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https://youtu.be/rhOPuYp2UnY

https://youtu.be/rhOPuYp2UnY




STEM αφετηρία στις Η.Π.Α. καθώς υπήρχε μία 
μεγάλη διαρροή από τα πεδία των επιστημών, της 
τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών  

Βασικό ερώτημα ήταν: “Πώς μπορούμε να κάνουμε τη
μάθηση να αποκτήσει νόημα για τους μαθητές ώστε να
ενδιαφέρονται για το σχολείο, να μπορούν να επιτύχουν
υψηλές επιδόσεις αλλά και με επιτυχία να αποφοιτούν
από το λύκειο προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση ή προς
μια δουλειά της επιλογής τους;”



Τα παιδιά χρειάζονται 

συναρπαστικές εμπειρίες που 

να «μιλούν» στα

ενδιαφέροντα τους

πέρα από το πρόγραμμα 

σπουδών και πέρα από την 

τάξη. 

Να δουν τα πράγματα κάτω 

διαφορετικές οπτικές

Να δουν τον εαυτό τους στο 

ρόλο ενός επιστήμονα, ενός 

τεχνολόγου, ενός 

μηχανικού, ενός 

μαθηματικού και να 

αποκτήσουν εμπειρίες που να

αποδεικνύουν ότι η μάθηση 

σχετίζεται  με τη ζωή γύρω 

τους 

&

ότι η ενασχόληση τους με 

αυτούς τους τομείς μπορεί να 

συμβάλει στην επίλυση 

βασικών προβλημάτων

Απάντηση



STEM

Αφορά στην ενοποιημένη μάθηση και 
διδασκαλία των τεσσάρων γνωστικών 
αντικειμένων (S-T-E-M) εστιάζοντας στην  
εμπλοκή των μαθητών στην επίλυση 
αυθεντικών προβλημάτων
χρησιμοποιώντας έννοιες από τις 
επιστήμες, τα μαθηματικά, την μηχανική 
και τη τεχνολογία. 

Παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να 
αντιμετωπίσουν τον κόσμο ως ολότητα 
και όχι διαχωρισμένο σε επιμέρους 
κομμάτια.

Πηγή εικόνας : https://www.livebinders.com





Ωστόσο το STEM δεν
απευθύνεται μόνο σε με 
μελλοντικούς επιστήμονες, 
μηχανικούς, εργαζόμενους με 
STEM δεξιότητες αλλά αφορά 
όλους υπό την έννοια ότι στον 21ο

αιώνα όπου  προσωπικά και 
κοινωνικά ζητήματα, απαιτούν 
έναν συνεχώς αυξανόμενο 
επιστημονικό και τεχνολογικό 
εγγραμματισμό προκειμένου για 
τη λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων.

Πηγή εικόνας: 
https://www.ordnancesurvey.co.uk/getoutsid

e/guides/map-reading-week/

Πηγή εικόνας: 
http://www.11thipswichscouts.co.uk/beavers-

2/map-reading-with-juniper/

Πηγή εικόνας: https://gr.depositphotos.com/63909721/stock-
photo-man-using-gps-navigation.html

Πηγή εικόνας: 
https://www.saga.co.uk/magazine/health-

wellbeing/conditions/multiple-sclerosis-
signs-and-symptoms

Πηγή εικόνας: 
http://www.onmed.gr/ygeia-

eidhseis/story/



Με το STEM επιχειρείται:

► δασκαλοκεντρική διδασκαλία διδασκαλία με
επίκεντρο τον μαθητή

► Σημαντικό ρόλο έχει:

εμπλοκή γνωστικών αντικειμένων με σκοπό την

επίλυση πραγματικού προβλήματος

η ανακαλυπτική – διερευνητική μάθηση

απόκτηση δεξιοτήτων κριτικής σκέψης, συνεργασίας,

εργασίας σε ομάδες.

η εμπλοκή των παιδιών σε παιγνιώδεις

δραστηριότητες με θέμα την επιστήμη, τα

μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία.



