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MATH. EDUCATION

STEM or CTEMS?



Defining STEM –Not As Easy As You Might Think

Γιατί  η Εκπαίδευση STEM είναι τόσο δύσκολο να προσδιοριστεί;

(Syntax)vs (Semantics)

Image from:     Easdown, D. (2006). Teaching mathematics: the gulf between semantics (meaning) and syntax (form).



Ποιοί είναι οι στόχοι της εκπαίδευσης STEM;

Οι δράσεις Ρομποτικής ως η κατ’ εξοχήν δράση STEM.



Στην περιγραφή των στόχων ...πολλές... «άγνωστες» (όχι σαφώς ορισμένες)

λέξεις!

«By engaging in

• rich STEM experiences (ΤΙ ΜΟΡΦΗ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ;;;),

• students develop a range of generic skills and ways of thinking (ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΚΕΨΗΣ;;;)

• that enable creativity (ΠΩΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ, ΠΩΣ ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ;;;), problem
solving, critical thinking, and communication skills»

(Fitzallen & Brown, 2017).



Πόσο ρεαλιστικό είναι

στο πλαίσιο του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος να σχεδιάσουμε ένα νέο
αντικείμενο διδασκαλίας,

μια νέα δι-επιστημονική πειθαρχία (discipline), ένα υβριδικό, σε σχέση με τον τρόπο
εκφοράς του, μάθημα

• με τις δικές του έννοιες,

• τις δικές του διαδικασίες αναζήτησης της γνώσης,

• Το δικό του ιδιαίτερο τρόπο σκέψης;

Καθόλου ρεαλιστικό!!!!



Σε πρακτικό επίπεδο, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, φαίνεται μάλλον ακατόρθωτο

• λόγω της ανελαστικότητας του εκπαιδευτικού μας συστήματος, και

• της αδυναμίας(;;;)των εκπαιδευτικών να συνεργασθούν στο πλαίσιο
του προγράμματος.

Ιαπωνίας - «Lesson Study».

Ελλάδα- το «σύνδρομο της κλειστής τάξης»



“Designing teaching and learning activities to develop students’ higher-order abilities can be
daunting” for teachers, and hence remains peripheral to teacher practice. Taylor (2016, p. 90)

«Ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία και τη μάθηση προκειμένου οι μαθητές να
αναπτύξουν υψηλού επιπέδου ικανότητες μπορεί να είναι τρομακτικός για τους
εκπαιδευτικούς, και ως εκ τούτου παραμένει περιφερειακός στην πρακτική των
εκπαιδευτικών».

«In secondary education in particular, being proficient in one, or perhaps two of the STEM
disciplines might be expected but moving beyond this to teaching through integrated STEM
requires individuals to develop more extensive capabilities. They must also make explicit and
significant connections between the four disciplines while balancing the need to integrate
context and engage and motivate students (Dare, Ellis, & Roehrig, 2018).

«Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ειδικότερα, το να είναι ένας εκπαιδευτικός ικανός σε έναν ή
δύο από τους κλάδους του STEM μπορεί και να αναμένεται, αλλά η μετάβαση πέρα από αυτό στη
διδασκαλία ολοκληρωμένων STEM ενοτήτων απαιτεί από τα άτομα να αναπτύξουν πιο
εκτεταμένες δυνατότητες. Πρέπει επίσης να μπορούν να κάνουν σαφείς και σημαντικές
συνδέσεις μεταξύ των τεσσάρων επιστημονικών κλάδων, ενώ ταυτόχρονα να μπορούν να
εξισορροπούν την ανάγκη ενσωμάτωσης του πλαισίου και τη δυνατότητα παρακίνησης των
μαθητών».



Στην περίπτωση της τριτοβάθμιας εκπαιδευσης;

Σε προπτυχιακό επίπεδο;

• Ποιοί παράγοντες εμποδίζουν τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου 
πανεπιστημιακού τμήματος  STEM;

• Η έστω την ύπαρξη ενός πτυχίου STEM,  όπου οι απόφοιτοι θα είχαν 
παρακολουθήσει ένα «ενοποιημένο πρόγραμμα σπουδών»;

Shadle, S. E., Marker, A., & Earl, B. (2017). Faculty drivers and barriers: laying the groundwork for undergraduate STEM education
reform in academic departments. International Journal of STEM Education, 4(8).



