ήοθαμ ποώςη τξοά ρε επατή με 

STEM ACTIVITIES 

 Η αμαςοξτξδόςηρη ήςαμ πξλύ 

ρημαμςική καθώπ διαπιρςώραμε 

πώπ ςα παιδιά εμθξσριάρςηκαμ και 

βοήκαμ πξλύ εμδιατέοξσρα ςη μέα 

ασςή <<αρυξλία>> 

 

 



Πώο εθαξκόδεηαη ζηελ πξάμε  
 Αμηνπνίεζε θαη ησλ 4 πεδίσλ (επηζηήκε , ηερλνινγία, κεραληθή θαη καζεκαηηθά) ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

 

 Αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο ησλ παηδηώλ, ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο αιιά θαη ηεο ιεπηήο 
θηλεηηθόηεηάο ηνπο 

 

 Επίιπζε πην ζύλζεησλ πξνβιεκάησλ-ζύλδεζε δπν ή πεξηζζόηεξσλ καζεκάησλ 

 

 Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε-ζπλεξγαζία ,δηάινγνο θιπ 

 

 Εθπαίδεπζε παηδηώλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

 

 Γίλεηαη ζαθέο όηη δελ είλαη κάζεκα εηθαζηηθώλ ή ρεηξνηερλίαο   

 

 Λύμξμςαι ποξβλήμαςα μαθημαςικώμ ,τσρικήπ κλπ ΑΡΑ βοίρκει εταομξγή ρε πξλλά πεδία 

 

 Χξήζε αλαιώζηκσλ πιηθώλ ή θαη πιηθώλ πνπ πξννξίδνληαλ γηα αλαθύθισζε νπόηε κπνξεί λα 
έρεη κεδεληθό θόζηνο 

 



ΠΩ ιύλνπκε έλα πξόβιεκα κέζω ηνπ STEM-εμήγεζε κε 

ηε βνήζεηα ελόο παξαδείγκαηνο 

 Ακξύμε πξιξ είμαι ςξ ποόβλημα- π.υ. ςξ ποόβλημα πξσ έυεςε μα λύρεςε είμαι η 
καςαρκεσή εμόπ <<κςίρμαςξπ>> με ξδξμςξγλστίδεπ και ζαυαοχςά πξσ μα είμαι 
αοκεςά γεοό και μα ρςηοίζεςαι πάμχ ρςξ θοαμίξ ραπ 

 ςξ παοαπάμχ βήμα υοηριμξπξιξύμε ρσμήθχπ μια ατόομηρη ,έμα ρεμάοιξ , έμα 
βίμςεξ , έμα ποαγμαςικό γεγξμόπ κλπ για μα παοξμξιάρξσμε ςα παιδιά με μικοξύπ 
μηυαμικξύπ πξσ θα κληθξύμ μα βοξύμε λύρη ρςξ ποόβλημα τςιάυμξμςαπ ρςημ 
ξσρία μια μακέςα (Ε) 

 

  Καςαιγιρμόπ ιδεώμ – ρε ασςό ςξ βήμα λέμε ςιπ ιδέεπ μαπ ,πώπ μπξοξύμε δηλαδή μα 
λύρξσμε ςξ ποόβλημα 

 

 ςη ρσμέυεια ρυεδιάζξσμε ςημ καςαρκεσή μαπ για μα νέοξσμε πώπ πεοίπξσ θα γίμει 

  

 Φςιάυμξσμε ςημ καςαρκεσή  

 

 Κάμξσμε βελςιώρειπ – διξοθώρειπ  

 

 Αμ δεμ ‘’δξύλεφε’’ νεκιμάμε  πάλι από ςημ αουή 



Ακούμε ποιο είναι το πρόβλημα 

 ε ασςό ςξ βήμα ςα παιδιά έουξμςαι ρε επατή με έμα μέξ ποόβλημα πξσ 

καλξύμςαι μα λύρξσμ 

 

 Βάλαμε μέρα και γμώρειπ από άλλα μαθήμαςα πυ μαθημαςικά με μέςοηρη 

μήκξσπ ,γεχμεςοικά ρυήμαςα κλπ- ΑΡΑ ςα παιδιά λύμξσμ έμα πιξ ρύμθεςξ 

ποόβλημα πξσ ποέπει μα ρσμδσάρξσμ γμώρειπ πξσ έυξσμ ήδη 

καςακςήρει(Science-Mathematics) 

  

 Μαθαίμξσμ μα ανιξπξιξύμ ςα σλικά πξσ έυξσμ ρςη διάθερή ςξσπ ή και 

ποξςείμξσμ μέα σλικά – γίμξμςαι έςρι μικοξί μηυαμικξί(Ε) και βλέπξσμ πχπ 

ρσμδσάζξμςαι σλικά και μέθξδξι (Σ) 

 

 