Συνοψίζοντας: STEM με την ενοποίηση των 
γνωστικών αντικειμένων 

► Μάθηση με νόημα

► Μαθητοκεντρική μέθοδος, ενεργός εμπλοκή των μαθητών

► Επίλυση προβλήματος

► Ανακαλυπτική – Διερευνητική Μάθηση

► Ανάπτυξη δεξιοτήτων

► Παιγνιώδεις δραστηριότητες 

► Θέμα που μπορεί να διαπραγματευτεί STEM μπορούν 
να αντληθούν από το  Φυσικό Περιβάλλον

Συνδέσεις με ΠΕ γίνονται ορατές….



ΠΕ/ΕΑΑ
Η ΠΕ/ΕΑΑ αποτέλεσε αντανακλαστικό της εκπαίδευσης απέναντι  στα 

περιβαλλοντικά προβλήματα που άρχισαν να γίνονται ορατά από τη δεκαετία 
του ΄60. Αποτέλεσε πάντα μία καινοτόμο δράση, επιχείρησε την ενεργοποίηση 
των μαθητών σε θέματα που άπτονται του περιβάλλοντος τόσο με την έννοια 

του φυσικού περιβάλλοντος όσο και με την ευρύτερη έννοια αυτού όπως 
προσδιορίζεται και από την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη δηλαδή 

περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία.

Κύρια χαρακτηριστικά και στόχοι της ΠΕ Παιδαγωγικό πλαίσιο & μέθοδοι ΠΕ

► Αποτέλεσε στην Ελλάδα το πρώτο καινοτόμο
διεπιστημονικό πρόγραμμα που βασίστηκε
στις διεθνείς προτάσεις της UNESCO.

► O Σχεδιασμός της διδασκαλίας γίνεται με
τρόπο διαδραστικό, έχει επίκεντρο τον
μαθητή, επιτρέπει τη διερευνητική,
προσανατολισμένη στη δράση μάθηση.

► Κύριες μέθοδοι:

Μέθοδος project

Επίλυση προβλήματος

Πειραματική μέθοδος

Μέθοδοι προσομοίωσης

Μελέτη πεδίου

ΤΠΕ (μετά το 1997 και τη διάσκεψη
της UNESCO στη Θεσσαλονίκη 1997)

κλπ.

► Προσπαθεί να διερευνήσει και επιλύσει
περιβαλλοντικά προβλήματα.

► Προσεγγίζει διεπιστημονικά και
διαθεματικά τα θέματα που
διαπραγματεύεται .

► Επιδιώκει ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως
ανάπτυξη κριτικής σκέψης , συμμετοχή στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων, συμμετοχή
στα κοινά.

► Ενισχύει την αυτενέργεια και τη βιωματική
δράση.

► Ανοίγεται στην κοινωνία .

► Επιδιώκει τη διαμόρφωση ατόμων και
κοινωνικών ομάδων με αξίες και στάσεις
προσανατολισμένες στη βιωσιμότητα της
κοινωνίας.



Τα θεμέλια του STEM

► Ας σκεφτούμε το STEM σαν κάτι περισσότερο από ένα
ακρωνύμιο θεωρώντας το κάτι σαν φιλοσοφία και σαν
τρόπο σκέψης για το πώς οι εκπαιδευτικοί, σε όλα τα
επίπεδα, αλλά και οι γονείς πρέπει να βοηθούν τους
μαθητές/παιδιά να ενσωματώνουν τη γνώση σε
όλους τους κλάδους και να τους ενθαρρύνουν να
σκέπτονται με ολιστικό τρόπο.

► Είναι σαφές ότι η εκπαίδευση STEM χρειάζεται γερές
βάσεις.



«χτίσιμο του εγκεφάλου για το STEM» 
(Brain building for STEM)

Είναι σημαντικό  τα θεμέλια
του STEM να μπουν από  τις 
μικρές τάξεις προκειμένου να 
κινητοποιήσουμε το 
ενδιαφέρον των μαθητών για 
τους κλάδους του STEM ώστε 
στη συνέχεια να διατηρηθεί 
αυτό το ενδιαφέρον στις 
μεγαλύτερες τάξεις.

Το μυστικό είναι να 
αξιοποιηθεί η έμφυτη 
περιέργεια των παιδιών για 
τον κόσμο γύρω τους. 
Eπιτρέποντας και 
ενθαρρύνοντας τα να τον 
διερευνήσουν και να κάνουν 
ερωτήσεις για αυτόν απλώς 
εμπλέκονται φυσικά και 
αβίαστα με το STEM.