Προσπαθώντας να κατανοήσω τι εννοούμε  λέγοντας STEM Εκπαίδευση

25 Best STEM Majors for 2019

12. Mathematics

If you decide to major in mathematics, you're likely to have the opportunity to explore advanced
mathematical theory and analytical methods while sharpening your critical-thinking skills. You can
also expect to take courses such as calculus, trigonometry, technical writing, probability theory
with applications, and mathematical modeling.

Once you graduate, you can apply mathematics to investigate and solve problems in a variety of
fields or use mathematical models to provide insights into complex issues for different
industries.

(ένας ...κλασικός και προφανής στόχος ενός Μαθηματικού Τμήματος!)

STEM είναι επίσης ένας απόφοιτος Παλαιοντολογίας

14. Paleontology

A four-year degree program in paleontology can train students how to discover the secrets of
ancient plant life and dinosaur bones. It may also provide the opportunity to participate in research
projects with curators at museums and develop valuable hands-on experience. If you decide to
pursue a paleontology degree, you can expect to take courses such as introductory zoology,
paleobotany, structural geology, geowriting, and invertebrate paleontology. Following
graduation, you may enjoy a career as a geologist, researcher, curator, topographic surveyor, or
anthropologist.





Ortiz-Revilla, J., Adúriz-Bravo, A., & Greca, I. M. (2020). A framework for epistemological discussion on
integrated STEM education. Science & Education, 29, 857-880

«.... the label still has an ambiguous meaning»

Το νόημα του STEM, μετά απο τόσα χρόνια παραμένει αμφίβολο!



Σε μεταπτυχιακό επίπεδο

The Master of Science (M.S.) in STEM Education program

prepares educators to work on the development and implementation of research,
curriculum materials, and educational activities in formal and informal STEM Education
settings, such as schools, research centres, museums, industry, cultural institutions,
and community agencies.

Εστω....

Αλλά πως διαμορφώνεται ένα τέτοιο πρόγραμμα;



Πως επιτυγχάνεται στην πράξη η ενοποίηση;

(Looiking for a conceptual framework for integrated STEM education)

Υποστηρίζουμε ότι:

• Βασική προυπόθεση είναι να αναδείξουμε τα κοινά χαρακτηριστικά των 
συνιστωσών του STEM.

• Τα κοινά χαρακτηριστικά των συνιστωσών είναι περισσότερα απο τις 
«επιφανειακές» διαφορές τους.

While...

«..there is a fundamental difference between engineering as the creation of artifacts and science as the pursuit of
understanding»- «truth vs.usefulness»

«..the central goals of science is the creation of knowledge that explains, while the aim of technology could
be depicted as the construction of things or processes with some socially useful function».

Nevertheless ( for example)

«..the basic focus of scientific research after the World War II was no longer nature itself, but some “unit” 
of engineered artefacts, such as a reactor, a missile or a computer» (Stephen Toulmin,1972).



Ενας τρόπος να επιτύχουμε την ενοποίηση

The “Family Resemblance Approach”

Understanding the label STEM as a seamless web of disciplines

What is Mats? What is Science? What is Engineering? What is Technology?

We are unable to clearly circumscribe the concepts we use…. there is no real “definition” to them.....for any
(or, at least most) attempt(s) to specify the contents of concepts in terms of necessary and sufficient conditions, we
will find counter-examples....resemblances are not purely objective relations between objects, but depending on
what features one focuses on.

Wittgenstein, L. (1958). Philosophical investigations. Blackwell: Oxford.

Irzik, G., & Nola, R. (2011).

Δεν υπάρχουν πραγματικοί ορισμοί, γιατί σε κάθε απόπειρα ορισμού με όρους ικανών και
αναγκαίων συνθηκών, θα βρεθούν αντιπαραδείγματα...η ομοιότητα εξαρτάται στο σε τι
εστιάζουμε.