Καηαηγηζκόο ηδεώλ – ζε απηό ην βήκα ιέκε ηηο ηδέεο καο 

πώο κπνξνύκε δειαδή λα ιύζνπκε ην πξόβιεκα 

 

 Εδώ ςα παιδιά αουίζξσμ μα 
ρκέτςξμςαι ςοόπξσπ επίλσρηπ ςξσ 
ποξβλήμαςόπ ςξσπ 

 

 σμεογάζξμςαι με ςημ ξμάδα ςξσπ 
(όςαμ ξι ρσμθήκεπ ςξ επιςοέφξσμ), 
διατχμξύμ ,ρσμτχμξύμ και 
καςαλήγξσμ ρςημ ιδέα πξσ 
θεχοξύμ πιξ καςάλληλη για μα 
σλξπξιήρξσμ  

 

 Βλέπξσμ ςξσπ πιθαμξύπ 
ρσμδσαρμξύπ σλικώμ 



ηε ζπλέρεηα ζρεδηάδνπκε ηελ θαηαζθεπή 

καο γηα λα μέξνπκε πώο πεξίπνπ ζα γίλεη 

 
 ε ασςό ςξ βήμα υοηριμξπξιξύμε ςα 

διαθέριμα μέρα όπχπ υάοακεπ , 

υαοςιά , μπξγιέπ , μξλύβια κλπ και 

ποξρπαθξύμε μα ρυεδιάρξσμε ςημ 

καςαρκεσή πξσ θα λύρει ςξ 

ποόβλημά μαπ για μα δξύμε έςρι 

πώπ πεοίπξσ θα είμαι ρςημ 

ποαγμαςικόςηςα και ςι πξρόςηςεπ 

και είδη σλικώμ θα υοειαρςξύμε  



Φηηάρλνπκε ηελ θαηαζθεπή  

 Σώοα αουίζξσμε ςημ καςαρκεσή  

 Μέρα από ςημ ξμαδική ή αςξμική δξσλειά τςιάυμξσμε ςημ καςαρκεσή πξσ θα 

λύρει ςξ ποόβλημά μαπ  



ΒΔΛΣΗΩΔΗ ΚΑΗ ΓΗΟΡΘΩΔΗ 

 Δξκιμάζξσμε ςημ καςαρκεσή  

 

 Αμ η καςαρκεσή πξσ κάμαμε δεμ λύμει ςξ ποόβλημα ή δεμ αμςαπξκοίμεςαι ρςιπ 

ποξρδξκίεπ και ποξδιαγοατέπ μαπ ςη  διξοθώμξσμε για μα δξύμε πώπ θα 

μπξοξύρε μα γίμει πιξ λειςξσογική 

 

 Αμ ρε ασςό ςξ βήμα δεμ είδαμε και πάλι απξςελέρμαςα νεκιμάμε ςξμ κύκλξ 

λύρηπ ςξσ ποξβλήμαςξπ από ςημ αουή  



ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΥΡΖΖ STEM ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 Μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί από ςξ 

μηπιαγχγείξ μέυοι και ςξ Λύκειξ  

 

 Tα παιδιά αμαπςύρρξσμ δενιόςηςεπ 

ρκέφηπ , επικξιμχμίαπ, 

ασςξδιαυείοιρηπ, έοεσμαπ αλλά και 

κξιμχμικέπ δενιόςηςεπ 

 



STEM ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

 Σα παιδιά από μικοή ηλικία 

μαθαίμξσμ μα ρκέτςξμςαι και μα 

λύμξσμ ποξβλήμαςα  

 Σα σλικά πξσ θα υοηριμξπξιήρξσμ 

έυξσμ μικοό κόρςξπ και μπξοεί μα 

είμαι και αμακσκλώριμα υχοίπ μα 

επιβαούμεςαι ςξ πεοιβάλλξμ πυ μα 

ανιξπξιήρξσμ έμα άδειξ μπξσκάλι 

μεοό αμςί μα ςξ πεςάνξσμ  

 Μέρα από ςη ρσμεογαρία 

μαθαίμξσμ μα δξσλεύξσμ από μικοή 

ηλικία ρε projects 

 O  εκπαιδεσςικόπ μπξοεί μα 

διεοεσμά ςξ γμχρςικό επίπεδξ 

αλλά και ςημ αμςίληφη ςχμ 

παιδιώμ εμώ ςασςόυοξμα ςα 

βελςιώμει  

 

 Είμαι πξλύ διαρκεδαρςικό και 

απξτξοςίζει από ςξ βαού 

ποόγοαμμα ςηπ καθημεοιμόςηςαπ 

 

 



Παξαδείγκαηα θαηαζθεπώλ από παηδηά Γ’,Δ’ ΚΑΗ Σ’ Γεκνηηθνύ 





ΔΤΥΑΡΗΣΩ !!! 