Αν παρομοιάσουμε το παιδί 
με μία οικοδομή που θέλουμε 
να χτίσουμε για την οποία 
έχουμε βρει την τέλεια θέση, 
έχουμε προετοιμάσει το 
έδαφος και θέλουμε να 
αρχίσουμε το χτίσιμο σίγουρα 
δεν θα ξεκινήσουμε το χτίσιμο 
από τον 5ο όροφο. 



«χτίσιμο του εγκεφάλου για το STEM» 
(Brain building for STEM)

επιστήμη: αφορά την ανάπτυξη ενός τρόπου

σκέψης προσανατολισμένου στο να κάνουν τα

παιδιά προβλέψεις, πειράματα, παρατηρήσεις,

να αναρωτιούνται πώς λειτουργούν τα

πράγματα .

τεχνολογία: πώς να κάνουν κάτι

χρησιμοποιώντας εργαλεία, εντοπίζοντας

προβλήματα και κάνοντας τα πράγματα να

λειτουργούν.

μηχανική: πώς να επιλύσουν προβλήματα

χρησιμοποιώντας υλικά ή κατασκευάζοντας

κάτι.

μαθηματικά: αναφέρεται στον τρόπο

μέτρησης, την αλληλουχία (1, 2, 3,..), τα

σχήματα (τρίγωνο, τετράγωνο, κύκλος,…), τον

όγκο (χωράει περισσότερο ή λιγότερο), το

μέγεθος (μεγαλύτερο ή μικρότερο από……….).
Πηγή εικόνας: http://www.bostonchildrensmuseum.org/learning-

resources/race-to-the-top



«Στην παιδική ηλικία η επιστήμη είναι η καλλιέργεια μιας αίσθησης 
«θαύματος» και περιέργειας, είναι πειραματισμός, είναι ενθάρρυνση της 
έρευνας, είναι ερωτήσεις όπως «τι νομίζεις…;», είναι οι καθημερινές εμπειρίες 
των παιδιών όπως για παράδειγμα το πώς δημιουργούνται οι σκιές, πώς 
αναπτύσσονται τα φυτά, γιατί λιώνει ο πάγος, που ζουν τα διαφορετικά είδη 
ζώων και πώς τρέφονται. Όταν τα παιδιά λένε τι πιστεύουν αυτό είναι μία 
υπόθεση. 

Η τεχνολογία είναι ο μαγικός κόσμος των εργαλείων. Οι μεγάλοι 
όταν μιλάνε για τεχνολογία τείνουν να εννοούν τον ψηφιακό εξοπλισμό, αλλά 
τα κραγιόνια, τα μολύβια, οι μεγεθυντικοί φακοί, τα ψαλίδια είναι και αυτά 
εργαλεία. 

Η αρχή της μηχανικής είναι η αναγνώριση ενός προβλήματος ώστε στη 
συνέχεια να προχωρήσει στη σκέψη για λύσεις και στην προσπάθεια 
εφαρμογής της. Στην πραγματικότητα είναι αυτό που κάνουν τα παιδιά 
όταν απλά προσπαθούν να δομήσουν τα τουβλάκια τους με τέτοιο 
τρόπο ώστε να φτιάξουν έναν μεγαλύτερο πύργο. 

Τα μαθηματικά είναι κάτι πολύ περισσότερο από την απλή 
καταμέτρηση, είναι η μαθηματική σκέψη που περιλαμβάνει τη σύγκριση, 
την εργασία με μοτίβα, τον προσδιορισμό των σχημάτων»



STEM & ΠΕ

Ένας ιδανικός τρόπος για να διδαχτεί το STEM είναι η επαφή με τη
φύση. Αν αφήσουμε ένα παιδί σε ένα μονοπάτι στο δάσος
αυτομάτως θα αρχίσει να εξερευνά και είναι αυτή η έμφυτη τάση που
έχει που πρέπει να αξιοποιηθεί και να ενθαρρυνθεί.

Πηγή εικόνας: http://naturalstart.org/sites/default/files/styles/home_image_main/public/istock_kids_stem.jpg?itok=31UavzLI)

http://naturalstart.org/sites/default/files/styles/home_image_main/public/istock_kids_stem.jpg?itok=31UavzLI


Κινήσεις και ενδιαφέρον για τη διασύνδεση του STEM
με την ΠΕ εντοπίζονται πολύ πρόσφατα στις ΗΠΑ
ωστόσο η σχετική βιβλιογραφία είναι αρκετά
περιορισμένη.