Εχοντας αυτό κατά νου, ας προσπαθήσουμε στη συνέχεια 

να «χτίσουμε» αυτό το seamless web 



STEM as a (cognitive-epistemic) “system” of thought and practice 

Το STEM ως ένα Σύστημα Σκέψης και Πρακτικής 

(ΕΝΔΕΧΟΜΈΝΩΣ κορμός συγκρότησης ενός μεταπτ.. προγράμματος)

Ως Σύστημα Σκεψης περιλαμβάνει

(Ι) As a system of thinking (context of justification) involve:

1. έννοιες (concepts/substantive structure),

2. διαδικασίες συλλογισμού (modes of thinking)

3. κριτήρια εγκυρότητας/τρόπους αιτιολόγησης/επαλήθευσης της νέας γνώσης

(validation criteria-syntactic structure).

Ως Σύστημα Πρακτικής περιλαμβάνει

(ΙΙ) As a system of practice (context of discovery) involve:

4. Διαδικασίες διερεύνησης (processes of inquiry)

5. Ενα Πλαίσιο ανάπτυξης αυτών των διαδικασιών διερεύνησης

(Δραστηριότητες διερεύνησης -context of inquiry)

Analysing the structure of this system

From 35+14to 2

(Η επιλογή της σειράς έγινε με όρους «προυπόθεσης»/ διασφάλισης του προηγουμένου)



(3)

Epistemology of STEM knowledge

• Substantive structure:  the kinds of questions framed, the theories applied, and the data used in the 
course of intellectual inquiry. 

• Syntactical structure: relates to the intellectual devices used to collect data, test assertions, and 
generalize findings.

Διάφορες σχολές Επιστημολογίας

• Ορθολογιστές(Descartes)

• Εμπειριστές (Locke)                                 Foundationalim/ Θεμελιωτισμός (Russel, Wittgenstein)

Η λογική εμπειρική επικύρωση- Logical empiricist validation: η γνώση προς επικύρωση είναι είτε αληθής ή 
ψευδής.

Η επικύρωση γίνεται  ζήτημα τυπικής ακρίβειας και όχι πρακτικής χρήσης.Αυτή η προσέγγιση είναι κατάλληλη 
για κλειστά προβλήματα που έχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις, όπως οι μαθηματικές εκφράσεις ή οι 
αλγόριθμοι. 

Ακολούθησαν οι Kant, Hegel Kuhn.. που εδραίωσαν μια νέα επιστημολογία…



(3) STEM epistemology (Relativist validation-σχετικιστική επικύρωση)

Η επικύρωση θεωρείται ως μια σταδιακή διαδικασία οικοδόμησης εμπιστοσύνης στη
χρησιμότητα της νέας γνώσης (σε σχέση με έναν σκοπό).

Αυτή η προσέγγιση είναι κατάλληλη για ανοιχτά προβλήματα, όπου η νέα γνώση σχετίζεται με
ευρετικές και με μη ακριβείς αναπαραστάσεις.

Στο πλαίσιο αυτού του «παραδείγματος» ισχυριζόμαστε ότι η επιστημονική γνώση δεν είναι
έμφυτη ούτε απόλυτη, αλλά είναι αδιαχώριστη από το κοινωνικό επιστημονικό πλαίσιο εντός
του οποίου αναπτύσσετα

ι (Capra 1996).



(5)
Model Eliciting Activities-STEM Activities



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ και ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Αξίζει επίσης να παρατηρήσουμε τον κοινό τρόπο εκφοράς μιας ΜΕΑ και μιας 
Διαδικασίας Σχεδιασμού.

• Και στα δυο υπάρχει ένας πελάτης, ένα άτομο ή μια ομάδα ή μια εταιρεία που θέλει ένα σχέδιο. 

• Υπάρχει επίσης ένας χρήστης που θα χρησιμοποιήσει ή θα λειτουργήσει ό, τι σχεδιάζεται. 

• Τέλος, υπάρχει ο σχεδιαστής του οποίου η δουλειά είναι να λύσει το πρόβλημα του πελάτη με τρόπο
που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του χρήστη.