Πηγή εικόνας: http://www.earthshare.org/2013/04/greeningstem.htmlΠηγή εικόνας:  https://www.neefusa.org/resource/greening-
stem-educator-toolkit



Στην Καλιφόρνια αναπτύχθηκε το δίκτυο σχολικών κήπων ως μία 
«πύλη» προς τη διατροφή και το STEM καθώς ο σχολικός κήπος 
βασίζεται σε στρατηγικές διδασκαλίας που αφορούν την πράξη
(hands-on), είναι διεπιστημονικές, ενισχύουν επιστημονικές 
δεξιότητες στα παιδιά (όπως να κάνουν υποθέσεις, να 
παρατηρούν, να προβλέπουν, να κατανοούν τη γνώση από 
διάφορα επιστημονικά πεδία, συνδέονται με την τεχνολογία, τον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων). 

Πηγή εικόνας: 
https://www.jeffersfoundation.org/school-gardens-
rogers-elementary.php

http://www.csgn.org/california



Το 2013 η Βόρειο-Αμερικάνικη ένωση για την
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση δημιούργησε ένα project για που
αφορούσε την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο
STEM. Το project που αναπτύχθηκε ονομάστηκε E → STEM και
αφορά τη χρήση του περιβάλλοντος ως «μονοπατιού» που θα
οδηγήσει στην εκπαίδευση STEM. Το E→ STEM θεωρείται
σημαντικό καθώς χρησιμοποιεί εκπαιδευτικές πρακτικές που είναι:

Hands-on: δηλαδή βασίζεται στην πρακτική.

Βασίζεται σε απτά θέματα: το περιβάλλον είναι ένα απτό θέμα που
ενσωματώνει ευρύτερα θέματα από την επιστήμη, την τεχνολογία, τη
μηχανική και τα μαθηματικά.

Ευθυγραμμίζεται με τα ενδιαφέροντα: το περιβάλλον θεωρείται
ένα από τα κορυφαία ενδιαφέροντα των παιδιών.

Ενισχύει την αίσθηση επιτυχίας: τα project για το περιβάλλον
έχουν ένα ορατό αποτέλεσμα και αυτό αποτελεί έμπνευση και
ενθαρρύνει τα παιδιά.



Το Εθνικό Ίδρυμα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης των ΗΠΑ πιστεύει ότι ο 
φυσικός κόσμος προσφέρει ένα 
ενδιαφέρον και παγκόσμιο πλαίσιο 
για τις έρευνες και τις εφαρμογές 
πολλών μαθημάτων STEM. Την 
προσέγγιση αυτή την ονομάζει 
Greening STEM («πρασίνισμα» του 
STEM) και ενθαρρύνει την εισαγωγή 
περιβαλλοντικών θεμάτων και 
συζητήσεων σε μαθήματα STEM. Πηγή εικόνας: 

http://lykeio6o.blogspot.gr/2013/11/blog-post.html



Οδηγό για το green stem
έχει δημιουργήσει ο 
Οργανισμός Άγριας Ζωής 
(National Wildlife 
Federation) των ΗΠΑ
επισημαίνοντας ότι:

 οι μαθητές που δεν θα 
έδειχναν 
ενδιαφέρον για τους 
κλάδους του STEM
δείχνουν ενδιαφέρον 
να εξερευνούν θέματα 
και να σχεδιάζουν 
λύσεις για 
περιβαλλοντικά 
προβλήματα, και από 
την άλλη

 μαθητές με 
ενδιαφέρον προς το 
STEM προάγουν τις 
δεξιότητες τους μέσα 
από περιβαλλοντικά 
project (λ.χ. μέσα από 
κατασκευές όπως μία 
πράσινη οροφή).

Πηγή εικόνας: 
https://www.asla.org/greenroofeducation/index.html



Ωστόσο έχει σημειωθεί ότι αυτό που
προφανώς θα διαφοροποιήσει τα green
stem projects από την κλασική
περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι η
πλαισίωση όλων των βημάτων του project,
από την κατανόηση του προβλήματος μέχρι
και την εφαρμογή της λύσης, γύρω από το
STEM.



Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας διαπιστώνεται ότι STEM και
ΠΕ έχουν :

• κοινές παιδαγωγικές προσεγγίσεις καθώς και στα δύο ο μαθητής
βρίσκεται στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας, συμμετέχει, ενεργεί, με
τον εκπαιδευτικό να έχει το ρόλο του αρωγού και όχι της αυθεντίας και
μοναδικής πηγής γνώσης.

• βασίζονται στη διερευνητική – ανακαλυπτική μάθηση,

• έχουν ολιστική θεώρηση και προσέγγιση των θεμάτων που

διαπραγματεύονται,

• επιδιώκουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα συμβάλλουν στην καλύτερη

κατανόηση αλλά και στην αντιμετώπιση και επίλυση πραγματικών
προβλημάτων.

Επίσης το φυσικό περιβάλλον φαίνεται να αποτελεί μία 
τεράστια πηγή άντλησης θεμάτων για το STEM -

προσαρμόσιμα σε όλες τις ηλικίες της εκπαίδευσης, 
πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας αλλά ακόμα και μικρότερων 

ηλικιών – αλλά και για την προαγωγή του STEM. 



Τι πιστεύουν οι αρμόδιοι….

σχετικά:
α/ με την ύπαρξη κοινών χαρακτηριστικών ανάμεσα στην 

Εκπαίδευση STEM και την ΠΕ 
β/ με τον τρόπο ένταξης του STEM με την ΠΕ και πιθανά 

οφέλη ή επιπτώσεις από τη διασύνδεση αυτή
γ/ με τυχόν δυσκολίες που υπάρχουν για την ένταξη του 

STEM στην ΠΕ



Αντιλήψεις σχετικά με ομοιότητες -διαφορές STEM & ΠΕ

1. ομοιότητες – διαφορές ως προς
τους μαθησιακούς στόχους

Μεγάλη συνάφεια ως προς τους
μαθησιακούς στόχους
ιδιαιτέρως όταν εμπλέκουν
παρόμοια θέματα.

Δίνεται σημασία στη μάθηση
με νόημα.

Eπιδιώκεται η κατανόηση των
μηχανισμών λειτουργίας των
πραγμάτων, η αξιοποίηση των
ενδιαφερόντων και των
εμπειριών των μαθητών.

Ωστόσο ΠΕ κινείται μέσα 
σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 
πέρα από το STEM



Αντιλήψεις σχετικά με ομοιότητες -διαφορές STEM & ΠΕ

2. ομοιότητες – διαφορές ως προς την 
αλλαγή αξιών και στάσεων εκ
μέρους των μαθητών

Καλλιέργεια αξιών ομαδικότητας
και συνεργασίας τόσο στο STEM

όσο και στην ΠΕ

Ωστόσο ΠΕ καλλιεργεί

ενσυναίσθηση και εμπιστοσύνη
μέσα από διαδικασίες όπως π.χ. τα
παιχνίδια εμπιστοσύνης.

Αμφισβητείται ρόλος STEM για
τη δημιουργία περιβαλλοντικά

και

κοινωνικά ευαισθητοποιημένων
πολιτών παρόλο που
επισημαίνεται ότι διαθέτει τις
βάσεις.

«ο σεβασμός ας 
πούμε του 

περιβάλλοντος και 
η αυταξία που έχει 

…. δεν νομίζω 
ακριβώς ότι 

προωθείται μέσω 
STEM αλλά 

προωθείται μέσω 
ΠΕ.»  

«να μπουν 
στη θέση… 

στα 
παπούτσια 

του 
άλλου»

«Έχει 
έντονη την 

ιδιότητα 
του πολίτη 

που το 
STEM 

νομίζω δεν 
το 

ακουμπάει
…»

«τεχνολογία 
που μπορεί να 
έχει στο χέρι 

του κάθε 
πολίτης (πχ 

smart phone
που διαθέτουν 

διάφορους 
αισθητήρες) 

μπορεί ο 
καθένας να 

μετατραπεί σε 
«ελεγκτή 
ποιότητας 

περιβάλλοντος
»»
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3. ομοιότητες – διαφορές ως προς
την ανάπτυξη δεξιοτήτων των
μαθητών

Κάποιοι θεωρούν ότι υπάρχει
πλήρης ταύτιση STEM & ΠΕ.

το STEM αναπτύσσει κινητικές
δεξιότητες, δεξιότητες να
μπορεί κανείς να κάνει
μετρήσεις, να μπορεί να
ερευνά, να εργάζεται με τα
χέρια. Παρόμοιες δεξιότητες
μπορούν να αναπτυχθούν ή να
ενταχθούν και στην
περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Ωστόσο ορισμένοι θεωρούν ότι
στο STEM δεν αναπτύσσονται
δεξιότητες απαραίτητες για το
άνοιγμα στην κοινωνία, την
κοινοποίηση των
προβλημάτων, τη ανάληψη
δράσης.

Αναφέρθηκε ότι δεν
αναπτύσσει καλλιτεχνικές
δεξιότητες όπως η ΠΕ.
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4. ομοιότητες – διαφορές ως προς την

ολιστική προσέγγιση

Αρκετές ομοιότητες χωρίς να
αναφερθούν από κάποιους/ες
διαφορές.

Ωστόσο διατυπώθηκαν απόψεις
που θεωρούν το STEM μέρος της
ολιστικής θεώρησης της ΠΕ για τα
θέματα που διαπραγματεύεται και
αφορούν την αλληλοσύνδεση
κοινωνίας –περιβάλλοντος –
οικονομίας.

Επιπλέον ΠΕ αγγίζει και πεδία
λογοτεχνίας, ηθικής αλλά και
συναισθηματικής εμπλοκής των
θεμάτων που διαπραγματεύεται.

οικονομία

περιβάλλον

κοινωνία
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5. ομοιότητες – διαφορές ως προς

παιδαγωγικές αρχές/μεθόδους

εντοπίζεται από όλους μεγάλη συνάφεια που επικεντρώνεται στην 

διερευνητική, ανακαλυπτική μάθηση, στην επίλυση προβλήματος, 
στη μέθοδο project που εκ των πραγμάτων συνεπάγονται ότι και οι δύο 

είναι μαθητοκεντρικές μέθοδοι αλλά και ως βιωματικές.

Ωστόσο υπάρχει και η άποψη ότι από το STEM λείπει η βιωματική 
προσέγγιση παρόλο που οι άλλες παιδαγωγικές αρχές και μέθοδοι είναι 

ίδιες.

Από κάποιους γίνεται αναφορά και στην παιγνιώδη προσέγγιση της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης η οποία ενδεχομένως να μπορούσε να 

ενταχθεί και στο STEM.



Απόψεις σχετικά με την ένταξη του STEM στην ΠΕ

1. Θετικές – αρνητικές επιπτώσεις στην ΠΕ από ένταξη του STEM

Αναφέρθηκαν πολλά οφέλη, όπως:

► ΠΕ θα αποκτήσει πιο χειροπιαστό πλαίσιο που θα την καταστήσει πιο

μεθοδική.

► Γνώση που βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα συνεπάγεται και

καλύτερη κατανόηση των θεμάτων που διαπραγματεύεται η ΠΕ.

► STEM μπορεί να παρέχει λύσεις σε θέματα της ΠΕ.

► Μέσω προσομοίωσης και μοντελοποίησης μπορεί να παρέχει την
ευκαιρία να μελετηθούν περιβάλλοντα που δεν υπάρχουν πια ή που
είναι δύσκολα προσβάσιμα «Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα μοντέλο ενός

τύπου που έζησε πάνω στον πλανήτη μας,… των δεινοσαύρων για παράδειγμα»
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«το STEM 
θα το 

εμπλουτίσει 
με τις 

αρχές… το 
αξιακό

σύστημα της 
περιβαλλοντ

ικής 
εκπαίδευσης

…»

«να μάθω 
την 

τεχνολογία, 
να μάθω την 
επιστήμη, να 
μάθω και τα 
μαθηματικά 

… γιατί 
από πίσω 
υπάρχουν 
άνθρωποι 

… αυτό 
νομίζω είναι 
πρωταρχικό 

μας 
ενδιαφέρει…

»

«οι αξίες που 
έχει η 

περιβαλλοντική 
θα βοηθήσουν 

πολύ και το 
STEM να μην 

μείνει στο 
τεχνοκρατικό 
κομμάτι μόνο 

αλλά να 
αποκτήσει και 

ένα νόημα 
περισσότερο 
κοινωνικό…»

«Το STEM 
νομίζω έχει να 

ωφεληθεί 
πολλά… γιατί… 
πατάει σε πολύ 
καλές βάσεις, 

εννοώ με βάση 
τις 

παιδαγωγικές
τεχνικές και 

αρχές»

2. Θετικές – αρνητικές επιπτώσεις   

στο STEM από την ένταξη του στην   

ΠΕ

Σχεδόν όλοι θεωρούν ότι το STEM

εστιάζει στην οικονομική 
ανάπτυξη και όχι στην 
κοινωνία.