• Συνήθως είναι ο πελάτης που δίνει κίνητρα και παρουσιάζει το σημείο εκκίνησης για το σχεδιασμό. 

• Γι 'αυτό το πρώτο καθήκον του σχεδιαστή είναι να ρωτήσει τον πελάτη για να διευκρινίσει τι
πραγματικά θέλει και στη συνέχεια να μεταφράσει αυτή την επιθυμία σε μια μορφή που είναι χρήσιμη
για αυτόν ως μηχανικός.

Αν και αυτή η μορφή σκέψης είναι σημαντική για τους μαθητές στο
εικοστό πρώτο αιώνα δεν ανήκει στο παραδοσιακό είδος δεξιοτήτων
σκέψης με την οποία είναι εξοικειωμένοι οι δάσκαλοι των
μαθηματικών και των επιστημών, αφήνοντας ένα κενό στη σχολική
εκπαίδευση όσον αφορά την προετοιμασία των μαθητών στο να είναι
καινοτόμοι και επιτυχημένοι στο σημερινό εξαιρετικά ανταγωνιστικό
κόσμο.



• Daher, W. M., & Shahbari, J. A. (2015). PRE-SERVICE TEACHERS’MODELLING PROCESSES THROUGH ENGAGEMENT WITH MODEL
ELICITING ACTIVITIES WITH A TECHNOLOGICAL TOOL. International Journal of Science and Mathematics Education, 13(1), 25-46.

• Pertamawati, L., & Retnowati, E. (2019, March). Model-Eliciting Activities: Engaging students to make sense of the world. In
Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1200, No. 1, p. 012003). IOP Publishing.

And also:
• Discrete Maths/Graph Theory
• Discrete Dynamical Math systems-Game of Life
• Mechanical constructions

Paths problems and coloring
problems, binary numbers and
arithmetics, algorithms (e.g.
search algorithms, sorting
algorithms) and also some sort of
pre-coding activities useful in
enhancing computational
thinking in Mathematics
Education.



MEA: κατάλληλες για να εμπλακούν οι μαθητές σε υπολογιστικές πρακτικές σκέψης σε
περιβάλλον ρομποτικής

Flot, J., Higashi, R., McKenna, J., Shoop, R., & Witherspoon, E. (2016). Using model eliciting activities to engage students in 
computational thinking practices.



(1) 
Οι έννοιες που θα εστιάσουμε επιλέγονται τυχαία;

ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΟΧΙ

7. Cross cutting concepts-Threshold concepts

Τα Threshold concepts σε κάθε επιστημονική περιοχή,
προκαλούν σύγχιση/αμφιβολία/αστάθεια (mental
block/troublesome knowledge/‘alien’ knowledge/, intellectually
absurd ) σε πολλούς μαθητές .
Η ισχύς της υπάρχουσας γνώσης αμφισβητείται, αλλά το
πέρασμα στη νέα γνώση δεν έχει επιτευχθεί.

Τα γνωσιακά υποκείμενα, δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω,
αλλά ούτε και να προχωρήσουν μπροστά (liminal space/zone
of proximal development). Στην ιστορία κάθε επιστήμης
συναντώνται τέτοιες έννοιες(μιγαδικοί, όριο, κλασματική
διάσταση...βαρύτητα...).



ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΕΝΝΟΙΕΣ αλλά και 

Threshold    dispositions or skills

• Creativity:as a dimension 

of being or ‘becoming

• Communication

• Teamwork

• Integrity

• Willingness to learn

• Persistence/Passion for success

• Patience

• Tolerance for ambiguity

Τέτοιες εξαιρετικά υποκειμενικές και μη αποδείξιμες δεξιότητες όπως οι soft skills είναι δύσκολο να
αναγνωριστούν απο τους ακαδημαϊκούς ή ακόμα και να μιλήσουν γι αυτές είναι δύσκολο.
Εντούτοις, στο χώρο εργασίας, η αναγνώριση των soft skills απο τους πιθανούς εργοδότες απαιτεί μια
αρκετά σημαντική αλλαγή στη νοοτροπία.