Θεωρούν ότι μπορεί να προσφέρει 

πολλά ωστόσο «εμβολιαζόμενο» 

με το έντονα αξιακό πρόσημο (με 
αξίες κοινωνικές, περιβαλλοντικές, 
ανθρωπιστικές) της ΠΕ θα 
προσφέρει τα μέγιστα.

Αναφέρθηκε επίσης ότι η ΠΕ του 

παρέχει τις παιδαγωγικές 
βάσεις που ήδη εφαρμόζει για να 

«πατήσει».
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3.  Παραδείγματα ένταξης STEM στην ΠΕ

Από τα παραδείγματα που αναφέρθηκαν προκύπτει ουσιαστικά ότι η 

STEM φιλοσοφία και τα STEM εργαλεία ενσωματώνονται σε πολλά 

προγράμματα ΠΕ.

Αξιοποιούνται και εντάσσονται πολλοί επιστημονικοί κλάδοι (εδαφολογία,

γεωγραφία, μετεωρολογία κλπ).

Τεχνολογία παρούσα με διάφορους τρόπους (θεματικά δίκτυα ΠΕ, από απλή χρήση

ενός κινητού έως τη χρήση κάπου λογισμικού).

Μηχανική με διάφορες κατασκευές (π.χ. θερμοκήπια).

Μαθηματικά χρησιμοποιούνται πρακτικά, γίνονται κατανοητές έννοιες που

ενδεχομένως να μην ήταν αντιληπτές λύνοντας μία μαθηματική άσκηση.

Ωστόσο από κανέναν δεν αναφέρθηκε ότι εφαρμόζει ή 
αντιλαμβάνεται ότι εφαρμόζει STEM ώστε να γίνουν 

αντιληπτά τα οφέλη από το STEM.
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4. Στρατηγικές/τεχνικές ένταξης του STEM στην ΠΕ
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5. ΣΤΕΜ εργαλείο για ΠΕ

► STEM θεωρείται εργαλείο για να 

αποδείξει «χειροπιαστά» 
κάποιο περιβαλλοντικό πρόβλημα 

αλλά και για να προσφέρει
λύσεις.

► Ωστόσο διαφαίνεται μία 

ανησυχία ως προς  το πεδίο 

κοινωνία καθώς θεωρείται ότι δεν 
πρέπει να εγκλωβιστεί μόνο σε 
ένα καθαρά τεχνοκρατικό 
υπόβαθρο.

«Αν στην Εκπαίδευση για την αειφορία ο σκοπός 
είναι να διαμορφώσουμε πολίτες που θα 
επιδιώκουν ανάπτυξη με γνώμονα τη βιωσιμότητα 
και όχι την οικονομική μεγέθυνση, τότε η μύηση 
σε επιστημονικές - τεχνολογικές λύσεις που 
βασίζονται σε πράσινη τεχνολογία, πράσινη 
χημεία, αποδοτικές μηχανές,  είναι εκ των ου 
άνευ»

«στο STEM δηλαδή δεν ξέρω αν ο 
παράγοντας κοινωνία … αν 
αντιπροσωπεύεται επαρκώς…>
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Δυσκολίες σχετικά με τους 
εκπαιδευτικούς

Βασική δυσκολία ο φόβος
προς τους κλάδους του STEM.

Για αυτό θεωρείται
απαραίτητη η ενημέρωση
και η επιμόρφωση ώστε να

συμπληρώσουν γνώσεις αλλά
και να εξοικειωθούν με
πρακτικές του STEM.

Επάρκεια πόρων

Ως προς τους πόρους αναφέρθηκε

μία γενικότερη δυσκολία ως
προς την εξεύρεση πόρων
αλλά επισημάνθηκε ότι πολλά
από τα υπάρχοντα υλικά είτε
δεν χρησιμοποιούνται λόγω
άγνοιας ή δεν λειτουργούν.

Ωστόσο αναφέρθηκε ότι διάφορα
υλικά θα μπορούσαν να

επαναχρησιμοποιηθούν.
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Δυνατότητες σχολικού χρόνου

Μεγάλες δυσκολίες καθώς:

► Βαρύ αναλυτικό πρόγραμμα.

► Διαχείριση συγκρούσεων 
μαθητών με συνέπεια να 
μειώνεται ακόμα περισσότερο ο 
σχολικός χρόνος.

► Κατάργηση ευέλικτης ζώνης και 
βιωματικών δράσεων.

► Εθελοντικός χαρακτήρας ΠΕ και 
το γεγονός ότι δεν ενσωματώνεται 
μέσα στο σχολικό πρόγραμμα.

Λοιπές δυσκολίες 

Γενικότερη καχυποψία για το 
STEM από τον ίδιο τον κλάδο της 
ΠΕ.

Αναφέρθηκε ότι χρειάζεται μία 
συνολική αναδιάρθρωση του 
σχολικού προγραμματισμού αλλά 
και συστηματική προσπάθεια 
ενημέρωσης από πολλούς 
εμπλεκόμενους φορείς ώστε και 
οι εκπαιδευτικοί να αισθανθούν 
ένα κλίμα στήριξης.



Παραδείγματα
Καλλιεργώ στον κήπο:

► Επιστήμη: εδαφολογία, οικολογία, 
βιολογία, αρχιτεκτονική, 
μετεωρολογία (ο κύκλος του νερού, το 
κλίμα)…..

► Τεχνολογία: Η/Υ δίκτυο 
επικοινωνίας με άλλα σχολεία 
(θεματικά δίκτυα ΠΕ), Google earth, 
φωτογραφική μηχανή, μεγεθυντικός 
φακός, μικροσκόπια, πεχαμετρικά 
χαρτιά, φτυάρια….. 

► Μηχανική: δημιουργία θερμοκηπίου, 
πράσινες οροφές, κομποστοποιητής….

► Μαθηματικά: φυτευτικοί σύνδεσμοι, 
αποστάσεις, σχήματα, ποσότητες, 
οικονομικούς πόρους μίας περιοχής ….

Πηγή εικόνας: https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/originals/04/e8/b1/04e8b1023d8a
582b76550447802a1827.jpg

Ρύπανση εδάφους

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/04/e8/b1/04e8b1023d8a582b76550447802a1827.jpg


Διαχείριση απορριμμάτων

► Επιστήμη: διαφορές και φύση υλικών

► Τεχνολογία: διάφορα υλικά (ταινίες
μεταφοράς, φωτογραφική μηχανή…..)

► Μηχανική: διάφορες κατασκευές (π.χ.
μηχανή ανακύκλωσης)….

► Μαθηματικά: όγκος απορριμμάτων….

Πηγή εικόνας: http://www.simplegreenhabits.com/stem-expo/

http://www.simplegreenhabits.com/stem-expo/


Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

► Επιστήμη: φυσική, μετεωρολογία…..

► Τεχνολογία: Η/Υ, χαρτόνια…..

► Μηχανική: κατασκευή ηλιακού 
αυτοκινήτου, ηλιακός φούρνος, 
σχεδιασμός μοντέλου ανεμογεννήτριας…..

► Μαθηματικά: οικονομία, οικονομικά 
οφέλη, απόδοση φωτοβολταΐκού σε σχέση 
με την κλίση, πόσο είναι το ενεργειακό 
μας αποτύπωμα…..

Πηγή εικόνας: 
http://www.earthshare.org/2013/04/greeningstem.html



Διατήρηση Βιοποικιλότητας

► Επιστήμη: βιολογία, οικολογία, 
γεωγραφία, μετεωρολογία

► Τεχνολογία: Η/Υ, google maps, 
postermywall 

► Μηχανική: δημιουργία 
κατασκευής (χάρτη, φωλιάς κλπ)

► Μαθηματικά: οικονομικά οφέλη -
απώλειες

ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΡΥΜΟΙ: Εθνικός Δρυμός 
Πάρνηθας (google maps…)
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