Representational competencies: interpreting, explaining, creating representations

Αναπαραστασιακές δεξιότητες: Ερμηνεία, Εξήγηση, δημιουργία αναπαραστάσεων

(4) 
Διαδικασίες διερεύνησης (processes of inquiry)

Argument-based inquiry approach: Explanations using representations

Συνεργατικά διερευνητικά περιβάλλοντα, εστιασμένα στην εννοιολογική κατανόηση 
και την αναπαραστασιακή ευχέρεια (representational fluency: Treatment and 
Conversion).
Duval, R. (2017). Understanding the mathematical way of thinking-The registers of semiotic representations. Switzerland: Springer 
International Publishing.



IN A NUTSHEL

(Ι) Ως σύστημα σκέψης (context of justification) ενσνσωματώνει: 

1. έννοιες (concepts/substantive structure) • Threshold Concepts / CROSS-CUTTING
CONCEPTS

2. διαδικασίες συλλογισμού (modes of thinking)/Design methods
3. κριτήρια εγκυρότητας (syntactic structure) της μεθόδου KAI της νέας γνώσης.
Relativistic School of Epistemology

(ΙΙ) Ως σύστημα πρακτικής (context of discovery) ενσωματώνει 

4. Διαδικασίες διερεύνησης (processes of inquiry). Argument-based inquiry
approach: Explanations using representations

5. Πλαίσιο/Δραστηριότητες διερεύνησης (context of inquiry) MODEL ELICITING
ACTIVITIES & DESIGN ACTIVITIES

35+142



• Από μια φιλοσοφική
σκοπιά ( 1910.

• Απο τη σκοπιά της
γνωσιακής επιστήμης

• Απο τη σκοπιά της
Επίλυσης Προβλήματος

(2)
Modes of thinking

THINK THINKING-ΣΚΕΨΗ
Πάνω από έναν αιώνα, οι ερευνητές ασχολήθηκαν με το θέμα της σκέψης. Αντιμετώπισαν τη σκέψη, κυρίως σαν μια διαδικασία
στο μυαλό του ατόμου και ανέπτυξαν πολλές καινοτόμες προσεγγίσεις και θεωρητικές προοπτικές για τη σύλληψη και τη μελέτη
της σκέψης.



Επιπλέον δυο άλλες μορφές σκέψης συζητιούνται:
critical thinking και creativity

Θεωρούνται ως γνωστικές ικανότητες που δεν συνδέονται
απαραίτητα με μια επιστημονική περιοχή.

Η βασική γνώση θεωρείται ως απαραίτητη, αλλά όχι επαρκής
προϋπόθεση για την ύπαρξη της κριτικής σκέψης στο πλαίσιο ενός
συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου.

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα:

• Σε τι μοιαζουν και σε τι διαφέρουν αυτές οι δυο μορφές σκέψης;
• Τι διαφορές θα επέφερε στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και

δημιουργικότητας των μαθητών η ομαδική έναντι της ατομικής
εργασίας;



Στο πλαίσιο της design-based learning, στη δεκαετία
του 2010 εμφανίζεται μια νέα μορφή “σκέψης” η
Design Thinking που συνδέεται άμεσα με την
καινοτομία.

Και ενώ η Μηχανική παραδοσιακά είναι άμεσα
συνδεδεμένη με το σχεδιασμό (Engineering Design)

τα Μαθηματικά και οι Επιστήμες συνδέονται κι αυτές
ΑΜΕΣΑ με τη διαδικασία Σχεδιασμού.



Computational Thinking

Wing reintroduced the term ‘computational thinking’
together with the notion in Papert’s tradition that
CT was not just programming and that it should be a
fundamental skill for everyone.



• Ανάλυση/Αποδόμηση/Διάσπαση ενός πολύπλοκου προβλήματος ή
συστήματος σε μικρότερα, πιο εύχρηστα μέρη (Λογική οργάνωση και
ανάλυση δεδομένων)
• Αναγνώριση προτύπων /κανονικοτήτων/ομοιοτήτωνμεταξύ
προβλημάτων και εντός των προβλημάτων.
• Αφαίρεση - εστίαση μόνο στις σημαντικές πληροφορίες, αγνοώντας
άσχετες λεπτομέρειες. Δημιουργία μοντέλων και προσομοιώσεων.
• Αλγόριθμοι - ανάπτυξη μιας βήμα προς βήμα της λύσης του προβλήματος
ή των κανόνων που πρέπει να ακολουθούνται για την επίλυση του
προβλήματος.

Κάθε ακρογωνιαίος λίθος είναι εξίσου σημαντικός με τους άλλους. Είναι
σαν τα πόδια σε ένα τραπέζι - εάν λείπει ένα πόδι, το τραπέζι πιθανότατα
θα καταρρεύσει. Η σωστή εφαρμογή και των τεσσάρων τεχνικών θα
βοηθήσει κατά τον προγραμματισμό ενός υπολογιστή.



“To reading, writing, and arithmetic, we should add computational thinking to every child’s 
analytical ability” [Wing 2006, p. 33]. 

Υπολογιστική Σκέψη: τέταρτος πυλώνας στη θεμελίωση του οικοδομήματος της Σκέψης

Computational thinking is another pillar that should support our educational system. 

It relies on logic and mathematics and results in an algorithmic approach to problem solving 

CT is a cognitive skill that an average person is expected to possess [NRC 2010]. 

Computational thinking is a type of analytical thinking that shares many
similarities with mathematical thinking (e.g., problem solving), engineering
thinking (designing and evaluating processes), and scientific thinking
(systematic analysis).

But, 

• How is computational thinking different from critical thinking or mathematical 
thinking?

• How can we introduce students to CT?

• How can we assess CT of students?

ΜΕΣΩ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ



CT practices that  are common to the STEM disciplines. 

These CT-STEM practices can be proposed as learning objectives in each discipline. 

CT as the Trojan Horse for STEM integration

Αντί να ελπίζουμε σε μια διεπιστημονικότητα που μπορεί να μην εφαρμοσθεί ποτέ
στα ανελαστικά προγράμματα σπουδών μας,

«εισάγωγουμε τον «πυρήνα» του STEM, σε κάθε ένα γνωστικό αντικείμενο.

Swanson, H., Anton, G., Bain, C., Horn, M., & Wilensky, U. (2019) 



Computational thinking and Mathematics education
CT and mathematics are particularly closely related as CT always involves problem solving with mathematics,

such as design algorithms and heuristics in the solving process.

Tools for Evaluation of Computational Thinking, may be used as tools for evaluation of mathematical knowledge
and competences.

(Examples from The Computational Thinking Test) Required cognitive task: to sequence an algorithm, to complete
an incomplete algorithm, or to debug an incorrect algorithm.


Geometry Constructions
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Propositional Logic
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Robotics and Computational Thinking

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΕΜΦΑΣΗΣ: 

From mechanistic focus to a CTP (Computational Thinking Practices) focus

From “one off” solutions to generalizable solutions
Chevalier, M., Giang, C., Piatti, A., & Mondada, F. (2020). Fostering computational thinking through educational robotics: a model for creative computational problem 

solving. International Journal of STEM Education, 7(1), 1-18.

Συνοπτικά

• Οι τελευταίες μετα-αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ότι αφορά τη χρήση της
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (ER) για την ανάπτυξη της CT (ενδεικτικά Hsu, Chang, & Hung,
2018) ανέφεραν μόνο 4 έρευνες μεταξύ 2006 και 2018 για ηλικίες K-5 και συνολικά 9 για
ηλικίες Κ-12.

• Εκείνο που φαίνεται ότι δεν έχει γίνει σαφές είναι ότι η αναλυτική διερεύνηση μιας
δραστηριότητας πριν από τον προγραμματισμό, δηλαδή, πριν ζητηθεί απο τους μαθητές
να μεταφράσουν έναν αλγόριθμο σε γλώσσα προγραμματισμού για την εκτέλεσή του από
ένα ρομπότ, έχει ίσως πολύ μεγαλύτερη σημασία ιδιαίτερα για τις ηλικίες Κ-12.





The silent CT in STEM

So, 
STEM or CT-EMS?

Computational Thinking- in Engineering, Mathematics and Science?
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